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  اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
  الدورة السابعة عشرة

  ٢٠١٤مايو / أيار١٦-١٢جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٣البند 

تسخري تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت ألغـراض التنميـة              
  االجتماعية واالقتصادية الشاملة

  مذكرة مقدمة من األمني العام    

  موجز    
يتناول هذا التقرير بالتحليل دور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف حتقيـق             

طورات اليت شهدها قطـاع    ويلخص اجلزء االفتتاحي الت   . تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة   
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتسخريها من أجل التنمية منذ انعقاد القمة العامليـة         

ويتنـاول  . جملتمع املعلومات، مسلطاً الضوء على أهم االجتاهات والتجارب والتحـديات         
 التقرير بعد ذلك انعكاسات االجتاهات اخلمسة الناشئة على جمال تسخري تكنولوجيـات           

املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، حيث ُينتظر أن تضطلع بدور هام يف هذا اجملـال               
التحويل إىل بيانـات،    : وتشمل هذه االجتاهات ما يلي    . خالل السنوات اخلمس القادمة   

وخيتـتم  .  األشياء والُنظم الذكية   إنترنتوحتليل البيانات الضخمة، واحلوسبة السحابية، و     
  .٢٠١٥ت ومقترحات يف سياق خطة التنمية ملا بعد عام التقرير باستنتاجا
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  مقدمة    
أصبحت أمهية تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت يف التنميـة االجتماعيـة              -١

واالقتصادية موضع تسليم منذ بدأ النمو السريع هلذه التكنولوجيات وسـوقها يف منتـصف              
والتكنولوجيا ألغراض التنمية على سبيل     فقد نشرت اللجنة املعنية بتسخري العلم       . التسعينيات

تسخري تكنولوجيـا املعلومـات ألغـراض التنميـة         : جمتمعات املعرفة "املثال تقريراً بعنوان    
يتناول العالقة بني تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت والتنميـة االقتـصادية           " املستدامة

ويتجاوز مفهوم جمتمعات   . قة خال )١("جمتمعات معرفة "واالجتماعية، وينظر يف إمكانات بناء      
، نطاق  )٢()اليونسكو(املعرفة، الذي اعتمدته أيضاً منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة           

التكنولوجيا لريكز على عمليات التنمية البشرية اليت حتّول املعلومـات إىل معرفـة ومتكّـن               
  .تصاد واجملتمعاحلكومات والشعوب واملنظمات من حتقيق تغيري دائم يف االق

ومتثلت ذروة العمل احلكومي الدويل يف جمـال تـسخري تكنولوجيـا املعلومـات                -٢
 يف القمة العاملية جملتمع املعلومات اليت ُعقـدت         ١٩٩٨واالتصاالت ألغراض التنمية منذ عام      

  : إىل ما يلي)٣(، حيث خلصت القمتان يف وثيقتيهما اخلتاميتني٢٠٠٥ و٢٠٠٣عامي 
جمتمع معلومات جامع هدفه اإلنـسان      "تزام اجملتمع الدويل بإقامة     تأكيد ال   )أ(  

  ؛)٤("ويتجه حنو التنمية
تأييد ما تنطوي عليه تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من إمكانات           )ب(  

لتيسري النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي، وخباصة يف البلدان النامية، وإذكاء الـوعي            
  هبذا الشأن؛

داف وآليات لتقييم نشر تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت         وضع أه   )ج(  
  .٢٠١٥واستخدامها حىت عام 

__________ 

)١ ( R Mansell and U Wehn, 1998, Knowledge Societies: Information Technology for Sustainable 

Development, (United Nations, Oxford University Press) .تقرير التنمية العاملييف اً أشار البنك الدويل أيض 
.  إىل املعرفة بوصفها حمركاً فائق األمهية للنمو االقتصادي والرفاه االجتماعي يف القرن املقبـل              ١٩٩٨/٩٩لعام  

 .http://www.rrojasdatabank.info/wdr98/overview.pdf: وميكن االطالع على هذا التقرير على العنوان
: ، متاح علـى العنـوان     )باريس(تقرير اليونسكو العاملي    : حنو إقامة جمتمعات املعرفة   ،  ٢٠٠٥سكو،  اليون )٢(

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843e.pdf. 
الوثيقتـان اخلتاميتـان    ،  ٢٠٠٥القمة العاملية جملتمع املعلومات، األمم املتحدة واالحتاد الدويل لالتصاالت،           )٣(

، متاح  )االحتاد الدويل لالتصاالت، جنيف    (٢٠٠٥ تونس   - ٢٠٠٣جنيف  : املية جملتمع املعلومات  للقمة الع 
 .http://www.itu.int/wsis/outcome/booklet.pdf: على العنوان

 .٩، الصفحة ١إعالن مبادئ جنيف، املبدأ  )٤(
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وقد عقدت أمانة األونكتاد اجتماع خرباء يف الفترة الفاصـلة بـني الـدورات يف                 -٣
، هبدف املـسامهة يف  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٤ إىل   ٢واشنطن العاصمة، يف الفترة من      

تغري للمسائل املتعلقة بتسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت       حتقيق فهم أفضل للطابع امل    
ألغراض التنمية الشاملة، وملساعدة اللجنة يف املداوالت اليت ستجريها يف دورهتـا الـسابعة              

، إىل استنتاجات فريق    ٢٠١٣/٢٢٩ويستند هذا التقرير، املعّد مبوجب مقرر اجمللس        . عشرة
 سامهت هبا الدول األعضاء يف اللجنة وغريها من األدبيات ذات           اخلرباء والتقارير الوطنية اليت   

ويسهم هذا التقرير يف عمل اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية            . الصلة
، وهو تقييم دور تكنولوجيات املعلومـات       ٢٠١٣/٢٠١٤بشأن أحد أهم مواضيعها للفترة      

  .واقتصادية شاملة للجميعواالتصاالت يف حتقيق تنمية اجتماعية 

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وتسخري هذه التكنولوجيـات         -أوالً  
ألغراض التنمية، والتطورات اليت حدثت منذ انعقاد القمـة العامليـة           

  جملتمع املعلومات
نشأ االهتمام بتسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية يف سياق            -٤

لدويل الطويل األمد إزاء التحديات اليت تواجه البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان        االنشغال ا 
 أنشطة التنمية على مثانيـة أهـداف        ٢٠٠٠وقد ركز إعالن األمم املتحدة لأللفية عام        . منواً

وشـكلت  . إمنائية لأللفية حمورها الرئيس هو القضاء على الفقر وتلبية االحتياجات األساسية          
هداف اإلمنائية لأللفية إطار عمل لسياسات التنمية الدولية تطور من خالهلا مفهـوم             هذه األ 

  .تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية
. ويتسم منو قطاع تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت بديناميتـه الفائقـة             - ٥
هذه التكنولوجيات،  متخضت عقود من النمو املتسارع يف قدرات مكونات وشبكات            فقد

على النحو املصور يف الرسم البياين أدنـاه، عـن ابتكـار متـسارع بالقـدر ذاتـه يف                   
  .واخلدمات  التكنولوجيا
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التطور يف الوصول إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت علـى الـصعيد العـاملي،             
  ٢٠١٣-٢٠٠٣ الفترة

  
  .)٥(٢٠١٣مات، االحتاد الدويل لالتصاالت، قياس جمتمع املعلو  :املصدر

  .تقديرات  *  

وقد جتاوزت معدالت تبين اجملتمعات لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، مبا يف            -٦
وهـو  . ذلك يف البلدان النامية، على مدى العقدين املاضيني أي تكنولوجيا ظهرت سـابقاً            

عليه مـن  جيعل الفرص والتحديات اليت تثريها هذه التكنولوجيات، مبا يف ذلك ما تنطوي             ما
  .إمكانات لتسخريها من أجل التنمية، عرضةً للتغري سريعاً أيضاً

  أثر تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  -ألف  
بوصفها تكنولوجيات  اً،  تنشأ قيمة وأثر تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أساس        -٧

ناك قدرات  وه. عامة الغرض، من استخدامها يف القطاعات االقتصادية واالجتماعية األخرى        
ثالث تتسم هبا هذه التكنولوجيات وتنطوي علـى أمهيـة خاصـة للتنميـة االقتـصادية                

  :واالجتماعية، هي التالية
  إضفاء كفاءة أكرب على العمليات االقتصادية واالجتماعية؛  )أ(  
  تعزيز فعالية التعاون بني خمتلف أصحاب املصلحة؛  )ب(  
  .لألفراد ومؤسسات األعمال واحلكوماتزيادة حجم ونطاق املعلومات املتاحة   )ج(  

ويتوقف تفعيل هذه القدرات ليس على التكنولوجيا وحدها وإمنا على التفاعل بـني           -٨
  .هذه التكنولوجيا وغريها من العوامل، وخباصة القدرات البشرية الالزمة لالستفادة منها

__________ 

، )التصاالت، جنيـف االحتاد الدويل ل (٢٠١٣قياس جمتمع املعلومات  ،  ٢٠١٣االحتاد الدويل لالتصاالت،     )٥(
ــوان ــى العن ــاح عل  /http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2013: مت

MIS2013_without_Annex_4.pdf. 
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ـ             -٩ د علـى التطـور     فإقامة جمتمع املعلومات يعتمد على التنمية البشرية قدر مـا يعتم
وهناك منظوران واسعان ومتكامالن ميكن التطـرق إليهمـا بـشأن تـسخري             . التكنولوجي

األول يتنـاول   . تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية      
  .ساتالتأثريات املنهجية هلذه التكنولوجيات، فيما يتناول اآلخر تأثرياهتا على صعيد تقرير السيا

  التأثريات املنهجية  -١  
ميكن تصنيف التأثريات املنهجية لتكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت علـى            -١٠

  : على النحو التايل)٦( جماالتةاالقتصادات واجملتمعات والثقافة يف ثالث
التأثريات االقتصادية، مبا يشمل عوملة اإلنتـاج، والـتغريات يف شـبكات            )أ(  

دولية، واألمناط اجلديدة الستهالك السلع واخلدمات، والطابع االفتراضي        التجارة والتوزيع ال  
لبعض املنتجات والسلوكيات، واألمهية املتزايدة لقطاع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت         

  يف االقتصادات الوطنية والعاملية؛
 التأثريات االجتماعية، وتشمل الوصول اجلماعي إىل موارد معلوماتية هائلة          )ب(  

ومتزايدة، وتعزيز حرية التعبري وتكوين اجلمعيات، وجتاوز التنظيم الوطين لألسواق والسلوك           
الشرائي، وظهور أمناط عمل واستيطان جديدة، والـتغري يف العالقـات بـني احلكومـات               

  واملواطنني، والتحديات اليت تواجه األفكار التقليدية عن اخلصوصية والفردية؛
 وتشمل ازدياد مستويات إنتـاج النفايـات والكربـون،      التأثريات البيئية،   )ج(  

  .وإمكانات ختفيف األضرار البيئية يف قطاعات أخرى
وتزداد حدة هذه التأثريات يف البلدان املتقدمة عنها يف البلدان النامية، غـري أهنـا                 - ١١

. أصبحت أكثر وضوحاً يف مجيع أحناء العامل، مثريةً حتديات معقدة أمام مقرري السياسات            
فاألمتتة واحلوسبة يقلالن فرص العمل يف بعض القطاعات، فيمـا يزيـداهنا يف قطاعـات               

وليست مؤسسات األعمال املشروعة وحدها اليت تـستغل مـا تنطـوي عليـه              . أخرى
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من إمكانات هائلة وإمنا اجملرمون كذلك، مـا يـثري             

كمـا أن   . نات ومراقبتها وأمن الفضاء االلكتـروين     حتديات جديدة على صعيد محاية البيا     
قطاع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أصبح املصدر األسرع منواً للنفايات احملسوسة          

  .)٧(وانبعاثات غازات الدفيئة
__________ 

)٦( D Souter and D MacLean, 2012, Changing our understanding of sustainability: The impact of 

ICTs and the Internetلدويل للتنمية املستدامة، متاح على العنوان، املعهد ا :    
http://www.iisd.org/pdf/2012/changing_our_understanding_of_sustainability.pdf. 

