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البند (18ب) من جدول األعمال املشروح**
املسائل االقتصادية والبيئية:
تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

الدورة الرابعة والسبعون
البند  16من القائمة األولية*
تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
ألغراض التنمية

التقدددم ازددرت ف تننيددج اتددائا القمددة العامليددة جملتم د املعلومددات ومتابعتهددا
على الصعيدين اإلقليمي والدويل***
تقرير األمني العام

موجز

عد هذا التقرير استجابةً لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  ، 46/2006الذي
أُ َّ
طُلب فيه إىل األمني العام أن حييط اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
علماً بتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات (القمة العاملية) .ويسلط التقرير الضوء على
األنشطة الرئيسية اليت اضطلعت هبا اجلهات صاحبة املصللةة الل ل علام  .2018وقلد
أعدتله أمانللة ملامتر األمللم املتةلدر للتجللارر والتنميلة (األونكتللاد) اسلتناداً إىل املعلومللات اللليت
ّ
قدمتها كياانت منظومة األمم املتةدر واملنظمات الدولية وغريها من أصةاب املصلةة.

__________

*
**
***
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مقدمة
 - 1أُع ل َّلد ه للذا التقري للر اس للتجاب ًة لقل لرار اجملل للس االقتص للادي واالجتمل للاعي .)1 (46/2006
مقدمة من  33ملن كيلاانت منظوملة األملم املتةلدر وغريهلا ملن املنظملات
ويتضمن معلومات َّ
( )2
الدولية واجلهات صاحبة املصلةة اليت ردت على رسالة موجهة من األملني العلام لنونكتلاد
تللدعوهم إىل تق للدا إسللهامات بش للتن اذاهللات تنفي للذ نتللائج القم للة العامليللة وإ للازات التنفي للذ
وما يعرتضه من عقباتِ .
ويوجز التقرير ما حدث من تطورات ونُفذ من أنشطة عام . 2018
وترد معلومات إضافية عن التطورات واالذاهات الرئيسية تنفيذ نتائج القمة العاملية الوثيقة
.E/CN.16/2019/CRP.2

أوالا -االجتاهات الرئيسية
ألف  -أضحى معظم الناس يستخدمون اإلارتات
أثناء القمة العاملية جملتمع املعلومات ،و إطار الطة التنمية املستدامة لعام ، 2030
-2
تعهد اجملتمع الدويل بكفالة وصول اجلميع إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت .وأضةت
ّ
الغالبية العظمى من الناس مجيع أحناء العامل تتمتع إبمكانية الوصول إىل تكنولوجيا اهلواتف
وتستخدمها ،بينما ذاوز للمرر األوىل عام  2018عدد األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت
نصف سكان العامل ،وفقاً لتقديرات االحتاد الدويل ل تصاالت( .)3
 - 3و حني أن هذا ميثّل ع مة فارقة االتصال اإللكرتوين ،ال يزال يتعني القيام ابلكثري
ملعاجلة الفجوات الوصول واالستخدام بني البلدان واجملتمعات احمللية .ووفقاً للتقديرات ،كان
حنو  80املائة من األفراد أورواب متصلني ابإلنرتنت عام  ،2018ولكن الرقم املقابل
أفريقيا جنويب الصةراء كان أدىن من نسبة  2٥املائة ،وكان الرقم أقل البلدان منواً أدىن من
__________

( )1
( )2

( )3
2

.https://unctad.org/Sections/un_cstd/docs/ecosoc_res200646_en.pdf
رابطلة االتصلاالت التقدميلةجم و للس أوروابجم واللجنلة االقتصلادية ألمريكلا ال تينيلة والكلاري جم وإدارر األملم املتةللدر
للشللاون االقتص للادية واالجتماعيللةجم وجلن للة األمللم املتة للدر االقتصللادية واالجتماعي للة نسلليا واحمل لليط اهلللاد جم وجلن للة
األمم املتةدر االقتصادية واالجتماعية لغريب آسلياجم وجلنلة األملم املتةلدر االقتصلادية ألفريقيلاجم وجلنلة األملم املتةلدر
االقتصلادية ألوروابجم واملنظملة الدوليلة للقضلاء عللى اسلتغ ل األطفلال البغلاء و إنتلاإل امللواد اإلابحيلة واالذللار
هبلم ألغلراض جنسليةجم ومنظمللة األغذيلة والزراعلة لنمللم املتةلدر (الفلاو)جم والغرفلة التجاريللة الدوليلةجم واالحتلاد الللدويل
لرابطللات وماسسللات املكتبللاتجم ومركللز التجللارر الدوليللةجم وهيمسللة اإلنرتنللت لنصللاء واألرقللام املخصصللة (آيكللان)جم
ومنتللدإ إدارر اإلنرتن للتجم ومجعي للة اإلنرتن للتجم واالحت للاد ال للدويل ل تص للاالتجم ومنظم للة التع للاون والتنمي للة املي للدان
االقتص للاديجم ومل لامتر األمل للم املتة للدر للتج للارر والتنميل للة (األونكت للاد)جم وبل لرانمج األمل للم املتة للدر اإلمن للائي (الل للربانمج
اإلمنلائي)جم ومنظملة األملم املتةلدر للرتبيلة والعللم والثقافلة (اليونسلكو)جم وهيمسلة األملم املتةلدر للمسلاوار بلني اجلنسللني
ومتكني املرأرجم وبربانمج األمم املتةدر للبيمسةجم وبلرانمج األملم املتةلدر للمسلتوطنات البشلرية (موئلل األملم املتةلدر)جم
منظمللة األمللم املتةللدر للتنمي للة الصللناعية (اليونيللدو)جم ومكت للب األمللم املتةللدر املع للة ابملخللدرات واجلرميللةجم ووكال للة
األم للم املتة للدر إلغاثل للة وتش للغيل ال جمس للني الفلسل للطينيني الش للرة األدىن (األون للروا)جم و موعل للة البنل ل الل للدويلجم
وبلرانمج األغذيللة العللامليجم ومنظمللة الصللةة العامليللةجم واملنظملة العامليللة للملكيللة الفكريللةجم واملنظمللة العامليللة لنرصللاد
اجلويةجم ومنظمة التجارر العاملية .انظر .http://unctad.org/en/Pages/CST D/WSIS-UNSG-Report.aspx
.www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2018-PR40.aspxm
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نسبة  20املائة(  .)4وتشري التقديرات إىل أن فرص اتصلال النسلاء ابإلنرتنلت أقلل ملن فلرص
اتصلال الرجللال بنسللبة  12املائللة تقريبلاً ،وتتبللدإ هللذه الفجللور الرقميلة بللني اجلنسللني أكثللر
ما تتبدإ أقل البلدان منلواً .وعلادر ملا يكلون اتصلال األشلخاص اللذين يعيشلون املنلاط
الريفيلة وعللى ملدااليل منخفضلة أقلل اتصلا ًال وأقلل قلدرر عللى حتملل تكلفلة اسلتخدام االتصللال
اإللكرتوين دعما للرفاه االقتصادي واالجتماعي.
 - 4ويفيد تقرير االحتاد الدويل ل تصاالت ورابطة اجملموعة اخلاصة ل تصاالت املتنقلة إىل
حدوث ركود ماالراً معدل منو االتصال اإللكرتوين ،ويرجع ذل جزئياً إىل أن الوصلول إىل
وسائل االتصاالت البلدان املتقدمة وبعض البلدان النامية يقرتب من التشبع ،كما يرجع إىل
اسلتمرار التةلدايت الليت تعلرتض تيسلري تكلفتهلا عللى العديلد ملن النلاس ،والليت تتصلل ابنعلدام
املساوار اهليكلي الكامن اللدالل واإلمللام ابلقلراءر والكتابلة والتةصليل العلملي .وللذا ،يتعلني
إدماإل مهمة معاجلة الفجوات الرقمية اجلهود الدولية األوسع نطاقاً الرامية إىل حتقي التمكني
واملساوار بني اجلنسني والتنمية املستدامة.

ابء  -دور التكنولوجيا اجلديدة ف التنمية املستدامة
 - ٥تشمل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بطبيعتها عدر قطاعات ،وتاثر مجيع
جوانب التنمية املسلتدامة ،وتكتسلي انن أةيلة يوريلة عملل مجيلع وكلاالت األملم املتةلدر.
وتشكل رقمنة اإلنتاإل االقتصادي والتجارر جانبا ابلغ األةية تمع املعلومات الناشئ ،فهي
وتسرع التدفقات التجارية .بيد أن األونكتلاد يلذكر تقلاريره أن
حتد من تكاليف املعام ت ّ
االستفادر من هذه الظاهرر لتةقي مكاسب إمنائية تتطلب تنسي العمل احلكومي ،وتقييم مدإ
االس للتعداد هل للا ،وص للياغة االسل لرتاتيجيات ،واالسل للتثمار الب للف التةتي للة ،ونظ للم املل للدفوعات،
ولوجستيات النقل والتجارر ،واألُطر القانونية والتنظيمية ،وتنمية املهارات ،والوصول إىل التمويل( .)٥
 - 6وجيري إي ء اهتمام متزايد للدور الذي ميكن أن تاديه سرعة منو حجلم البيلاانت الليت
ُذملع ملن الل ل العمليللات احلكوميلة والتجاريلة اسلتهدا .امل لوارد .و ملامتر القملة العللاملي
لللذكاء االصلطناعي مللن أجلل حتقي ل الصلا العللام ،حلدد املشللاركون تطبيقلات واس لرتاتيجيات
عملية للذكاء االصطناعي من أجل تعزيز التنمية البشرية بوسائل منها على سلبيل املثلال رسلم
الريطلة للفقلر ،وحتسلني تللدفقات حركلة السلري (وملن ي اإلنتاجيللة) ملن الل ل مبلادرات املللدن
الذكية  ،وحتقي التغطية الصةية الشاملة( .)6

جيم  -تغيري عامل العمل
 - ٧لقلد كللان ثللري تملع املعلومللات علللى العماللة ابرزاً اخلطللاب الللدويل .وأدت عوملللة
االتصاالت ومن و اخلدمات اإللكرتونية إىل تغيريات كبرير أمناط العمالة ،مبا ذل التعهيد
__________

( )4
( )٥
( )6
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www.itu.int/en/IT U-D/Statistics/Documents/statistics/2018/IT U_Key_2005-

.2018_ICT _data_with%20LDCs_rev27Nov2018.xls

.https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/Africa-eWeek2018_NairobiManifesto_en.pdf
.www.itu.int/en/IT U-T /AI/2018/Pages/default.aspx
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وظهور املنصات الرقمية .ونُشرت تقلارير حديثلة بشلتن هلذه املسلائل علن طريل منظملة العملل
الدوليلة ،و موعللة البنل الللدويل ،واالحتللاد اللدويل ل تصللاالت ،واملنتلدإ االقتصللادي العللاملي،
ومنظمات أالرإ( .)٧
 - 8وسو .يدفع االبتكار التكنولوجي السريع إىل املزيلد ملن التغيلريات األوسلع نطاقلاً
العمالة .ومن املتوقع أن ُحيدث الذكاء االصطناعي ،والتشغيل انيل ،والروبواتت ،واختاذ القرار
بواسطة اخلوارزميات تغيرياً العديد من الوظائف املعتادر ،مع استةداث أنواع جديدر أيضاً
من العمل .وختتلف نتائج الدراسات اليت أجريت ماالراً لتقدير أثلر التشلغيل انيل عللى فلرص
العم للل االت فل لاً كبل لرياً تبعل لاً للمنهجي للات والتغطي للة واالفرتاض للات املطروح للة(  .)8وللتش للغيل انيل
اعتبارات جنسانيةجم فقد تشغل النساء وظائف يعرضها التشغيل انيل للضعف ،كما أن متثيل هن
لاالت العللم والتكنولوجيللا واهلندسلة والرايضليات أقللل ملن متثيلل الرجللال ،وقلد ال يسللتفدن
ابلتايل من زايدر الطلب على اليد العاملة هذه اجملاالت.
 - 9وسو .ياثر أيضاً تغري أمناط العمالة على طبيعة ع قات العمل والعمالة وجودهتا ،مع
ما يرتتب عليه ذل من تداعيات على السياسة العامة .فالع قة بني اإلنتاجية واألجور تزداد
تعقيداً ترتاجع صفتها املباشرر .وابتت الوظائف املستمرر ملدإ احليلار ترتاجلع أملام احلاجلة إىل
التعلم مدإ احليار من أجل متكني العاملني من التنقل بني الوظائف على مدار حياهتم العملية
حيث تصبح ملهارات التكيف قيمة أكرب.
 - 10وسو .تكون وترير ذسد التةوالت سوة العمل سريعة .وتنظر وكاالت كثرير
التغيلريات املطلوبللة سارسلة التعللليم والتوظيلف مللن أجللل بنلاء املهللارات الرقميلة وغللري الرقميللة
الضرورية للنجاح أماكن العمل اليت تزداد صبغتها الرقمية.

