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  اجلمعية العامة
 جتماعيالاواجمللس االقتصادي 

  اجلمعية العامة
   والستونالسابعةالدورة 

  * من القائمة األوَّلية١٨البند 
  تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

  ألغراض التنمية

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  ٢٠١٢عية لعام الدورة املوضو

  ٢٠١٢يوليه / متوز٢٧-٢، نيويورك
  **من جدول األعمال املؤقت) ب(١٣البند 

تسخري العلم والتكنولوجيـا    : املسائل االقتصادية والبيئية  
  ألغراض التنمية

 جملتمع املعلومات على    ةالتقدم احملرز يف تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العاملي           
  الصعيدين اإلقليمي والدويل

  مني العامرير األتق    

   تنفيذيموجز    
 هذا التقرير استجابة للطلب الذي وجهه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل           أُعّد  

األمني العام لألمم املتحدة بأن حييط اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيـا ألغـراض     
ويستعرض التقرير  ).  العاملية القمة(التنمية علماً بتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات         

التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية وحيدد العقبات واملعوقات اليت اعترضـت هـذا               
وقد تولت أمانة األونكتاد إعداد التقرير باالستناد إىل معلومات قدمتها كيانـات            . التنفيذ

 هـذه الكيانـات يف      من داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها بشأن اجلهود اليت بذلتها         
 لتنفيذ نتائج القمة العاملية، هبدف تقاسم املمارسات الفضلى الفعالة والدروس           ٢٠١١ عام

  .املستفادة

__________ 
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  مقدمة    
 الـذي   ٢٠٠٦/٤٦أُعد هذا التقرير استجابة لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي           -١

 بتسخري العلم والتكنولوجيـا     يطلب فيه إىل األمني العام لألمم املتحدة أن حييط اللجنة املعنية          
ألغراض التنمية علماً بالتقدم احملرز يف تنفيذ بنتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات، استناداً إىل              

  .)١(يرده من مسامهات من كيانات داخل األمم املتحدة وخارجها ما
لحة، ويضم هذا التقرير معلومات مقدمة من األمم املتحدة وجهات دولية ذات املص             -٢
على رسالة موجهة من األمني العام لألونكتاد يدعو فيها إىل تقـدمي مـسامهات عـن                اً  رد

وليس الغرض من هذا التقريـر  . االجتاهات واإلجنازات والعقبات يف تنفيذ نتائج القمة العاملية      
تقدمي عرض شامل للجهود املبذولة من أجل تنفيذ نتائج القمة العاملية وإمنا التركيـز علـى                

، على حنو ما أبلغت بـه املنظمـات         ٢٠١١فرباير  /بادرات الرئيسية اليت اختذت منذ شباط     امل
  .)٢(املعنية

  االجتاهات الرئيسية  -أوالً  
لقد حتقق منو هائل يف قطاع تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت ويف دور هـذه                -٣

ارتفع عدد املـشتركني    فقد  . التكنولوجيا يف التنمية االجتماعية واالقتصادية منذ القمة العاملية       
ـ            مليـارات   ٦ليـصل إىل    اً  يف خدمة اهلاتف احملمول على نطاق العامل بثالثة أضعاف تقريب

وقد حّولت اهلواتف الذكية اهلواتف احملمولة إىل أجهـزة متعـددة األغـراض،              .)٣(مسجل
وأصبحت شبكات النطاق العريض منتشرة يف البلـدان     . بإتاحتها تطبيقات وخدمات جديدة   

ومن املتوقع أن ترتفع نسبة الذين ميلكون       . يف البلدان النامية  اً  قدمة ولكنها تبقى أقل توسع    املت
 أشخاص حبلول ٣ من بني  ١ إىل   ٢٠٠٨ عاميف  اً   شخص ٥٠ من بني    ١يف العامل من    اً  حاسوب

__________ 

جملس أوروبا، اللجنة االقتصادية ألفريقيا، اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، اللجنة             )١(
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، منظمـة األمـم              

رييا، غرفة التجارة الدولية املتعلقة بدعم مؤسسات األعمال جملتمـع          املتحدة لألغذية والزراعة، حكومة نيج    
املعلومات، منتدى إدارة شؤون اإلنترنت، مجعية اإلنترنت، رابطة نيجرييا لتكنولوجيا املعلومـات، مركـز              

األمـم  ، إدارة   )األونكتاد(التجارة الدويل، االحتاد الدويل لالتصاالت، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية           
املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، برنامج األمـم املتحـدة              

، منظمة األمم املتحـدة للتنميـة الـصناعية       )اليونسكو(للبيئة، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        
 للملكية الفكرية، املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، منظمـة         ، منظمة الصحة العاملية، املنظمة العاملية     )اليونيدو(

 .التجارة العاملية
ميكن االطالع على املسامهات املقدمة من هذه منظمة كاملةً على املوقع الشبكي للجنة املعنية بتسخري العلم                 )٢(

 .http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=6252&lang=1: والتكنولوجيا ألغراض التنمية
)٣( http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/at_glance/KeyTelecom.html. 
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 مليار  ٢,٥ بأكثر من الضعف ليصل إىل       اإلنترنتبينما زاد عدد مستخدمي     ،  )٤(٢٠٢٠ عام
 يف اخلـدمات العامـة      متزايـد األمهيـة   اً   دور اإلنترنت ويؤدي   .)٥(٢٠٠٥ عامنسمة منذ   

 بصدد طرح حتـديات     اإلنترنتواملعامالت التجارية اخلاصة، كما أن الدور املتنامي لوسطاء         
 سـيما  ال اجلديـدة،  اإلنترنـت فقد أدت تطبيقات . وفرص ملختلف اجلهات ذات املصلحة  

وسهلت علـى املـستخدمني نـشر         أكثر تفاعالً  اإلنترنتالشبكات االجتماعية، إىل جعل     
ويف الوقت ذاته، تشمل التحديات كيفية إيصال حمتويـات حمميـة إىل            . حمتوياهتم الشخصية 

املستخدمني، واألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من اجملموعات احملرومة واملستـضعفة مـع            
 .مراعاة مصاحل منشئي هذه احملتويات

الت الدولية اإلعداد لعملية استعراض مـدى تنفيـذ         لقد بدأت األمم املتحدة والوكا     -٤
. ٢٠١٥-٢٠١٤نتائج القمة العاملية طوال فترة عشر سنوات واملقـرر إجـراؤه يف الفتـرة       

الشراكة املعنيـة بقيـاس تـسخري تكنولوجيـا املعلومـات           ، وضعت   ٢٠١١ عاموخالل  
رزته البلدان يف جمـال   معايري للمساعدة يف تقييم التقدم الذي أحواالتصاالت ألغراض التنمية 
املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة       ونظر   .)٦(حتقيق أهداف القمة العاملية   

ونشرت اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا       .)٧( على واليته  اإلنترنتيف أثر   ) اليونسكو(
تنفيـذ  ارب منذ القمة العاملية، بعنوان،      للتج  شامالًاً   يتضمن استعراض  اً،ألغراض التنمية تقرير  
  .)٨(نتائج القمة العاملية

   احملمولاإلنترنت إىل خدمة احملمولخدمة اهلاتف  االنتقال من  -ألف  
لقد أصبح توفري اخلدمات املتنقلة واالتصال على النطاق العريض أهم مؤشرين لتقييم              -٥

نولوجيا املعلومات واالتصاالت والقـدرة     التقدم احملرز يف جمال إتاحة إمكانية الوصول إىل تك        
ويكاد عدد املشتركني يف خدمة اهلاتف اخللوي احملمـول         . على حتمل تكلفتها واستخدامها   

 ويتوقع االحتاد الدويل لالتصاالت أن تغطي شـبكات اهلـاتف           .)٩(دل عدد سكان العامل   ايع

__________ 

ــة،   )٤( ــة العاملي ــتدامة اإللكتروني ــادرة االس ــل مب ــن أج ــاخ م ــق املن ، SMART 2020, 2008فري
http://www.gesi.org/LinkClick.aspx?fileticket=7X8GQ7HNR%2bg%3d&tabid=60. 

)٥( http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/at_glance/KeyTelecom.html. 
)٦( ;http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/2011/Material/MIS_2011_without_annex_5.pdf 

http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-MEAS_WSIS-2011-PDF-E.pdf. 
)٧( http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001920/192096e.pdf. 
)٨( http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=15060&intItemID=4839&lang=1. 
 خدمة اهلاتف احملمـول، فـإن عـدد          من الناس ميلكون أكثر من اشتراك واحد يف        بيد أنه نظراً ألن كثرياً     )٩(

 ما يكون االشـتراك     وباملقابل، كثرياً . املشتركني يف خدمة اهلاتف احملمول أقل بكثري من عدد االشتراكات         
 . من قبل عدة مستخدمنيالواحد يف البلدان النامية مستعمالً
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 من الزمن، حتـول      ففي ظرف نيف وعقد    .)١٠(٢٠١٥ عاماحملمول مجيع مناطق العامل حبلول      
استعمال اهلاتف احملمول يف معظم البلدان النامية من ترف األغنياء إىل واقع حيـايت لغالبيـة                

على خدمة اهلاتف الثابـت،     اً  وحىت يف البلدان الصناعية اليت حيصل فيها اجلميع تقريب        . الناس
  .م ببعضفقد غّير اهلاتف احملمول طريقة استخدام الناس للهاتف وطريقة اتصال بعضه

وقد أصبحت التغريات يف نوعية وخصائص خدمة اهلاتف احملمول مهمة بقدر تزايد              -٦
فاهلواتف احملمولة باتت اآلن أجهزة متعددة األغراض تتيح احلصول على خـدمات            . عددها

ومنذ استحداث اهلواتف الذكية واأللواح احلاسوبية وتطـوير        . تتجاوز بكثري خدمة اهلاتف   
تكنولوجيا اهلاتف احملمول، أصبحت األجهزة احملمولة وشـبكات اهلـاتف          اجليل الثالث من    

 للنـاس حيثمـا     اإلنترنت، وإتاحة   اإلنترنتاحملمول مستعملة على نطاق واسع للوصول إىل        
وجدوا، وتسهيل منو الشبكات االجتماعية ومواقع التدوين املختصر وغريهـا مـن املواقـع      

 بعض البلدان النامية مثل كينيا، فإن مجيـع اشـتراكات    ويف. املناسبة لالستخدام أثناء التنقل   
 نترنـت  فالنمو الـسريع لإل .)١١(على شبكات اهلاتف احملمول اً  موجودة حالي اً   تقريب اإلنترنت