انظر تقريـر فريـق املنـاخ    .  يف املائة سنويا٦ًيبلغ معدل منو انبعاثات غازات الدفيئة من هذا القطاع حنو            )٧(
 SMART 2020: Enabling the low carbon economy in، ٢٠٠٨ملية، ومبادرة االستدامة اإللكترونية العا

the information ageمتاح على العنوان ، :    
http://www.smart2020.org/_assets/files/02_Smart2020Report.pdf. 
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  التأثريات على صعيد تقرير السياسات  -٢  
ت مبا ينطوي عليـه  تتعلق الفئة الثانية من تأثريات تكنولوجيات املعلومات واالتصاال   -١٢

استخدامها من إمكانات بالنسبة للحكومات وغريها من اجلهات املعنية بوضع االستراتيجيات       
وهو ما يؤكد أمهية االستغالل النشط للتكنولوجيا كمحرك حلث عجلة          . والربامج واملشاريع 

ـ              ات التنمية من خالل االستثمار يف اهلياكل األساسية، وتنشيط الطلب على أدوات وتطبيق
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، والتدخل الفعلي يف شكل مبادرات لتـسخري هـذه            

ويتضح بشكل خاص من عمل البنك الدويل واالحتاد الدويل         . التكنولوجيات ألغراض التنمية  
 أن استراتيجيات التنمية الوطنية     )٨(لالتصاالت وجلنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية       

 هـي أسـاس     )٩()مثل رواندا (ليت تركز صراحةً على التنمية القائمة على املعرفة         يف البلدان ا  
 من تعزيز إنشاء تراوحتالعديد من الربامج اليت تقودها احلكومات والوكاالت الدولية، واليت  

مراكز االتصاالت الرقمية يف مطلع القرن إىل التركيز مؤخراً على التطبيقات احملمولة اهلادفـة              
  .ة الصحية والتعليمية والتجاريةإىل التنمي

ويتزايد إقبال حكومات البلدان النامية الـساعية إىل االسـتفادة مـن إمكانـات                -١٣
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتحقيق أولوياهتا الوطنية على وضـع االسـتراتيجيات           

ومات على  وتعمل بعض احلك  . والربامج اإلطارية لتسخري هذه التكنولوجيات ألغراض التنمية      
تعزيز مسامهة شبكات االتصاالت يف النمو االقتصادي عن طريق اجتـذاب االسـتثمارات             

فيما تركز أخرى على حتسني األساليب اإلدارية وتقدمي اخلدمات من خالل     . وحتسني الكفاءة 
. ية والتعليميـة وإدارة املـشاريع     احلكومة اإللكترونية ومبادرات حتسني اخلدمات الـصح      

كاالت اإلمنائية تشدد على ما تنطوي عليه تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت          فتئت الو  وما
من إمكانات للتأثري على تلبية االحتياجات األساسية وحتقيق أولويات األهـداف اإلمنائيـة             

وقد برهنت التجارب على أن الربامج واملشاريع الرامية إىل تـسخري تكنولوجيـات    . لأللفية
غراض التنمية ميكن أن ختضع سريعاً للتطورات التكنولوجية ونطاق         املعلومات واالتصاالت أل  

  .السوق، ويتعني من مث أن تتسم باملرونة والتكيف كي حتقق أقصى قيمة ممكنة

__________ 

)٨( T Kelly and CM Rossotto eds, 2012, Broadband Strategies Handbook, International Bank for 

Reconstruction and Development, International Development Association and the World Bank ،
    : متاح على العنوان

http://broadbandtoolkit.org/Custom/Core/Documents/Broadband%20Strategies%20Handbook.pdf ؛
Broadband Commission for Digital Development, 2011, Broadband: A platform for progress متاح ،

 .http://www.broadbandcommission.org/Reports/Report_2.pdf: على العنوان
    : ميكن االطالع على أحدث خطط رواندا يف هذا اجملال على العنوان )٩(

http://www.smart2020.org/_assets/files/02_Smart2020Report.pdf. 
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  الفجوة الرقمية  -باء  
ما فتئ طابع الفجوة الرقمية يتغري مبرور الزمن، وهـو مـا يرجـع إىل الـتغريات                   -١٤

وتـشمل  .  جداً لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     التكنولوجية والطابع االبتكاري  
ا هي الوسـائل األنـسب لالتـصال        الشواغل الرئيسية على هذا الصعيد تساؤالت مثل م       

لذا يتطلب هذا   . األمثلنترنت، وما هي سبل تعزيز هذا االتصال وما هي االستخدامات           باإل
 يرى يف تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت       نترنيت السريع التغري منظوراً مشولياً ال     املشهد اإل 

  .جمرد هيكل أساسي، وإمنا أداة للتنمية االقتصادية
 تنم عن هذا الطابع املـتغري     ٢٠١٠ و ٢٠٠٥وهناك مخسة اجتاهات ظهرت بني عامي         -١٥

وقد كان هلذه االجتاهات أثـر      . للوصول إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واستخدامها     
  :وهي تشمل ما يلي. تثمار يف هذه التكنولوجيات وتبنيها وإمكانات تطويرهاعميق على االس

  التقدم حنو حتقيق وصول عاملي للهواتف احملمولة؛  )أ(  
  االنتقال من شبكات النطاق الضيق إىل شبكات النطاق العريض؛  )ب(  
  احلوسبة السحابية؛  )ج(  
   احملمول والتطبيقات احملمولة؛نترنتاإل  )د(  
  .نترنتبكات االجتماعية واملواقع اليت يغذيها املستخدمون على اإلالش  ) ه(  

 مليـار   ٦,٨ مليـار إىل     ٢,٢وقد ازداد عدد االشتراكات يف اهلواتف احملمولة من           -١٦
كما أّدى النمو   . )١٠(يف العامل اً  ، أي مبعدل اشتراك لكل شخص تقريب      ٢٠٠٥اشتراك منذ عام    

، رغم نترنت تقليص الفجوة يف االتصال األساسي باإلالسريع للشبكات واألجهزة احملمولة إىل
  .استمرار الشواغل بشأن التفاوت يف تكلفة هذا االتصال

ويف حـني   .  خلمسي األسر املعيشية يف خمتلف أحناء العامل       نترنتويتوفر االتصال باإل    -١٧
صال هبذه  تتمتع معظم األسر يف البلدان املتقدمة باالتصال بشبكات النطاق العريض، فإن االت           

 هي األجهزة   نترنتالشبكات نادر يف البلدان النامية حيث وسيلة االتصال األكثر شيوعاً باإل          
 يف املائة من األشخاص يف البلـدان        ٧٧ويقّدر االحتاد الدويل لالتصاالت بأن      . احملمولة يدوياً 

 البلدان النامية  يف املائة يف٣١ حالياً، يف حني ال تتجاوز نسبتهم نترنتاملتقدمة يستخدمون اإل
  . )١١( يف املائة يف أفريقيا جنوب الصحراء١٦و

__________ 

-http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2013/ITU_Key_2005: انظر )١٠(

2013_ICT_data.xls. 
ــوان )١١( ــصاالت، متاحــة علــى العن -http://www.itu.int/en/ITU: إحــصاءات االحتــاد الــدويل لالت

D/Statistics/Documents/statistics/2013/ITU_Key_2005-2013_ICT_data.xls 
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وُتبذل استثمارات هائلة يف شبكات النطاق العريض الدولية والوطنيـة واحملليـة يف               -١٨
وتـشكل  . نترنـت ز إىل حد كبري قدرات االتصال باإل      معظم مناطق العامل، األمر الذي يعز     

 يف  نترنـت حر القنوات الرئيسية للوصل بشبكة اإل     الكوابل الفائقة السرعة املمدودة حتت الب     
وقد أصبحت شبكات النطاق العريض احملمولة أسـرع        . البلدان النامية واملتقدمة على السواء    

قطاعات السوق منواً، حيث ازداد عدد اشتراكات هذه الشبكة يف البلدان الناميـة مبعـدل               
  .)١٢(٢٠١٣ و٢٠١١الضعف بني عامي 

ت يف معدالت النمو املرتفعة يف حجم البيانات املنقولـة عـرب            وتسهم هذه التطورا    -١٩
حيث تشري تقديرات شركة سيسكو إىل زيادة حجم البيانات العاملية املنقولة عرب            . الشبكات

، وأهنا ستزداد مبعـدل     ٢٠١٢ و ٢٠٠٧ مبعدل أربعة أضعاف بني عامي       نترنتبروتوكول اإل 
رير إىل أن اسـتخدام النطـاق التـرددي         وتشري التقا . )١٣(٢٠١٧ثالثة أضعاف حبلول عام     

وتشمل العوامل األخرى احملركة هلذا النمـو نقـل البيانـات           . )١٤( شهراً ١٨يتضاعف كل   
والتطبيقات إىل احلوسبة السحابية وظهور تطبيقات حممولة تسهل الوصول إىل البيانات عـرب          

، نترنتنات على اإل   األشياء إىل مضاعفة حجم البيا     إنترنتوسيؤدي  . أجهزة اهلواتف الذكية  
األمر الذي يثري قلق مقرري السياسات إزاء مدى كفاية اهلياكل األساسية القائمة واحتماالت      

  .حدوث نقص يف الطيف الترددي
 نترنـت  حمركـاً قويـاً لتـبين اإل   نترنتوقد أصبح منو الشبكات االجتماعية على اإل        -٢٠

وُيقدر عدد مستخدمي أشهر هـذه      . ان النامية واالتصال هبا يف مجيع بلدان العامل، مبا فيها البلد        
 يف املائة من مستخدمي     ٤٠ حنو    مليار مستخدم ويتصل هبا    ١,٢٥الشبكات، الفيسبوك، بنحو    

وهذه الشعبية اليت حتظى هبا الشبكات االجتماعية وغريهـا مـن           . )١٥(نترنت بشكل يومي  اإل
 نترنـت ت املنظـور األويل لإل    قد غري " Web 2.0"اخلدمات التفاعلية للجيل الثاين من الشبكة       

  .بالنسبة للعديد من املستخدمني ليتحول من جمرد عملية مجع للبيانات إىل جتربة تفاعلية
وقد تركزت الشواغل خالل السنوات اخلمس املاضية على الفجوة املتـسعة علـى               -٢١

املستويات األعلى من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وخصوصاً النطـاق العـريض،           
وهناك شاغل خاص بأنـه يف      . الذي أصبح ُينظر إليه كمحرك فائق األمهية للنمو االقتصادي        

حني ُيرجح أن تعوض البلدان املتوسطة الدخل هذا الفرق يف األمد القريب إىل املتوسط، فإن               
__________ 

  : ، متاح على العنوان   )االحتاد الدويل لالتصاالت، جنيف    (٢٠١٣تمع املعلومات   االحتاد الدويل لالتصاالت، قياس جم     ) ١٢(
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_without_Annex_4.pdf, 

chapter 1. 
)١٣( Cisco, 2013, The zettabyte era – Trends and analysisــوان ــى العنـ ــاح علـ : ، متـ

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/VNI_Hypercon

nectivity_WP.pdf. 
 .http://spectrum.ieee.org/telecom/wireless/edholms-law-of-bandwidth: انظر املوقع )١٤(
 .www.alexa.com: عنترنت واستخدامها انظر املوقى بيانات عن الوصول إىل مواقع اإللالطالع عل )١٥(
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وتتكرر الفجوة القائمة على الصعيد     . الوضع سيكون أصعب بكثري بالنسبة ألقل البلدان منواً       
ني املناطق املتقدمة وتلك املتخلفة يف البلد نفسه، وبني الطبقات االجتماعية املترفـة             الدويل ب 

  . وتلك املهمشة
 يف صلب اهتمامات سياسات تسخري      نترنتوال يزال حتدي الوصول اجلامع إىل اإل        -٢٢

فالبلدان املتقدمة حتظى هبياكل أساسـية      . تكنولوجيات املعلومات واالتصال ألغراض التنمية    
ل لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتتمتع باستخدام أوسع نطاقاً هلا وتصل يف وقت أفض