دال  -النرص والتحدايت ف جمال التكنولوجيات الرائدة
 - 11نشهد انن موجة جديدر من االبتكار تكنولوجيا املعلومات .ويشلمل ذلل تعلّلم
انلللة ،والللذكاء االص للطناعي ،وصللنع القل لرارات ابسللتخدام اخلوارزميللات ،واألنل لواع اجلديللدر م للن
احلوسبة وواجهات التفاعل بني الناس والدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وتتفاعل مع
هذه االبتكارات ال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع التكنولوجيات الرائدر  ،مبا فيها
علم الوراثة ،وتكنولوجيا النانو ،واملواد املتقدمة وعلم الفضاء.
 - 12إن التطور سريع للغاية ويعِد بتةقي تغيريات عميقة االقتصادات واجملتمعات تكثِّف
الفرص املتاحة لتيسري التنمية املسلتدامة وتطلرح حتلدايت جديلدر عللى احلكوملات واملاسسلات
التجارية واملواطنني .ويشكل األمن السيرباين ابعثاً رئيسياً لقل احلكومات وغريها من أصةاب
املصلةة .إذ يعيش حنو  90املائة من مستخدمي اإلنرتنت البلدان النامية ،ولكن نصفهم
يفتقر إىل تشريعات حلماية الصوصيتهم .ويساور القل العديد من الناس إزاء تنامي سلطة صنع

__________

( )٧

;www.ilo.org/global/topics/future-of-work/publications/WCMS_662410/lang--en/index.htm
;http://documents.worldbank.org/curated/en/816281518818814423/pdf/20 19-WDR-Report.pdf
;www.itu.int/en/IT U-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR-2018-Vol-1-E.pdf

( )8
4

.www.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
.https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tir2018_en.pdf
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القرار اليت ابتت تتمتع هبا األجهزر واخلوارزميات اليت تستخدم تعلم انلة ،وسو .يقلص حتليل
البياانت هذا على نطاة واسع استق ليتهم كتفراد أو كتعضاء اجملتمع .وميكن أن يادي تدين
االت العلم والتكنولوجيا واهلندسلة والرايضليات إىل إداملة التةيلز اجلنسلاين،
مشارك ة املرأر
حيث تقل مشاركتها تطوير التطبيقات .وقد أظهرت دراسة حديثة العهد أن أقل من 20
املائة من أعضاء هيمسة التدريس أفضل اجلامعات الوالايت املتةدر األمريكيلة وأورواب ملن
الن ساء ،بينما ال يوجد سلوإ  29املائلة ملن مقلدمي الطلبلات اللذين يبةثلون علن عملل
الذكاء االصطناعي من النساء( .)9
 - 13وسو .خيتلف مدإ وسلرعة نشلر التكنولوجيلات اجلديلدر االت فلاً كبلرياً بلني البللدان
ذات اهلياكل االقتصادية املختلفلة .ويتعلذر التنبلا ابلعديلد ملن انار ،سلا يزيلد ملن احلاجلة إىل
رصد النتائج وإىل أطر قانونية وتنظيمية مرنة قادرر على التكيف مبرور الزمن .فعلى سبيل املثال،
أارت بعلض الوارزميلات صلنع القلرارات شلواغل تتعلل ابإلنصلا .والتمييلز(  .)10وتوجلد فجللور
آاللذر االتسلاع فيملا يتعلل بقلدرر البلللدان عللى طايلة مواطنيهلا ملن التهديلدات السلليربانية،
سا يستلزم قدراً أكرب من التعاون الدويل لوضع ما يت ءم مع ذل من أطر وعمليات تنظيمية.
وتلقى أيضاً التةدايت القانونية والقضائية واألال قية الناشمسة عن التكنولوجيات الرائدر اهتمام ًا
متزايداً .وقد جرإ تناول انار اإلمنائية للتكنولوجيات الرائدر اليت تناوهلا تقرير األونكتاد بشتن
التكنولوجيا واالبتكار لعام  :2018تسخري التكنولوجيات الرائدر ألغراض التنمية املستدامة،
الذي ُدفع فيه أبن التكنولوجيات املستندر إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتيح إمكاانت
كبرير للتعجيل بتةقي أهدا .التنمية املسلتدامة ،شلريطة أن توجله سياسلات التغيلري اذلاه
النتائج الشاملة للجميع واملستدامة( .)11

اثايا -التننيج واملتابعة على الصعيد اإلقليمي
ألف  -أفريقيا
 - 14إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أقل انتشاراً أفريقيا منها املناط األالرإ.
فتقل من  2٥املائة من سكان أفريقيا جنويب الصةراء يستخدمون اإلنرتنت حاليا(  .)12وشهد
عام  2018حتسينات كبرير البف التةتية واالتصال اإللكرتوين والوصول إىل شبكات النطاة
العريض ،مبا ذل الكاب ت البةرية اجلديدر ،وزايدر الرتكيز على األطر السياساتية والتنظيمية
ودشل نت جلنلة النطلاة
ملن أجلل تيسلري نشلر تكنولوجيلا املعلوملات واالتصلاالت واسلتخدامهاّ .
العريض املعنية ابلتنمية املستدامة ،و موعة البن الدويل ،واالحتاد الدويل ل تصاالت ،والشركاء

__________

( .http://cdn.aiindex.org/2018/AI%20Index%202018%20Annual%20Report.pdf )9
( .www.nature.com/articles/d41586-018-05469-3 )10
( .https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2110 )11
( https://www.itu.int/en/IT U-D/Statistics/Documents/statistics/2018/IT U_Key_2005- )12
.2018_ICT _data_with%20LDCs_rev27Nov2018.xls
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فريقاً عام ً معنياً ابلنطاة العريض الشامل للجميع ُوصف أبنه مشروع البنية التةتية الرقمية
األكرب أفريقيا ( .)13
 - 1٥وتتوىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا تنسي األنشطة اإلقليمية املتعلقة مبجتمع املعلومات.
وقلد وضلعت الصليغة النهائيللة لتقريلر علن الفلرص والتةللدايت الليت تطرحهلا تكنولوجيلا سلسلللة
السللج ت املغلق للة )14 (،ونظمللت اجتماع للات لفري ل اخلل لرباء املعللة بتكنولوجي للا النللانو وال للذكاء
االصطناعي.
 - 16واعتمل للد االحت ل للاد األفريق ل للي إع ل ل ان بش ل للتن إدارر اإلنرتن ل للت وتنميل للة االقتص ل للاد الرقم ل للي
ألفريقيلا(  .)1٥وعُقلد املنتلدإ األفريقللي إلدارر اإلنرتنلت السلودان ،مللع الرتكيلز عللى االقتصللاد
الرقمي والتكنولوجيات الناشمسة(  .)16وعقد االحتاد األفريقي ورابطة االتصاالت التقدمية وحبوث
تكنولوجيللا املعلومللات واالتصللاالت أفريقيللا املنتللدإ األفريقللي السللادس إلدارر اإلنرتن للت
مجهورية تنزانيا( .)1٧

ابء  -آسيا وازيط اهلادئ
 - 1٧أجرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية نسيا واحمليط اهلاد استعراضاً إقليميلاً لتنفيلذ
نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات ،أوضح أن التكنولوجيات الناشمسة توسع الفجور الوقت
الراهن بني البلدان واملناط دون اإلقليمية داالل منطقة آسيا واحمليط اهلاد  .وتشمل أولوايت
اللجنة ما يلي :تضيي هذه الفجورجم والتمويلجم ونشر البنية التةتية واالتصال ابلنطاة العريضجم
وزايدر اس للتخدام تكنولوجي للات املع لومل للات واالتص للاالت اإلدارر العامل للةجم وتيس للري التمكل للني
االقتصادي للمرأر.
 - 18وأقرت الدول األعضاء الطة رئيسية لطري املعلومات الفائ السرعة آسليا واحملليط
اهلاد  ،)18 ( 2022- 2019 ،وهي مبادرر إقليمية للنطاة العريض مصممة لنغراض التاليلة:
حتسني االتصال اإللكرتوين للب لدان النامية غري الساحلية عن طري وص ت ابلكاب ت ونقاط
لتبلادل اإلنرتنلتجم وتعزيلز إدارر الشلبكاتجم وتعزيلز القلدرر اإللكرتونيلة عللى التكيلف ابسلتخدام
تكنولوجيللات املعلومللات واالتصللاالت حتديللد أالطللار الك لوارث وإدارهتللاجم والللرتويج للنطللاة
العريض للجميع.
 - 19واستعرضت اللجنة اسرتاتيجيات النطاة العريض مجهورية كوراي ،والصني ،والياابن،
ال لليت اعتُللربت رائل للدات الع للامل التكنولوجي للا الرقميل للة(  ،)19وإحص للاءات تكنولوجي للا املعلومل للات
__________

( .www.broadbandcommission.org/workinggroups/Pages/WG2-2018.aspx )13
( www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/eca_policy_brief_promoting_fintech_start - )14
.ups_rev1.pdf
( .www.afigf.africa/sites/default/files/DeclarationonInternetGovernance_adoptedAUSummit 2018.pdf )1٥
( .www.afigf.africa/ )16
( .https://afrisig.org/afrisig-2018/ )1٧
( .www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP_CICT ST I_2018_INF1.pdf )18
( .www.unescap.org/sites/default/files/e-Resilience_CJK_final.pdf )19
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واالتصاالت الدول اجلزرية احمليط اهلاد (  .)20وقدمت مقرتحات خبفض تكاليف االشرتاك
النطاة العريض جزر احمليط اهلاد  )21 (،وبشتن تعزيز األمن السيرباين ملشروع .)22 (Industry 4.0

جيم  -غرب آسيا
 - 20تشلجع اللجنللة االقتصللادية واالجتماعيللة لغللريب آسليا (اإلسللكوا) إدمللاإل القمللة العامليللة
جملتمع املعلومات وأهدا .التنمية املستدامة ،وتطوير االقتصاد الرقمي ،واحلكومة اإللكرتونية
املنطقة العربية .و الدورر الوزارية الل  30لإلسلكوا ،اتفل املشلاركون عللى توافل بلريوت بشلتن
تسخري التكنولوجيا ألغراض التنمية املستدامة املنطقة العربية ،مع الرتكيز على املسائل املتعلقة
ابلعمالة والشباب(  .)23وأدإ تقرير اإلسكوا املعنون تعزيز احلكومة املفتوحة املنطقة العربية إىل
أنشطة إقليمية وبرامج وطنية مصممة لتةسني احلكومة اإللكرتونية وإدارر البياانت( .)24

 - 21وأعدت اإلسكوا برانمج العمل الرقمي العريب املتعل بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
من أجل التنمية املستدامة ،وتعمل على دراسة الشمول املايل والتمكني الرقميني املنطقة .وقد
بدأت االستعدادات لنشر تقرير التنمية الرقمية العربية ودراسة إقليمية لنمن السيرباين.
 - 22وصاغت اإلسكوا وجامعة الدول العربية ميثاقاً جديداً والريطة طري للمنتدإ العلريب
حلوكمة اإلنرتنت( .)2٥

دال  -أورواب
 - 23تنس اللجنة االقتصادية ألورواب أعمال مركز األمم املتةلدر لتيسلري التجلارر واألعملال
التجارية اإللكرتونية ،اللذي يعلد توصليات بشلتن تيسلري التجلارر ومعلايري إلكرتونيلة لطلرة أداء
العمل التجارية واحلكومية(  .)26ونقةت اللجنة مباد النافذر الوحيدر ووضعت الصيغة النهائية
لكتاب أبيض بشتن استخدام تقنيات احلس اابت املوزعة ،مبا ذل سلسلة السج ت املغلقة،
دعما لتيسري األعمال التجارية وتيسري التجارر( .)2٧
 - 24واسلتةدث االحتللاد األورويب الئةللة طايلة البيللاانت العامللة ،وهلي إطللار قللانوين جديللد
شامل معة حبماية البياانت واخلصوصية( .)28

__________

( .www.unescap.org/sites/default/files/ICT _Statistics_Guideline_FINAL_0.pdf )20
( .www.unescap.org/sites/default/files/PACIFIC_PAPER_Final_Publication_ 1_3.pdf )21
( .www.unescap.org/sites/default/files/Cybersecurity_WorkingPaper-edit.pdf )22
_www.unescwa.org/sites/www. unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/30th_session
( )23
.beirut_consensus_on_technology_for_sustainable_development_eng.pdf
( www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/brochure-study-fostering-open- )24
.government-arab-region-en-ar.pdf
( www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/arab-roadmap-internet-governance- )2٥
.en.pdf
( .www.unece.org/cefact/ )26
( .https://un-blockchain.org/2018/06/12/un-cefact-white-paper-on-blockchain/ )2٧
( .https://eugdpr.org/ )28
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 - 2٥وتناول لس أورواب قضااي تتعلل ابللذك اء االصلطناعي ،والتملاس السلبل الكفيللة مبنلع
إساءر استعمال النظم اخلوارزمية والتصدي لتةدايت املعلومات املغلوطة والتضلليل اإلع ملي،
ويو األمية اإلع مية واملعلوماتية ،وتنسي احملتوإ اإللكرتوين إطار سيادر القانون( .)29

هاء  -أمريكا الالتينية والكارييب
 - 26تتوىل اللجنة االقتصادية ألمريكا ال تينية والكاري تنفيلذ نتلائج القملة العامليلة جملتملع
املعلومات عن طري برانمج العمل الرقمي ألمريكا ال تينية ومنطقة البةر الكاري الذي اتُّ ف
عللى أحلدث طبعلة منله ( )eLAC2020امللامتر اللوزاري السلادس املعلة مبجتملع املعلومللات
أمريكللا ال تينيللة ومنطقللة البةللر الكللاري  ،الللذي عقللد نيسللان/أبريل(  .)30وتشللمل أولللوايت
اللربانمج البللف التةتيلة ،واالقتصللاد الرقملي ،واحلكومللة الرقميلة ،والثقافللة ،واإلدملاإل ،واملهللارات،
واحلوكملة ،والتكنولوجيلات الناشلمسة .وجلرإ التشلديد ،أثنلاء امللامتر اللوزاري ،عللى احلاجلة إىل
تعزيز األمن السيرباين ،واملواءمة التنظيمية ،واتباع منظور جنساين شامل السياسات الرقمية.
 - 2٧ونشرت اللجنة االقتصادية ألمريكا ال تينية والكاري تقريراً عن احلواجز اليت تعرتض
االقتصاد الرقمي .ونشرت أيضاً وثيقلة بع نلوان Data, Algorithms and Policies:
التوسع
 ( Redefining the Digital Worldالبيلاانت واخلوارزميلات والسياسلات :إعلادر النظلر العلامل
الرقمي) ،يوىل فيها االعتبار لسبل إسهام الذكاء االصطناعي التنمية املستدامة( .)31
 - 28وتلدعم اللجنلة مرصلد تمللع املعلوملات أمريكلا ال تينيللة ومنطقلة البةلر الكللاري ،
ومرصللد النط للاة العللريض اإلقليم للي ،كج للزء مللن اجله للود الرامي للة إىل حتسللني فه للم الوص للول إىل
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واستخدامها و ثريها( .)32

اثلثا -التننيج واملتابعة على الصعيد الدويل
ألف  -فريق األمم املتحدة املعين مبجتم املعلومات
 - 29يشكل فري األمم املتةدر امل عة مبجتمع املعلومات آلية مشرتكة بني الوكاالت تنس
تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات على نطاة منظومة األمم املتةدر ،وذتمع سنوايً
أثناء منتدإ القمة العاملية جملتمع املعلومات( .)33

__________

( .www.coe.int/en/web/artificial-intelligence )29
( ( www.cepal.org/es/proyectos/elac2020 )30ابإلسبانية)جم www.cepal.org/en/subsidiary-bodies/ministerial-
.conference-information-society-latin-america-and-caribbean
( .www.cepal.org/en/publications/43515-data-algorithms-and-policies-redefining-digital-world )31
( www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/socinfo/noticias/paginas/8/44988/P44988.xml&xsl=/socinfo/tpl- )32
.i/p18f-st.xsl&base=/socinfo/tpl-i/top-bottom.xsl; www.cepal.org/es/observatorio-regional-de-banda-ancha
( .www.ungis.org/ )33
8

GE.19-03585

A/74/62
E/2019/6

ابء  -اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي
 - 30اعتمد اجمللس االقتصادي واالجتماعي القرار  28/2018بشتن تقييم التقدم احملرز
تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات ومتابعتها.
 - 31واعتملدت اجلمعيللة العامللة الق لرار  218/٧3بشللتن تسللخري تكنولوجيللات املعلومللات
واالتصاالت ألغراض التنمية.