 من املواقع الثابتة وإعادة تشكيل مناذج جتارية لوسائل         اإلنترنتاحملمول بصدد حترير استخدام     
  . االتصاالت احملمولة

  والتوقعات التصاالت النطاق العريض لتحتيةالبنية ا  -باء  
قّدر االحتاد الدويل لالتصاالت أن عدد االشتراكات يف شبكات النطاق العـريض              -٧

 مليار اشتراك يف العامل بأسـره، ويف        ١,٧ أكثر من    ٢٠١١ديسمرب  /بلغت يف كانون األول   
يف خدمة  اً  اكات تقريب  وكان ثلثا هذه االشتر    .اً شهر ١٢ يف املائة خالل     ٢٧ذلك زيادة بنسبة    

  .)١٢(اهلاتف احملمول على النطاق العريض
وتوظف استثمارات خاصة وعامة يف مجيع املناطق، مبا فيها تلك اليت توظف بـدعم       -٨

 اً،بيد أن نشر الشبكات يسري بوترية بطيئة يف أقل البلدان منـو           . من املؤسسات املالية الدولية   
وتـشعر اللجـان    . عريض حمدود أكثر بكثري يف أفريقيا     كما أن الربط بتقنية اتصال النطاق ال      

اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة بالقلق إزاء احتمال نشوء فجوات رقمية جديدة نتيجة لـذلك              
  .فيما بني البلدان وداخلها على حد سواء

 خدمات اتـصال النطـاق      كبرية على   والوكاالت الدولية آماالً  ق احلكومات   علِّوُت  -٩
حداث تغيري مرحلي يف اإلنتاجية االقتصادية وتقدمي اخلدمات العامة والوصـول           العريض يف إ  

__________ 

ذ أهداف القمـة العامليـة      تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، رصد تنفي    /التقرير العاملي لتطوير االتصاالت    )١٠(
-http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-WTDR-2010-SUM. ٣. جملتمع املعلومـات، ص   

PDF-E.pdf. 
)١١( http://www.cck.go.ke/resc/downloads/SECTOR_STATISTICS_REPORT_Q1_11-12.pdf. 
)١٢( http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/at_glance/KeyTelecom.html. 
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 مث املسامهة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية، مبا يف ذلك حتقيق األهداف            إىل املعارف، ومن  
 التوقعـات احملتملـة     جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية     وقد قّيمت   . اإلمنائية لأللفية 

على أن التكنولوجيـا وحـدها      .  على األخذ بشبكات النطاق العريض يف التنمية       وشجعت
فثمة عوامل أخرى تشمل التمويـل واألطـر        . ميكنها حل املشاكل اليت تواجهها التنمية      ال

القانونية والتنظيمية وقدرات احلكومات ومواردها البشرية يف جماالت من قبيل الصحة والعلوم 
ويتعني على احلكومات والوكاالت الدولية ومؤسسات األعمـال        . عليموالتعددية اللغوية والت  

إلدمـاج تطبيقـات    اً  يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واجملتمع املدين العمل سوي        
جديدة يف االستراتيجيات اإلمنائية ولبناء القدرات لالستفادة إىل أقصى حد ممكن من الفرص             

  .ضاليت تتيحها شبكات النطاق العري
وقد وضع االحتاد الدويل لالتصاالت يف اآلونة األخرية معـايري عامليـة للوصـلة                -١٠

الالسلكية للجيل املقبل من أسرة أنظمة االتصاالت الدولية باهلاتف احملمول القـادرة علـى              
ترددات إمكانية توفر املزيد من   اً  إتاحة الوصول الالسلكي العريض النطاق؛ ويشمل ذلك أيض       

لكي لتلبية الطلب املتزايد على نشر شبكات اهلاتف احملمول بالنطاق العريض يف            الطيف الالس 
  .الوقت املناسب

والتمتـع  أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الـسياسات واجملتمـع            -جيم  
  احلقوقب

لقد سامهت اهلواتف احملمولة والشبكات االجتماعية ومواقع التدوين املختـصر يف             -١١
هتم على  راملعلومات املتاحة للناس، وحتسني قدرهتم على التعبري عن اآلراء وقد         توسيع مصادر   

فهي حيسب هلـا علـى   . تنسيق األنشطة، مبا يف ذلك مشاركتهم يف االحتجاجات السياسية      
، إذ  ٢٠١١ عاميف التحوالت السياسية اليت حدثت خالل       اً  كبرياً  نطاق واسع أهنا لعبت دور    

وعلى غرار احلكومـات، يـثري تنـوع    . بني املواطنني والدولة  ساعدت على تغيري العالقات     
 حتديات أمام قدرة وسائط اإلعالم املطبوعة       اإلنترنتاملصادر اجلديدة للمعلومات اليت أتاحها      

ووسائط البث اإلذاعي والتلفزيوين على االستمرار، بينما مكّنت النماذج التجارية اجلديـدة            
 مؤسسات أعمال عاملية جديدة من حتقيق منـو         اإلنترنترب  املركِّزة على اإلشهار والتسويق ع    

  .سريع
وقد جّسدت هذه التطورات تغريات واسعة النطـاق يف اجملتمـع، مبـا يف ذلـك                  -١٢
يتعلق بإعمال احلقوق، وهي التغريات اآلخذة يف الظهور مع زيادة انتـشار خـدمات               فيما

شواغل بشأن  اً  ومات واالتصاالت أيض  وقد أثارت تكنولوجيا املعل   . اإلنترنتاهلاتف احملمول و  
واخلصوصية ومحاية البيانات، مبا يف ذلك قدرة احلكومـات ومؤسـسات           مصاحل املخترعني   

وتـشهد أمنـاط اإلنتـاج      . األعمال على تعقب األنشطة الشخصية والشبكات االجتماعية      
توجهات اليت وهي ال - اإلنترنت تغريات نتيجة للعمل اآليل واالقتصادي والعمالة واالستهالك 
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ويزداد اعتماد اجملتمعات واملـواطنني علـى   . تزداد سرعة بفعل التنقل وتقنية النطاق العريض    
الشبكات واألجهزة الرقمية أكثر فأكثر، فأزالت بذلك احلدود بني احلياة املهنيـة واحليـاة              

. الشخصية وزادت من قابلية التعرض للهجمات احلاسوبية وحلاالت انقطـاع الـشبكات           
ميكن توقع األثر البعيد املدى الذي حتدثه هذه التطورات يف تكنولوجيا وأسواق قطـاع               وال

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وبذلك يصبح من الصعب على احلكومـات الـتكهن            
  .لذلكاً بالنتائج والتخطيط تبع

   من السيربايناأل  -دال  
، مبـا يف ذلـك      السيرباينمن  ألاسألة  ملاً  متزايداً  تويل احلكومات والشركات اهتمام     -١٣

، واإلضرار بالنظام االجتماعي واالقتـصادي      اإلنترنتنامجة عن جرمية    التصدي للتهديدات ال  
ونية الطفيلية والرباجميات الضارة والقرصنة     اإللكتر من الرسائل    اإلنترنتوالتهديدات لسالمة   

يانـات احلكومـات   فقواعـد ب . احلاسوبية وحجب اخلدمة املوزَّع وغري ذلك من اهلجمات   
 اإلنترنتوجرمية  . ومعلومات مؤسسات األعمال التجارية وخصوصية األفراد مجيعها مهددة       

 األربع الكربى وباتت حمط تركيز أنشطة شبكات        )١٣(هي اآلن واحدة من اجلرائم االقتصادية     
  .اجلرمية املنظمة

كومات ومؤسسات وتزداد املخاطر اليت تثريها هذه املشاكل بسبب اعتماد أنظمة احل         -١٤
األعمال املتزايد على احلواسيب املوصولة بالشبكات إلدارة املوارد ولتقدمي اخلدمات وبسبب           

 التكلفة ٢٠١١ عاموقد قّدرت دراسة أجريت يف .  للتعرضاإلنترنتقابلية أجهزة وتطبيقات 
عف ذلك   مليار دوالر، وأكثر من ض     ١١٤ على الصعيد العاملي مببلغ      اإلنترنتالسنوية جلرائم   

وهي أكثر بكثري من اخلسائر النامجـة عـن االجتـار الـدويل              - من اخلسائر التبعية  اً  أيض
  .)١٤(باملخدرات

ويكمن التحدي األكرب يف إجياد السبل ملواجهة قضايا األمن السيرباين دون تقويض              -١٥
  على تعزيز االبتكار وتقدمي املعلومـات واخلـدمات احملـسنة الـيت يقـّدر              اإلنترنتقدرة  

على ضرورة معاجلة هذه املسائل ضـمن       اً  وقد شدد اجملتمع الدويل أيض    . املستخدمون قيمتها 
فالتطورات من قبيل احلوسبة السحابية قد تزيد مـن قابليـة           . إطار اتفاقات حقوق اإلنسان   

فاالبتكار التقين والتعاون الـدويل  . لتعزيز األمناً فرصاً التعرض يف الوقت الذي تتيح فيه أيض    
اكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص أمور ضرورية لعمل احلكومات وأصـحاب            والشر

  .املصلحة اآلخرين يف هذا اجملال؛ كما أن بناء القدرات مطلوب هو اآلخر

__________ 

)١٣ ( http://www.pwc.lu/en/fraud-prevention-detection/docs/pwc-global-economic-crime-survey-2011.pdf. 
)١٤( http://www.symantec.com/about/news/release/article.jsp?prid=20110907_02. 
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  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتنمية املستدامة  -هاء  
عـين بالبيئـة     الذكرى العشرون ملؤمتر األمم املتحـدة األول امل        ٢٠١٢ عامحتل يف     -١٦

 وقـد   .اًوالتنمية، وسيعقد يف هذا العام مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف الربازيل أيض            
يف جمال املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك تطـوير            حتوالً ١٩٩٢ عامشهدت احلقبة منذ    

ة احلاسوب  يف قو   هائالًاً  ، وشهدت منو  اإلنترنتأسواق واسعة خلدمة اهلاتف احملمول وخدمة       
وقـد اكتـسب    . وتوسع التشغيل اآليل خلدمات احلكومات وعمليات املؤسسات التجارية       

أعمق للتهديدات البيئية مثل تغري املنـاخ واسـتدامة تكنولوجيـا           اً  فهماً  اجملتمع الدويل أيض  
  .املعلومات واالتصاالت وأثرها على التحول االجتماعي واالقتصادي

. املعلومات واالتصاالت مع االستدامة البيئية بطرق عدة      ويتفاعل قطاع تكنولوجيا      -١٧
زة تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت مـن       هفقد زادت أجهزة االستشعار وغريها من أج      