وتتمتع املنـاطق احلـضرية     . أسرع إىل االبتكارات املتصلة هبا مما هو احلال يف البلدان النامية          
تمعـات  والفئات االجتماعية األثرى يف البلدان النامية باملزايا ذاهتا مقارنةً باملناطق الريفية واجمل        

فالوصول إىل تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت واسـتخدامها ال يـشيع        . احمللية األفقر 
بالدرجة ذاهتا يف الفئات املهمشة اجتماعياً أو اقتصادياً، كالنساء والشباب والعمـال غـري              
املؤهلني أو عمال الكفاف، واألقليات اإلثنية أو األشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصـة             

ورغم التسليم بأمهية وقيمة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت للجميع، فإن         . اقاتاإلع أو
  . نسبة االنتفاع هبا تتفاوت يف اجملتمع ذاته

االجتاهات الناشئة يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتـسخري          -ثانياً  
  هذه التكنولوجيات ألغراض التنمية

ّيرت بشكل كـبري سـياق تكنولوجيـات      إىل جانب االجتاهات اخلمسة اليت غ       - ٢٣
، ٢٠١٠ و٢٠٠٥املعلومات واالتصاالت وتسخريها ألغراض التنمية يف الفترة بني عامي          

 من شأهنا إحداث تغيريات إضافية يف العالقـة        ٢٠١٠مثة اجتاهات ناشئة برزت منذ عام       
 وتشمل هـذه االجتاهـات  .  وما بعده٢٠١٥بني هذه التكنولوجيات والتنمية حىت عام    

  :يلي  ما
  حتويل تنظيم وممارسات مؤسسات األعمال واحلكومة إىل بيانات؛  )أ(  
ظهور البيانات الضخمة وحتليلها كمـوارد جديـدة لفهـم العمليـات              )ب(  

  االجتماعية واالقتصادية؛
  تبين احلوسبة السحابية على نطاق واسع؛  )ج(  
   األشياء؛إنترنتظهور مفهوم   )د(  
  .ة لتحسني الكفاءة واإلنتاجية يف االقتصادانتشار الُنظم الذكي  ) ه(  

وال يعّد أي من هذه االجتاهات جديداً، لكنها برزت بشكل واضح مجيعاً نتيجـة                -٢٤
 عاماً، تضاعفت ٥٠فعلى مدى . التطور السريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأسواقها    

اسيب مرة كـل عـامني      سرعة جتهيز البيانات وقدرات العمليات احلاسوبية ومكونات احلو       
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 ٣٢وأتاح هذا النمو زيادة يف القدرات مبعدل        ". قانون مور "تقريباً، وهو اجتاه ُيعرف باسم      
وميكن . ، وال يزال النمو مستمراً    ٢٠٠٥ املعلومات يف عام     عجملتممرة منذ انعقاد القمة العاملية      

  :رصد انعكاسات يف مظاهر تشمل ما يلي
عدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القادرة     ازدياد قدرات احلوسبة وم     )أ(  

  على معاجلة كميات أكرب من البيانات بسرعات أكرب عاماً بعد عام؛
  الزيادة الكبرية يف حجم البيانات اليت ميكن خزهنا وحتليلها بصورة جمدية؛  )ب(  
ازدياد قدرات شبكات االتصاالت على نقل البيانات بـني املـستخدمني             )ج(  

  .ينما كانتواألجهزة أ
وتتسم هذه التطورات الثالثة يف القدرات جمتمعةً بقوى تغيريية خاصة، إذ مكنت من   -٢٥

 يف  اإلبكـار ظهور أنواع جديدة من خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وحفزت          
، ووسعت نطاق وحجم حتليـل البيانـات وتبـادل          أخرىإنتاج واستهالك سلع وخدمات     

ومن . على احلكومات ومؤسسات األعمال واملواطنني على حد سواء       املعلومات بطرق تؤثر    
ميتلك القدرة على االستفادة من قدرات احلوسبة واالتصاالت املعززة لديه فرص أكثر مـن              

لذا فإن  . غريه لتسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق منافع اجتماعية واقتصادية        
عزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية، غري أهنـا تـثري يف          هذه االجتاهات الناشئة ختلق فرصاً لت     

  .الوقت ذاته حتديات وخماطر جديدة بتوسيع الفجوات على صعيد التنمية

  التحويل إىل بيانات  -ألف  
يصف مصطلح التحويل إىل بيانات العملية اليت تصبح هبا البيانات مورداً فائق األمهية           -٢٦

ل وأنشطة احلكومات، ليس يف قطاع تكنولوجيا املعلومات        وحامساً يف أداء مؤسسات األعما    
  .واالتصاالت وحده وإمنا عرب شىت قطاعات االقتصاد

 يف البلدان املتقدمة، والعديد منها يف البلدان النامية أيـضاً،           األعمالفمعظم مؤسسات     -٢٧
ي يف  أصبحت تعتمد على خزن البيانات وحتليلها للمحافظة على أدائها وكسب موقع تنافـس            

وميتد نطاق التحويل إىل بيانات يف سالسل اإلمداد من الشركات العاملية الكربى إىل             . قطاعاهتا
وُتدار العالقات التجاريـة وغريهـا بـني        . مؤسسات األعمال احمللية والوطنية األصغر حجماً     

احلكومات ومؤسسات األعمال واملواطنني عن طريق قواعد بيانات مركزية وُتجرى عرب شبكة            
وترى احلكومات أن التحويل إىل بيانات يسهل الوصول إىل اخلدمات          .  بشكل متزايد  نترنتإلا

ة اإللكترونية لتعزيز   وحتظى مبادرات احلكوم  .  اخلدمات ويقلل التكلفة وحيّسن الكفاءة يف تقدمي     
  .)١٦(التحويل إىل بيانات يف البلدان النامية بدعم البنك الدويل وغريه من الوكاالت

__________ 

 .http://www.worldbank.org/projects/P081771/e-lanka-development?lang=en&tab=overview: انظر مثالً ) ١٦(
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 املعلومات واملعارف صلب أنشطة احلكومة ومؤسسات األعمال يف عملية          وتشكل  - ٢٨
التحويل إىل بيانات، وهي تعكس العديد من التطلعات اليت تـدعو إىل إقامـة جمتمعـات      

ويعتقد مناصرو هذه العملية أن إتاحة املزيد من املعلومـات وحتـسني        . املعلومات واملعرفة 
اسات أنسب وتعزيز الكفاءة يف توزيـع املـوارد         حتليلها من شأنه أن يسفر عن تقرير سي       

) مبن فيهم الفقراء  (وزيادة االبتكار وخلق فرص اجتماعية واقتصادية جديدة ومتكني األفراد          
  .إلدارة حياهتم ومعايشهم

وتتيح عملية التحويل إىل بيانات منصة لتحسني سياسات وممارسات التنمية، غري أن              -٢٩
فقد سلّم اخلرباء االقتصاديون منذ أمد      . ن التكنولوجيا وحدها  جين مثارها يتوقف على أكثر م     

بعيد بأن املكاسب يف اإلنتاجية ال تتحقق تلقائياً من االستثمارات يف تكنولوجيا املعلومـات              
فهناك عوامل أخرى ضرورية لتحقيق هذه املكاسب، وهي تشمل بـشكل        . )١٧(واالتصاالت

ق املكاسب يف الكفاءة اليت تتيحها هذه االستثمارات        خاص التغيريات التنظيمية اليت تيّسر حتقي     
ومن يتواىن عن االسـتثمار يف إحـداث هـذه          . )١٨(يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   

التغيريات، من قبيل توزيع األدوار اإلدارية وإعادة تدريب وهيكلة سالسل اإلمداد، لن جيين             
 دور فائق األمهية كذلك يف تعزيز إمكانـات  كما أن اخلربة واملوارد املالية هلا   . هذه املكاسب 

  .عملية التحويل إىل بيانات
فأمتتة األعمال اإلدارية يؤدي إىل     . وهناك حتديات أخرى على صعيد السياسة العامة        -٣٠

فقدان الوظائف وميكن أن جيعل العالقة بني احلكومة ومؤسسات األعمال واملـواطنني أقـل             
ة تتطلب نقل مهام أساسية من نطاق اإلدارة البشرية إىل          كما أن احلوسب  . وليس أكثر شفافية  

 خماطرة ال سيما يف جماالت مثل املعـامالت         أكثرخوارزميات حسابية، مما قد جيعل النتيجة       
ويثري تركيز املعلومات واستغالهلا شواغل مثرية للجـدل سياسـياً ومفعمـة            . املالية الدولية 

اخلصوصية والعالقة بني األفراد ومؤسسات األعمال      بالتحديات إدارياً بشأن محاية البيانات و     
ويتعني التصدي هلذه الشواغل إذا ما أريد تسخري كامل إمكانات التحويـل إىل             . واحلكومة

  .بيانات ألغراض التنمية

  البيانات الضخمة وحتليل البيانات الضخمة  -باء  
ملتزايـدة بـشكل   تكديس وحتليل موارد املعلومات ا" البيانات الضخمة"يصف مصطلح    -٣١

. كبري، على حنو يفوق قدرات اخلزن والتحليل اليت كانت تتيحها املعـدات والربجميـات األوىل              
  .وزيادة قدرات خزن البيانات ونطاق موارد البيانات املتاحة هو ما جعل حتقق هذه العملية ممكناً

__________ 

 E Brynjolfsson, 1993, The productivity paradox of information technology, Communicationsانظر  )١٧(

of the ACM, 36(12): 66–77. 
)١٨( Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2003, ICT and Economic 

Growth: Evidence from OECD Countries, Industries and Firms (OECD publishing, Paris). 
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ـ      . وللبيانات الضخمة قيمة جتارية عظمى      -٣٢ دمات فنماذج األعمال القائمة علـى اخل
، مثل شبكة البحث غوغل والفيسبوك، تقوم على مناجم البيانات          نترنتاملتاحة جماناً على اإل   

وجتمع املتاجر الكربى   . اليت تعرب عن حتليل حاسويب مفصل للبيانات احملصلة من املستخدمني         
. ومؤسسات األعمال األخرى كذلك بيانات عن مستهلكيها حيث تقوم خبزهنـا وحتليلـها            

وارد املعلومات والقدرة على حتليل البيانات الضخمة هذه املؤسسات واملتاجر مـن            ومتكّن م 
  .تسويق السلع واخلدمات بفعالية أكرب من وسائل التسويق التقليدية

وتقوم احلكومات بدورها بتكديس قواعد بيانات هائلة عن املـواطنني ومؤسـسات              -٣٣
مج اهلوية الوطنيـة وُنظـم التعلـيم    ا براألعمال واملنظمات عن طريق وصالت بينية قائمة مثل 

ومتكّن قواعد البيانات املذكورة احلكومات من حتديد األولويات وختصيص         . والصحة والقضاء 
ويزداد أثر قواعد البيانات هذه لدى ربطها ببعضها البعض، إذ تتيح عقـد مقارنـات               . املوارد

جيـا املعلومـات علـى      ويعكف أخـصائيو تكنولو   . وروابط بني خمتلف جمموعات البيانات    
  .يف سياق حتليل البيانات) غري املكتوبة(استكشاف وسائل جلمع وإدماج املعارف الضمنية 

فالبيانـات  . ولتحليل البيانات الضخمة قيمة على الصعيدين الكلي واجلزئي معـاً           -٣٤
قـة  ميكن مجعهما معاً لتمييـز االجتاهـات املتعل        )البيانات عن البيانات  (والبيانات الوصفية   

. بالسكان ككل أو تصنيفهما للتركيز على فئات جغرافية أو اجتماعية أو اقتصادية حمـددة             
وتعطي البيانات املشتقة من موارد متعددة صورة أكثر تفصيالً عن االحتياجـات والـسلوك     

  .الفردي واجلماعي على السواء
انت البيانات اجملمعة   غري أنه ال ميكن حتقيق القيمة الفعلية للبيانات الضخمة إال إذا ك             -٣٥