جيم  -اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
 - 32اشتملت الدورر احلادية والعشلرون للجنلة املعنيلة بتسلخري العللم والتكنولوجيلا ألغلراض
التنمية على مائلدر مسلتديرر رفيعلة املسلتوإ بشلتن ثلري سلرعة التغلري التكنوللوجي عللى حتقيل
أه للدا .التنمي للة املس للتدامة .وج للرت مناقش للات بش للتن املواض لليع ذات األ ولوي للة املتعلق للة ببنل للاء
الكفاءات الرقمية ،مع الرتكيز على حنو الاص على املساوار بني اجلنسني والشباب ودور العلم
والتكنولوجيا واالبتكار ال الطاقة املتجددر( .)34

دال  -تيسري وتنسيق التننيج بني أصحاب املصلحة املتعددين
 - 33رّك ز منتدإ القمة العاملية جملتمع املعلومات الذي عُقد جنيف آذار/ملارس عللى
موضوع االستفادر من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بناء تمعات املعلومات واملعرفة
من أجل حتقي أهدا .التنمية املستدامة( .)3٥
 - 34واشرتك أكثر من  2 ٥00مشارك من أكثر من  1٥0بلداً حنو  2٥0حلقة عمل
وجلسات أالرإ ،بينما ركزت مائدر مستديرر وزارية على دور مسارات عمل القملة العامليلة
تنمية تمعات املعلومات واملعرفة .وتناول مسار رفيلع املسلتوإ دور تكنولوجيلات املعلوملات
واالتصلاالت حتقيل أهلدا .التنميللة املسلتدامة ،وس ّلد الفج لوات الرقميلة ،والبيمسلة التمكينيللة،
والثقة واألمن ،والشمول ،وتعميم مراعار املنظور اجلنساين ،واالقتصاد الرقمي ،والتعلم اإللكرتوين،
ومنةت جوائز امتياز ملشاريع ومبادرات كل من مسارات العمل.
والتطبيقات ،واخلدماتُ .
 - 3٥وأصدرت حكومات موعة العشرين إع ان وزارايً بشتن االقتصاد الرقمي ،شدد على
التنمي للة الرقمي للة ،والب للف ا لتةتي للة ،واحلكوم للة اإللكرتوني للة ،وتنظ لليم املش للاريع ،والعمال للة ،وطاي للة
املستهل جنبا إىل جنب مع اجلهود الرامية إىل احلد من الفجور الرقمية بني اجلنسني واالستفادر
من الفرص اليت تتيةها التكنولوجيات اجلديدر( .)36
 - 36وذمع جلنة النطاة العريض املعنيلة ابلتنميلة املسلتدامة ،الليت يشلرتك عقلدها االحتلاد
الدويل ل تصاالت واليونسكو ،بني الشركاء من القطاعني العام واخللاص ملن أجلل اللدعور إىل
نشر النطاة العريض .وركزت اللجنة تقريرها املعنونThe State of Broadband Broadband :
( Catalysing Sustainable Developmentحالة النطاة العريض :ال نطاة العريض حيفز التنمية
__________

( .https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1670 )34
( .www.itu.int/net4/wsis/forum/2018/ )3٥
( .www.g20.utoronto.ca/2018/2018-08-24-digital_ministerial_declaration_salta.pdf )36
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املستدامة) ،على التكنولوجيات املتطورر ال التعليم ،والصةة ،والبيمسة ،وقيمت منو النطاة
العريض مقابل األهدا .املقررر له ،وقدمت توصيات لتعزيز النطاة العريض( .)3٧

هاء  -اجملتم املدين ومؤسسات األعمال والشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين
ماسسات األعمال
 - 3٧تضطلع بتنفيذ الكثري من األنشطة اليت تدعم أهدا .القمة العاملية
ُ
واجملتمع املدين والدوائر األكادميية والتقنية والشراكات بني أصةاب املصلةة املتعددين.
 - 38وأضا .االحتاد الدويل ل تصاالت حنو  ٥00مشروع ملنصة تقييم نتائج القمة العاملي ة
اليت تقدم معلومات عن أكثر من  11 000نشاط إمنائي ومتعل بتكنولوجيا املعلومات يضطلع
(
هبلا تتلللف أصللةاب املصللةة  .)38ونشللر تقري لراً عامليلاً وإقليمي لاً بشللتن تقيليم النتللائج ،وتقري لراً
بعنوان ( WSIS Stocktaking Success Stories 2016قصص اح ل تقييم نتائج القملة العامليلة
لعام .)39 ()2016
 - 39وتنس غرفة التجارر الدولية األنشطة املتصلة ابلقمة العاملية من ال ل مبادرهتا بشلتن
األعمال التجارية لدعم تمع املعلوملات ،وتسلهم مناقشلات دوليلة ملن بينهلا منتلدإ إدارر
اإلنرتنت ومنتدإ القمة العاملية جملتمع املعلومات(  .)40ومتثّل رابطة اجملموعة ا خلاصة ل تصاالت
املتنقلة املاسسات التجارية ل تصاالت ابهلاتف احملمول ،وتنظم املامتر العاملي للهاتف احملمول(  .)41ورّكز
استعراضها لعام  2018بعنوان اقتصاد اهلاتف احملمول لعام (The Mobile Economy 2 019) 2019
علللى مسللاةات اهلللاتف احململلول النمللو االقتصللادي ،وأُرفقللت بلله نانيللة تقللارير إقليميللة( .)42
وأعدت رابطة اجملموعة اخلاصة ل تصاالت املتنقلة تقريراً أيضاً عن االذاهات العاملية تطور
اهلاتف احملمول(  )43و ثري صناعة اهلاتف احملمول على أهدا .التنمية املستدامة( .)44
 - 40وت للادي منظمل للات اجملتم للع املل للدين دوراً ابرزاً منتل للدإ القمل لة العامليل للة ومنتل للدإ إدارر
اإلنرتنللت .ويركللز االحتللاد الللدويل لرابط للات وماسسللات املكتبللات علللى الوصللول إىل اإلنرتن للت
واخلدمات اإللكرتونية عن طري املكتبات واملراف العامة(  .)4٥وتركز رابطة االتصاالت التقدمية
على املسائل املتعلقة ابلوصول إىل االتصاالت واحلقوة املتصلة هبا واملساوار بني اجلنسني .وقد

__________

( .www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.19-2018-PDF-E.pdf )3٧
( .www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/ )38
( www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-WSIS.REP-2018-PDF-E.pdf; )39
.www.itu.int/net 4/wsis/forum/2016/Outcomes/#stsuccess
( https://iccwbo.org/global-issues-trends/digital-growth/internet -governance/business-action-to- )40
.support-the-information-society-basis/
( .www.gsma.com/mobilefordevelopment/events/mobile-world-congress-2018/ )41
( .www.gsma.com/mobileeconomy/ )42
( .www.gsmaintelligence.com/research/?file=8535289e1005eb248a54069d82ceb824&download )43
( .www.gsmaintelligence.com/research/?file=ecf0a523bfb1c9841147a335cac9f6a7&download )44
( .www.ifla.org/ )4٥
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نشرت منشوراهتا السنوية املتعلقة برصد اجملتمع العاملي للمعلومات استعراضا لوجهات نظر
اجملتمع املدين املعرب عنها على مدار العقد املاضي( .)46
 - 41وتتيح مجعية اإلنرتنت منتدإ ألوساط التقنيني واملهنيني املعنيني ابإلنرتنت وغريهم من
امل عنيني بتطوير وتعهد قيام شبكة إنرتنت مفتوحة .وتقلدم اجلمعيلة التلدريب التقلة ألالصلائي
اإلنرتنللت ،وت للدعم تطللوير الش للبكات اجملتمعي للة  10بلللدان(  .)4٧وق للد نشللرت م للوجزات ع للن
السياسللات العامللة املتعلقللة بنمللاذإل ت لراليص الشللبكات اجملتمعيللة واألمللن السلليرباين إنرتن للت
األشياء.
 - 42ون شللر املنتللدإ االقتصللادي العللاملي تق للارير عللن اهلويللة الرقميللة ،وماسسللات األعم للال
الرقمية ،واجلوانب البيمسية احملتملة لتقنية سلسلة السج ت املغلقة ومستقبل الوظائف(  .)48ويطرح
املنتدإ تقريره لعام  2018أهلدافاً ل ل إشلرا .رقملي املسلتقبل يعلف ابلشلمول ،وفعاليلة
األعمال التجارية ،واألمن ،واحلوكمة( .)49

واو  -تيسري مسارات العمل وأمثلة على أاشطة انجهتا كياانت األمم املتحدة
 - 1تننيج مسارات العمل
 - 43يتواءم تنفيذ نتائج القمة العاملية ملع الطلة التنميلة املسلتدامة لعلام  2030ملن الل ل
قراري اجلمعية العامة  1/٧0و.12٥/٧0
 - 44وجرإ االتفا ة القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  200٥على  11مسار عمل
من أجل تنفيذ أصةاب املصلةة املتعددين للنتائج .وعُقد االجتماع السنوي مليسري مسارات
العمل أثناء منتدإ القمة العاملية اليت قُدم أثنائها تقرير عن التقدم احملرز التنفيلذ( .)٥0
وأقبل امليسرون ع لى حتديث مصفوفة أهدا .التنمية املستدامة للقمة العاملية جملتمع املعلومات،
سللا يسللاعد عل للى تنسللي تنفيللذ الط للوط العمللل ويض للع الريطللة هلللا مقاب للل أهللدا .التنمي للة
املستدامة( .)٥1
(أ) دور السد د ددلطات املعني د د ددة لدارة الش د د د ن الع د د ددام و ي د د د أص د د ددحاب املصد د ددلحة ف النه د د ددوض
بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية
 - 4٥يللادي إس للهام تكنولوجيللات املعلوم للات واالتص للاالت التنميللة دوراً هامل لاً عم للل
الوكلاالت املتخصصللة التابعلة لنمللم املتةللدر واملنظملات املتعللددر األطلرا .واملاسسللات املاليللة
الدولية والعديد من منظمات القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين .وقد جرإ التشديد على

__________

( )46

www.apc.org/en/pubs/action-steps-decade-civil-society-advocacy-information-society-baseline-

.review-global

( .www.internetsociety.org/issues/community-networks/ )4٧
( .www.weforum.org/reports )48
( .www3.weforum.org/docs/WEF_Our_Shared_Digital_Future_Report_ 2018.pdf )49
( www.itu.int/net4/wsis/forum/2018/Files/documents/outcomes/WSISForum2018_ForumT rack )٥0
.Outcomes.pdf
( .www.itu.int/net4/wsis/forum/2018/Files/documents/outcomes/WSISForum2018_WSIS-SDGSMatrix.pdf )٥1
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قيمة التعاون بلني أصلةاب املصللةة املتعلددين دعملاً للتنميلة املسلتدامة أثنلاء القملة العامليلة
جملتمع املعلومات و استعراض اجلمعية العامة لعملية التشاور املفتوح بشتن االستعراض الشامل
لتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات.
 - 46وركل للزت جلس ل ل ات منتل للدإ القمل للة العامليل للة علل للى اسل للتخدام تكنولوجيل للات املعلوم ل للات
واالتصاالت لتيسري حتقي أهدا .التنمية املستدامة ،مبا ذل دور احلكومة الرقمية احلد
من الفقر ،وحتسني اخلدمات ،والتشجيع على التمكني ،وال سيما من أجل النساء واجملتمعات
الض للعيفة .وانصل للب الرتكيل للز عل للى امل واءمل للة بل للني تكنولوجي للا املعلومل للات واالتصل للاالت/احلكومة
اإللكرتونية واالسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية ،واالستثمار املهارات الرقمية من ال ل التعليم
والتدريب املهة.

العل للامل لع للام  :2018تسل للخري

 - 4٧وتناولل للت دراسل للة احلال للة االقتصل للادية واالجتماعي للة
التكنولوجيات الرائدر ألغراض التنمية املستدامة ( World Economic and Social Survey 2018:

 )Frontier Technologies for Sustainable Developmentاملسائل املتعلقة ابلفرص واملخاطر
املتصلة ابلتشغيل انيل ،والذكاء االصطناعي ،والتكنولوجيات الرقمية وغري الرقمية األالرإ( .)٥2
 - 48ويبةلث تقريلر صل ادر علن موعلة البن ل اللدويل بعنلوان

2018 Information and

( Communications for Development: Data-driven Developmentتسلخري املعلومللات
واالتصاالت ألغراض التنمية لعام  :2018التنمية القائمة على البياانت)(  )٥3السبل اليت ميكن
للةكومللات أن تسللتخدم هبللا البيللاانت املسللتمدر مل لن الرقمنللة مللن أجللل حتسللني فهللم ومعاجل للة
التةدايت اإلمنائية على حنو أكثر فعالية.