. القدرة على رصد التغري البيئي والتمكن من جتاوز األزمات والتكيف ملواجهة آثار تغري املناخ     
لية عمليات توليد الطاقة ونقلـها واإلمـدادات   ومن املتوقع أن حتسن األنظمة الذكية من فعا      

علـى أن اسـتهالك شـبكات    . املتعلقة هبا وتقلص من انعكاسات هذه األنظمة على البيئية       
النبعاثـات  اً  متزايداً  وأجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من الكهرباء يشكل مصدر       

ولد كميات كبرية من النفايات     عن أن دورة احلياة القصرية لألجهزة ي        غازات الدفيئة، فضالً  
وتسبب النفايات اإللكترونية املتراكمة بسرعة مشكلة تتمثل يف كيفية التخلص          . ونيةاإللكتر
وبإمكان احلكومات ومؤسسات األعمال التجارية العمـل       .  يف البلدان النامية   ال سيما منها،  

التصاالت ولتحقيق أكرب   للتخفيف من اآلثار السلبية الستخدام تكنولوجيا املعلومات وا       اً  مع
  .  قدر ممكن من املكاسب البيئية من هذا االستخدام

إن تطوير جمتمع املعلومات للسري حنو جمتمعات املعرفة بصدد تغيري هياكل اجملتمعات              -١٨
وميكن أن يكون أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت البعيد املدى على          . واالقتصادات أيضاً 

ـ         استدامة الرخاء البش    .اًري وعلى اهلياكل االجتماعية واالقتصادية وعلى أمناط السلوك عميق
ويف هذا السياق، قام فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات بتنسيق مسامهة تشاركية يف              

ما لتكنولوجيـا املعلومـات     اً  العملية التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، مربز       
تمع املعلومات من جوانب هامة تساعد يف حتقيق اقتصاد أخـضر وتنميـة             واالتصاالت وجم 

  .)١٥(مستدامة

__________ 

)١٥( http://www.ungis.org/ThematicMeetingsActivities/JointContributiontotheRio20Process.aspx. 
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  التنفيذ واملتابعة على الصعيدين اإلقليمي والدويل  -ثانياً  

  التنفيذ واملتابعة على الصعيد اإلقليمي  -ألف  

  أفريقيا  -١  
ولوجيـات  لقد واصلت البلدان األفريقية حتقق تقدم كبري يف جمال الوصول إىل تكن             -١٩

وقد أدى نشر كابالت جديدة مغمورة يف قاع    . املعلومات واالتصاالت وتطبيقها على التنمية    
البحر وتوظيف استثمارات يف البنية التحتية لشبكات النطاق العريض األرضـية إىل حتـسني       
القدرة على االتصال وزيادة عرض النطاق الترددي وتقليص التكاليف وتيـسري اخلـدمات،            

يف اً   اشـتراك  ٥٠ويوجد اليوم أكثر مـن      .  عرب األجهزة احملمولة   اإلنترنتك خدمة   يف ذل  مبا
البلدان األفريقية الواقعة جنـوب الـصحراء        من السكان يف     ١٠٠اهلاتف احملمول بني كل     

 على أن نشر شبكات النطاق العريض مل يتحقق بنفس السرعة اليت جرى هبا يف               .)١٦(الكربى
  .بقية األقاليم

للجنة االقتصادية ألفريقيا تطوير استراتيجيات وطنية متعلقـة بتكنولوجيـا          وتدعم ا   -٢٠
استراتيجيات وطنية من هذا القبيـل، يف       اً  أفريقياً   بلد ٤٣ولدى حنو   . املعلومات واالتصاالت 

حني وضعت بعض البلدان األخرى استراتيجيات قطاعية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت          
وتبني دراسة استقصائية حكوميـة أجريـت يف        . زراعة والتجارة خاصة بالتعليم والصحة وال   

ثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية،        ت أن مثة زيادة يف االس     ٢٠١١ عام
ونية على نطاق واسـع وزيـادة إدمـاج تكنولوجيـا        اإللكتروزيادة نشر بوابات احلكومة     

  .املعلومات واالتصاالت يف املدارس
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا على تعزيز بناء القدرات يف جمال قياس مؤشرات            وعملت  -٢١

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق مبادرة مسح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت          
مع االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية     اً   وهي بصدد العمل أيض    .)١٧(٢٠١١ عامخالل  
. عات املتعلقة باألمن السيرباين واملعـامالت التجاريـة اإللكترونيـة         مية ملواءمة التشري  ياإلقل

ونية سيفـضي إىل    اإللكترملدى االستعداد للتجارة    اً  وأطلقت اللجنة االقتصادية ألفريقيا تقييم    
  .ونيةاإللكترجية دون إقليمية للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن التجارة تيوضع استرا

القتصادية ألفريقيا، باالقتران مع اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة        وواصلت اللجنة ا    -٢٢
دعم للشبكات املعرفية عن طريق نقـاط الوصـول إىل تكنولوجيـا            تقدمي ال لغريب أفريقيا،   

وأطلقت اللجنة االقتصادية ألفريقيـا، يف      . املعلومات واالتصاالت لفائدة اجملموعات احملرومة    

__________ 

)١٦( http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/at_glance/KeyTelecom.html. 
)١٧( http://www.uneca.org/aisi/docs/ScanICT.pdf. 
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 بالتعاون مـع املفوضـية      اإلنترنتاملنتدى األفريقي إلدارة     السادس،   اإلنترنت منتدى إدارة 
  .اإلنترنت إلدارة األفريقية ومنتديات أفريقية دون إقليمية

وبالتعاون مع املؤسسة الدبلوماسية، نظمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا دورة تدريبية            -٢٣
كادميية أساسيات تكنولوجيا أ‘، تكملةً لربنامج اإلنترنتونية وإدارة   اإللكتربشأن الدبلوماسية   

مركز تكنولوجيـا    عن طريق    اإلنترنت املقدم عرب    ‘املعلومات واالتصاالت لقادة احلكومات   
  .املعلومات ألفريقيا

مبادرة األمم املتحدة  املنعقد يف إطار جتماع التحضريي اإلقليمي األفريقي وأوصى اال   -٢٤
 ودعمت اللجنة   .)١٨( بوضع خطة عمل أفريقية    ةبشأن إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملي     

االقتصادية ألفريقيا إعداد قواعد بيانات إقليمية للجغرافيا املكانية يف قطاعات مثل الـصحة             
  .واملياه وإدارة الطوارئ

ويف األخري، رعت املفوضية األوروبية واالحتاد الدويل لالتصاالت يف غرب أفريقيـا              -٢٥
ءمة سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت يف البلـدان         دعم موا "أطلق عليه   اً  مشروع

  .)١٩("األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى

  آسيا واحمليط اهلادئ  -٢  
لقد استمر النمو السريع يف الوصول إىل تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت ويف               -٢٦

ا ألن تصبح بسرعة حاضـرة   فاهلواتف احملمولة يف طريقه   . استخدامها يف آسيا واحمليط اهلادئ    
 على أن هناك تفاوتات كبرية بني البلدان وفجوات رقمية تـؤثر يف النـساء               .اًطاغياً  حضور

 فيما يتعلق بنـشر شـبكات النطـاق         ال سيما والفقراء والذين يعيشون يف املناطق الريفية،       
  .العريض

وكـاالت إقليميـة    وتعمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ مع           -٢٧
أخرى، مبا فيها رابطة أمم جنوب شرق آسيا، على معاجلة التحديات املتعلقة بالقدرة علـى               

قليمي بشأن  آسيا واحمليط اهلادئ اإل   منتدى  ونظّمت اللجنة   . االتصال ودعم التكامل اإلقليمي   
ت تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بالشراكة مع االحتـاد الـدويل لالتـصاال           

واستعرض الفريق العامل اإلقليمي املعين بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت        . وحكومة تايلند 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ واالحتـاد        املشترك بني الوكاالت، ومنها     

، عمليـة   مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت السلكية والالسـلكية        الدويل لالتصاالت و  
  .توحيد الربامج يف املنطقة

واستمرت جلنة تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت التابعـة للجنـة االقتـصادية              -٢٨
واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف تعزيز اجلهود الرامية إىل التصدي للتحـديات التقنيـة              

__________ 

)١٨( http://ggim.un.org/docs/Addis%20Ababa%20Declaration%20on%20GIM_Final.pdf. 
)١٩( http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipssa/index.html. 
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 واستغالل الفرص القائمة لكي يتسىن تعزيـز التنميـة بفـضل تكنولوجيـات املعلومـات           
  .واالتصاالت، مبا فيها اخلدمات املصرفية والتحويالت الرقمية بواسطة اهلاتف احملمول

، ٢٠١١ عـام وعملت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، خالل           -٢٩
. على إذكاء الوعي بالتكنولوجيا الفضائية يف جماالت مثل األرصاد اجلوية ورصد الكـوارث            

ع وكاالت شريكة بوابة آسيا واحمليط اهلادئ للحد من أخطار الكوارث           وأطلقت بالتعاون م  
  .وحتقيق التنمية

 -وضع املؤشرات   : السياسات اإلعالمية يف آسيا   "وأصدرت اليونسكو النشرة بعنوان       -٣٠
Information Policies in Asia: Development of Indicators")تركز على أمهية القدرة على ،)٢٠ 

  .توى واملؤهالت املطلوبة لالنتقال إىل اقتصادات معلوماتية ومعرفيةاالتصال، واحمل
بشأن بناء القدرات   اً  وترعى املفوضية األوروبية واالحتاد الدويل لالتصاالت مشروع        -٣١

ودعم األطر السياساتية والتنظيمية والتشريعية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لفائدة بلدان 
  .)٢١(ةاحمليط اهلادئ اجلزري

  غرب آسيا  -٣  
شهدت منطقة غرب آسيا تغريات اجتماعية وسياسية على نطاق واسـع خـالل               -٣٢
 ووسائط اإلعالم االجتماعية دور كـبري يف        اإلنترنتوكان للهواتف احملمولة و   . ٢٠١١ عام

حركية التغيري هذه وعرفت زيادة كبرية ومستمرة يف عدد املستخدمني األمر الذي يعكس منو              
  . كبرياًعلومات منواًجمتمع امل

تقريرها اخلـامس  ) اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا      وقد نشرت     -٣٣
 Regional Profile of the - املالمح اإلقليمية جملتمـع املعلومـات يف غـريب آسـيا    بعنوان 

Information Society in Western Asia
 ختفيض التكاليف يبني االجتاهات اإلجيابية، مبا فيها ،)٢٢(