دقيقة وحديثة وميكن االعتداد هبا، وكانت مكاتب اإلحصاء الوطنية قـادرة علـى إجـراء               
حتليالت عالية اجلودة، وكان لدى مقرري السياسات االستعداد للعمل علـى احتياجـات             

ـ            ق التنمية اليت تقترحها التحليالت، وكانت املوارد املالية واللوجستية متوفرة لتخصيصها وف
فالروابط الواسعة النطـاق    . وتثري هذه املتطلبات حتديات بالنسبة للحكومات     . نتائج التحليل 

اليت جتمع قواعد البيانات املتعددة تشتمل على مهام حاسوبية وحتليلية معقدة تتطلب درايـة              
بشرية وتطبيقات حاسوبية متطورة ووصوالً مستقراً إىل موارد احلوسبة واالتصاالت العاليـة            

والعديد من حكومات البلدان النامية حيّدها نقص القدرات التحليلية فـضالً عـن             . ودةاجل
وعادةً ما يصعب حتديد اجتاه العالقة السببية لدى تقيـيم          . حمدودية الوصول إىل هذه املوارد    

  . النتائج اإلمنائية
وجيـا  وهناك أيضاً خماطر تتعلق باستخدام عمليات مجع البيانات اليت تتيحها تكنول            -٣٦

فاجلمع بني قواعد بيانات متعددة ينطوي على       . املعلومات واالتصاالت خارج نطاقها السليم    
للتمييز لصاحل أو ضد فئات    اً  إمكانات هائلة لتخصيص املوارد، غري أنه ميكن أن ُيستخدم أيض         

ا، ويعرب الكثريون عن انشغاهلم إزاء خصوصية البيانات ومحايته. معينة بدالً من ضمان إمشاهلا
كما أن وجود كم هائل من البيانات ميكن أن         . وهي مسائل تتطلب تنظيمها مبوجب القانون     
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استخدامها بصورة  يثقل كاهل األفراد أو املنظمات اجملتمعية يف سعيها لتحليل هذه البيانات أو
ومن املهم أن حتدد احلكومات وشركاء التنمية اجملاالت اليت ميكن أن تـضيف فيهـا               . فعالة
  .نات الضخمة قيمةً للتنمية الوطنية وأن تركز مواردها من هذا املنطلقالبيا
ويطبق أحد التطورات األخـرية،     . ويشهد حجم ونطاق حتليل البيانات منواً سريعاً        -٣٧

وهو علم حتليل وسائط اإلعالم االجتماعي، ُنهج البيانات الضخمة على البيانات والبيانـات             
الجتماعية واملدونات واملدونات املصغرة لتحليل مـشاعر       الوصفية املنشورة على الشبكات ا    

وميكن هلذا العلم التحليلي اجلديد أن يـستكمل        . عن سلوكهم   جمموعات املستخدمني فضالً  
حتليل البيانات التقليدية متيحاً للحكومات تعلم املزيد عن األولويات واملواقف جتاه اخلدمات            

 أن مستخدمي اإلعالم االجتماعي ليسوا عينة ممثلـة         العامة، مع أنه ينبغي أال يغيب عن البال       
ويؤكد دعاة هذا النهج على اإلمكانات اليت ينطوي عليها لتحديـد املـشاكل يف              . اًدميغرافي
 ميكن أن يصدر حتذيراً مبكراً عن       نترنتعلى اإل   مثالً األنفلونزافتعدد اإلشارات إىل    . بدايتها

ج فيعربون عن قلقهم مـن أن تـستغله احلكومـات           أما منتقدو هذا النه   . انتشار هذا الوباء  
  .القمعية الستهداف املنشقني السياسيني أو األقليات االجتماعية

ويستغل هنجا التحشيد اجلماهريي وعلم املواطن وما يتصل هبما مـن منـهجيات               -٣٨
 لتوسيع نطاق مجع البيانات وتنوعها وحجمها عن طريق التماس          نترنتاتصاالت اهلاتف واإل  

وهو ما يتيح مجع املعلومات من أماكن قد ال يتسىن الوصـول            . علومات من عامة السكان   امل
إليها دون ذلك، على حنو يستكمل وسائل االستشعار وغريها من مصادر البيانات، مـع أن               

وتـشمل األمثلـة    . هذه املنهجيات تواجه حتديات على صعيد نوعية البيانات واستخدامها        
نهجيات مجع البيانات املتعلقة بتلوث اهلواء والتربة واملاء، ورصـد          الناجحة هلذا النوع من امل    

  .)١٩(املشاركة يف االنتخابات، ورسم خريطة االحتياجات الطارئة يف أعقاب الكوارث الطبيعية
فالبيانـات  . وجيري نشر البيانات املستمدة من مجيع هذه املصادر على نطاق أوسع            -٣٩

معلومات تتضمن بيانات خام وإحصاءات ومواد البحث       املفتوحة تشري إىل نشر احلكومات      
 وسـيلة فعالـة   نترنتوتشكل اإل. والتحليل الناجتة عن التكليفات احلكومية أو اإلنفاق العام  

للغاية لنشر البيانات املفتوحة وتطبيق املنهجيات التحليلية مثل منهجية ربط البيانات املفتوحة            
لربط جمموعات البيانات الـيت مل يكـن        " نترنتاإل"ية  اليت تستخدم الشبكة العنكبوتية العامل    

  . )٢٠(ليتسىن حتليلها مقترنةً دون هذه الوسيلة
وُتربط سياسات البيانات املفتوحة بتشريعات حرية اإلعالم، اليت اعتمـدها عـدد              -٤٠

 ١٩٩٢ من مبادئ إعالن ريو لعام ١٠متزايد من البلدان وتتسق مع صكوك دولية منها املبدأ          
وتعترب هذه التشريعات قّيمة لتعزيز الشفافية واملـساءلة وتـشجيع          . )٢١(لبيئة والتنمية بشأن ا 
__________ 

 .http://www.ushahidi.com/products: انظر مثالً منصات اوشاهيدي املتاحة على املوقع )١٩(
 .http://linkeddata.org: انظر مثال )٢٠(
    : متاح على العنوان )٢١(

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163. 
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متحيص أدق للسياسات العامة وقرارات االحتياز، وإتاحة مشاركة أوسع للجمهور يف تقرير            
كما أن نشر البيانات اليت متس اجملتمعات احملليـة         . )٢٢(السياسات، وتنويع القدرات التحليلية   

يساعدها يف مضاعفة الفرص احمللية ورصد املسؤولني احملليني ومحاية نفسها مـن     من شأنه أن    
  .هتديدات مثل املخاطر البيئية

ومع أن العديد من الواليات القضائية قد سّنت مثل هذه التـشريعات، إال أن مثـة                  -٤١
نشر مجيعها لكترونية وإدامتها وإعداد البيانات للفإنشاء املواقع اإل. )٢٣(مشاكل تعترض تنفيذها

وجزء كبري من هذه البيانات له قيمة كبرية بالنسبة ملؤسسات          . أنشطة تتطلب نفقات باهظة   
األعمال، ما يدفع البعض إىل التشكيك يف ما إذا كان يتعني على احلكومات أن تقدم هـذه                 

  .)٢٤(املعلومات جماناً والتخلي عن مردودها التجاري املمكن
انات وحتليل البيانات الـضخمة أن ميكّنـا احلكومـات          وبوسع هنجا التحويل إىل بي      -٤٢

واألطراف األخرى املعنية بالتنمية من حتسني فهم حتديات التنمية وحتليلـها، وصـياغة ردود              
سياساتية أفضل هلا، وحتريك النشاط االقتصادي، وتوجيه اخلدمات واملوارد إىل حيث ُيتـوخى          

ة املعلومات وسهولة الوصول إليها مـن شـأهنما   كما أن زيادة وفر. حتقيق أكرب قيمة ممكنة هلا  
مساعدة املواطنني واجملتمعات احمللية يف التغلب على حالة الضعف وحتديـد الفـرص الكفيلـة      

غري أن القدرة على االستفادة من هذه الفرص تعتمد بشكل          . بتحسني نوعية حياهتم ومعايشهم   
كومة ومؤسسات األعمـال واجملتمـع       والتحليلية يف احل   ةأساسي على وفرة املهارات اإلحصائي    

  .األوسع واملوارد التكميلية مبا فيها حمو األمية واملهارات التعليمية والوصول إىل أموال االستثمار

  احلوسبة السحابية  -جيم  
تتيح احلوسبة السحابية موارد هامة لنهجي التحويل إىل بيانات وحتليـل البيانـات               -٤٣

 ُتحفظ ليس بيانات املستخدمني فحسب وإمنا التطبيقـات   ويف إطار هذا النموذج،   . الضخمة
كذلك يف مراكز بيانات تديرها شركات تكنولوجيا املعلومات بدالً من أجهزة املستخدمني            

ويشبه هذا النمـوذج    . نفسها، ليتم الوصول إليها عرب الشبكة كلما وأينما استدعت احلاجة         
، إذ يستفيد من تعاظم قدرات احلوسـبة        منوذج احلوسبة القائم على جهازي العميل واخلادم      

  .)٢٥(واالتصاالت اليت تتيحها شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العاملية
__________ 

)٢٢( N Rajshree and B Srivastava, 2012, Open government data for tackling corruption – a perspective ،
 .يوليه/ متوز٢٣اء االصطناعي، تورنتو، ورقة قدمت يف حلقة عمل نظمتها رابطة النهوض بالذك

-https://opendata.co.ke; http://www.nation.co.ke/business/news/Open-data-initiative: انظر املوقـع  )٢٣(

has-hit-a-dead-end/-/1006/1617026/-/n18uhrz/-/index.html. 
: ، متـاح علـى العنـوان   R Kitchin, 2013, Four critiques of open data initiatives: انظـر مـثالً   )٢٤(

http://www.nuim.ie/progcity/2013/11/four-critiques-of-open-data-initiatives. 
منـشورات   (االقتصاد السحايب والبلدان النامية   : ٢٠١٣تقرير اقتصاد املعلومات لعام     ،  ٢٠١٣ونكتاد،  األ )٢٥(

 .http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2013_en.pdf: متاح على العنوان) األمم املتحدة، جنيف
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فبدالً مـن   . وحتقق احلوسبة السحابية مزايا عديدة ملؤسسات األعمال واحلكومات         -٤٤
 املعلومات،  إنفاق مواردها الشحيحة على شراء املعدات والربجميات وإدارة هياكل تكنولوجيا         

أصبح بوسع هذه املؤسسات واحلكومات احلصول على هذه اخلدمات مبرونـة أكـرب مـن               
مقدمي اخلدمات السحابية، بقدرات متفاوتة حسب الطلب وباستخدام األجهـزة احملمولـة        

ويتيح الوصول املشترك إىل هذه املوارد الضخمة للعمالء، مبا يف          . واحلواسيب الشخصية معاً  
وُتقـّدر الوفـورات الـيت حتققهـا        .  االستفادة من وفورات حجم هائلة     ذلك احلكومات، 

 يف املائة من تكاليف تكنولوجيا املعلومات، رغم تفاوت هـذا           ٤٠مؤسسات األعمال بنحو    
  .)٢٦(التوفري بني املؤسسات حسب سياق كل منها

مرات وتتوقع إحدى التقديرات أن تزداد قيمة سوق احلوسبة السحابية العاملية ثالث              -٤٥
رات الواليات املتحدة، مع أن  ال مليار دوالر من دو    ٤٣,٣، لتبلغ   ٢٠١٥ و ٢٠١٠بني عامي   

التقديرات تتفاوت يف هذا الصدد، ما يعكس عدم التيقن يف التنبؤ باجتاهـات تكنولوجيـا               
ورغم تركز اخلدمات السحابية يف البلدان املتقدمة، فقد بدأت يف  . )٢٧(املعلومات واالتصاالت 

وبات األشخاص يف مجيع أحناء     .  سريعاً يف األسواق الناشئة والبلدان املتوسطة الدخل       االنتشار
دون وعي، سواء من خالل الربيـد       العامل يستخدمون اخلدمات السحابية على نطاق واسع        

وتـدير العديـد مـن    . نترنتلكتروين أو الشبكات االجتماعية أو وسائل الترفيه على اإل       اإل
ية ويف البلدان املتقدمة عالقاهتا مع زبائنها من خالل خدمات سحابية مؤسسات األعمال العامل  

يتيحها مقـدمو   أو تستخدم خدمات سحابية) Salesforce(تقدمها شركات مثل سيلزفورس     
هذه اخلدمات مثل خدمات الويب اليت توفرها شركة أمازون إلدارة العمليـات التجاريـة              

ومات البلدان املتقدمة األولوية للخـدمات      وتويل بعض حك  . )٢٨(وتقدمي خدمات املعلومات  
  .)٢٩(السحابية يف مشترياهتا لالستفادة من الكفاءة وتوفري التكاليف

ويف حني تبدي احلكومات محاساً لالستفادة من الوفورات اليت تتيحها املـشتريات              -٤٦
 السحابية، فإن مثة شواغل يعرب عنها الكثريون بشأن التفريط بالـسيادة علـى البيانـات              

وتبلغ تكلفة إنـشاء    . والتطبيقات إذا ما مت تفويضها إىل مقدمي اخلدمات السحابية العامليني         
وتـؤدي وفـورات احلجـم      . مراكز البيانات الضخمة ما ال يقل عن مليار دوالر أمريكي         

والنطاق إىل سيطرة شركات تكنولوجيا املعلومات العمالقة على توفري اخلدمات الـسحابية            
__________ 

 .املرجع نفسه )٢٦(
ــاس يف  )٢٧(  R Berry and M Reisman, 2012, Policy challenges of cross-border cloudورد االقتب

computing, Journal of International Commerce and Economics ــوان ــى العن ــاح عل  :، مت
http://www.usitc.gov/journals/policy_challenges_of_cross-border_cloud_computing.pdf. 