 - 49ونظم االحتاد الدويل ل تصاالت مامتر القمة العاملي للذكاء االصطناعي من أجل حتقي
الصللا الع للام ،أاير/مللايو ،ال للذي رك للز علللى الفوائ للد احملتملللة ال لليت ميك للن جنيهللا م للن ال للذكاء
االصطناعي ألغراض تنفيذ أهدا .التنمية املستدامة(  .)٥4وفتح االحتاد الدويل ل تصاالت أيض ًا
مستودعاً عاملياً للذكاء االصطناعي من أجل حتديد املشاريع واملبادرات ذات الصلة( .)٥٥
(ب) البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت
 - ٥0تضطلع ماسسات األعمال التابعة للقطاع اخلاص بدور قيادي متويل البف التةتية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونشر شبكاهتا .وتقدم موعة البنل اللدويل وماسسلات
مالية دولية أالرإ الدعم املايل ملشاريع البنية التةتية املناط النامية.
 - ٥1وأويل اهتمام متزايد ابلتةدي املتمثل تناول اجملتمعات احملرومة واجملتمعات ا لريفية.
ونشرت جلنة النطاة العريض املعنية ابلتنمية املستدامة تقريراً يتضمن توصيات بشتن احلد من
فجور النطاة العريض(  )٥6وتقريراً عن النطاة العريض ألغراض التنمية الوطنية أشد البللدان
__________

( )٥2
( )٥3
( )٥4
( )٥٥
( )٥6
12

.www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/WESS2018_full_web.pdf
.http://documents.worldbank.org/curated/en/987471542742554246/pdf/128301-9781464813252.pdf
.www.itu.int/en/IT U-T /AI/2018/Pages/default.aspx
.www.itu.int/en/IT U-T /AI/Pages/ai-repository.aspx
.https://www.broadbandcommission.org/Documents/reports/ExpertGroupReportFeb2018.pdf
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ضعفاً ،ابالعتماد على اخلربات املكتسبة أفريقيا ومنطقة آسيا واحملليط اهللاد (  .)٥٧ونشلرت
منظم للة التع للاون والتنمي للة املي للدان االقتص للادي تقري ل لراً ع للن س للد الفج للور الرقمي للة املنل للاط
الريفية(  .)٥8وتضمن ذديد االهتمام ابلشبكات اجملتمعية اإلقليمية مناقشات جرت منتدايت
إدارر اإلنرتنت ومنشورات أصدرهتا مجعية اإلنرتنت ورابطة االتصاالت التقدمية اليت مجع تقريرها
عن الرصد العاملي جملتمع املعلومات الربات نشر الشبكات اجملتمعية من  43بلداً( .)٥9
 - ٥2ويعمل االحتاد الدويل ل تصاالت مع احلكومات من أجل دعم نشر البف التةتية ( ، )60
مبا ذل إعداد االسرتاتيجيات الوطنية للنطلاة العلريض ،وللوائح االتصلاالت ،وإدارر طيلف
الرتددات الراديوية(  .)61وتيسر الرائط النطاة العريض تقييم االتصال اإللكرتوين عللى الصلعيد
العاملي( .)62
 - ٥3ويعمل االحتاد الدويل ل تصاالت أيضاً جنباً إىل جنب مع وكاالت أالرإ ،وكذل مع
ماسسات ذارية ،على وضع معايري االت من قبيل الوصول إىل النطاة العريض وشبكات
امل سلتقبل .وهللو يعمللل عللى سللد فجللور توحيلد املعللايري بللني البللدان املتقدمللة النمللو والبلللدان
النامية( .)63
(ج) احلصول على املعلومات واملعارف
 - ٥4يقللدم تقري للر صللادر ع للن االحتللاد ال للدويل ل تصللاالت ع للام  2018حملللة عام للة ع للن
االذاهات الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها ،مبا ذل تقييمات
تفصيلية ل ستثمار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والقدرر على حتمل تكاليفها واملهارات
ال زمة هلا( .)64
 - ٥٥واتفقت جلنة النطاة العريض املعنيلة ابلتنميلة املسلتدامة عللى أهلدا .جديلدر للنطلاة
العريض العامل ،مبا ذلل انتشلار ال نطلاة العلريض ليشلمل  ٧٥املائلة ملن سلكان العلامل
حبلول عام  ،202٥مع حتديد تكلفة اخلدمات األولية مبا ال يتجاوز نسبة  2املائة شهرايً من
الدالل القومي اإلمجايل للفرد( .)6٥

__________

( .https://broadbandcommission.org/Documents/publications/wgmostvulnerablecountries.pdf )٥٧
( .www.sipotra.it/wp-content/uploads/2018/03/BRIDGING-T HE-RURAL-DIGIT AL-DIVIDE.pdf )٥8
( .www.giswatch.org/community-networks )٥9
( .www.itu.int/en/IT U-D/Projects/Pages/default.aspx )60
( .www.itu.int/en/IT U-D/T echnology/Pages/SMS4DCVersion4.0.aspx )61
( .www.itu.int/en/IT U-D/T echnology/Pages/InteractiveTransmissionMaps.aspx )62
( .www.itu.int/en/IT U-T /gap/Pages/default.aspx )63
( .www.itu.int/en/IT U-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR-2018-Vol-1-E.pdf )64
( .https://broadbandcommission.org/Documents/publications/wef2018.pdf )6٥
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 - ٥6ونُشرت تقييمات وتوصيات تتعل ابلفجوات الرقمية بني اجلنسني ،عن طري منظمات
من بينها منظمة التعاون والتنميلة امليلدان االقتصلادي (  ،)66و موعلة العشلرين (  ،)6٧وشلراكة
بعد الوصول (  ،)68ورابطة اجملموعة اخلاصة ل تصاالت املتنقلة (  ،)69ومشروع الفجوات الرقمية
(
بني اجلنسني  .)٧0ونشرت رابطلة االتصلاالت التقدم يلة تقريلراً بع نلوان Mapping Research in
 ( Gender and Digital Technologyحتدي البةوث ال املساوار بني اجلنسني والتكنولوجيا
الرقميللة)(  .)٧1ونش للرت هيمس للة األم للم املتة للدر للمسللاوار ب للني اجلنس للني ومتك للني املل لرأر ،وماسس للة
اإلنرتنت ،والتةالف من أجل إنرتنت أبسعار معقولة تقريراً عن استخدام صنادي تعميم الوصول
للجميع ملعاجلة انعدا م املساوار الرقمية بني اجلنسني(  .)٧2ونشرت هيمسة األمم املتةدر للمساوار بني
اجلنسني ومتكني املرأر تقريراً بعنوان  ( Gender Equality and Bi g Da t aاملسا وار بني اجلنسني
والبياانت الضخمة)( .)٧3
 - ٥٧واعتمد لس أورواب توصية بشتن حقوة الطفل البيمسة الرقمية ،مع النظلر سلبل
متكلني األطفلال مللن الل ل التعلليم وب لرامج يلو األميللة املتعلقلة ابحلقلوة والنشللاط انملن علللى
اإلنرتنت(  .)٧4وواصلت اليونيسيف تقدا الدعم حلقوة الطفلل الرقميلة واللرتويج للسل مة عللى
شبكة اإلنرتنت مع االستعانة ببةث جديد نشره املشروع العاملي لنطفال على اإلنرتنت( .)٧٥
 - ٥8وشدد االحتاد الدويل لرابطات وماسسات املكتبات على دور مراف الوصول العامة
الوصلول إىل اإلنرتنللت ،وال سلليما ابلنسللبة للفمسللات الضللعيفة واملهمشللة .واتفقللت جلنللة النطللاة
العريض املعنية ابلتنمية املستدامة على بيان بشتن االتصال اإللكرتوين ل جمسني( .)٧6
(د) بناء القدرات
 - ٥9للتعليم وبناء القدرات أةية ابلغة متكني البلدان النامية من جة املكاسب اإلمنائية
من االبتكار التكنولوجي .ويتزايد الرتكيز على تطوير املهارات االقتصاد الرقمي ،مبا ذل
التعلم مدإ احليار لتمكني العمال من التنقل بني الوظائف مع تطور التكنولوجيا.
__________

( .www.oecd.org/internet/bridging-the-digital-gender-divide.pdf )66
;www.g20-insights.org/policy_briefs/bridging-the-gender-digital-gap/
( )6٧
.www.g20.utoronto.ca/2018/2018-08-24-digital.html#annex2
( https://afteraccess.net/wp-content/uploads/2018-After-Access-Understanding-the-gender-gap-in- )68
.the-Global-South.pdf
( .www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/06/GSMA_narrative_VF.pdf )69
( .www.digitalgendergaps.org/data/?report =2019-01-24 )٧0
( .www.apc.org/sites/default/files/IDRC_Mapping_0323_0.pdf )٧1
( .http://webfoundation.org/docs/2018/03/Using-USAFs-to-Close-the-Gender-Digital-Divide-in-Africa.pdf )٧2
( www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/gender- )٧3
.equality-and-big-data-en.pdf?la=en&vs=3955
( .https://rm.coe.int/guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-th/16808d881a )٧4
( .http://globalkidsonline.net/results/ )٧٥
( .www.broadbandcommission.org/Documents/BroadbandConnectivityOpenStatement_.pdf )٧6
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 - 60وقلد ق ّلدر االحتلاد اللدويل ل تصللاالت اذاهلات تطلوير مهلارات تكنولوجيلا املعلومللات
واالتصاالت تقرير صدر عام  2018اللص فيه إىل أن البلدان النامية يرومة من حيث
املهارات الرقمية ،حني أن التفاوت املهارات الرقمية يعكس ،داالل البلدان ،أمناطاً اترخيية
الن عدام املساوار( .)٧٧
 - 61وأويل اهتمام ابلغ للتفاوت اجلنساين تعليم العلوم والتكنولوجيا ،والعمل ،واملناصب
القياديلة .ونشلرت ش لراكة املتسلاوين ،بقيللادر االحتلاد الللدويل ل تصلاالت وهيمسللة األملم املتةللدر
للمساوار بني اجلنسني ومتكني املرأر ،تقريراً عن املساوار بني اجلنسني الوصول الرقمي ومهارات
القيادر )٧8 (،فض ً عن إط ة صندوة املهارات الرقمية( .)٧9
 - 62وتعمل مراكز االمتياز التابعة ل حتاد الدويل ل تصاالت بوصفها جلان تنسي للتطوير
املهلة والبةللوث وتبللادل املعلار ،.حتللت إش لرا .أكادمييللة االحتلاد .وجللرإ حتللديث األكادمييللة
بعروض الدمية إضافية ،من بينها برانمج التدريب على إدارر الطيف( .)80
 - 63ويلوفر مكتلب األمللم املتةلدر املعلة ابملخللدرات واجلرميلة إمكانيلة احلصللول عللى امل لوارد
والت للدريب علل للى اإلنرتن للت للعل للاملني اجله للاز القضل للائي م للن ال ل ل ل الش للبكة العامليل للة لنزاهل للة
القضلاء(  .)81وتللدعم مبللادرر التعلليم مللن أجللل ال عداللة إعللداد م لواد تثقيفيلة لتعزيللز فهللم اجلوانللب
األال قية لإلنرتنت وحتديد املخاطر اليت هتدد رفاه الط ب(  .)82وهتد .اسرتاتيجية األمني العام
بشتن التكنولوجيات اجلديدر إىل حتديد كيفية تقدا منظوملة األملم املتةلدر اللدعم السلتخدام
التكنولوجيات اجلديدر من أجل التعجيل بتةقي الطة التنمية املستدامة لعام  2030وتيسري
تواؤمها مع ميثلاة األملم املتةلدر ،والنظلام األساسلي حملكملة العلدل الدوليلة ،واإلعل ن العلاملي
حلقوة اإلنسان ،وقواعد القانون الدويل ومعايريه(  .)83وتتضمن االسرتاتيجية مخسة مباد لتوجيه
تفاعلل األمللم املتةللدر ملع التكنولوجيللات اجلديللدر ،وأربعللة التزاملات اس لرتاتيجية علللى قيللادات
منظومة األمم املتةدر لرفع مستوإ املعرفة والتفاعل مع التكنولوجيلات اجلديلدر ،وتعزيلز نظلام
التعلم واالبتكار وتنظيم األعمال.
(ه) بناء الثقة واألمن ف استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
 - 64يوفر الربانمج العاملي لنمن السيرباين ،الذي يقلوده االحتلاد اللدويل ل تصلاالت ،إطلاراً
لال األملن السليرباين(  .)84وقلد
لتنسي االحتياجات القانونية والتقنية والتنظيمية والتدريبيلة
ودشن دليل تطوير
أنشمست العديد من البلدان أفرقة وطنية للتصدي حلوادث أمن احلواسيبُ .
__________

( .www.itu.int/en/IT U-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR2018-ES-PDF-E.pdf )٧٧
( .https://docs.wixstatic.com/ugd/04bfff_e53606000c594423af291b33e47b7277.pdf )٧8
( .https://docs.wixstatic.com/ugd/04bfff_8f76b91bb09343e28a12349eb2bf6632.pdf )٧9
( www.itu.int/en/IT U-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/CentresofExcellence.aspx ; )80
.https://academy.itu.int/index.php?lang=en
( .www.unodc.org/ji/ )81
( .www.unodc.org/e4j/ )82
( .www.un.org/en/newtechnologies/ )83
( .www.itu.int/en/action/cybersecurity/Pages/gca.aspx )84
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اسلرتاتيجية وطنيلة لن ملن السليرباين :املشلاركة االسلرتاتيجية
تليكوم العاملي ل حتاد الدويل ل تصاالت( .)8٥

األملن السليرباين

أثنلاء معلرض

 - 6٥وأصدرت اللجنة العاملية املعنية ابستقرار الفضاء اإللكرتوين معايري هتد .إىل احلد من
املخاطر اليت هتدد استقرار بيمسة اإلنرتنت(  .)86وتضمن نداء ابريس إىل الثقة واألمن الفضلاء
اإللكلرتوين ،اللذي أطلقله رئليس فرنسلا أثنلاء منتلدإ إدارر اإلنرتنلت ،مقرتحلا إلعلداد معلايري
وسارسات دولية ألمن الفضاء اإللكرتوين عن طري أصةاب املصلةة املتعددين(  .)8٧وقد وقعته
أكثر من  ٥0حكومة جنباً إىل جنب مع ماسسات ذارية ومنظمات اتبعة للمجتمع املدين.
أعد االحتاد الدويل ل تصاالت الطبعة الثالثة من املاشر العاملي لنملن السليرباين( .)88
 - 66و ّ
ويعمل ،ابلتعاون مع وكاالت أالرإ ،مع كلية أكسفورد مارتن ،جبامعة أكسفورد ،على إجلراء
استعراضات ألمن الفضاء اإللكرتوين البلدان النامية( .)89
 - 6٧ويروإل التةالف من أجل الثقة اإللكرتونية ،الذي تقوده مجعية اإلنرتنت ،ملباد األمن
(
واخلصوصية من أجل أجهزر والدمات إنرتنت األشياء  .)90وقد نشرت مجعيلة اإلنرتنلت ملوجزاً
سياسللاتياً بعن لوان أمللن إنرتنللت األشللياء مللن أجللل مقللرري السياسللات  ،وتعكللف علللى وضللع
ملشغلي الشبكات من أجل حتسني أمن التوجيه ابإلنرتنت وقدرته على التكيف( .)91
توصيات ّ
 - 68ورّكز اجتماع تيسري مسار العمل الذي عُقد أثناء منتدإ القمة العاملية على تقنية
سلسلة السج ت املغلقة بوصفها عام ً مساعداً على حتقي األمن والثقة (  .)92وجرإ التعر.
على الفرص املتاحة فيما يتعل ابلتط بيقات املالية وغريها ،وجرإ تسليط الضوء على التةدايت
املتمثلة قابلية التوسع والتكرار تقنية سلسلة السج ت املغلقة ،مبا ذل استه ك الطاقة.
 - 69ويقدم املكتب املعة ابملخدرات واجلرمية املساعدر التقنية وموارد التدريب على اإلنرتنت
من أجل التصدي للجرمية السيربانية واحلد من الطر اإلرهاب على اإلنرتنت .وهتد .جلنة منع
اجلرمية والعدالة اجلنائية التابعة للمكتب إىل وضع أطر للتصدي للجرمية السيربانية( .)93
 - ٧0وبدأ سراين الئةة طاية البياانت العامة اليت أعدها االحتاد األورويب أاير/مايو ،وهي
حتسن وسائل طاية اخلص وصية ملواطة بلدان االحتاد األورويب مجيع أحناء العامل ،سا يادي إىل
تغيريات املمارسات التجارية ورسم السياسات هيمسة آيكان وغريها من اهليمسات املعنية إبدارر
__________