. واملزيد من االلتزام السياسي بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل جانب زيادة االستخدام          
وتتيح البوابة اخلاصة مبجتمع املعلومات ملنطقة اإلسكوا معلومات وموارد إضـافية ملقـرري             

  .)٢٣(السياسات وغريهم من أصحاب املصلحة
ز قطاع تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت       تعزي دراسة بعنوان    اإلسكوانشرت  و  -٣٤

 Promoting the ICT Sector to Meet the Challenges of the - ملواجهة حتديات اقتصاد املعرفة

Knowledge Economy
 يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز مسامهة  تقترح تدابري،)٢٤(

__________ 

)٢٠( http://unesdoc.unesco.org/images/0020/002070/207048E.pdf. 
)٢١( http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/icb4pis/index.html. 
)٢٢( http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/E_ESCWA_ICTD_11_4_e.pdf. 
)٢٣( http://isper.escwa.org.lb. 
)٢٤( http://css.escwa.org.lb/ICTD/1433/10a.pdf. 
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وأطلـق مركـز اإلسـكوا      . تجديـد التنمية، وتعزيز االبتكار القطاعي والتحفيز علـى ال       
 مبادرات لبناء القدرات تركز على مسائل نقل التكنولوجيـا والـشراكات            )٢٥(للتكنولوجيا

وواصلت اإلسكوا دعم عصرنة ومواءمة التـشريعات املتعلقـة بالفـضاء           . وامللكية الفكرية 
ية التحتيـة   وقَدَّمت دراسة عن توحيد اخلدمات اإللكترونية توصيات تتعلق بالبن        . اإللكتروين

عاجلة احلاجة  م وواصلت اإلسكوا أيضاً  . والنظم واملعايري واحملتويات واستعماالت املستخدمني    
  .إىل توحيد وقياس منو جمتمع املعلومات يف منطقتها

استمر العمل على هتيئة بيئة مواتية للخدمات اإللكترونية باللغة العربيـة بعـد إدراج            و  -٣٥
ددة اللغات، مبا يف ذلك تقدمي الدعم إلنشاء سجل عريب للنطاقات            املتع اإلنترنتأمساء نطاقات   

  .العليا

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  -٤  
يف جمـال   اً  مستمراً   تقدم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   لقد شهدت بلدان يف منطقة        -٣٦

تاج األمر على بذل مزيد     الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها، ولكن حي       
من اجلهود إلنشاء جمتمعات معلومات شاملة للجميع واإلفادة من تكنولوجيـات املعلومـات             

مريكا الالتينية  وتقدم اللجنة االقتصادية أل   . لتحقيق التنمية االقتصادية  اً  واالتصاالت األكثر تطور  
 اإلقليميـة جملتمـع      خدمات األمانة التقنيـة لتنفيـذ خطـة العمـل          البحر الكارييب منطقة  و

وحتـدد هـذه    . ٢٠١٠عام   اليت اعتمدهتا احلكومات اإلقليمية يف       ٢٠١٥-٢٠١٠ املعلومات
اخلطة األولويات لتحقيق جمتمعات املعلومات يف املنطقة على أن يكون اهلدف الرئيسي يف ذلك              

  .)٢٦( عرب النطاقات العريضةاإلنترنتهو متكني اجلميع من الوصول إىل 
وظيفة أمانة احلوار اإلقليمي بشأن شبكات النطـاق        اً  لجنة االقتصادية أيض   وتؤدي ال   -٣٧

وكان املشاركون يف هذا احلوار قد اتفقوا علـى         . العريض الذي أطلق بدعم من حكومة شيلي      
تعريف أساسي للنطاق العريض للمنطقة، ووضعوا مؤشرات يف هذا الصدد، ودعوا إىل إنـشاء              

ويف .  وشجعوا على استحداث واستضافة احملتـوى احمللـي        تنقاط التبادل على شبكة اإلنترن    
، أطلقت اللجنة االقتصادية مرصد النطاق العريض اإلقليمـي لتزويـد واضـعي             ٢٠١١ عام

السياسات باملعلومات واملؤشرات عن نشر اخلدمات ونوعيتها لتسهيل تقييم ورصـد تطـور             
  .)٢٧(شبكات النطاق العريض

 علـى قيـاس    يف أمريكا الالتينية والبحر الكـارييب  مرصد جمتمع املعلومات  يعمل  و  -٣٨
وجيمِّع نظام املعلومات اإلحصائية    . اجلوانب األخرى ألداء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     

__________ 

)٢٥( http://www.escwa.un.org/divisions/ictd/etc/main.asp. 
)٢٦( http://www.cepal.org/socinfo/noticias/documentosdetrabajo/5/41775/2010-820-eLAC-Plan_of_Action.pdf. 
)٢٧( http://www.eclac.cl/socinfo/noticias/paginas/3/44983/newsletter17ENG.pdf. 
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ألسـر  ااستقصاءات  بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابع هلذا املرصد بيانات من          
  .)٢٨( املعلومات واالتصاالت على مر الزمن، مبا يسمح بتحليل اجتاهات تكنولوجيااملعيشية

وجتري اللجنة االقتصادية سلسلة من احلوارات اإلقليمية من أجل برامج رقمية شاملة           -٣٩
وتشمل مبادرات بناء القدرات تدريب مقرري السياسات يف جمـال النطـاق             .)٢٩(ومبتكرة

  .يات الرقميةالعريض وتنظيم حلقات عمل تتعلق بالصحة اإللكترونية وإدارة النفا
قدرة ال تعزيز"ومتول املفوضية األوروبية واالحتاد الدويل لالتصاالت املشروع املعنون           -٤٠

 املعلومـات  تكنولوجيـا  سياسـات  مواءمـة  خالل من يـالكاريب منطقة يف على املنافسة 
  .)٣٠("التنظيمية وإجراءاهتا وتشريعاهتا واالتصاالت،

  أوروبا  -٥  
ية ألوروبا مركز األمم املتحدة لتيـسري التجـارة واألعمـال            اللجنة االقتصاد  تدير  -٤١

، أصدر املركز توصيات بشأن توحيد البيانات وبشأن        ٢٠١١ عامويف  . التجارية اإللكترونية 
وعملت اللجنة االقتصادية ألوروبا مع جلان إقليمية أخرى        . األطر القانونية للشبابيك املوحدة   

التجارة الدولية، حيث ُشرع يف وضع خارطة طريق        من أجل تنظيم مؤمتر عاملي بشأن وصل        
وتعمـل مـع اللجنـة      . )٣١( تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   متعلقة بتيسري التجارة بفضل   

االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ لدعم شبكة األمم املتحـدة خلـرباء التجـارة              
 استراتيجية من أجل نظـام نقـل        الالورقية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ وهي بصدد وضع        

  .ذكي
 عدة إعالنات بشأن إدارة اإلنترنـت،       ٢٠١١ عاموأصدر اجمللس األورويب خالل       -٤٢

. وحرية التعـبري وتـشكيل مجعيـات      ،  )٣٢(ومنها اإلعالنات اجلديدة بشأن مبادئ اإلنترنت     
ن إدارة  ووضعت اسـتراتيجية بـشأ    . واستمر العمل بشأن اجلرمية السيربانية ومحاية األطفال      

  .)٣٣(٢٠١٢ عام ومن املنتظر اعتمادها يف ٢٠١٥-٢٠١٢اإلنترنت 

__________ 

)٢٨( http://www.eclac.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/socinfo/noticias/paginas/8/44988/P44988.xml&xsl 
  =/socinfo/tpl-i/p18f-st.xsl&base=/socinfo/tpl-i/top-bottom.xsl 

)٢٩( http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/socinfo/noticias/noticias/1/44271/P44271.xml&xsl 
  =/socinfo/tpl-i/p1f.xsl&base=/socinfo/tpl-i/top-bottom.xsl 

)٣٠( http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html 
)٣١ ( http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Trade_Facilitation_Forum/ConferenceConclusions.pdf. 
)٣٢( https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1835773 
)٣٣( http://www.coe.int/t/informationsociety/conf2011/IG_CoEStrategy_EN.pdf. 
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  التنفيذ واملتابعة على الصعيد الدويل  -باء  

  اجلمعية العامة  -١  
الذي رحبت فيه بالتقدم املـستمر يف     A/RES/66/184اعتمدت اجلمعية العامة القرار       -٤٣

 القلق إزاء اسـتمرار الفجـوة      ، ولكنها أعربت عن   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  قطاع  
الرقمية وإزاء األثر السليب الذي حيتمل أن ختلفه األزمة االقتصادية العاملية على االسـتثمارات            

  . وعلى نشر هذه التكنولوجياتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيف 
ميـة  الفريق العامل التابع للجنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التن        دعا القرار   و  -٤٤

لتقدمي توصيات إىل الـدورة اخلامـسة       واملعين بإدخال حتسينات على منتدى إدارة اإلنترنت        
ودعا رئـيس   . اجلمعية العامة عشرة للجنة كيما ينظر فيها اجمللس االقتصادي واالجتماعي و        

اللجنة إىل الدعوة لعقد اجتماع مفتوح جلميع اجلهات ذات املصلحة بغية بلورة فهم مشترك              
لربنامج عمل تونس بشأن    اً  لتعاون بشأن قضايا السياسة العامة املتعلقة باإلنترنت وفق       لتعزيز ا 

  .)٣٤(جمتمع املعلومات

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -٢  
حيث رحب باملسامهات    ٢٠١١/١٦اعتمد اجمللس االقتصادي واالجتماعي القرار        -٤٥

كما رحب بالنمو السريع    لحة،   أصحاب املص  غريها من كاالت األمم املتحدة و   املقدمة من و  
رب عن القلق إذ تعَتبِـر غالبيـة الفقـراء أن         أعغري أنه   الذي يشهده قطاع اهلاتف احملمول،      

 يف  ال سـيما  ُوعد به من تنمية بفضل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت مل يتحقـق،             ما
تسودها االتصاالت  البيئة احلالية اليت    الحظ أن   و. املناطق املوصولة بشبكات النطاق العريض    

باألجهزة احملمولة بصدد تغيري مناذج إدارة األعمال التجارية بطرق تتطلب إعادة الـتفكري يف              
وشجع احلكومات على حتفيز فرص الوصول الشامل لـشبكات         . االستراتيجيات احلكومية 

، كما شجع وكاالت األمـم املتحـدة علـى إدراج           الفجوة الرقمية النطاق العريض وسد    
   .ملية يف أطر املساعدة اإلمنائيةاالقمة العتوصيات 