 .http://aws.amazon.com/solutions/case-studies/all: ميكن االطالع على أمثلة على املوقع )٢٨(
منـشورات   (االقتصاد السحايب والبلدان النامية   : ٢٠١٣تقرير اقتصاد املعلومات لعام     ،  ٢٠١٣ونكتاد،  األ )٢٩(

، http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2013_en.pdf :متاح على العنـوان  ) األمم املتحدة، جنيف  
 .٩١ و٦٠الصفحتان 
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وختشى العديد من احلكومات أن ترتبط بعقود تصبح من مث غري تنافسية            . يعلى الصعيد العامل  
أو غري قابلة للتشغيل البيين بشكل كاٍف، أو تبدي قلقها من تعرض البيانات املودعة علـى                
السحابة اإللكترونية إىل املراقبة أو االختراق من أطراف ثالثة غري مرخصة، مبا فيها حكومات              

ويتوقف االعتمـاد   .  هذه التحفظات تعرقل مسار احلوسبة السحابية      وال تزال . بلدان أخرى 
على اخلدمات السحابية كذلك على نوعية اهلياكل األساسية الوطنية لالتصاالت والطاقـة،            

  . وهي نوعية ال تزال متردية يف العديد من البلدان النامية
السحابية عن طريـق    ومبقدور حكومات البلدان النامية أن تنتفع بإمكانات احلوسبة           -٤٧

التقييم احلذر للتكاليف والفوائد املتوقعة قبل اخلوض يف أية التزامات تعاقدية، على أن تتصدى 
بشكل إجيايب أيضاً العتبارات اهلياكل األساسية والقيود القانونية وغريها من العراقيـل الـيت    

م مؤسسات األعمال   وهناك فرص أخرى وفرية أما    . )٣٠(تعوق توفري اخلدمات السحابية حالياً    
فقد يكون مبقدور بعض البلدان إنشاء أسواق وطنية ملراكز البيانات، فتليب           . يف البلدان النامية  

بذلك رغبة حكوماهتا ومؤسسات األعمال لديها يف احلفاظ على بياناهتا داخلياً، فيما يتسىن             
فقـد أوعـزت   . نهلا الوصول إىل اخلدمات اليت يوفرها مقدمو اخلدمات السحابية العـامليو  

حكومة كينيا، على سبيل املثال، إىل السلطات املختصة بإنشاء مراكز بيانات لتوفري املرافـق              
الالزمة ليس للدوائر احلكومية فحسب وإمنا أيضاً ملؤسسات األعمال الوطنية واإلقليمية اليت            

يع اخلدمات وهناك فرص متاحة كذلك لتطوير جتم. يساورها القلق بشأن السيادة على بياناهتا   
  . السحابية ومسسرهتا والتطبيقات السحابية املبتكرة لتلبية االحتياجات احمللية من املعلومات

ويبدو أن احلوسبة السحابية ستنتشر سريعاً يف االقتصادات النامية وحيتمل أن تكون              -٤٨
بيد أن  . هلا آثار عميقة على التكاليف اليت تتكبدها مؤسسات األعمال وقدرهتا على االبتكار           

حتقيق أقصى منفعة من احلوسبة السحابية يتوقف على وفرة هياكل أساسية للنطاق العـريض             
ذات نوعية عالية وميكن االتكال عليها، كما يتوقف على اختاذ اخلطوات الالزمـة لتخطـي       

  .حتديات محاية البيانات والسيادة عليها

  نترنت األشياءإ  -دال  
 نطاق الوصل بالشبكة ليتجاوز األفراد واملؤسـسات         األشياء إنترنتسيوسع مفهوم     -٤٩

وتعمد الُنظم التجارية واإلدارية بالفعل إىل وصل األشياء واألجهـزة          . إىل األشياء واألجهزة  
بالشبكة ورصدها عرب رقاقات تعريف إلكترونية تصدر ترددات السلكية وعرب الُنظم العاملية            

طوة إىل األمام بتمكني أي شيء ميكن ربطـه          األشياء خ  إنترنتوميضي هنج   . لتحديد املوقع 
 من  - )٣١("أي شيء من إطارات السيارات إىل فرش األسنان        "- نترنتبعنوان بروتوكول اإل  

  . واالستجابة لإلرشادات الرقمية ومجع البيانات ألغراض التحليلنترنتاالتصال باإل
__________ 

 .املرجع نفسه )٣٠(
 .http://www.itu.int/osg/spu/publications/internetofthings: انظر املوقع )٣١(
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 وتنتقل شبكة   . بشكل موسع  نترنتوفرة عناوين بروتوكول اإل    ويقتضي هذا النهج    -٥٠
، "IPv6"، هو اإلصدار الـسادس      نترنت إىل إصدار جديد من عناوين بروتوكول اإل       نترنتاإل

الذي سيوسع بشكل هائل عدد العناوين املتوفرة وحيل مشكلة شحها يف اإلصـدار الرابـع               
"IPv4 ."            اليت نترنتوال يزال االنتقال إىل هذا اإلصدار بطيئاً، حيث مل يتجاوز عدد مواقع اإل  

، وإن كـان  ٢٠١٣نوفمرب / يف املائة حىت تشرين الثاين٣,٧٥تستخدم اإلصدار اجلديد نسبة   
  .)٣٢(يتوقع تسارع وتريته

فيض من التطبيقـات واخلـدمات      " األشياء أنه سيؤدي إىل      إنترنتويرى دعاة هنج      -٥١
دة أمام  املبتكرة اليت ستعزز نوعية احلياة وتقلص أوجه التفاوت متيحةً فرص حتقيق عوائد جدي            

الفحص والعالج الطبيني وتوفري ميـاه أنظـف وحتـسني          "مبا فيها   " كم هائل من املشاريع   
. )٣٣("اج الطاقة وتصدير السلع األساسية وحتقيـق األمـن الغـذائي      تخدمات اإلصحاح وإن  

غري أن أجهزة االستـشعار املوصـولة      . يظهر من هذه التطبيقات سوى القليل حىت اآلن        ومل
م على نطاق واسع حالياً لرصد أمناط الطقس ومستويات التلوث وأمنـاط             ُتستخد نترنتباإل

احلركة املرورية وتعزيز قدرة احلكومات على التدخل يف األزمات القصرية األمـد ووضـع              
شر البيانات املستمدة من أجهـزة      نوميكن  . )٣٤(سياسات طويلة األمد مستنرية وأكثر فعالية     

االستشعار كبيانات مفتوحة، لتعزيز املشاركة يف الرصد ومساعدة األفـراد علـى اختـاذ              
  . االستجابة املناسبة للمتغريات

 األشياء يف البلدان النامية بتطبيقات حمددة،       نترنتوُيرجح أن يتعلق األثر الرئيسي إل       -٥٢
. باهلياكل األساسية لتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت       نظراً للشواغل اإلمجالية املتعلقة     

فرقاقات التعريف بالترددات الالسلكية والُنظم العاملية لتحديد املوقع، على سبيل املثال، ميكن            
أن تيسر رصد الشحنات التجارية عرب سالسل اإلمداد أو تساعد يف إدارة التمـوين بـاملواد      

وميكن لألجهزة اليت ُتزود هبا الـسيارات أن        . يادات الطبية التعليمية واألدوية يف املدارس والع    
جتمع معلومات آنية عن تدفق احلركة املرورية متيحةً بذلك إدارة املرور بشكل أفضل، وهو              
األمر الذي يشكل حتدياً كبرياً يف األوساط احلضرية الكبرية واملعقدة ذات اهلياكل األساسية             

عار النائية أن تضطلع بدور متزايد األمهية يف رصد املخاطر كما ميكن ألجهزة االستش  . املتردية
البيئية مثل تغري املناخ، وحاالت الطوارئ الصحية، واالضـطرابات االجتماعيـة، فتتـيح             

  .االستجابة هلا يف الوقت املناسب حملياً على أقل تقدير
__________ 

 .http://w3techs.com/technologies/details/ce-ipv6/all/all: انظر املوقع )٣٢(
متـاح علـى    . االحتاد الدويل لالتصاالت، جنيـف    انترنت األشياء،   ،  ٢٠٠٥االحتاد الدويل لالتصاالت،     )٣٣(

 .http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-IR.IT-2005-SUM-PDF-E.pdf: العنوان
عدداً من الدراسات الرائدة لالستفادة من وصل السيارات واألجهزة           شهدت مدينة بورتو يف الربتغال مثالً      )٣٤(

انظر العرض الذي قدمه جواو باروس عن التطبيقات املبتكـرة          . جل حتسني اإلدارة املدنية   االستشعارية من أ  
 تـشرين   ٢٢لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بورتو بالربتغال، يف منتدى حوكمة االنترنت ببـايل،             

 .http://www.intgovforum.org: ، على املوقع٢٠١٣أكتوبر /األول
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اص  األشياء كذلك أن يعيد تشكيل العالقة بـني األشـخ        إنترنتومن شأن مفهوم      -٥٣
بيد أن ظهور هذا املفهوم عزز الشواغل املتعلقة باخلصوصية ومحاية البيانات، إىل            . واألجهزة

فاملعلومات الناجتة ستزيد إىل حد كبري بـصمات        . جانب النتائج املفيدة املتوخى حتقيقها منه     
البيانات الفردية ومتكّن احلكومات ومؤسسات األعمال من مراقبة سلوك األفراد على نطاق            

وُيرجح أن يشكل حتقيق التوازن بني وفرة املعلومات وسريتها عامالً رئيسياً يف النقاش             . وسعأ
  . األشياءإنترنتالسياسايت الدائر حول تطوير هنج 

  الُنظم الذكية  -هاء  
ُيقصد بالُنظم الذكية عمليات تقوم على تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت وتيـسر             -٥٤

وقد استكـشف تقريـر     . يعها واستهالكها على حنو أكثر كفاءة     إنتاج السلع واخلدمات وتوز   
ينطوي  ، اليت قادهتا مؤسسات األعمال، ما     )٣٥( ملبادرة االستدامة اإللكترونية العاملية    ٢٠٠٨ عام

وحدد التقرير أربعة قطاعات ميكن أن حتقـق وفـورات ماليـة    . عليه هذا النهج من إمكانات   
  : ملعلومات واالتصاالت، وهي القطاعات التاليةوكربونية هائلة إذا طبقت تكنولوجيا ا