( .www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-ST R-CYB_GUIDE.01-2018-PDF-E.pdf )8٥
( .https://cyberstability.org/wp-content/uploads/2018/11/GCSC-Singapore-Norm-Package-3MB.pdf )86
( .www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/paris_call_cyber_cle443433.pdf )8٧
( .www.itu.int/en/IT U-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx )88
( .www.oxfordmartin.ox.ac.uk/cybersecurity/ )89
( .https://otalliance.org/ )90
( www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2018/04/IoT-Security-for-Policymakers_2018041 9- )91
.EN.pdf; www.internetsociety.org/tag/routing-resilience/
( .www.itu.int/net4/wsis/forum/2018/Pages/Agenda/Session/291 )92
( .www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/in dex.html )93
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اإلنرتنت(  .)94وأصدرت مفوضية االحتاد األفريقي مباد توجيهية حلماية اخلصوصية والبياانت
الشخصية من أجل أفريقيا ،وقد أعدت من ال ل شراكة مع مجعية اإلنرتنت( .)9٥
 - ٧1ومجعللت مب للادرر طايللة األطف للال م للن املخللاطر الس لليربانية ال لليت أطلقهللا االحت للاد ال للدويل
ل تصلاالت ،والتةللالف العلاملي  WeProtectأصللةاب املصلللةة املعنيلني حبمايللة الطفللل( .)96
ونشلرت الشللبكة الدوليللة للقضلاء علللى اسللتغ ل األطفللال البغلاء و إنتللاإل امل لواد اإلابحيللة
واالذار هبم ألغراض جنسية ،واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية تقريراً مشرتكاً عن االذاهات
مواد االعتداء على األطفال على اإلنرتنت(  .)9٧وأنشلتت جلنلة النطلاة العلريض املعنيلة ابلتنميلة
املستدامة فريقاً عام ً معنياً أبمان األطفال على اإلنرتنت( .)98
(و) البيئة املواتية
 - ٧2يسلاعد االحتلاد اللدويل ل تصلاالت اللدول األعضلاء واملاسسلات التجاريلة عللى وضللع
األطر السياساتية والتنظيمية ل تصاالت السلكية وال سلكية من ال ل تبادل املعلومات ،وبناء
القدرات ،وتوفري املوارد التنظيمية .وقد رسم تقريره املعنون Global ICT Regulat ory Ou tl ook
 ( 2018 reportالتوقعلات التنظيميلة لتكنولوجيلا املعلومللات واال تصلاالت عللى الصلعيد العللاملي
لعام  )2018الريطة تطور سياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنظيمها ،وقيَّم االذاهات
احلاليلة(  .)99وتتضلمن ملوارد املعلوملات التنظيميلة الليت وضلعها االحتلاد اللدويل ل تصلاالت عللني
االتصل للاالت وتكنولوجيل للا املعلوم ل للات ( )ICT-Eyeواملتتبل للع التنظيم ل للي لتكنولوجيل للا املعلوم ل للات
واالتصاالت الذي يراقب االذاهات السائدر أكثر من  180بلداً( 0)100
 - ٧3وحضر الندور العاملية هليمسات تنظيم االتصاالت اليت نظمها االحتاد الدويل ل تصاالت
أكثر من  600مندوب ،وركزت الندور على حدود تنظيمية جديدر ،مشددر على احلاجة إىل
اتبللاع جلُلج سياسللاتية وتنظيمي للة مبتكللرر إزاء الفللرص والتة للدايت اللليت تطرحهللا التكنولوجي للات
اجلديللدر(  .)101وعُقللد اجتمللاع لرؤس للاء تنظلليم شللاون القطللاع اخل للاص أثنللاء النللدور ،إىل جان للب
االجتماع األول للفري االستشاري للصناعة املعة مبسائل التنمية( .)102
 - ٧4وركز اجتماع تيسري مسار العمل الذي عُقد أثناء منتدإ القمة العاملية على تبادل
النهج التنظيمية التعاونية للتةول الرقمي ،مسلطاً الضوء على أةية التبادل املفتوح للممارسات
ُ
__________

( .https://eugdpr.org/ )94
( .www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2018/05/AUCPrivacyGuidelines_2018508_EN.pdf )9٥
( .www.itu.int/en/cop/Pages/default.aspx; www.weprotect.org/our-mission-and-strategy/ )96
( www.ecpat.org/wp-content/uploads/2018/07/ECPAT -International-Report-T rends-in-Online- )9٧
.Child-Sexual-Abuse-Material-2018.pdf
( .www.broadbandcommission.org/workinggroups/Pages/WG1-2018.aspx )98
( .www.itu.int/en/IT U-D/Regulatory-Market/Pages/Outlook/2018.aspx )99
( .www.itu.int/net 4/itu-d/icteye/; www.itu.int/net4/itu-d/irt/ ) 100
( .www.itu.int/net4/IT U-D/CDS/GSR/2018/documents/Guidelines/BPG- GSR-18-E.pdf ) 101
( .www.itu.int/net 4/IT U-D/CDS/GSR/2018/default.asp ) 102
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يتعني فيها على البيمسة
والنصوص ،وال سيما من أجل اخلدمات املبتكرر االقتصاد الرقمي اليت ّ
التنظيمية أن تستجيب بسرعة ألسواة التكنولوجيا املتغرير واألمن( .)103
 - ٧٥ونشلر االحتللاد الللدويل ل تصللاالت تقري لراً بعنلوان
 ( Opportunities in the New ICT Ecosystemالتةلدايت والفللرص التنظيميللة النظللام
اإليكولوجي اجلديد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) (  ،)104ونشر كذل دراسات وورقات
مناقشللة تتعل ل ابلللذكاء االصللطناعي (  ،)10٥والفللرص والتةللدايت اللليت تطرحهللا شللبكات اجلي للل
اخلامس ( )106 (،)5Gوالتتثري االقتصادي للنطاة العريض( .)10٧
Regulatory Challenges and

 - ٧6ويتزايد اال هتمام ابلع قة بني الوالايت القضائية الوطنية واحلوكمة الدولية .ويتوىل إطار
سياسات اإلنرتنت والوالية القضائية إعلداد تقريلر مرحللي علاملي بشلتن الواليلة القضلائية دعملاً
خلريطة طري أواتوا من أجل صياغة جُج ألصةاب املصلةة املتعددين( .)108
(ت) تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

احلكومة اإللكرتونية
دش نت إدارر الشاون االقتصادية واالجتماعية طبعيت عام  2018لدراسة األمم املتةدر
ّ - ٧٧
االستقصائية بشتن احلكومة اإللكرتونية ،والرقم القياسي لتطوير احلكومة اإللكرتونية الذي يشري

إىل اس للتمرار التق للدم حنل للو مس للتوايت أعلل للى م للن احلكوم للة اإللكرتونيل للة(  .)109ونظ للرت الدراسل للة
االستقصائية التتثري احملتمل الذي قد ختلفه التكنولوجيات التةويلية اجلديدر على مسلتقبل
احلكومة اإللكرتونية.

 - ٧8وارتف للع عل للدد البل للدان الل لليت ل للديها ب ل لواابت للبي للاانت احلكوميل للة املفتوح للة مل للن 46
عام  2014إىل  139عام  .2018وأصبح انن جلميع احلكومات وجود بشكل أو آالر
عللى شللبكة اإلنرتنلت .بيللد أنله ارتمسللي الدراسلة االستقصللائية أن هنلاك حاجللة إىل سياسللات
اإلدماإل اإللكرتوين من أجل معاجلة العوامل اليت حتول دون الوصول إليها واستخدامها من أجل
ذنب الطر التعرض لفجور رقمية جديدر ،ال سيما البلدان النامية.

__________

( .www.itu.int/net4/wsis/forum/2018/Files/documents/outcomes/WSISForum2018_ForumTrackOutcomes.pdf )103
( .www.itu.int/pub/D-PREF-BB.REG_OUT 03-2018/en ) 104
( .www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR2018/GSR-18-reports-papers-and-series.aspx ) 10٥
( .www.itu.int/en/IT U-D/Documents/IT U_5G_REPORT -2018.pdf ) 106
( www.itu.int/en/IT U-D/Regulatory-Market/Documents/FINAL_1d_18-00513_Broadband-and- ) 10٧
.Digital-T ransformation-E.pdf
( www.internetjurisdiction.net/uploads/pdfs/Secretariat -Summary-and-Ottawa-Roadmap-second- ) 108
.Global-Conference-of-the-Internet-Jurisdiction-Policy-Network.pdf
( https://publicadministration.un.org/egovkb/portals/egovkb/documents/un/2018 -survey/e- ) 109
;government%20survey%202018_final%20for%20web.pdf

.https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018
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 - ٧9وأعللدت إدارر الش للاون االقتص للادية واالجتماعي للة منوذجل لاً لتقي لليم االس للتعداد للبي للاانت
احلكومية املفتوحة من أجل مسلاعدر احلكوملات عللى اعتملاد احلكوملة املفتوحلة(  .)110و للس
أورواب بصدد إعداد موعة أدوات بشتن الدميقراطية اإللكرتونية( .)111
 - 80و أعقاب منتدإ إدارر اإلنرتنت ،نظمت اليونسكو ،ومجعية اإلنرتنت ،ماسسة موزي
منتدإ للمناقشة بشتن تسخري الذكاء االصطناعي للنهوض مبجتمعات املعرفلة وحتقيل اإلدارر
الرشيدر( .)112

األعمال إلكرتونية
 - 81تنبت تقرير التجارر العاملية الذي أصدرته منظمة التجارر العاملية ،والذي استعرض الع قة

بني التكنولوجيات الرقمية والتجارر العاملية ،أبن من املرجح أن تادي إنرتنت األشياء ،والذكاء
االصطناعي ،والطباعة الث ثية األبعاد ،وشبكات تقنية سلسللة السلج ت املغلقلة إىل الفلض
التكاليف التجارية وزايدر حجم التجارر ،مع احتمال حتقي فوائد أكرب للبلدان النامية( .)113

 - 82ونشلر صلندوة النقلد اللدويل تقريلراً علن امللوظفني بعنلوان
 ( Economyقياس االقتصاد الرقمي)(  .)114وتعمل منظمة التجارر العاملية مع املكتب اإلحصائي
للجماعات األوروبية ،ومنظمة التعاون والتنمية امليدان االقتصادي وغريةا على وضع موعة
بيلاان ت علن التجلارر الدوليلة اخللدمات ،مبلا ذلل اخللدمات املتاحلة رقميلا .ويعكلف فري ل
الرباء أنشتته فرقة العمل املشرتكة بني الوكاالت املعنية إبحصاءات التجلارر الدوليلة عللى وضلع
دليل بشتن قياس التجارر الرقمية لنشره عام .)11٥ (2019
Measuring the Digital

 - 83ودشن االحتاد األفريقي واالحتاد األ ورويب فرقة عمل معنية ابالقتصاد الرقمي كانون
األول/ديسلمرب(  .)116ونش ل لرت منظمل لة التعللاون والتنميل لة امليل لدان االقتصلادي وثيقل لة بعن ل لوان
 ( Tax Challenges Arising from Digitalization – Interim Report 2018التةدايت الضريبية
الناشمسة عن الرقمنة -تقرير ماقت لعام .)11٧ ()2018
 - 84وق ل ّلد م األونكت للاد ال للدعم إىل  11بلل لداً إلج ل لراء تقييم للات س للريعة ل س للتعداد للتجل للارر
اإللكرتونية وصياغة اسرتاتيجيات وطنية للتجارر اإللكرتونية(  .)118وذمع مبادرته املتعلقة ابلتجارر
اإللكرتونية للجميع  29منظمة دولية لتقليص الفجوات املعرفية ،وتيسري التفاعل من أجل حتديد
__________

( .http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN97795.pdf ) 110
( .https://rm.coe.int/gt-ed-2018-2e-preparation-of-e-democracy-guidelines-2-/16808eeec4 ) 111
( https://en.unesco.org/events/harnessing-artificial-intelligence-advance-knowledge-societies-and- ) 112
.good-governance-open
( .www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_trade_report 18_e.pdf ) 113
( .www.imf.org/~/media/Files/Publications/PP/2018/022818MeasuringDigitalEconomy.ashx ) 114
( .https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2018/M12_3f_Digital_Trade_OECD.pdf ) 11٥
( https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-union-and-african-union-launch- ) 116
.digital-economy-task-force
( .www.oecd.org/ctp/tax-challenges-arising-from-digitalisation-interim-report-9789264293083-en.htm ) 11٧
( .https://unctad.org/en/Pages/Publications/E-T rade-Readiness-Assessment.aspx ) 118
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االحتياجات والقيود اليت تعرتض تنمية التجارر اإللكرتونية ،واقرتاح احللول املناسبة(  .)119وتناول
أسل للبوع التج ل للارر اإللكرتوني ل للة الل للذي ينظم ل لله س ل للنوايً جنيل للف األبع ل للاد اإلمنائي ل للة للمنص ل للات
الرقميلة (  ،)120حلني أن فريل اخللرباء احلكللومي اللدويل املعلة ابلتجلارر اإللكرتونيلة واالقتصللاد
الرقمي ركز على تعزيز املكاسب اإلمنائية احمللية والتجارر اإللكرتونية احمللية والعابرر للةدود( .)121
 - 8٥وأشلار املشلاركون ح لوار األونكتلاد بشللتن التجلارر واالقتصللاد الرقملي أفريقيللا إىل
املشاكل النامجة عن مكامن الضعف املستمرر البف التةتية واألنظمة واألطر املاسسية ،فض ً
عن يدودية مهارات كلل ملن منتجلي ومسلتهلكي املنتجلات الرقميلة(  .)122وشلدد بيلان نلريويب
بشلتن االقتصلاد الرقمللي والتنميلة الشلاملة للجميللع أفريقيلا ،الصلادر أثنللاء أسلبوع التجللارر
اإللكرتونيلة ألفريقيللا اللذي نظملله األونكتللاد ،عللى ضللرورر معاجلللة الفجلور اجلنسللان ية تنظلليم
مشاريع التجارر اإللكرتونية( .)123
 - 86ونشرت اليونيدو تقريراً عن تطوير التجارر اإللكرتونية فيما يتعل ابملشروعات الصغرير
واملتوس ل للطة احلج ل للم الربازي ل للل واالحت ل للاد الروس ل للي واهلن ل للد الص ل للني وجن ل للوب أفريقي ل للا ( موعل ل للة
الربيكس)(  ،)124وقدمت الدعم من ال ل بلرانمج التلدريب عللى التجلارر اإللكرتونيلة .ونظملت
مناسبات عاملية وإقليمية بشتن الفرص والتةدايت املرتبطة ابلبيمسلة التكنولوجيلة السلريعة التغلري
لنعمال التجارية(  .)12٥ويساعد مركز التجارر الدوليلة البللدان عللى تعزيلز قطاعلات تكنولوجيلا
املعلوملات واالتصلاالت وتنظلليم مشلاريع التجللارر اإللكرتونيلة علللى الصلعيد الللوطة .وقلد منللت
أكادمييته التجارية للمشروعات الصغرير واملتوسطة احلجم بنسبة  40املائة عام ، 2018
لتصل إىل أكثر من  23 000مشارك الدورات التدريبية من  180بلداً( .)126
 - 8٧ويقلدم االحتلاد الربيلدي العلاملي اللدعم لتوسليع نطلاة الوصلول إىل التجلارر اإللكرتونيللة
الرقمية عن طري الشبكات الربيدية .وأطلقت رابطة اجملموعة اخلاصة ل تصاالت املتنقلة مبادرر
العتماد اخلدمات النقدية املتنقلة من أجل حتسني شفافية اخلدمات املالية الرقمية وأمنها وقدرهتا
على التكيف( .)12٧