الشراكة املعنية بقيـاس تكنولوجيـا املعلومـات        وأقر العمل الذي جرى يف إطار         -٤٦
التشجيع علـى تقيـيم تـأثري       واالتصاالت ألغراض التنمية وحث الوكاالت اإلمنائية على        

الية الفريـق العامـل     وقرر توسيع و  . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على احلد من الفقر      
وطلب منه تقدمي تقرير عن أنشطته إىل الدورة اخلامسة عشرة اللجنة املعنية بتـسخري العلـم       

   .والتكنولوجيا ألغراض التنمية

__________ 

)٣٤( http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=2267|0. 
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  فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات  -٣  
 جمموعة جملس الرؤساء التنفيذيني يف األمم املتحـدة     ، طلبت   ٢٠١١أبريل  /يف نيسان   -٤٧
 وضع خطط لعملية استعراض مدى تنفيـذ        فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات     من  

فريق األمم املتحدة   وصمم  . )٣٥(نتائج القمة العاملية بعد مضي عشر سنوات على انعقاد القمة         
، عمليـة   ٢٠١١ عـام ، الذي يرأسه االحتاد الدويل لالتصاالت يف        املعين مبجتمع املعلومات  

وهذه العملية اليت طرحت يف منتـدى للقمـة العامليـة           . حة من مخس مراحل   تشاورية مفتو 
 وعروض رمسية مـن جهـات   اإلنترنتات مباشرة ومناقشات عرب  ء ومشلت لقا  ٢٠١١ عامل

واختتمت املشاورات بوضع مشروع خطة عمل واقترحت نتـائج ختاميـة           . ذات مصلحة 
فريـق  وسـيقدم   ).  سنوات ١٠ مضي   القمة العاملية بعد  (متوقعة لعملية االستعراض الشاملة     

عـن النتـائج    جملس الرؤساء التنفيـذيني     إىل  اً   تقرير األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات    
، يف حني سـيتيح     ٢٠١٢مايو  / مث إىل اللجنة يف أيار     ٢٠١٢أبريل  /واالستعدادات يف نيسان  
اً لذي سيستفاد منه أيض   فرصة لتحديد نطاق وترتيبات االستعراض ا     اً  منتدى القمة العاملية أيض   

  . ٢٠١٥ عام يف استعراض األهداف اإلمنائية لأللفيةيف 
 دورة استثنائية بـشأن تـسخري       فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات     ونظّم    -٤٨

 املعين بأقل   رابعمؤمتر األمم املتحدة ال   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية أثناء       
وأطلق املبادرة املشتركة بشأن تسخري اهلاتف احملمول ألغـراض التنميـة يف             .)٣٦(البلدان منواً 

مسامهة على تنسيق   اً  وعمل الفريق أيض   .)٣٧(معرض تيلكوم العاملي لالحتاد الدويل لالتصاالت     
  .)٣٨(للجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية مشتركة يف العملية التحضريية

  والتنسيق بني أصحاب املصلحة املتعددين يف تنفيذ خطة عمل جنيفالتيسري   -٤  
مقر منظمة   يف   ٢٠١١ عاماستضاف االحتاد الدويل لالتصاالت منتدى القمة العاملية ل         -٤٩

، الذي نظمـه االحتـاد       املنتدى متّيزو. )٣٩(اً مشارك ١ ١٥٠أكثر من   العمل الدولية مبشاركة    
جلـسات رفيعـة    عقد   ب املتحدة اإلمنائي واألونكتاد،  بالتعاون مع اليونسكو وبرنامج األمم      

، وأثـر   القمة العامليـة  التعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين لتنفيذ نتائج        املستوى تناولت   
وسائط اإلعالم االجتماعية، واإلدماج الرقمي، وتكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت           

  ومشلت أيـضاً   .اينواألمن السيرب  اً،لدان منو عوامل متكينية لتحقيق التنمية يف أقل الب       باعتبارها
عقد منتدى برملاين ومشاورات مفتوحة بشأن تنفيذ نتائج القمة العاملية واستعراض تنفيذ نتائج     

__________ 

)٣٥( http://www.unsceb.org/ceb/rep/ceb/fin/CEB-2011-1-Conclusions-Final.pdf. 
)٣٦( http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=31369&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
)٣٧( http://www.ungis.org/Initiatives/JointInitiatives/MobileforDevelopment.aspx. 
)٣٨( http://www.ungis.org/ThematicMeetingsActivities/JointContributiontotheRio20Process.aspx. 
)٣٩ ( http://www.itu.int/wsis/implementation/2011/forum/inc/Documents/WSISForum2011Outcome

Document.pdf 
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وحلقات عمل مواضيعية، وحلقات عمل قطرية،        سنوات عليها،  ١٠القمة العاملية بعد مضي     
مليسري وُعقد االجتماع السنوي . وجلسات إحاطة إعالمية، واإلعالن عن مطبوعات جديدة    

ويف تـشرين  . مايو كجزء مـن املنتـدى    / أيار ٢٠مسارات العمل يف إطار القمة العاملية يف        
نتـدى القمـة العامليـة      ، أطلقت عملية تشاورية لوضـع برنـامج مل        ٢٠١١أكتوبر  /األول

  .٢٠١٢ عامل
معات املعرفية ملـؤمتر    ، يعرف باسم اجملت   اإلنترنتعلى  اً  تعاونياً  وتدير اليونسكو منرب    -٥٠

ويعـرض هـذا    . مشارك ٢ ٨٠٠  أكثر من   يضم حالياً  ،)٤٠(القمة العاملية جملتمع املعلومات   
 يف املشاورات بشأن منتدى القمة العاملية واستعراض السنوات         اإلنترنتالفضاء مسامهات عرب    

 املفتـوح   العشر لنتائج القمة العاملية، كما جتري فيه مناقشات بشأن مواضيع منها الوصـول            
  .واملوارد التعليمية املفتوحة

قاعدة بيانات جرد أنشطة القمة العامليـة جملتمـع   ويتعهد االحتاد الدويل لالتصاالت      -٥١
وطور االحتاد كذلك اإلصدار الشبكي الثاين من       .  مدخل ٥ ٦٠٠ تضم أكثر من     املعلومات

ويقـدم  . شطة القمة العاملية  منرب جرد أنشطة القمة العاملية لتسهيل تبادل املعلومات بشأن أن         
 ونـشر خـالل     .اً بلـد  ١٤٧مـن     مسجالًاً   مستخدم ٣ ١٥٠املنرب معلومات ألكثر من     

وجرت مـشاورة   . )٤١( جتميع للتجارب الناجحة ضمن جرد أنشطة القمة العاملية        ٢٠١١ عام
وعالوة على ذلك،   . ٢٠١١ عامتفاعلية بشأن مستقبل عملية اجلرد يف منتدى القمة العاملية ل         

مـشاريع يف هـذا     اً   بلد ٥٠، وقدم أكثر من     )٤٢(طلقت مبادرة جوائز مشاريع القمة العاملية     أ
  .اإلطار

  اجملتمع املدين وأوساط األعمال والشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين  -٥  
أطلقتها الغرفـة  وهي مبادرة  مبادرة األعمال التجارية لدعم جمتمع املعلومات،   تعمل  -٥٢

مع مؤسسات األعمال لدعم تنفيذ نتائج القمـة العامليـة، مبـا يف ذلـك     ة،  التجارية الدولي 
وتتيح اللجنة املعنية باالقتصاد    . اإلنترنت العاملية ويف منتدى إدارة      باملشاركة يف منتدى القمة   

املناقـشات بـشأن    مسامهة قطاع األعمال التجارية يف      الرقمي التابعة لغرفة التجارة الدولية      
وتقـدم  .  ويف عمليات اختاذ القرارات    اإلنترنتاملعلومات واالتصاالت و  سياسة تكنولوجيا   

الربامج اليت تعىن باملسؤولية االجتماعية للشركات والشراكات بني القطاع العام والقطـاع            
  .اخلاص الدعم لعملية التنمية يف قطاعات الصحة والتعليم والعمالة وإنشاء املشاريع

__________ 

)٤٠( www.wsis-community.org. 
)٤١( http://groups.itu.int/Portals/30/documents/WSIS/WSIS_ST_Success_Stories_2011_E.pdf. 
)٤٢( www.wsis.org/stocktaking/prizes. 
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التصاالت التقدمية واملعهد اإلنساين للتعاون مـع       رابطة ا ، أطلقت   ٢٠١١ عامويف    -٥٣
 Global - تمـع املعلومـات  العـاملي جمل رصـد  ال من تقرير اخلامسةالبلدان النامية النسخة 

Information Society Watch ،  اإلنترنتوهو يركّز على احلقوق والدميقراطية يف جمال .  
ضايا اإلنترنت وهي املقـر التنظيمـي        ق يف جمال وُتعّد مجعية اإلنترنت منتدًى رائداً        -٥٤

برنـامج  ‘ويتيح برنامج اجلمعية، املعـروف باسـم        . للفرقة العاملة املعنية هبندسة اإلنترنت    
   .اإلنترنت، للمشاركني حضور منتدى إدارة ‘السفراء

  تيسري مسارات العمل وتنفيذ جمموعة خمتارة من أنشطة هيئات األمم املتحدة  -٦  

  لعملتنفيذ مسارات ا  )أ(  

 العام ومجيع أصحاب املصلحة يف النهوض بتكنولوجيا        املعنية بإدارة الشأن  دور السلطات     ‘١‘  
  )١-جيم(املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية 

من كافة مستويات    أن على البلدان     جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية     تعترب    -٥٥
 الوصول إىل البنيات األساسية واخلـدمات املتعلقـة          أن تضع يف قمة أولوياهتا مسألة      التنمية

  .)٤٣( العريضباتصاالت النطاق
تواصل احلكومات وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية إلعمال تكنولوجيا املعلومات         و  -٥٦

وطلب مصرف  . واالتصاالت يف التنمية بدعم من اللجان اإلقليمية واملؤسسات املالية الدولية         
 دراسات عن االستخدام احملتمل لتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت         التنمية األفريقي إجراء  

  .)٤٤(يف جمال االستثمار إلرشاد القرارات اليت تتخذها املصارف وشركاؤها اإلمنائيون مستقبالً
املنتدى العاملي الرابع لقادة قطاع الصناعة وحرص       نظّم االحتاد الدويل لالتصاالت     و  -٥٧

ويتـيح  . لكوم العاملي الذي يقيمه االحتاد كل أربع سـنوات     يعلى إجراء حوار يف معرض الت     
 منتـدى   اإلنترنتفريق االحتاد الدويل لالتصاالت املخصص املعين بالقضايا الدولية املتعلقة ب         