  ؛)األمتتة والرصد يف التصنيع(احملركات الذكية   )أ(  
  ؛)إدارة النقل والتخزين(اللوجستيات الذكية   )ب(  
  ؛)تصميم املباين وإدارهتا وأمتتتها(املباين الذكية   )ج(  
  ).إدارة إنتاج الكهرباء وتوزيعها(الشبكات الذكية   )د(  

كن أن حتدث النظم الذكية تأثرياً كبرياً على التكاليف املالية والبيئيـة للـهياكل              ومي  -٥٥
األساسية غري املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فتقلص النفايات وحتفـز التنميـة            

وهي تنطوي على إمكانـات     . وتؤثر على السياسات العاملية املتعلقة باالستدامة وتغري املناخ       
فتعزيز الكفاءة يف هذين القطاعني ينبغـي       . عي اهلياكل األساسي للطاقة والنقل    خاصة يف قطا  

أن يقلص التكاليف ويعزز وفرة السلع واخلدمات ويقلل تكلفتها، وحيد من البصمة البيئيـة              
  .وتتجلى هذه اإلمكانات بوضوح يف شبكات الطاقة الذكية. للعمليات الصناعية واخلدمية

وجيا املعلومات واالتصاالت يف إنتاج الطاقة وتوزيعها مـن         فاستخدام أدوات تكنول    -٥٦
شأنه تفادي فائض اإلنتاج واحلد من النفايات يف إمدادات الطاقة، يف حني يـؤدي حتـسني                

ويتسع نطاق التـوفري  . االتصاالت اآلنية مع املستخدمني النهائيني الكفاءة يف استهالك الطاقة    
 ترتفع فيها مستويات استهالك الطاقة، غري أن الشبكات إىل أبعد مدى يف البلدان املتقدمة اليت  

الذكية مهمة أيضاً يف البلدان النامية اليت ُيتوقع أن ترتفع فيهـا مـستويات إنتـاج الطاقـة               
__________ 

 SMART 2020: Enabling the low، ٢٠٠٨ االستدامة اإللكترونيـة العامليـة،   تقرير فريق املناخ ومبادرة )٣٥(

carbon economy in the information age ،متاح على العنوان :    
http://www.smart2020.org/_assets/files/02_Smart2020Report.pdf. 
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وتزعم مبادرة االستدامة اإللكترونية العاملية أن مبقدور الـشبكات         . واستهالكها بشكل كبري  
ـ  يف   ٣٠ وتوزيعها يف اهلند بنـسبة       الذكية أن تقلص اخلسائر يف نقل الطاقة       ، فتحقـق   ةاملائ

  . )٣٦(وفورات مالية وكربونية هائلة
ومع أهنا تعمل على    .  األشياء يف بعض املواصفات    إنترنتوتشترك الُنظم الذكية مع       -٥٧

 من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا، فهـي        أوسعنطاق أوسع وتدمج طيفاً     
صد اخلدمات املوزعة، كعدادات الكهرباء، جلمع البيانات وتعزيز        تعتمد بشكل كبري على ر    

غري أن الُنظم الذكية تتطلب استثمارات هائلة يف القطاعات املعنية، فـضالً عـن              . الكفاءة
كما أن حتقيق كامل إمكاناهتا يتوقف، شـأهنا        . اتصاالت عالية النوعية ميكن االتكال عليها     

  . ه، على املوارد البشرية واملالية فضالً عن التكنولوجيةشأن االجتاهات األخرى الناشئة أعال

  االجتاهات الناشئة وإمكاناهتا اإلمنائية  -ثالثاً  

  االجتاهات الناشئة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والفجوة الرقمية  -ألف  
ُتظهر االجتاهات اخلمسة الناشئة اليت تطرقت إليها هذه الورقة مـا تنطـوي عليـه             -٥٨
لتطورات التكنولوجية املستمرة من فرص، وكذلك التحديات اليت ستواجهها البلدان النامية           ا

فهذه االجتاهات اخلمسة املترابطة من شأهنا أن تعزز بشكل كبري          . لالستفادة من هذه الفرص   
أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التنمية االجتماعية واالقتصادية، فتمد جسوراً أمام   

لدان النامية تقرهبا من جمتمعات املعلومات واملعرفة اليت توختها تطلعات التسعينات والقمة            الب
ومجيعها أصبحت ممكنة بفضل النمو اخلارق لقدرات تكنولوجيات        . العاملية جملتمع املعلومات  

ونتيجة لذلك ميكن   . احلوسبة واالتصاالت الذي حتقق خالل العقد املاضي وال يزال مستمراً         
االجتاهات أن حتّسن كفاءة ممارسات املؤسسات التجاريـة واحلكومـات وتنـسيقها            هلذه  

وفعاليتها من حيث التكلفة، وتتيح يف اآلن ذاته القيام بأنشطة مؤسسية وحكومية مل يكـن               
  .حتقيقها ممكناً يف ما مضى

فتجارب تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     ". ميكن"بيد أن كلمة السر هي        -٥٩
راض التنمية خالل العقد املاضي أثبتت خماطر التركيز على اإلمكانات اليت تتيحها هـذه              ألغ

التكنولوجيا يف ظروف مثالية دون مراعاة القيود اليت قد يفرضها السياق احمليط بنشر هـذه               
وتشمل هذه القيود وفرة اهلياكل األساسية وتكلفتها وصالبتها، ونوعية اإلطار          . التكنولوجيا

 والتنظيمي املتعلق باالبتكار، والقدرات البشرية واملؤسسية الالزمة للنهوض بالقيمـة           القانوين
اإلمنائية هلذه الربامج واملشاريع، واملوارد املالية الـالزم اسـتثمارها يف اهلياكـل األساسـية        

  .والقدرات البشرية والتكاليف التشغيلية
__________ 

 .٤٦ و٤٥ والصفحتان ٩املرجع نفسه، الصفحة  )٣٦(
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ا وترية التغيري املتسارعة يف مشهد      وُيظهر نشوء هذه االجتاهات اخلمسة وتزايد أمهيته        -٦٠
فهي متثل مرحلة من مراحـل  . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتسخريها ألغراض التنمية    

وقد تظهر يف املستقبل القريب موجات جديدة مـن         . التطور املستمر للتكنولوجيا وأسواقها   
تطبيقات االسـتهالكية يف    االبتكار تنم عن االجتاه الذي ميكن أن تتطور فيه التكنولوجيا وال          

املستقبل القريب، وتشمل وصالت بينية جديدة األشخاص واألجهزة، منها نظارات غوغـل    
وتدعو رابطة شبكة الويب العاملية على تطـوير        . احلاسوبية واحلوسبة املنطوقة والترمجة اآللية    

 مـن    دون تـدخل مباشـر     نترنـت تتيح لعناصر آلية تأدية وظائف على اإل      " شبكة داللية "
كما تشري األحباث يف جمال اخلوارزميات املنظمة ذاتياً والـذكاء االصـطناعي            . املستخدمني

  .واحلوسبة العضوية إىل املسارات اليت قد يتخذها اجليل القادم من االبتكار
وقد حتققت بالفعل آثار منهجيـة لتـبين تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت                -٦١

أمناط اإلنتاج والتوزيع واالسـتهالك     : نشاط البشري تشمل  واستخدامها يف جماالت عديدة لل    
االقتصادي؛ والوصول إىل املعلومات واملعارف؛ وديناميـة العالقـات بـني احلكومـات             

وإىل جانب هذه   . ومؤسسات األعمال واملواطنني؛ وأمناط العمل والترفيه واالستيطان البشري       
ىل النهوض بالنتائج اإلجيابية لتكنولوجيـا      حنة إ ااآلثار املنهجية، سعت احلكومات واجلهات امل     

املعلومات واالتصاالت يف جماالت فائقة األمهية من التنمية االجتماعية واالقتصادية، وال سيما            
وقد أسهمت االستراتيجيات والربامج الوطنية اهلادفـة إىل        . الصحة والتعليم وتطوير املشاريع   

ض التنمية إسهاماً كبرياً يف التنمية االقتصادية       تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغرا    
واالجتماعية منذ انعقاد القمة العاملية جملتمع املعلومات، فيّسرت النمو االقتصادي ودعمـت            

  .تلبية االحتياجات األساسية احملددة يف األهداف اإلمنائية لأللفية
كـرب يف البلـدان     ويف حني تتجلى آثار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل أ          -٦٢

. يف البلدان النامية ومنها أقل البلـدان منـواً        اً  املتقدمة، فقد بلغت مستوى ال يستهان به أيض       
وأسهمت االجتاهات حنو تبين التكنولوجيا احملمولة والنطاق العريض واجليل الثاين من شـبكة       

احملمولة على وجه   فاالنتشار السريع للهواتف    .  مسامهة كبرية يف حتقيق هذه النتائج      نترنتاإل
اخلصوص أتاح للمجتمعات املنخفضة الدخل واملناطق الريفية فرص الوصول إىل املعلومـات            

. واالتصاالت بعد أن كانت مقتصرة على الفئات املرتفعة الدخل واملناطق احلضرية يف املاضي            
ية وقد سعت احلكومات إىل اإلسراع بتحقق هذه اآلثار عن طريق حفز نشر اهلياكل األساس             

ويف حني عززت   . من خالل برامج الوصول اجلامع واالستثمارات املباشرة يف بعض احلاالت         
هذه اجلهود فرص الوصول اجلامع إىل املعلومات، فإن مثة فجوات رقمية كبرية ال تزال قائمة               

  .بني البلدان وداخلها، ال سيما على صعيد النطاق العريض
استثمارات هامة يف هذا اجملـال، فـال يـزال          ومع أن معظم املناطق النامية تشهد         -٦٣

ويثري ذلك شـواغل    . االتصال بشبكات النطاق العريض حمدوداً يف العديد من البلدان النامية         
خاصة ملا هلذه الشبكات من ضرورة كي يتسىن للبلدان النامية االستفادة بشكل كامل مـن               
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 تلك اليت تطرقت هلـا هـذه        ، ومنها خدمات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات األكثر تطوراً     
فهي تتطلب شبكات نطاق عريض عالية النوعية وميكن االتكال عليها وقادرة علـى             . الورقة

إرسال كميات كبرية من البيانات بشكل متسق وبأسعار منخفضة على الصعيدين الـوطين             
رة علـى  أي القد(وتنطوي إمكانية االتكال عليها يف هذا السياق على التعددية . والدويل معاً 

وضمان إمدادات كافيـة مـن      ) تغيري املسارات التوجيهية يف حالة حدوث عطل يف الشبكة        
  .الطاقة للحفاظ على مستوى التشغيل

ونظراً ألثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مجيع قطاعات التنمية، فال مناص             -٦٤
منائية بني البلـدان األثـرى      من أن تؤدي الفجوات الرقمية إىل تفاقم الفجوات يف النتائج اإل          

. واألفقر، وبني املناطق األثرى واألفقر داخل البلد نفسه، وبني الشرائح االجتماعية املختلفـة            
واعتماد احلوسبة السحابية والُنظم الذكية بشكل كبري على اهلياكل األساسية للنطاق العريض            

البلدان املتقدمة أكثر مـن     يعين أن آثارها اإلجيابية ستنعكس على األرجح بوضوح أكرب يف           
البلدان النامية، ويف البلدان املتوسطة الدخل أكثر من أقل البلدان منواً، ويف املناطق احلـضرية               

وبالتايل فقد يؤدي توسع الفجوة الرقمية يف جمال النطاق العريض إىل . أكثر من املناطق الريفية 
  . اتساع الفجوات اإلمنائية يف اجملاالت األخرى

 يتساوى تأثري تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت يف مجيـع القطاعـات             وال  -٦٥
فالعديد من أقل البلدان منواً تعتمد بشكل أكرب عموماً على استخراج املواد اخلام             . االقتصادية

وهذان القطاعـان مهـا األقـل عرضـة         . والزراعة، وبشكل أقل على التصنيع واخلدمات     
وميكن ألقل البلدان منواً مع ذلك أن حتقق        . واالتصاالتالستخدامات تكنولوجيا املعلومات    