__________

( .https://unctad.org/en/Pages/DT L/ST I_and_ICT s/eTrade-for-All/eTrade-for-All-Organization.aspx ) 119
( .https://unctad.org/en/conferences/e-week2018/Pages/default.aspx ) 120
( .https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1666 ) 121
( .https://unctad.org/en/Pages/DT L/ST I_and_ICT s/Dialogue-on-the-Digital-Economy.aspx ) 122
( .https://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=498 ) 123
( www.unido.org/sites/default/files/files/2018-07/E- ) 124
.commerce%20Development%20Report%20%28SASS%29_09072018.pdf
( www.unido.org/news/global-forum-naturally-based-and-convergent -technologies-underway- ) 12٥
.sochi
( .https://learning.intracen.org/#/Default ) 126
( www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/mobile-money/a-quick-guide-to-the-gsma- ) 12٧
.mobile-money-certification/
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التعلم اإللكرتوين
 - 88يساور القل العديد من ال وكاالت الدولية إزاء احلاجة إىل تنمية املهارات من أجل تلبية
احتياجلات العمللل املتغلرير تمللع املعلومللات(  .)128وقلد أوىل تقريللر قيلاس تمللع املعلومللات
الصل للادر ع ل للن االحتل للاد ال ل للدويل ل تص ل للاالت اهتمامل للا الاص ل للا ملهل للارات تكنولوجي ل للا املعلوم ل للات
واالتصاالت( .)129
 - 89وتتعهللد اليونس للكو امل نص للة العاملي للة لتكنولوجيللا املعلوم للات واالتص للاالت السياس للة
التعليمية ،اليت تيسر النقاش السياسايت بشتن التعلم اإللكرتوين والتعليم الشامل للجميع .وقلد
ركللز أس للبوع ال للتعلم ابألجه للزر احملمولللة لع للام  2018ال للذي نظمت لله علللى امله للارات اللزم للة لع للامل
مرتابط( .)130
 - 90واليونسكو بصدد وضع الصيغة النهائية ملباد توجيهية بشتن إعداد سياسات املوارد
التعليميلة املفتوحللة ،وتسللاعد أكثللر مللن  20بل لداً عللى دعللم إعللداد هللذه السياسللات وتللدريب
املعلمني( .)131

الصةة اإللكرتونية
 - 91يتزايللد عللدد البلللدان اللليت أفللادت عللن امت كهللا اس لرتاتيجيات لتكنولوجيللا املعلومللات
واال تصاالت من أجل الصةة )132 (،ويتزايد معه اعتماد تكنولوجيا اهلاتف احملمول والتكنولوجيا
ال سلكية تعزيز الصةة والرعاية السريرية واالستجابة حلاالت الطوار  .ويقدم املرصد العاملي
ل للنظم الصل للةة اإللكرتونيل للة الت للابع ملنظمل للة الصل للةة العامليل للة ف للرص الوصل للول عل للرب اإلنرتنل للت إىل
اسرتاتيجيات عديدر( .)133
 - 92واعتمدت مجعية الصةة العاملية قراراً بشتن الصةة الرقمية حيث الدول األعضاء على
إي ء األولوية لتطوير واستخدام التكنولوجيات الرقمية من أجل تعزيز التغطية الصةية الشاملة
والنهوض أبهدا .التنمية املستدامة(  .)134واعتمدت منظمة الصةة العاملية أيضاً إع ن أستاان
بشلتن الرعايللة الصلةية األوليللة(  )13٥ودشلنت ش لراكة مللع بلرانمج املنظمللات غلري الرحبيللة املتعل ل
للال الصللةة مللن أجلل إعللداد اس لرتاتيجيات شللاملة للرعايللة الصللةية
ابلتكنولوجيلا امل ئمللة
األولية( .)136
__________

( .www.ilo.org/global/topics/fut ure-of-work/publications/WCMS_662410/lang--en/index.htm ) 128
( .www.itu.int/en/IT U-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR-2018-Vol-1-E.pdf ) 129
( .https://en.unesco.org/events/mobile-learning-week-2018-skills-connected-world ) 130
( .https://en.unesco.org/themes/ict -education/oer ) 131
( .https://www.who.int/ehealth/en/ ) 132
( .https://www.who.int/goe/policies/countries/en/ ) 133
( .http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_R7-en.pdf?ua=1 ) 134
( https://www.who.int/primary-health/conference- ) 13٥
.phc/DRAFT _Declaration_on_Primary_Health_Care_ 28_June_2018.pdf
( .www.who.int/ehealth/events/WHO-PAT H-partnership/en/ ) 136
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 - 93وتولت حكومات ومنظمات متعددر األطرا ،.من بينها منظمة الصةة العاملية ،إنشاء
الشراكة الصةية الرقميلة العامليلة ملن أجلل تبلادل اخللربات بشلتن السياسلات ،والتشلغيل البيلة،
واألمن السيرباين ،واملشاركة السريرية( .)13٧
 - 94ونشر الفري العامل املعة ابلصةة الرقمية والتابع للجنة النطاة العريض املعنية ابلتنمية
املستدامة تقريراً عن الصةة الرقمية ومستلة ع إل األمراض غري املعدية من ال ل تكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت( .)138

التوظيف اإللكرتوين
 - 9٥دارت مناقشة مستفيضة بشتن ما ميكن أن يرتتب على التكنولوجيات اجلديدر ،مبا فيها
الذكاء االصطناعي والروبواتت ،من ثري طبيعة العمالة وحجمها ،مع ورود مساةات عديدر
من املنظمات الدولية ،ومراكز البةوث ،وأرابب العمل ،والنقاابت.

 - 96ونشر املنتدإ االقتصادي العاملي تقريراً بعنوان  ( The Future of Jo bs 2 0 18مستقبل
الوظائف لعام  )2018يتضمن أمناط التوظيف املستقبلية احملتملة واملهارات املطلوبة (  . ) 139وركز
تقرير التنمية العامل لعام  2019الصادر عن موعة البن الدويل على تغري طبيعة العمل،

مبلا ذل ل إجيللاد فللرص العملل وحتسللني اإلنتاجيللة ،فض ل ً علن القضللااي املعنيللة بقللانون العمللل
ولوائةه( .)140
 - 9٧ونشلرت اللجنللة العامليلة ملسللتقبل العمللل التابعلة ملنظمللة العمللل الدوليلة ،بقيللادر رئلليس
جنوب أفريقيا ورئيس وزراء السويد ،تقريرها النهائي كانون الثاين/يناير  ، 2019الذي يرّك ز
على االستثمار القدرات واحلاجة إىل إعداد لوائح العمل ،والتمثيل اجلماعي ،ووسائل احلماية
االجتماعية العصر الرقمي(  .)141ونشرت منظمة العمل الدولية أيضاً تقريراً عن منصات العمل
الرقميلة ومسللتقبل العملل ،حيللدد معلايري لضللمان حتسلني نوعيللة العملل وحقللوة العملل تل ل
املنصات( .)142

البيمسية اإللكرتونية
 - 98شدد اإلع ن الوزاري للمنتدإ السياسي الرفيع املستوإ املعة ابلتنمية املستدامة على
اإلمكاانت اليت تتيةها تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتةسني إدارر املدن ،ونظم النقل،
واسته ك الطاقة ،وإدارر النفاايت( .)143
__________

( .www.gdhp.org/ ) 13٧
( .www.broadbandcommission.org/Documents/publications/DigitalHealthReport 2018.pdf ) 138
( .www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf ) 139
( .www.worldbank.org/en/publication/wdr2019 ) 140
( .www.ilo.org/global/about -the-ilo/newsroom/news/WCMS_650666/lang--en/index.htm ) 141
( www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--- ) 142
.publ/documents/publication/wcms_645337.pdf
( .E/HELS/2018/1 ) 143
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 - 99ويتوىل االحتاد الدويل ل تصاالت ،وموئل األمم املتةلدر ،واللجنلة االقتصلادية ألورواب
تنسي مبادرر متةدون من أجل مدن ذكية مستدامة ،تتعاون من ال هلا  16وكالة على تيسري
تنميلة امللدن الذكيلة(  .)144ويعمللل موئلل األملم املتةلدر ،بوصللفه الوكاللة الرائلدر للخطلة احلضللرية
اجلديدر ،على دراسة ثري التكنولوجيات الرائدر ،ويعمل ملع االحتلاد اللدويل ل تصلاالت عللى
التوحيد القياسي الحتياجات املدن الذكية( .)14٥
 - 100ونشر املنتدإ االقتصادي العاملي تقريراً بعنوان
 ( Revolution for Waterتسخري الثورر الصناعية الرابعلة للميلاه)(  .)146وتنلاول األسلبوع الثلامن
للمعايري اخلضراء دور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت احلماية البيمسية( .)14٧
Harnessing the Fo urth In dust rial

 - 101وال ُجيمع حالياً سوإ  20املائة من النفاايت اإللكرتونية من أجلل اللتخلص منهلا
بطريقة سليمة(  .)148ونشر االحتاد الدويل ل تصاالت كتيبا بشتن السياسات واألطر التشريعية
إلدارر النفاايت اإللكرتونية(  .)149ووقع برانمج األمم املتةدر للبيمسة ،واالحتاد الدويل ل تصاالت،
ومنظمة العمل الدولية ،واليونيدو ،ومعهد األمم املتةدر للتدريب والبةث (اليونيتار) ،وأمانلة
اتفاقية ابزل بشتن التةكم نقل النفاايت اخلطرر والتخلص منها عرب احلدود ،وأمانة اتفاقية
استكهومل بشتن امللوات العضوية الثابتة الطاب نوااي إلنشاء حتالف النفاايت اإللكرتونية من
أجل التعاون على نطاة منظومة األمم املتةدر وإشراك القطاع اخلاص(  .)1٥0وانضمت منظملة
الصةة العاملية ،ومركز األمم املتةدر للمستوطنات البشرية ،ومركز التجارر الدولية إىل التةالف
عام .2019
 - 102وتشلجع اللجنللة االقتصللادية ألورواب تبلادل املعلومللات عللن القضلااي البيمسيللة مللن ال ل ل
االتفاقيلة اخلاصلة إباتحلة فلرص احلصلول عللى املعلوملات علن البيمسلة ومشلاركة اجلمهلور اختلاذ
القرارات بشتجا واالحتكام إىل القضاء املسائل املتعلقة هبا ،والربوتوكول املتعل بسلج ت
إط ة امللوات ونقلها ،ودعم نظام املعلومات البيمسية املشرتك الذي أعدته الوكالة األوروبية للبيمسة( .)1٥1

__________

( .www.itu.int/en/IT U-T /ssc/united/Pages/default.aspx ) 144
( .http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf ) 14٥
( .www.weforum.org/reports/harnessing-the-fourth-industrial-revolution-for-water ) 146
( .www.itu.int/en/IT U-T /Workshops-and-Seminars/gsw/201804/Pages/default.aspx ) 14٧
( https://eandt.theiet.org/content/articles/2017/12/only-20-per-cent-of-world-s-e-waste-is-recy cled- ) 148
.un-report-finds/
( www.itu.int/en/IT U-D/Climate- ) 149
.Change/Documents/2018/Handbook_Policy_framework_on_ICT_Ewaste.pdf
( https://unemg.org/images/emgdocs/SOMMeetings/2018/EMGSOM24%20INF%20 - ) 1٥0
.%202.%20Letter%20of%20Intent_E-waste%20Coalition.pdf
( www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf; ) 1٥1
https://www.unece.org/env/pp/prtr.html; https://www.eea.europa.eu/about -us/what/shared-

.environmental-information-system-1/shared-environmental-information-system
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 - 103ويقود املنتدإ االقتصادي العاملي اجملموعة املعنية ابالتصاالت حاالت الطوار  ،اليت
تعمللل مللع األمللم املتةللدر واجلهللات املعنيللة األالللرإ علللى تقللدا اخلللدمات ،مبللا فيهللا االتص للال
اإللكرتوين ،إىل اجملتمعات املتضررر من الكوارث( .)1٥2
 - 104ويتيح نظام املعلومات اخلاص ابملنظملة العامليلة لنرصلاد اجلويلة تبلادل املعلوملات علن
املناخ والقضااي البيمسية ،حني أن املشروع اإليضاحي للتنبا ابلطقس القاسي يساعد على وضع
اسلرتاتيجيات للتخفيلف ملن حلدر انار البيمسيلة(  .)1٥3وتعمللل فرقلة العملل املشلرتكة بلني االحتللاد
الدويل ل تصاالت واملنظمة العاملية لنرصاد اجلوية واليونسكو [اللجنة الدول ية احلكومية لعلوم
احمليطات] على تعزيز قدرات شبكات الكلاب ت لتلوفري حتلذيرات ملن الزللزال واملوجلات املديلة
(التسوانمي)( .)1٥4

الزراعة اإللكرتونية

 - 10٥تتوىل الفاو تنسي الزراعة اإللكرتونية داالل منظومة األمم املتةدر ،وتعمل مع االحتاد
الدويل ل تصاالت على تيسري وضع سياسات الزراعة اإللكرتونية واالبتكار فيها ،استناداً إىل
إطارة ل للا االسل ل لرتاتيجي املش ل للرتك للزراع ل للة اإللكرتوني ل للة(  .)1٥٥ونش ل للرت رابط ل للة اجملموع ل للة اخلاص ل للة
ل تصاالت املتنقلة موعة أدوات لتقييم س سل القيمة الزراعية املتنقلة( .)1٥6
 - 106ونفذ فري الفاو ل بتكار الرقمي ،الذي ي وفر معلومات والدمات استشارية على شبكة
اإلنرتنت ،دورات هاكثون تدريبية بشتن مستقبل الزراعة املستدامة وعمل الشلباب ملن الل ل
االبتكار الرقمي.