  . اإلنترنتللحكومات ملناقشة مسائل السياسة العامة املتعلقة ب

  )٢-جيم( للمعلومات واالتصاالت التحتية البنيات  ‘٢‘  
يف حمفـل القمـة العامليـة       تيسري مـسار    م االحتاد الدويل لالتصاالت اجتماع      نظّ  -٥٨
 تضمن مناقشة خمتصني تناولت البنية التحتية لشبكات النطاق العريض لتوصـيل            ٢٠١١ عامل

فالنمو السريع لشبكات النطاق العريض يثري حتديات تقنية وتنظيمية من حيث           . غري املوصَّلني 
وتعمل األمم املتحدة ووكاالت أخـرى      . ارات واألسواق التنافسية  املعايري والطيف واالستثم  

مع احلكومات وغريها من اجلهات ذات املصلحة لكفالة بنيات حتتية عاليـة املـستوى     اً  حالي

__________ 

)٤٣( http://www.broadbandcommission.org/Documents/Broadband_Challenge.pdf. 
)٤٤( http://www.etransformafrica.org. 
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التصاالت النطاق العريض بأسعار معقولة يف مجيع األقاليم وزيادة مسامهتها يف التنميـة إىل              
  .أقصى حد ممكن

أنـشطة جلنـة النطـاق      واليونسكو على تنسيق    الدويل لالتصاالت    االحتاد   عملوي  -٥٩
 - خطـة مـن أجـل التقـدم        اليت نشرت تقريرها بعنوان      العريض من أجل التنمية الرقمية    

Platform for Progress، وأطلقت جلنـة   .)٤٥(يقدم دراسات حاالت قطرية ومناذج استثمارية
يض شاملة واستعمال النطـاق العـريض   النطاق العريض حتد عاملي جلعل سياسة النطاق العر    

  .)٤٦(ميسور التكلفة، وربط البيوت والناس خبدمات النطاق العريض
ويواصل االحتاد الدويل لالتصاالت تناول مسألة تطوير البنيات التحتية وقضايا النشر             -٦٠

تقيـيس  ويضطلع مكتب   . عن طريق برامج واجتماعات ومطبوعات واسعة النطاق       والتنظيم
 لالحتاد الدويل لالتصاالت بدور ريادي يف       نيالراديوية التابع  ومكتب االتصاالت    تاالتصاال

تتعلق التوصيات واملعايري اجلديدة اهلامة اليت وضعت       و. وإدارة استخدام الطيف  وضع املعايري   
  . باجليل اجلديد من الشبكات وبتطبيقات الشبكة الذكية٢٠١١ عامواعتمدت خالل 

  )٣-جيم(مات واملعارف الوصول إىل املعلو  ‘٣‘  
 ٢٠١١ عـام يف   ٣- مسار العمل جيم   لقد انصب التركيز الرئيسي الجتماع تيسري       -٦١

 والتعلـيم   اإلنترنـت على إتاحة الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك الوصول إىل            
وتواصل اليونسكو تقييم اسـتخدام تكنولوجيـا       . امليسَّر بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   

وذكرت مخسة تقارير   . علومات واالتصاالت على الصعيد العاملي يف تدريس الطلبة املعوقني        امل
   .تدابري لتيسري الوصولأعضاًء قد اختذت اً إقليمية أن بلدان

 بأنشطة متعددة تتعلق بالوصول املفتوح إىل       ٢٠١١ عام خالل   ليونسكواضطلعت ا و  -٦٢
اً ونظمت اليونسكو حوار  . بربجميات املصدر املفتوح  املعلومات، وباملوارد التعليمية املفتوحة، و    

 )٤٨(وأطلقت بوابة الوصول العـاملي املفتـوح      . )٤٧(يف نيودهلي بشأن الوصول املفتوح    اً  إقليمي
  .اً دولة عضو٤٨وتتوفر اآلن على معلومات من أكثر من 

 Research4Life إحياء الذكرى العاشرة لربنامج البحث عن احلياة ٢٠١١ عاموشهد   -٦٣

programme              الذي تعمل يف إطاره منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحـدة لألغذيـة ،
والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية مـع شـركاء مـن               

__________ 

)٤٥( http://www.broadbandcommission.org/Reports/Report_2.pdf. 
)٤٦( http://www.broadbandcommission.org/Documents/Broadband_Targets.pdf. 
)٤٧( http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-

news/news/open_access_to_scientific_information_on_agenda_of_seminar_in_new_delhi-1/. 
)٤٨( http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/. 
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األوساط األكادميية والنشر لتمكني البلدان النامية من الوصل احلر واملـنخفض التكلفـة إىل              
  . املستعرضة من األقران اجملالت
اللجنة الدائمة املعنية حبقوق النشر واحلقوق ذات الصلة        ، ركزت   ٢٠١١ عاموأثناء    -٦٤

. لمعـوقني بـصرياً    على مسألة إتاحـة الوصـول ل       التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية    
ـ        ملنظمة العاملية للملكية الفكرية   واستحدثت ا  حاب ، بدعم من مؤسسات شريكة، منـرب أص

مشروع الوسط املوثوق للموارد امليسورة العاملية يهدف إىل متكني         املصلحة، واستتبع بإطالق    
املنظمة العاملية  ونظّمت  . )٤٩(جعل عناوينهم متاحة بسهولة للوسطاء املوثوق هبم      الناشرين من   

عية  والتنمية، كما نظمت، باالشتراك مع مج      حقوق النشر بشأن  اً  مؤمتراً   أيض للملكية الفكرية 
 يف إتاحـة الوصـول إىل       اإلنترنـت ، سلسلة من االجتماعات بشأن دور وسطاء        اإلنترنت

 قـضايا تتعلـق     لإلنترنتعاملية جديدة   نطاقات عليا   وقد أثار إدخال    . احملتويات االبتكارية 
للمنظمـة  وقد ركز مركز التحكيم والوساطة التـابع        . بالعالمات التجارية وامللكية الفكرية   

 على إنشاء إطار قانوين مناسب وعمليـات غـري ورقيـة لتـسوية              كية الفكرية العاملية للمل 
  .املنازعات

اجتماع فريق  ، يف   اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية      ونظرت    -٦٥
 يف دور الوصول املفتوح     ،٢٠١٢-٢٠١١اخلرباء الذي عقدته يف الفترة الفاصلة بني دوريت         

 ومنظمات  ملنظمة العاملية للملكية الفكرية   وتعكف ا . نية للعلوم يف التعليم   واإللكترواملكتبات  
 على وضع مشروع لصياغة تراخيص مفتوحة للمنظمات احلكومية         )٥٠(حكومية دولية أخرى  

  .ضائية والقوانني واجبة التطبيقالدولية اليت من شأهنا أن تراعي احلصانات والواليات الق

  )٤ يمج(بناء القدرات   ‘٤‘  
 اإلنترنت، الذي نظمته مجعية     )٤يمج(ركز االجتماع السادس لتيسري مسار العمل         -٦٦

واليونسكو واالحتاد الدويل لالتصاالت، على فن القيادة واالبتكار وبناء القدرات مع االهتمام 
  .بوجه خاص مبسألة قياس االبتكار

تطـوير  تـصاالت   الحتاد الـدويل لال   ل ويشمل برنامج بناء القدرات البشرية التابع       -٦٧
القدرات البشرية على الصعيد اإلقليمي يف شكل منتديات وحلقات عمل ودورات للـتعلم             

 دورة تدريبية عـرب  ٨٠وأجري يف إطار هذا الربنامج أكثر من       . كتروين وتبادل التجارب  لإلا
 اإلنترنت ضمت   دروس عرب كان من بينها    ،  ٢٠١١ عاممراكز االمتياز التابعة لالحتاد خالل      

  .  مشارك٢ ٨٠٠ ةقراب

__________ 

)٤٩( http://www.visionip.org/portal/en/. 
 واألمم املتحـدة والبنـك الـدويل      منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     منظمة األغذية والزراعة و    )٥٠(

 .وصندوق النقد الدويل
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 ٣ ٥٠٠ وأعادت اليونسكو هيكلة منتدى التدريب املفتوح التابع هلا الـذي يتـيح             -٦٨
 .)٥١( سـنوياً  اإلنترنت زائر ملوقع املنتدى على      ١٠٠ ٠٠٠ مورد تدرييب وتعليمي ألكثر من    

وقّدمت الدعم لعصرنة املؤسسات اإلقليمية اليت تعىن بامللكية الفكرية يف أفريقيـا وألكثـر              
وتعمل مجعيـة   . بامللكية الفكرية ومؤسسة وطنية لإلدارة اجلماعية     اً  معنياً  وطنياً   مكتب ٧٠ نم

 وتنسيق اإلنترنت لبناء قدرات تقنية يف جمال نشر اإلنترنت مع كيانات أخرى معنية باإلنترنت
وأطلقت وكاالت أخرى أممية وحكومية دولية وغري حكومية مبادرات لبنـاء           . هذه الشبكة 
  .)٥٢( خلصت يف مسامهات مقدمة هلذا التقريرالقدرات

  )٥-جيم(تعزيز الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   ‘٥‘  
، أولوية  جملس الرؤساء التنفيذيني  ، أعطت األمم املتحدة، من خالل       ٢٠١١ عاميف    -٦٩

 العمليـة الراميـة إىل      قصوى لألمن السيرباين وأقرت هلا بدور الوكالة الرائدة يف جمال تيسري          
مواءمة سياسة األمن السيرباين ألغراض العمل الربناجمي وتقدمي املساعدة التقنيـة يف جمـايل              

  .اجلرمية السيربانية واألمن السيرباين
بعنوان مناقشة رفيعة املستوى    جلسة   ٢٠١٠ عامللقمة العاملية   امنتدى  وقد عقد أثناء      -٧٠

واشترك االحتاد الدويل لالتصاالت مع إدارة الشؤون       . "اينسيرباليف الفضاء   األمن  بناء الثقة و  "
االقتصادية واالجتماعية واالحتاد الربملاين الدويل يف تنظيم املنتدى الربملـاين الرابـع تنـاول              

ونظم  .)٥٣("املعلومات واملواطنون والبنية التحتية   : التحدي الثالثي لألمن السيرباين   "موضوع  
ت وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية تظاهرة خاصة عن األمـن    االحتاد الدويل لالتصاال  

  .السيرباين والتنمية
االحتاد الدويل لالتـصاالت  الذي أطلقه   ،)٥٤(الربنامج العاملي لألمن السيربي   واستمر    -٧١
االحتـاد  وما فتـئ     .، يف إتاحة إطار لالستجابة الدولية للتحديات املتعاظمة       ٢٠٠٧ عام يف