. مكاسب هائلة من توسيع نطاق نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األساسية وتطبيقاهتا          
ن هذه العوامل قد حتد من آثار نشر شبكات النطاق العـريض الحقـاً يف البلـدان                 أفمع  

يف شبكات النطاق العريض من أجل جين مثار    املنخفضة الدخل، فإهنا ال تنفي أمهية االستثمار        
  .االجتاهات الناشئة املشار إليها أعاله، أقلها ألغراض التنويع االقتصادي والرفاه االجتماعي

وجتدر اإلشارة كذلك إىل أن أحد أسباب استمرار الفجوات الرقمية هـو الـوترية                -٦٦
فاهلياكل األساسية اجلديدة   . واقهاالسريعة لالبتكار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأس      

واخلدمات اجلديدة كذلك   . سُتنشر دائماً يف األماكن اليت تضمن حتقق عائد سريع لالستثمار         
ومن املهم أن ال يركز مقررو الـسياسات        . سيشتريها دوماً من لديهم القدرة على دفع مثنها       

علومات واالتصاالت فحسب، على األرقام املطلقة ملستويات الوصول إىل موارد تكنولوجيا امل    
فالبلدان النامية اليت تشهد منواً إجيابياً قويـاً يف قـدرات           . وإمنا على اجتاهات الوصول أيضاً    

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ستكون أقدر على االستفادة من هـذه التكنولوجيـات،            
  .جيابية يف هذا اجملالفيها اجتاهاهتا الناشئة، من البلدان اليت تفتقر إىل مسرية منو إ مبا



E/CN.16/2014/3 

GE.14-50213 22 

  متطلبات السياسة العامة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة لالجتاهات الناشئة  -باء  
هناك استنتاجان عن السياسات احلكومية ميكن استخالصهما من النقاش الـسابق              -٦٧

  .بشأن االجتاهات الناشئة
كنولوجيا املعلومات  أوالً، ينبغي للحكومات أن تعتمد هنجاً مشولياً جتاه العالقة بني ت            -٦٨

فآثار هذه التكنولوجيا ال تظهر مبعزل عن العوامل األخرى وإمنا تتحقق . واالتصاالت والتنمية 
يف سياق تغيري أوسع نطاقاً، يشمل التحوالت يف القوى االقتصادية بني البلـدان وداخلـها،               

كاين املـستمر،   والتقدم يف جماالت علمية وتكنولوجية أخرى كاإلنتاج الزراعي، والنمو الس         
كما أن ألوجه التفاوت    . والتهديدات اليت يثريها تغري املناخ والتلوث ونضوب املوارد الطبيعية        

اجلغرايف والدميغرايف، واستيعاب اجلنسني، واالستقرار أو االضطرابات السياسية دوراً هاماً يف           
وينبغي . خل السياسايت حتديد اآلثار احملتملة لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ونطاق التد       

ـ    أأن تسلّم احلكومات بزيادة استخدام هذه التكنولوجيات وبأمهيتها املتزايدة، و          ن أن تقـّر ب
 ال يتجزأ من دينامية التغيريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية الـيت            اًتأثريها جزء 

سات الـشاملة لتـسخري     ويتعني أن تتناول السيا   . تشهدها االقتصادات واجملتمعات الوطنية   
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية مسائل تشمل التكلفة وسهولة الوصول          

 لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تكفـل تقلـيص         أريدومالءمة احملتوى والتثقيف، إذا     
  .أوجه عدم املساواة وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي

حكومات أن تويل اهتماماً إىل هتيئة بيئة اقتصادية وهياكل أساسـية           وثانياً، ينبغي لل    -٦٩
فاالستثمار يف اهلياكل   . مواتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتسخريها ألغراض التنمية      

األساسية ضروري لتعزيز قدرات البلدان النامية على التعاطي بنجاح مع هـذه االجتاهـات              
غري أن حجم االستثمارات الـالزم      . ات من القطاع اخلاص   وتصدر معظم االستثمار  . الناشئة

وتركز مؤسسات األعمال اخلاصة على البلدان      . لتحديث شبكات النطاق العريض كبري جداً     
وهناك اجتاه متجـدد حنـو      . واألحياء اليت ُينتظر منها حتقيق عوائد مرتفعة يف األمد القصري         

ساسية، بدعمٍ من املؤسسات املالية الدوليـة       استثمار حكومات البلدان النامية يف اهلياكل األ      
فالبنك الدويل مثالً يدعم تطوير شبكة أساسية إقليمية ملنطقـة          . الشبكات/أو جتار املعدات  /و

وينبغـي اسـتمرار هـذه      . )٣٧(نترنـت أفريقيا الوسطى اليت تفتقر إىل املوارد واالتصال باإل       
  .جتماعية الشاملةاالستثمارات حيث يلزم حلفز النتائج االقتصادية واال

فالـشبكات  .  ميـسورة  نترنـت كما يتعني أن تكون تكلفة الوصول إىل شبكة اإل          -٧٠
واخلدمات املقدمة يف البلدان النامية تفوق تكلفتها عادةً تلك املقدمة يف البلـدان املتقدمـة،               

أن كما  . يعرقل تبين االبتكارات القائمة على شبكة النطاق العريض، كاحلوسبة السحابية          مما
__________ 

    : ألساسية ألفريقيا الوسطى، متاح على العنوانانظر مشروع برنامج الشبكة ا ) ٣٧(
http://www.worldbank.org/projects/P108368/central-african-backbone-apl1a?lang=en&tab=overview. 
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ومن احليوي يف   . املنافسة يف جمال توفري خدمات النطاق العريض أقل كذلك يف البلدان النامية           
هذا السياق إنشاء مؤسسات تنظيمية تكفل املنافسة االقتصادية وتشجع التغطيـة الـشاملة             

وميكن أن تضطلع اآلليات التنظيمية، كالوصول املفتوح       . والتكامل والنوعية وسهولة الوصول   
هلياكل األساسية، وتقاسم اهلياكل األساسية والتوصيل بسعر التكلفة، بدور هام يف تعزيز            إىل ا 

  .املنافسة وخفض األسعار
فمن املهم جتهيز الشبكات بقدرٍ     . اًوالقدرة على االتكال على الشبكة ضروري أيض        -٧١

ومن املهم  .  لدى تعطل اهلياكل األساسية    نترنتكاٍف من التعددية للحفاظ على االتصال باإل      
 أي الـزمن الـذي تـستغرقه        -كذلك احلفاظ على مستوى منخفض من بطء االستجابة         

 من أجل حتقيق أقصى قدر من الفعالية من حيـث التكلفـة خلـدمات               -عمليات االتصال   
 علـى   نترنـت احلوسبة السحابية، وميكن حتسني هذا اجلانب عن طريق نشر نقاط تبادل اإل           

  .نطاق البلد
رب يف البلدان املتقدمة والنامية ضرورة هتيئة بيئـة مالئمـة مـن             وتظهر التجا   - ٧٢

الناحيتني القانونية والتنظيمية كي يتسىن للحكومات ومؤسسات األعمال االستفادة من          
  .االجتاهات الناشئة

ويتعني وضع التشريعات واللوائح الالزمة للتمكني من عقد الصفقات والتبـادالت             -٧٣
، فإن العديد من البلـدان الناميـة        )٣٨(ج دولية متاحة يف هذا الصدد     ومع أن مثة مناذ   . الرقمية

وينبغي . تسن مثل هذه التشريعات واللوائح بعد، ما حيول دون انتشار التجارة اإللكترونية            مل
أن تتكيف الثقافة املصرفية والتجارية كذلك مع هذه املتغريات لالسـتفادة مـن إمكانـات      

  .الصفقات واخلدمات الرقمية
. وال بد من بيئة متكينية إجيابية تتيح ازدهار التنمية واالبتكـار ملـشاريع األعمـال              -٧٤

يف مؤشر البنك الـدويل املتعلـق مبمارسـة         اً  فتصنيف العديد من البلدان النامية منحدر جد      
وينبغي أن تقلص احلكومات    . )٣٩(األعمال التجارية الذي يقيس مدى تنظيم مشاريع األعمال       

ة االبتكارية ملشاريع األعمال عندما يشجع ذلك تبين الفرص اليت تتيحها           القيود على األنشط  
  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

__________ 

القانون النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية الذي وضعته جلنة األمم املتحدة لقانون التجـارة               تشمل مثالً  )٣٨(
    : متاح على العنوان، ١٩٩٦الدولية عام 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html ؛ وتقريــر
استعراض تنسيق تشريعات التجارة اإللكترونية يف رابطة أمم جنوب شـرق            بشأن   ٢٠١٣ونكتاد لعام   األ

    :  متاح على العنوان،)األمم املتحدة، جنيف (آسيا
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2013d1_en.pdf. 

 .http://www.doingbusiness.org/rankings: انظر املوقع )٣٩(
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وللتشريعات املتعلقة حبماية البيانات والسيادة عليها وأمن الفضاء اإللكتروين أمهيـة             -٧٥
م ستـستخدم   فاألشخاص املعنيون هبذه البيانات حيتاجون إىل الثقة بأن بيانـاهت         . يضاًأفائقة  

وتساور احلكومات شـواغل     .لصاحلهم ولن تتعرض الختراقها أو ألنشطة إجرامية تتصل هبا        
  .هامة بشأن السيادة على بياناهتا واملراقبة الدولية وخماطر التعرض هلجمات إلكترونية

وتضطلع املعايري املفتوحة بدور هام يف تشجيع االبتكار وتيسري التشغيل البيين بـني               -٧٦
وتعتمد فعالية اتصاالت البيانات على التشغيل      . دات والربجميات وُنظم مؤسسات األعمال    املع

البيين بني النظم اليت تستخدمها خمتلف احلكومات ومؤسسات األعمال، علـى الـصعيدين             
  .الوطين والدويل

وتشري التجارب يف املقام األول إىل أن احلكومات حباجة إىل فهم شـامل لبيئاهتـا                 -٧٧
ة لالتصاالت والتنمية لدى صياغة سياساهتا وبراجمها لتسخري التكنولوجيـا ألغـراض            الوطني
فالالحقون . فالتجارب الدولية قد تكون قّيمة يف هذا اجملال، لكن جيب تناوهلا حبذر           . التنمية

يف تبىن التكنولوجيا اجلديدة ميكن أن يستفيدوا من جتارب السابقني السلبية واإلجيابية علـى              
غري أن السياسات والربامج ينبغي أن ُتصمم وفقاً للظروف واالحتياجات الوطنية اليت            السواء،  

وينبغي إيالء اهتمام خاص    . قد ختتلف إىل حد بعيد عن ظروف البلدان األخرى واحتياجاهتا         
للقيود اليت تعرقل نشر تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، مبا فيهـا اهلياكـل األساسـية     

وهناك عامل آخر ال يقل أمهيـة هـو       . ارد الطاقة واملوارد املالية والبشرية    احملدودة ونقص مو  
  .وترية التغيري يف تكنولوجيا وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  ٢٠١٥تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وخطة التنمية ملا بعد عام   -رابعاً  
يل يف جمال التنميـة االجتماعيـة       سيكون العامان املقبالن فترة حامسة للتعاون الدو        -٧٨

، ٢٠١٥ففي عام   . واالقتصادية وتسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية      
ستستعرض اجلمعية العامة لألمم املتحدة األداء اإلمنائي يف ضوء األهداف اإلمنائية لأللفية اليت             

 وحتقيـق الرفـاه     ، علـى احلـد مـن الفقـر        ٢٠٠٠ركزت السياسات العاملية، منذ عام      
 يف ضـوء هـذا      ٢٠١٥وستعتمد اجلمعية خطة تنمية جديدة ملا بعد عـام          . )٤٠(االجتماعي

االستعراض، واألدلة املستمدة من مصادر تشمل فريق الشخصيات البارزة الرفيع املـستوى            
، الذي أنشأه األمني العام، ومسامهات من آليـات         )٤١(٢٠١٥املعين خبطة التنمية ملا بعد عام       