 - 10٧وتدير الفاو شاون مجاعة سارسي الزراعة اإللكرتونية ،املعنية بتيسري تبادل املعار .على
اإلنرتنت بشتن الزراعة والتنمية الريفية(  .)1٥٧وتتعاون الفاو ملن الل ل شلبكة املبتكلرين التابعلة
لنمم املتةدر(  )1٥8على االستفادر من البياانت اجلغرافية املكانية والبياانت األالرإ حتسني
إدارر املوارد وإنتاجية احملاصيل .كما وضعت مشاريع ذريبية معنية ابستخدام البياانت الضخمة
لدعم الزراعة( .)1٥9

العلوم اإللكرتونية
 - 108أثناء املنتدإ الثالث املتعدد أصلةاب املصللةة املعلة بتسلخري العللم والتكنولوجيلا
واالبتكار ألغراض أهدا .التنمية املسلتدامة ،جلرإ التسلليم أبن هنلاك حاجلة إىل حتسلني فهلم
__________

( .www.etcluster.org/ ) 1٥2
( .www.wmo.int/pages/prog/www/WI S/; www.wmo.int/pages/prog/www/swf dp/ ) 1٥3
( .www.itu.int/en/IT U-T /climatechange/task-force-sc/Pages/default.aspx ) 1٥4
( .www.fao.org/3/a-i6909e.pdf ) 1٥٥
( .www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/magri/magri_value_chain_tool/ ) 1٥6
( .http://aims.fao.org/activity/blog/e-agriculture-community-practice ) 1٥٧
( .www.uninnovation.network/ ) 1٥8
( .www.fao.org/3/CA1158EN/ca1158en.pdf ) 1٥9
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التغللري التكنولللوجي الس للريع ،مبللا
املستدامة( .)160

ذلل ل التقيلليم املفصللل ألث للره علللى تتل للف أهللدا .التنمي للة

 - 109ودشنت اليونسكو املرصد العاملي ألدوات سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار من
أجل نشر املعلومات علن مبلادرات العللم والتكنولوجيلا واالبتكلار (  ،)161وبلدأت العملل صلوب
إصدار توصية بشتن العلوم املفتوحة .ونشرت املفوضية األوروبية توصيات التامية م نبثقة عن
منصة السياسة العلمية املفتوحة التابعة هلا( .)162
 - 110ونظ للرت اللجن للة املعني للة بتس للخري العل للم والتكنولوجي للا ألغل لراض التنمي للة دور العلل للم
والتكنولوجيا واالبتكار دعم إقامة تمعات مستدامة وقادرر على الصمود ،مع اإلشارر بوجه
الاص إىل االخنراط العلمي للمواطن(  .)163ونظمت حلقة عمل عن تطبي منظور جنساين على
العلم والتكنولوجيا واالبتكار فريقها العامل بني الدورات كانون الثاين/يناير .)164 (2019
 - 111وتتعاون الفاو ،وبرانمج األمم املتةدر للبيمسة ،ومنظمة الصةة العاملية واملنظمة العاملية
للملكية الفكرية برانمج البةوث من أجل احليار ،الذي يتيح للبلدان النامية إمكانية الوصول
إىل الدورايت العلمية(  .)16٥ويتيح برانمج املنظمة العاملية للملكية الفكرية للوصول إىل البةوث
من أجل التنمية واالبتكار إمكانية وصول الباحثني من  120بلداً انمياً إىل هذه الدورايت( .)166
(ح) التنوع الثقاف واهلوية الثقافية ،والتنوع اللغوي ،وازتوى ازلي
 - 112تشجع اليونسكو تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلوملات املتعلقلة ابلتنلوع الثقلا
واللغوي ،والرتاث الرقمي والصناعات اإلبداعية .وأعدت الريطة طري لتنفيذ اتفاقية طاية وتعزيز
تنوع أشكال التعبري الثقا ال بيمسة الرقمية .وركزت اللجنة احلكومية الدولية حلماية وتعزيز تنوع
أشكال التعبري الثقا االهتمام على االبتكار الرقمي والذكاء االصطناعي( .)16٧
 - 113ويسرت اليونسكو اعتماد نداء ابريس :الشفرر املصدرية للرب يات بوصفها ترااً للتنمية
املستدامة ،هبد .احلفاظ على الرتاث الوائقي العصر الرقمي(  ،)168وأعلدت امللوارد املتعلقلة

__________

( .www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2018/6&Lang=E ) 160
( .https://en.unesco.org/go-spin ) 161
( .www.go-fair.org/2018/07/02/2351/; www.openaire.eu/recommendation-to-the-ms ) 162
( .https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2026 ) 163
( .https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2057 ) 164
( .www.research4life.org/ ) 16٥
( .www.wipo.int/ardi/en/ ) 166
( https://en.unesco.org/news/diversity-cultural-expression-committee-focus-digital-creativity-and- ) 16٧
.artificial-intelligence
( https://en.unesco.org/news/experts-call-greater-recognition-software-source-code-heritage- ) 168
.sustainable-development
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ابلرتاث غري املادي .وتعمل املنظمة مع الربانمج التشغيلي للتطبيقات الساتلية التلابع لليونيتلار
على رصد أضرار النزاعات على انار التارخيية ابستخدام تكنولوجيا السواتل( .)169
(ط) وسائط اإلعالم
 - 114استمرت مناقش ة البيمسة اإلع مية املتغرير النامجة عن انتشار املنابر اإلع ميلة اجلديلدر
والضغوط املالية وغريها اليت تواجهها وسائط اإلع م التقليدية.
 - 11٥وجلرإ االحتفللال ابليللوم العلاملي حلريللة الصللةافة أاير/ملايو مللن ال ل ل  80مناسللبة
وطنية مجيع أحناء العلامل ركلزت عللى وسلائط ا إلعل م والعداللة وسليادر القلانون .وركلز تقريلر
اليونسكو املعنون االذاهات العاملية على صعيد حرية التعبري وتطوير وسائل اإلع م  :التقرير
العاملي  2018/201٧على التعددية والقيود املفروضة على حرية وسائط اإلع م( .)1٧0
 - 116ويدعم برانمج اليونسكو الدويل لتنمية االتصال مشاريع تطوير وسائط اإلع م 3٥
بللداً .وكانلت تسلعة تقييملات وطنيلة تسلتخدم ماشلرات تنميلة وسلائط اإلعل م نشلطة ال ل ل
السنة( .)1٧1
 - 11٧واستمر القل إزاء نشر املعلومات املغلوطة والتضليل اإلع مي على اإلنرتنت .ونشرت
اليونسكو كتيبا عن التعليم الصةفي والتدريب الصةفي هذا املوضوع( .)1٧2
 - 118وواف ل ل للس أورواب علللى اسل لرتاتيجية تنفي للذ تتعل ل بسل ل مة الصللةفيني وغ للريهم م للن
اإلع ميني(  .)1٧3ونظمت اليونسكو اجتماعات لوكاالت األمم املتةدر من أجل تعزيز التعاون
على س مة الصةفيني( .)1٧4
(ي) األبعاد األخالقية جملتم املعلومات
 - 119اعتم للدت اجلمعي للة العام للة القل لرار  1٧9/٧3املتعلل ل ابحلل ل اخلصوص للية العصل للر
الرقمي .واعتمد لس حقوة اإلنسان القرار  ٧/38بشتن تعزيز وطاية حقوة اإلنسان على
وقد مت املقررر اخلاصة املعنية مبستلة العنف ضد املرأر تقريلراً علن العنلف
اإلنرتنت والتمتع هباّ .
ضد النساء والفتيات على شبكة اإلنرتنت ،بينما قدم املقرر اخلاص املعة بتعزيز وطاية احل
حرية الرأي والتعبري تقريراً عن تنقيح احملتوإ( .)1٧٥
__________

( ) 169

https://en.unesco.org/news/unesco-and-unitar-unosat-team-protect-cultural-heritage-geo-spatial-

.technologies

( .https://ar.unesco.org/world-media-trends-2017 ) 1٧0
( www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and- ) 1٧1
communication-materials/publications/full-list/media-development -indicators-a-framework-for-

.assessing-media-development/

( .https://en.unesco.org/fightfakenews ) 1٧2
( .www.coe.int/en/web/freedom-expression/safety-of-journalists ) 1٧3
( .https://en.unesco.org/commemorations/endimpunity/2018/beirut ) 1٧4
( A/HRC/38/47 ) 1٧٥جم .A/HRC/38/35
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 - 120وأع ل ل ّلد ت اليونسل ل للكو مفهومهل ل للا لعامليل ل للة اإلنرتنل ل للت ابعتمل ل للاد إطل ل للار ملاش ل ل لرات عامليل ل للة
اإلنرتنللت(  .)1٧6وأعللد لللس أورواب مشللروع توصللية بشللتن ثللري الللنظم اخلوارزميللة عل لى حق للوة
اإلنسان ومشروع دراسة بشتن مفهوم املساولية ضمن إطار حقوة اإلنسان( .)1٧٧
(ك) التعاون الدويل واإلقليمي
 - 121أنشت األمني العام الفري الرفيع املستوإ املعة ابلتعاون الرقمي الذي يشرتك رائسته
قادر ماسسة بيل وميليندا غيتس و موعة  Alibabaمن أجل طرح مقرتحات لتعزيز التعاون
الفضلاء الرقملي بلني احلكوملات والقطلاع اخلللاص واجملتملع امللدين واملنظملات الدوليلة واألوسللاط
األكادميية واجملتمع التقة واجلهات املعنية األالرإ( .)1٧8
 - 122وسللط اإلعل ن الللوزاري للمنتلدإ السياسللي الرفيلع املسلتوإ املعللة ابلتنميلة املسللتدامة
لعام  2018بشتن موضوع التةول حنو تمعات مستدامة وقادرر على الصمود الضلوء عللى
احلاجة إىل معاجلة الفجوات الرقمية بني البلدان ودااللها ،وفرص استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لتةسني نوعية احليار( .)1٧9
 - 123ونظمت إدارر الشاون االقتصادية واالجتماعية االجتماع األول لفري عينه األمني العام
إلسداء املشورر بشتن تنفيذ آلية تيسري التكنولوجيا اليت ُدشنت إطار الطة التنمية املستدامة
لعام .)180 (2030
 - 124واعتم ل للد االحتل ل للاد ال ل للدويل ل تصل ل للاالت الط ل للة الل ل للربط العاملي ل للة لعل ل للام  2030لتطل ل للوير
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مامتر املندوبني املفوضني )181 (،وعقد ملامتر
تليكوم العاملي لعام  2018ديرابن ،جنوب أفريقيلا ،أيلول/سلبتمرب(  .)182وعُقلد منتلدإ
األمللم املتةللدر العللاملي الثللاين للبيللاانت بشللتن موضللوع تسللخري قللور البيللاانت ألغ لراض التنمي للة
املستدامة تشرين األول/أكتوبر( .)183
 - 2تننيج املواضي
(أ) آليات التمويل
 - 12٥االستثمار اخلاص هو املصدر الرئيسي لتمويل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وقللد غللدت ع للدر ماسسللات ذاري للة لتكنولوجيللا املعلوم للات واالتصللاالت انن م للن بللني أك للرب
__________

( .https://en.unesco.org/internetuniversality ) 1٧6
( https://rm.coe.int/draft-recommendation-on-human-rights-impacts-of-algorithmic- ) 1٧٧
systems/16808ef256; https://rm.coe.int/draft -study-of-the-implications-of-advanced-digital-

.technologies-inclu/16808ef255

( .www.un.org/en/digital-cooperation-panel/ ) 1٧8
( .E/HLS/2018/1 ) 1٧9
( .https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=2059&nr=1465&page=view&type=230 ) 180
( .www.itu.int/en/connect 2020/pages/default.aspx ) 181
( .https://telecomworld.itu.int/2018-event/ ) 182
( .https://undataforum.org/ ) 183
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الشركات العاملية ،حيث تستثمر التكنولوجيات اجلديدر ،مبا فيها اللذكاء االصلطناعي ،و
جلج جديلدر لتمكللني االتصلال اإللكلرتوين .ويفيللد االحتلاد اللدويل ل تصللاالت أبن منلو نفقللات
االستثمار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتزايد مع تزايد الطلب على البياانت البلدان
النامية ،حني أن الضغوط امل الية واشتداد املنافسة ياداين مبقدمي اخلدمات إىل البةث عن
مصادر جديدر لإليرادات( .)184
 - 126وتوفر شراكة التنمية الرقمية التابعة جملموعة البن الدويل منصة للتعاون بني القطاعني
العام واخلاص ال البنية التةتية .ووافقت اجملموعة على برامج متويل البف التةتية سبعة
بلدان ال ل السنة ،والعمل جار على إعداد تسعة برامج إضافية.
 - 12٧وش للددت فرق للة العمل للل املش للرتكة ب للني الوكل للاالت املعني للة بتموي للل التنميل للة عل للى حاجل للة
التكنولوجي للا اجلدي للدر ،مب للا فيه للا املنص للات ونظ للم ال للدفع اجلدي للدر ،إىل التع للاون ال للدويل والل للدعم
املايل(  .)18٥وذمع فرقة عمل األمني العام املعنية ابلتمويل الرقمي ألهدا .التنمية املستدامة ،اليت
ُدشللنت تشللرين الثللاين/نوفمرب ،بللني ال لرباء مللن احلكومللات وقطللاع األعمللال واجملتمللع امل للدين
للتوص للية ابلوس للائل الل لليت ميك للن أن تل للدعم هب للا رقمنل لةُ اخلل للدمات املالي للة حتقي ل ل أه للدا .التنميل للة
املستدامة( .)186
(ب) إدارة اإلارتات

تعزيز التعاون

 - 128دعا برانمج عمل تونس بشتن تمع املعلومات إىل تعزيز التعاون لتمكني احلكومات
من االضط ع أبدوارها ومساولياهتا على قدم املساوار مسائل السياسة العامة الدولية املتعلقة
ابإلنرتنت( .)18٧
 - 129وطلبت اجلمعية العامة إىل رئيس اللجنلة املعنيلة بتسلخري العللم والتكنولوجيلا ألغلراض
التنمية من ال ل اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،عام  ،201٥إنشاء فريل عاملل لوضلع
توصيات بشتن كيفية املضي قدماً تنفيذ التعاون املعزز ،مبشاركة كامللة ملن مجيلع أصلةاب
املصلةة املعنيني .وعقد الفري العامل املعة بتعزيز التعاون ج لسلته اخلتاميلة كلانون الثلاين/
ينلاير  ،2018م حظ لاً أنله علللى اللرغم مللن ظهللور توافل انراء ،فيمللا يبلدو ،بشللتن بعللض
القضلااي ،ال ي لزال االللت  .مهللم انراء قائمللا أيضلاً بشللتن عللدد مللن املسللائل(  .)188ورحبللت
اجلمعيلة العامللة ابلتقللدم اللذي أحللرزه الفري ل العامللل ،ملع إعراهبللا عللن أسلفها لعللدم متكنهللا مللن
التوصل إىل اتفاة بشتن التوصيات ،ودعت إىل مواصلة احلوار( .)189