 للتـصدي الشراكة الدولية املتعددة األطراف ، مع   ٢٠٠٨ عاممنذ    يعمل، التالدويل لالتصا 
وأنشأ التحالف العاملي احلقيقـي األول بـني أصـحاب           )IMPACT( يةانلتهديدات السيرب ل

االحتـاد  ونفذ . وبني القطاعني العام واخلاص ملكافحة التهديدات السيربانيةاملصلحة املتعددين  
 يةانلتهديـدات الـسيرب   ل للتصديكة الدولية املتعددة األطراف     الشرامع  الدويل لالتصاالت   

تناولت اً من أقل البلدان منواً وبلداً نامياً  بلد٣٠برامج مشتركة لبناء القدرات لفائدة أكثر من        
اً إنشاء فرق على املستوى الوطين لالستجابة للحوادث احلاسوبية، وتعكف عشرة بلدان حالي           

  .الغرضعلى إنشاء فرق وطنية هلذا 

__________ 

)٥١( http://opentraining.unesco-ci.org/cgi-bin/page.cgi?d=1. 
)٥٢( http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=6252&lang=1. 
)٥٣( http://www.ipu.org/splz-e/ICT11.htm. 
)٥٤( http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/. 
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لبلدان لدليل : اإلنترنتجرائم فهم وعقب صدور مطبوعة االحتاد الدويل لالتصاالت       -٧٢
Understanding Cybercrime: A Guide for Developing Countries - النامية

وقّع االحتاد  ،)٥٥(
ي  مذكرة تفاهم للتعاون على الصعيد العامل      مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     مع  

  .بشأن مساعدة الدول األعضاء على التخفيف من املخاطر النامجة عن اجلرمية السيربانية
دليل االستراتيجية الوطنيـة    ،  ٢٠١١ عاموأصدر االحتاد الدويل لالتصاالت، خالل        -٧٣

 ملساعدة احلكومات يف  National Cybersecurity Strategy Guide - املتعلقة باألمن السيرباين
وعملت اللجنة االقتصادية ألفريقيا مع اللجـان        .)٥٦(تيجيات واستجابات وطنية  وضع استرا 

االقتصادية اإلقليمية يف أفريقيا ملواءمة التشريعات واملعامالت التجارية اإللكترونيـة ومحايـة            
وأعدت، بالتعاون مع مفوضية االحتاد     . البيانات الشخصية واملسائل املتعلقة باجلرمية السيربانية     

، مشروع اتفاقية بشأن األمن السيرباين، ستعرض على قمة رؤساء وحكومات الدول األورويب
  .٢٠١٢يوليه /األعضاء يف االحتاد األفريقي يف متوز

وتشجع .  على األطفال  اإلنترنتويشعر العديد من أصحاب املصلحة بالقلق إزاء أثر           -٧٤
عامليـة  البـادرة   امل وتعمل.  يف التعليم ويف مشاركة الشباب     اإلنترنتاليونسكو وغريها دور    

 اليت أطلقها االحتاد الدويل لالتصاالت، على إذكـاء الـوعي           حلماية الطفل على اإلنترنت،   
 .)٥٧( على األطفال وتبادل املعرفة باألدوات ذات الصلة فيما بني املمارسـني  اإلنترنتمبخاطر  

ع الدراسـة بعنـوان     يف وض  وسامهت دراسة استقصائية لألطر السياساتية والقانونية الوطنية      
 Child Online Protection - اإلنترنتماية الطفل على شبكة  حلاإلطار اإلحصائي واملؤشرات

Statistical Framework and Indicators
وواصل االحتاد الدويل لالتصاالت، من خـالل   .)٥٨(

وضـع  املبادرات اليت أطلقها، مجع األعضاء يف املبادرات القائمة والعمل معهم مـن أجـل               
  .)٥٩(جمموعة أولية من املبادئ التوجيهية

  )٦-جيم(البيئة التمكينية   ‘٦‘  
االحتـاد الـدويل    اليت يعقـدها     ، الندوة العاملية السنوية ملنظمي االتصاالت     تركز  -٧٥

وتناول . "التنظيم الذكي من أجل عامل يسود فيه النطاق العريض        "، على موضوع    لالتصاالت
 Trends in -اهـات اإلصـالح يف االتـصاالت    اجتسلـسلة   مـن  ٢٠١١-٢٠١٠ جملد

Telecommunication Reform، هتيئـة  " موضـوع  ،االحتاد الدويل لالتصاالت اليت تصدر عن
  ."البيئة املواتية لعامل الغد الرقمي

__________ 

)٥٥( http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/itu-understanding-cybercrime-guide.pdf. 
)٥٦( http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/ITUNationalCybersecurityStrategyGuide.pdf. 
)٥٧( http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop/. 
)٥٨( http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-COP.01-11-2010-PDF-E.pdf. 
)٥٩( http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop/. 
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عن ويقدم االحتاد الدويل لالتصاالت التوجيه ملقرري السياسات واجلهات التنظيمية            -٧٦
جمموعة األدوات التنظيمية لتكنولوجيـا املعلومـات       ت، من قبيل    طريق موارده على اإلنترن   

معلومات مـن  "اليت ينشرها بالشراكة مع برنامج  ( ICT Regulation Toolkit - واالتصاالت
، وقاعدة بيانات القواعد التنظيمية لالتصاالت يف العامل، ومركـز          )"infoDev -أجل التنمية   

تبادل املعلومات عن القرارات التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وشبكة التبـادل   
وعمل االحتاد بالتنسيق مع املفوضية األوروبية على مواءمة األطـر          . العاملية للهيئات التنظيمية  

كنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أفريقيا ومنطقة البحـر الكاريــيب          القانونية املتعلقة بت  
  . ودول احمليط اهلادئ اجلزرية

احلوسـبة الـسحابية بوصـفها أداة        على   ٦-اجتماع تيسري مسار العمل ج    وركز    -٧٧
 من حيث قدرهتا علـى تقـدمي اخلـدمات بتكلفـة            ال سيما ،  للحكومات ودوائر األعمال  

 السحابية حتديات جديدة تتعلق باملنافـسة والتـشغيل املتبـادل           وتطرح احلوسبة . منخفضة
حمور املنتدى الثاين عـشر بـشأن       اً  وكان هذا املوضوع أيض   . والسيادة واخلصوصية واألمن  

وأنـشأ مكتـب    . تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والشراكة يف أفريقيا      /االتصاالت
  .يري احلوسبة السحابيةيعىن مبسألة معااً التقييس يف االحتاد فريق

قضايا السياسات العامة الدولية املتصلة باإلنترنـت       واجتمع الفريق املخصص املعين ب      -٧٨
قضايا بوأنشئ فريق عامل تابع جمللس االحتاد الدويل لالتصاالت يعىن          . ٢٠١١ عاممرتني يف   

من عدد حمدود من     ويتألف الفريق    .منفصالًاً   بوصفه فريق  السياسات العامة املتصلة باإلنترنت   
  .الدول األعضاء وجيري مشاورات مفتوحة جلميع اجلهات ذات املصلحة

 عن طريق بناء القدرات     املواتيةبيئة  ال على التشجيع على هتيئة    وكاالت أخرى    تعملو  -٧٩
  .وبرامج املساعدة التقنية

  )٧-جيم(تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   ‘٧‘  

  احلكومة اإللكترونية    
إعداد اجمللد الرابـع     ،٢٠١١ عام، يف    إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية    أهنت  -٨٠
موجز املمارسات املبتكرة للحكومـة  من اإلصدار بعنوان  شبكة األمم املتحدة لإلدارة العامةل

 ووضعت اللمـسات   Compendium of Innovative e-Government Practices - اإللكترونية
، اليت تركز   ٢٠١٢ اسة األمم املتحدة االستقصائية بشأن احلكومة اإللكترونية      دراألخرية على   

علـى وضـع    اً  وتعكف حالي . ونية من أجل التنمية املستدامة    اإللكترعلى موضوع احلكومة    
 إىل  اإلنترنـت سلسلة من الدراسات القطرية يف جمال اإلدارة العامة إلتاحة الوصـول عـرب              

  . ونيةلكتراإلاملعلومات اخلاصة باحلكومة 
 ١٥ بأكثر مـن     ٢٠١١ عام يف   إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية   واضطلعت    -٨١

. ونيـة اإللكترمهمة استشارية ملساعدة احلكومات يف تنفيذ استراتيجيات متعلقة باحلكومـة           
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ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان     االحتاد الدويل لالتصاالت     باالشتراك مع    اً،ونشرت تقرير 
تكنولوجيات احملمول من أجل حكومات متجاوبة      : احلكومة عرب احملمول  قتصادي، بعنوان   اال

 M-Government: Mobile Technologies for Responsive Governments - وجمتمعات موصولة

and Connected Societies
 اً، أيـض إدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة  وطّورت  .)٦٠(
  .)٦١(أداة قياس وتقييم جاهزية احلكومة اإللكترونيةروسوفت، باالشتراك مع شركة مايك

املركز العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الربملان اإلصدار الثالـث          وأعد    -٨٢
 - الدراسة االستقصائية العاملية بشأن تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت يف الربملـان           من  

Global Survey of ICT in Parliaments
خطة العمل املعلوماتية للربملانات وجرى يف إطار  .)٦٢(

 وضع نظام بونغيين للمعلومات الربملانية ودعـم الـشبكة األفريقيـة للمعـارف              األفريقية
  .)٦٣(الربملانية

  األعمال التجارية اإللكترونية    
على نظم األونكتاد ومركز التجارة الدولية ومنظمة األغذية والزراعة جلسة مشتركة     -٨٣
ا اهلاتف احملمول والتطبيقات املالية    بشأن تكنولوجي  - ٢٠١١ عام منتدى القمة العاملية ل    امشه

  .ةصغريلمشاريع التجارية العلى احملمول ل
  Information Economy Report - ٢٠١١تقريـر اقتـصاد املعلومـات     حددوقد   -٨٤

تمكني ل واالتصاالت   األونكتاد فرصاً جديدة الستخدام تكنولوجيات املعلومات     الصادر عن   
وناشد احلكومات والشركاء اإلمنائيني إىل اعتماد هنج مشويل لتعبئة          .)٦٤(تطور القطاع اخلاص  

 لتطوير األعمال التجارية وحتسني التعاون بني القطاعني        تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  
جيا املعلومات  استعراض سياسة مصر يف جمال تكنولو     اً  وأصدر األونكتاد أيض  . العام واخلاص 
ICT Policy Review of Egypt - واالتصاالت