 وجيري العمل حاليـاً    .٢٠+ لألمم املتحدة، خصوصاً مؤمتر قمة األرض جملموعة ريو        أخرى

__________ 

 .http://www.un.org/millenniumgoals: انظر املوقع )٤٠(
 تقريـر فريـق     اجتثاث الفقر وحتويل االقتصاديات من خالل التنميـة املـستدامة،         : شراكة عاملية جديدة   )٤١(

، )منشورات األمم املتحدة، نيويـورك     (٢٠١٥ت البارزة حول جدول أعمال التنمية ملا بعد عام          الشخصيا
 .http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf: متاح على العنوان
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وستستعرض . )٤٢(على تصميم أهداف للتنمية املستدامة، لتشكل جزءاً مركزياً من هذه اخلطة          
اجلمعية العامة كذلك تنفيذ نتائج القمة العاملية ملؤمتر املعلومات والعالقة بـني تكنولوجيـا              

  .تصاالت وقطاعات التنمية األخرىاملعلومات واال
. وسُيجرى استعراض عشري لنتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات ضمن هذا السياق            -٧٩

 أعوام على انعقاد القمـة العامليـة يف         ١٠حيث نظمت اليونسكو أول حدث مبناسبة مرور        
ـ         . )٤٣(٢٠١٣فرباير  /شباط لـدويل  اد ا ومن املقرر عقد حدث رفيع املستوى ينظمـه االحت

، يف حني ستنشر الشراكة املعنية بقياس تـسخري تكنولوجيـا   )٤٤(٢٠١٤لالتصاالت يف عام   
وستتخذ اجلمعيـة   . املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية تقريراً إحصائياً عن القمة العاملية        

  . العامة ترتيبات إضافية الستعراض نتائج القمة
تعزيز دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وستتيح هذه االستعراضات جمتمعةً فرصة ل  -٨٠

وأمهيتها يف التنمية االجتماعية واالقتصادية، مبا يف ذلك مسامهة االجتاهات الناشئة اليت تطرقت             
  .إليها هذه الورقة، من أجل إدماجها بصورة أكثر منهجية ضمن اخلطة العاملية للتنمية

لوجيا والتنمية منذ انعقاد القمة العاملية      وقد شددت الوكاالت الدولية املعنية بالتكنو       -٨١
جملتمع املعلومات، بشكل كبري على األمهية املتزايدة لتكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت           

  .تنطوي عليه من إمكانات لتعزيز التنمية، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية وما
ة هامة يف تصميم وتنفيـذ      واكتسبت العديد من احلكومات والوكاالت الدولية خرب        -٨٢

االستراتيجيات والربامج واملشاريع اليت تسخر إمكانات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت         
وستشكل جتارهبا، اإلجيابية منـها     . ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة للجميع     

عـشر سـنوات علـى      والسلبية، جزءاً أساسياً من استعراض نتائج القمة العاملية بعد مرور           
وهي تشكل جمتمعةً قاعدةً صلبة إلدماج هذه التكنولوجيـات بـصورة واقعيـة             . انعقادها

، إذ تسلّم بكل من الفـرص والتحـديات         ٢٠١٥ومنهجية ضمن خطة التنمية ملا بعد عام        
  .املرتبطة هبذه التكنولوجيات وأثرها املتزايد على االقتصاد واالجتماع والثقافة

ذه اإلمكانات وما ينطوي عليه جمتمع املعلومات الناشئ من تغـيريات           بيد أن فهم ه     -٨٣
ومـع أن   . منهجية يف االقتصاد واجملتمع مل يطرح نفسه بشكل قاطع يف اخلطاب اإلمنائي بعد            

 ال تزال يف مرحلة مبكرة، فمن الواضح أن         ٢٠١٥املناقشات حول خطة التنمية ملا بعد عام        
__________ 

، وانظر عمل شبكة األمـم   http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1300: انظر املوقع  )٤٢(
 .http://unsdsn.org: حدة حللول التنمية املستدامة على العنواناملت

 االجتماع األول الستعراض نتائج القمـة       -حنو إقامة جمتمعات املعرفة من أجل السالم والتنمية املستدامة           )٤٣(
:  سنوات على انعقادها، ميكن االطالع على وثائق االجتماع على العنوان          ١٠العاملية جملتمع املعلومات بعد     

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/unesco-

and-wsis/wsis-10-review-meeting. 
 .http://www.itu.int/wsis/implementation/2014/forum: انظر املوقع )٤٤(
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ويتعني تعزيز احلوار بشأن تكنولوجيات املعلومـات  . فيهاهذه املفاهيم مل تربز بشكل واضح    
واالتصاالت وتسخريها ألغراض التنمية وصلتها مبجاالت التنمية األخرى لتعميق وتعزيز فهم           
املسامهة اليت ميكن أن تقدمها هذه التكنولوجيات يف حتقيق تنمية مستدامة وما تنطوي عليـه               

  .حقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة للجميعجمتمعات املعرفة الناشئة من إمكانات لت

  االستنتاجات واملقترحات  -خامساً  

  االستنتاجات  -ألف  
  :ما يلي ميكن تلخيص استنتاجات هذا التقرير يف  -٨٤

يشهد طابع الفجوة الرقمية تغرياً من الوصول إىل تكنولوجيـا املعلومـات              )أ(  
فظهـور تطبيقـات    . ا لتحقيق نتائج إمنائية   واالتصاالت إىل كيفية استخدام هذه التكنولوجي     

جديدة بشكل مستمر حيدث شقاً بني من لديهم القدرة على االستفادة من هذه التطبيقـات               
والعديد من البلدان النامية، وخصوصاً أقل البلدان منواً، هي عرضة          . ومن ال يتسىن هلم ذلك    

  ؛ريها للتأثر هبذه الفجوة الرقميةأكثر من غ
اح نشر تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف البلـدان علـى          يتوقف جن   )ب(  

اتباع هنج بيئي ُيشرك مجيع أصحاب املصلحة ويكفل إدماج مجيع العناصر التالية املترابطـة              
العرض والطلب، واهلياكـل األساسـية، وإمكانـات الوصـول،          : بصورة شاملة ومتسقة  

 ى، وبناء القـدرات، وحمـو األميـة       واخلدمات، والسياسات والتنظيم، والتطبيقات، واحملتو    
  ؛الرقمية، ومصادر وآليات التمويل

تنطوي تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على فوائد هائلة لتحقيق الرفاه         )ج(  
  ؛الله وال تزال بؤر اإلقصاء قائمةالبشري، غري أن جزءاً من إمكاناهتا فقط جيري استغ

 واالتصاالت بصورة مبتكرة علـى      يتعني النظر إىل تكنولوجيات املعلومات      )د(  
وينبغي يف هذا السياق تبين فكـر الـوفرة   . صعيد التكنولوجيا ومؤسسات األعمال والتنظيم   

  ؛ إنتاج أكثر مما هو متوفر حالياًالزهد، هبدف ال
 ، وهو ما ال يـرتبط نترنتال توجد مساواة يف إنتاج وتوزيع املعلومات على اإل       ) ه(  

فبؤر اإلقصاء القائمة يف العـامل، يف جمـال التعلـيم           . نترنتاإلبالضرورة بنقص االتصال ب   
  ؛نترنت، تتجلى بوضوح أكرب على اإلوالقوالب النمطية القائمة على سبيل املثال

علومـات  ال تزال التكلفة امليسورة والتمويل املستدام ملشاريع تكنولوجيا امل          )و(  
  ؛واالتصاالت شواغل رئيسية
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جديدة إلدمـاج   اً  وفرص  علومات واالتصاالت حلوالً  تتيح تكنولوجيات امل    )ز(  
  ؛ ذوي االحتياجات اخلاصة واملسننيشرائح من اجملتمع تشمل األشخاص

تضطلع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بدور هام يف تعزيز الـشفافية            )ح(  
  ؛لة لدى احلكومات ومؤسسات األعمالواملساء

ت مثل وسائط اإلعالم االجتماعي     تتيح تكنولوجيات املعلومات واالتصاال     )ط(  
والتحشيد اجلماهريي اإللكتروين إمكانات جديدة لتوفري خدمات حملية للمواطنني، خصوصاً          

  .يف سياق الكوارث الطبيعية وكذلك يف إدارة األزمات

  املقترحات  -باء  
ُتشجع اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغـراض التنميـة علـى اختـاذ                -٨٥
  :التالية طواتاخل

ينبغي أن تضطلع اللجنة بدور نشط يف إذكاء الـوعي بـشأن إمكانـات                )أ(  
، من خـالل    ٢٠١٥مسامهة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خطة التنمية ملا بعد عام           

  ؛ألمم املتحدة وهيئاهتا ذات الصلةتقدمي مسامهات موضوعية آلليات ا
ستنتاجات وأفضل املمارسـات املتعلقـة      ينبغي أن تواصل اللجنة تبادل اال       )ب(  

  .بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت مع الدول األعضاء وغريها
  : وُتشجع الدول األعضاء، وال سيما البلدان النامية، على النظر يف املقترحات التالية  -٨٦

ملنهجية بشأن االجتاهات اجلديدة لتكنولوجيا     ميكن أن يساعد إجراء البحوث ا       )أ(  
لومات واالتصاالت وأثرها على التنمية على حتقيق فهم أكثر وضوحاً للفرص واملخاطر اليت             املع

  ؛٢٠١٥ اق خطة التنمية ملا بعد عامتنطوي عليها هذه التكنولوجيات، ال سيما يف سي
ينبغي الترويج الستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من خالل هنج           )ب(  

  ؛لتعلم واالبتكار وبناء الكفاءاتتياجات، حبيث يستند إىل ُنظم اقائم على القدرات وليس االح
ينبغي أن تلتمس الدول األعضاء فرص التعاون الدويل يف جمال تكنولوجيات    )ج(  

املعلومات واالتصاالت، ال سيما لتحديد أفضل املمارسات يف جماالت التعلـيم اإللكتـروين       
 حمافل التعاون   لتكيف مع الكوارث، من خالل    واحلكومة اإللكترونية والصحة اإللكترونية وا    

  ؛القائمة واجلديدة
ينبغي أن تسعى الدول األعضاء على إقامة مؤسسات مستقلة لتكنولوجيـا             )د(  

املعلومات واالتصاالت، تستند إىل أطر مؤسسية حمكمة تكفل املنافسة االقتصادية وتعدديـة            
  ؛ وسهولة الوصولاحملتوى، وتشجع التغطية الشاملة والتكامل والنوعية



E/CN.16/2014/3 

GE.14-50213 28 

ينبغي التصدي للفجوة بني اجلنسني يف الوصول إىل تكنولوجيا املعلومـات             ) ه(  
، من خـالل لـوائح مبتكـرة        )٤٥(يف أفريقيا وجنوب آسيا   اً  واالتصاالت، املتفشية خصوص  

  .شعبياً وتشجع مشاركة املرأةاً تستحث الطلب على هذه التكنولوجيات وتكسبها طابع
  : اجملتمع الدويل يف ما يليينبغي أن ينظر  -٨٧

سيتواصل منو أمهية تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت وأثرهـا علـى          )أ(  
ويتعني من مث التشديد على اإلمكانات اليت تنطوي عليها         . التغيريات االجتماعية واالقتصادية  

بنـاء  هذه التكنولوجيات لتمكني التنمية املستدامة وتلبية احتياجات األهـداف اإلمنائيـة و           
  ؛٢٠١٥يف خطة التنمية ملا بعد عام جمتمعات املعرفة، وإدماج هذه املفاهيم 

مثة حاجة إىل قياس التقدم العاملي احملرز على صـعيد تـبين تكنولوجيـا                )ب(  
املعلومات واالتصاالت بشكل مستمر من خالل مجع البيانات وإعداد مؤشرات تقيس طائفة            

ى صياغة االستجابات السياساتية املالئمة تتوقف بشكل    فالقدرة عل . واسعة من نقاط البيانات   
  .كبري على حتديد الثغرات ووضع األهداف استناداً إىل هذه البيانات

        

__________ 

-http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/pdf/women-and-the: انظر املوقع  )٤٥(

web.pdf. 