__________

( .www.itu.int/en/IT U-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR2018-ES-PDF-E.pdf ) 184
( .https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/Report_IATF_ 2018.pdf ) 18٥
( .https://digitalfinancingtaskforce.org/ ) 186
( .www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html. ) 18٧
( .E/CN.16/2018/CRP.3 ) 188
( .E/RES/2018/28; A/RES/2018/28 ) 189
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منتدإ إدارر اإلنرتنت
 - 130استضلافت اليونسللكو منتللدإ إدارر اإلنرتنللت السللنوي الثالللث عشللر ابريللس وكللان
ودعي إىل عقد املنتدإ إطار أسبوع ابريس الرقمي الذي
موضوعه اإلنرتنت اجلديرر ابلثقةُ .
مشل للل أيض ل لاً اجلل للزء االفتت ل للاحي ملنتل للدإ ابريل للس للس ل ل م ،ومل ل لامتر قمل للة تكنولوجيل للا احلكوم ل للات
(  ،)190 ()Govtechوافتتةه األمني العام ورئيس فرنسا( .)191
 - 131وشارك أكثر من  3 000شخص من  143بلداً  1٧1جلسة إما مباشرر أو عرب
اإلنرتنلت .ونُظملت اجللسلات علللى أسلاس مواضليعي تبعلاً لللدع ور عاملة إىل حتديلد األولللوايت،
هبد .احلد من االزدواجية والرتويج ملناقشات أكثر تركيزا .وكانلت املواضليع الرئيسلية كالتلايل:
األمن السيرباين والثقة واخلصوصيةجم واملسائل االقتصادية واملتعلقة ابلتنمية واالبتكارجم واإلدماإل
الرقمي وإمكانية الوصولجم وحقوة اإلنسان واملساوا ر بني اجلنسني والشبابجم والتكنولوجيات
الناشمسةجم وتطور إدارر اإلنرتنتجم ووسائط اإلع م واحملتوإجم واملسائل التقنية والتشغيلية .وجرإ
تلخيص نتائج املنتدإ رسائل منتدإ إدارر اإلنرتنت( .)192
 - 132ونشللر الفري ل االستشللاري ألصللةاب املص لللةة املتعللددين التللابع للمنتللدإ استعراضل لاً
للمب للادرات الرامي للة إىل حتس للني أداء املنت للدإ ،وأف للاد عل للن التق للدم احمل للرز ص للوب إع للداد ب ل لرانمج
اسلرتاتيجي متعلدد السلنوات .ومشللت األنشلطة املضلطلع هبلا فلرتات ملا بلني اللدورات العمللل
املتعل ابخليارات السياساتية لتوصيل املليار مستخدم التالني ابإلنرتنت ومنتدايت لعرض أفضل
املم ارسات بشتن إنرتنت األشلياء والبيلاانت الضلخمة واللذكاء االصلطناعي ،واألملن السليرباين،
واملساوار بني اجلنسني ،والوصول ،واحملتوإ احمللي .واعتمدت حتالفات املنتدإ الدينامية معايري
عمل مشرتكة وتناولت املسائل املعنية أبهدا .التنمية املستدامة لكي تستعرضها دوائر املنتدإ.
 - 133وبللغ عللدد املنتللدايت الوطنيللة واإلقليميللة والشللبابية إلدارر اإلنرتنللت  111منتللدإ
ع للام  ،201٧وزادت كثاف للة ال للروابط بينه للا .وتض للمنت طبع للة ع للام  201٧م للن تقري للر رابط للة
االتصاالت التقدمية بشتن الرصد العاملي جملتمع املعلومات دراسلات حلاالت إفراديلة ملبلادرات
املنتدإ الوطن ية واإلقليمية( .)193
(ج) قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية
 - 134تتمثل الشراكة املعنيلة بقيلاس تكنولوجيلا املعلوملات واالتصلاالت ألغلراض التنميلة
عملية تعاون بني  14من وكاالت األمم املتةدر والوكاالت األالرإ املعنية جبمع وحتليل البياانت
املستمدر من نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات .وقد أنشتت الشراكة فرقةُ عمل تعكف على
إعلداد قائمللة مواضليعية مللن املاشلرات لقيللاس ملدإ ت لوافر تكنولوجيلا املعلومللات واالتصللاالت
__________

( .https://parispeaceforum.org/; https://govtechsummit.eu/ ) 190
( www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2018-11-12/address-internet-governance-forum; ) 191
( ) 192

.www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2018-speech-by-french-president-emmanuel-macron
;www.intgovforum.org/multilingual/content /igf-2018-0

.www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2018-key-messages
( .www.giswatch.org/sites/default/files/giswatch17_web.pdf ) 193
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واستخدامها و ثريها فيما يتصل مبختلف أهدا .التنمية املستدامة(  .)194وأُعدت وثيقة عملل
بشتن التعاري ف واملعايري واملنهجيات وجرإ النظر املشلروع األول للماشلرات املواضليعية
أثناء منتدإ القمة العاملية.
 - 13٥ويتعهللد االحت للاد ال للدويل ل تصللاالت قاع للدر البي للاانت العامليللة ملاشل لرات االتص للاالت/
تكنولوجيللا املعلومللات واالتصللاالت ،اللليت تضللم أكثللر مللن  180ماش لراً مللن أكثللر م للن 200
اقتصاد(  .)19٥وتتضمن طبعة عام  2018من تقرير قياس تمع املعلومات الذي أعده االحتاد
الدويل ل تصاالت ،والذي نُشر أثناء الندور العاملية املعنية مباشرات االتصاالت/تكنولوجيا
املعلوملات واالتصللاالت ،حملللة عاملة عللن االذاهللات الوصلول واالسللتخدام ،وفصللوالً تتعل ل
مبهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالذاهات السائدر أسعار تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وإيراداهتا واستثماراهتا( .)196
 - 136ونش للرت الشل للبكة األفريقي للة للبةل للوث املتعلقل للة بتكنولوجي للا املعلومل للات واالتصل للاالت
( ،)Research ICT Africaومبادرات اللتعلم ملن أجلل االقتصلادات الشلبكية آسليا ،وشلبكة
احلوار اإلقليمي املعة مبجتمع املعلومات حبثاً مفص ً آالر بشتن الوصول واالستخدام البلدان
النامية ،مستمداً من استقصاءات لنسر املعيشية( .)19٧
 - 13٧ويقليس ماشلر االتصلال بواسلطة اهللاتف احململول اللذي أعدتله رابطلة اجملموعلة اخلاصللة
ل تصللاالت املت نقلللة الب للف التةتيللة للهللاتف احملم للول والقللدرر علللى حتم للل التكللاليف واس للتعداد
املسلتهل واحملتللوإ واخلللدمات  163بللداً(  .)198ونشللرت الرابطللة أيضلاً تقري لراً عللن الفجللور
أعد ت شراكة مع رابطة االتصاالت التقدمية وماسسة الشابكة والتةالف من
اجلنسانية ،و ّ
أجللل إنرتنللت أبسللعار معقولللة موعللة أدوات لقيللاس وصللول امل لرأر إىل اإلنرتنللت واس للتخدامها
هلا( .)199
 - 138واعتملدت اليونسللكو إطلاراً جدي لداً ملاش لرات عامليلة اإلنرتنللت مللن أجلل قيللاس بيمسللات
اإلنرتنت الوطنية ،مبا ذل ماشرات كمية ونوعية تتعل ابحلقوة ،واالنفتاح ،وإمكانية وصول
اجلميع ،ومشاركة أصةاب املص لةة املتعددين ،واجلوانب الشاملة جملتمع املعلومات ،مبا ذل
( )200
املسائل اجلنسانية واألطفال والتنمية املستدامة ،والثقة واألمن ،واألبعاد القانونية واألال قية .

__________

( .www.itu.int/en/IT U-D/Statistics/Pages/intlcoop/partnership/post 2015.aspx ) 194
( .www.itu.int/en/IT U-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx ) 19٥
( .www.itu.int/en/IT U-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR2018-ES-PDF-E.pdf ) 196
( .https://afteraccess.net/reports ) 19٧
( .www.mobileconnectivityindex.com/ ) 198
( www.gsma.com/mobilefordevelopment/connected-women/the-mobile-gender-gap-report-2018/; ) 199
www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/05/GSMA-Women-and-

.Internet-Research-Toolkit_WEB.pdf

( .https://en.unesco.org/internetuniversality ) 200
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رابعا -االستنتاجات واملقرتحات
 - 139لقللد تغللريت طبيع للة تمللع املعلومللات تغ للرياً جللذرايً منللذ انعق للاد القمللة العامليللة جملتم للع
املعلومات .وتفضي االبتكارات الرقمية إىل تغيري حيار الناس ،وتتيح فرصاً جديدر لتعزيز وتنشيط
اجلهود الرامية إىل حتقي أهدا .التنمية املستدامة .بيد أنه إىل جانب الفوائد اهلائلة اليت ميكن
أن جيلبهلا تملع املعلومللات ،ظهلرت مسلائل جديللدر عللى اجملتملع الللدويل ،مبلا ذلل األمللن
السيرباين ،والبياانت ،والذكاء االصطناعي.
 - 140وهذا يطرح حتدايت معقدر جلميع أصةاب املصلةة الذين يسعون إىل مني تملع
املعلومات الشامل الذي يتخذ من الناس يوراً ومن التنمية وجهة كما هو متوالى إعل ن
( )201
وبني هذا التقرير أن تقدماً مستمراً ُحيرز ال الوصول إىل تكنولوجيات
مباد جنيف ّ .
املعلوملات واالتصلاالت واسلتخدامها وتطبيقهللا ،ولكلن ال يلزال هنلاك الكثللري سلا يتعلني عمللله
لتةقيل األهللدا .املتفل عليهللا دولي لاً فيملا يتعل ل بتوصلليل اجلميلع وزايدر قيمللة تكنولوجيللات
املعلومللات واالتصللاالت التنميللة املسل ل تدامة إىل أقصللى حللد .ويل للزم تللوالي الفعاليللة رس للم
السياسات وتصميم اللربامج ملن أجلل حتقيل إمكلاانت تكنولوجيلا املعلوملات تعزيلز التنميلة
واإلدماإل والتمكني ،ومعاجلة األضرار احملتملة.
 - 141وتادي سرعة وترير التغيري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت إىل تغيري التوقعات
بشللتن التنمي للة االقتص للادية واالجتماعيللة والثقافي للة املس للتقبل .ومللن املتوق للع أن ترتت للب عل للى
االبتكارات ال االتصاالت واحلوسبة والذكاء االصطناعي والتعلم انيل والروبواتت وصنع
القرارات على أساس اخلوارزميات آار تنمية اجملتمع البشري أعم من تل اليت حدثت منذ
انعقاد القمة العاملية .وسو .تتطلب تلبية الفرص ومواجهة التةدايت الناشمسة هذا الصدد
فهما أكرب للتطورات احلالية واملقبلة ،وابتكاراً ال احلوكمة وإدارر األعمال التجارية ،ومزي دًا
من التعاون بشتن اإلدارر والتكنولوجيا واخلدمات.
 - 142وستكون لتةسني اجلهود امل بذولة لقياس تمع املعلومات وانار املرتتبة على التغيري
الرقملي أةيللة ابلغللة .وجيللري العمللل داالللل منظوملة األمللم املتةللدر علللى وضللع ماش لرات تتعل ل
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل أهدا .التنمية املستدامة ،بينما جيري إعداد جُج
جديللدر للقيللاس ،مثللل ماش لرات عامليللة ا إلنرتن للت اللليت تعللدها اليونسللكو والعمللل الللذي يادي لله
األونكتاد لقياس االقتصاد الرقمي .بيد أنه جيب عمل املزيد من أجل ما يلي :بناء قاعدر أدلة
موثوة هبا و الوقت املناسب ،مبا ذل تصنيف البياانت للتمكني من زايدر فهم التتثريات
الواقعة على تتلف الفمسات السكانية ،وال سيما النسلاءجم وتوقلع التطلورات التكنولوجيلة املقبللة
النهج املناسبة املتعلقة ابلسياسة العامة.
والنظر
ُ
 - 143ولقد كان إشراك أصةاب مصلةة تتلفني رسم السياسات وإعداد الربامج صة سيزر
ملن صللات تنفيلذ القمللة العامليلة جملتمللع املعلوملات ،وسللاعد عللى تعزيللز القيملة اإلمنائيللة جملتمللع
املعلوملات وتيسلري اإلدمللاإل .ويشلري التعقيللد املتزايلد جملتملع املعلومللات ومنلوه عللرب تنميلة امل لوارد
البشرية ،إىل قيمة االستفادر من هذه التجارب اليت الاضها أصلةاب املصللةة املتعلددون .إن

__________

( .www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop.html ) 201
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النمو الرقمي ياثر على اجلميعجم وينبغي إشراك اجملتمعات املهمشة بوضوح واال ستماع إليها إذا
كان يراد إعداد ونشر سياسات وبرامج فعالة.
 - 144وينبغللي أن يواكللب التعللاون بللني اجلهللات الفاعلللة الفضللاء الرقمللي التكنولوجي للات
اجلديلدر ،للتعبللري علن التنللوع دااللل أوسللاط أصللةاب املصللةة واالعتمللاد عللى الللربر اجلهللات
املتعددر التخصصات وذارهبا وأفكارها إلح ل التوازانت السياساتية السلليمة بلني اخلصوصلية
واألمن ،وبني االبتكار واالستدامة على سبيل املثال .وستكون للتعاون غري التقليدي واملتعدد
األطرا .واملتعدد أصةاب املصلةة أةية ابلغلة ،مبلا ذلل بلني احلكوملات والقطلاع اخللاص
ومراكلز البةللوث واجملتملع املللدين .ويتلوىل النظللر هلذه القضللااي الفريل الرفيللع املسلتوإ املعللة
ابلتعاون الرقمي.
مر  1٧عاماً على اعتماد إع ن مباد جنيلف و1٥
 - 14٥و عام  ،2020سيكون قد ّ
عام لاً علللى اعتمللاد ب لرانمج عمللل تللونس بش للتن تمللع املعلومللات .وقللد تغللريت طبيعللة تم للع
املعلومات وانفاة اليت تكشفت عنه تغرياً هائ ً ،وستستمر التغيري .ويتعني أن يتطلع تقييم
تم للع
التقللدم احمل للرز علللى طريل ل تمللع املعلوم للات إىل حتقي ل رؤي للة القمللة العاملي للة املتمثلللة
معلوم للات يل للوره اإلنس للان وشل للامل للجمي للع وموجل لله حن للو التنميل للة الس للياة املل للزدوإل للتغل للري
التكنولوجي السريع والطة التنمية املستدامة لعام .2030
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