)٦٥(.  
ووضع مركز التجارة الدويل مساقات لبناء القدرات تتعلـق بالقـدرة التنافـسية               -٨٥

ونية، ميّسرةً بأدوات تشخيص عرب اإللكتر والتجارة اإلنترنتللشركات والتسويق على شبكة    
للمؤسسات التجارية الصغرية وأدوات    مول  ويشجع على إتاحة تطبيقات على احمل     . اإلنترنت

حتليل السوق باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملقـرري الـسياسات ويـساعد        
__________ 

)٦٠( http://www.itu.int/ITU-D/cyb/app/m-gov.html. 
)٦١( http://www.unpan.org/DPADM/EGovernment/METERforEGovernment/tabid/1270/language/en-

US/Default.aspx. 
)٦٢( http://www.ictparliament.org/. 
)٦٣( http://www.parliaments.info/و؛ http://www.bungeni.org/. 
)٦٤( http://www.unctad.org/en/docs/ier2011_en.pdf. 
)٦٥( http://www.unctad.org/templates/webflyer.asp?docid=15756&intItemID=2068&lang=1. 
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. مؤسسات الدعم التجاري يف إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عرض اخلدمات          
للتعلـيم  درات   ومنظمة العمل الدوليـة مبـا      منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية    وطورت  

وواصلت منظمة التجارة العامليـة  . املؤسسات التجارية الصغريةبالوسائل اإللكترونية إلرشاد  
  .ونية، مبا يف ذلك بناء القدرات يف هذا الصدداإللكترعملها بشأن التجارة 

  التعلم اإللكتروين    
تكنولوجيـا   علـى أثـر      ٧- ركز االجتماع التيسريي اخلاص مبسار العمل جيم        - ٨٦

تكنولوجيـا املعلومـات    التعلم ودور املعلمـني يف تطبيـق        املعلومات واالتصاالت على    
إطار الكفاءة يف اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات         واالتصاالت يف عملهم، مبا يف ذلك       

 الـذي وضـعته   ICT Competency Framework for Teachers - واالتصاالت للمدرسني 
  .٢٠١١أكتوبر /ولن األوصدرت نسخة منقحة يف تشري. اليونسكو

 Transforming Education - التحول يف جمال التعلـيم وأصدرت اليونسكو نشرهتا   -٨٧
اليت تعتمد على دراسات حاالت إلبراز ما تنطوي عليه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف             

 عـن   وقدمت هذه الدراسة األساس حللقة دراسة دولية      . وين وتبادل املعارف  اإللكترالتعليم  
سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملقرري السياسات ويسرت عقد عدة حلقـات           

تظاهرات إقليمية ملقرري السياسات يف منطقة آسـيا        اً  ونظمت اليونسكو أيض  . عمل وطنية 
واحمليط اهلادئ، بالشراكة مع شركة إنتل، ويف منطقة البحر الكارييب، بالشراكة مع البنـك              

  .الدويل
 معهد اليونسكو لإلحصاء عملية جلمع البيانات يف عموم منطقـة أمريكـا             وأجرى  -٨٨

الالتينية والبحر الكارييب بشأن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال التعلـيم            
وأسفرت شراكة مع مؤسسة طالل أبو غزالة عن وضـع دراسـة عـن      . على بلدان املنطقة  

  . الت يف املنطقة العربيةمؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصا
الربنامج واملبادئ التوجيهيـة    وأطلقت اليونسكو يف مؤمترها العام السادس والثالثني          -٨٩

وأطلقت، باالشتراك مع شركة نوكيا وحكومة الواليات املتحدة،        . للموارد التعليمية املفتوحة  
املبـادئ التوجيهيـة   اهلاتف احملمول لتعليم القراءة والكتابـة، و     مشاريع بشأن تكنولوجيات    

للسياسة العامة يف جمال أدوات التعلم احملمولة وتكنولوجيات احملمول لتدريب املعلمني وتطوير       
  .قدراهتم

  الصحة اإللكترونية    
، أصدر املرصد العاملي للصحة اإللكترونية التابع ملنظمة الصحة العاملية ٢٠١١ عاميف   -٩٠

ومبادرات األجهزة الـصحية املتنقلـة، واألطـر        ،  اإلنترنتتقارير عن السالمة على شبكة      
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إتاحـة الوصـول إىل     اً  وتدعم منظمة الصحة العاملية أيض     .)٦٦(ونيةاإللكترالقانونية للصحة   
مبادرة إتاحـة الوصـول إىل      ‘املعروف باسم   املعارف للمهنيني الصحيني عن طريق برناجمها       

  .)٦٧(ة العاملية التابعة هلا أيضاًمكتبة الصح و‘HINARI - البحوث الصحية عرب شبكة اإلنترنت
جمموعة أدوات  وتعاونت منظمة الصحة العاملية مع االحتاد الدويل لالتصاالت لوضع            -٩١

، تقـدم  National e-Health Strategy Toolkit - ونيـة اإللكتراالستراتيجية الوطنية للصحة 
قـضايا متعلقـة بالبيئـة      اً  أيضاً  وتعاجل املنظمتان مع   .)٦٨(إرشادات عملية لإلدارات الصحية   

ونية اإللكتروأقامت املنظمتان جناح خاص بالصحة      . ونيةاإللكترالقانونية والتنظيمية للصحة    
ونيـة  اإللكتريف معرض االتصاالت العاملي كان مبثابة أرضية لعـرض مبـادرات الـصحة              

  .واستكشاف سبل العمل معاً
بادرات اخلدمات الـصحية    م، اعتربت   ٢٠١١ عامويف اجتماع تيسري مسار العمل ل       -٩٢

على أهنا تكتسي أمهية متزايدة يف جتميع وحتليل البيانات اجملتمعية والسريرية وتقـدمي  باحملمول  
  .معلومات عن الرعاية الصحية ودعم املرضى

 اعتمـاد العـامل علـى    ٢٠١١مـارس  /وقد أبرز زلزال وتسونامي اليابان يف آذار      -٩٣
تأهب للكوارث ومواجهتها وحتقيق االنتعاش بعـدها،       لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ل   

وواصلت منظمة الصحة العامليـة واالحتـاد الـدويل         .  فيما يتعلق بالرعاية الصحية    سيما ال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف هـذه      لالتصاالت ووكاالت أخرى التشديد على دور       

اجتمـاع  ، يف ألغراض التنميـة   وجيااللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنول    وناقشت  . اجملاالت
تطبيقـات نظـم     ،٢٠١٢-٢٠١١فريق اخلرباء الذي عقدته يف الفترة الفاصلة بني دوريت          

  .املعلومات اجلغرافية يف إدارة خماطر الكوارث

  التوظيف اإللكتروين    
أطلقت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، بالتعاون مع االحتاد الدويل لالتصاالت واللجنـة            -٩٤
وين لفائدة الكونغو وغابون    اإللكتربالتوظيف  اً  متعلقاً  قتصادية لدول شرق أفريقيا، مشروع    اال

ويهدف املشروع إىل بناء قدرات حاملي الـشهادات مـن          . لدعم مساعي النهوض بالعمالة   
تكنولوجيـا  الشباب يف تقنيات البحث عن العمل ومساعدهتم على االسـتخدام األمثـل ل            

وقد مكّن املشروع بالفعل مئـات الـشباب        .  تصّيد فرص العمل    يف املعلومات واالتصاالت 
  .الكونغويل من متابعة دورات تدريبية لاللتحاق بسوق العمل وإجياد العمل

__________ 

)٦٦( http://www.who.int/GOe/en. 
)٦٧( http://www.who.int/hinari/en/و ؛  http://www.globalhealthlibrary.net  . 
)٦٨( http://www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2011/Telecom11/e-health/Presentations/tuesday1-%20 

  WHO&ITU%20eHealth%20National%20Strategy%20Toolkit.pdf. 
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  البيئة اإللكترونية    
، عن يوم البيئة اإللكترونيـة يف مـسعى         ٢٠١١ عامأعلن، يف منتدى القمة العاملية ل       -٩٥

بيئة وأمانة اتفاقية بازل واملنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة       منّسق بني برنامج األمم املتحدة لل     
ومن األنشطة اليت شهدها ذلك اليوم إجراء مناقـشات رفيعـة           . واالحتاد الدويل لالتصاالت  

ونيـة ودور تكنولوجيـا املعلومـات       اإللكتراملستوى وعقد دورات ركزت على النفايات       
  .تصاد أخضرواالتصاالت والتنمية املستدامة والتحول إىل اق

ويشجع كل من برنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية بازل على اإلدارة السليمة               -٩٦
ويف تـشرين   . شراكة العمل املتعلقة باملعدات احلاسوبية    ونية عن طريق    اإللكترللنفايات  اً  بيئي

اخلطـرة  ، اتفقت بلدان أعضاء يف اتفاقية بازل على حظر تصدير املواد          ٢٠١١أكتوبر  /األول
من بلدان منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي إىل بلدان غري أعضاء يف هذه املنظمة               

يف إنشاء نظام للبلدان اليت ترغب يف التجارة يف النفايات لضمان التقليل مـن              اً  واملضي قدم 
لى تنفيـذ   ويعكف برنامج األمم املتحدة للبيئة ع     . اآلثار الصحية والبيئية إىل أدىن حد ممكن      

والبلدان اليت متر اقتـصاداهتا     ونية يف العديد من املناطق      اإللكترالنفايات  برامج لتحسني إدارة    
  .مبرحلة انتقالية

  مطبوعاً مبادرة االستدامة اإللكترونية العامليةوأصدر االحتاد الدويل لالتصاالت و  - ٩٧
 -  صدي لـتغري املنـاخ    استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للت     بعنوان   مشتركاً

Using ICTs to Tackle Climate Change ، اً يف حني نظّم االحتاد الدويل لالتصاالت أيـض
. ندوة وأنشطة أخرى للنهوض بتكنولوجيات خضراء يف جمال املعلومات واالتـصاالت          

وعرضت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية جمموعة جديدة من املراكـز العامليـة لـنظم              
، وأضافت اهلواتف الذكية لقائمة اجلهات اليت ميكنـها         ٢٠١١  عام خالل   )٦٩(املعلومات

الوصول إىل اخلدمة العاملية ملعلومات الطقس، ووسعت مشرعها للبيانات اإليضاحية يف           
جمال التنبؤ بالطقس القاسي ليشمل مخس مناطق بعد إجراء جتارب يف منطقة اجلنـوب              

  .)٧٠(األفريقي

  الزراعة اإللكترونية    
من أجل  " هو   ٢٠١١ عام ل اليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات    كان موضوع     -٩٨

وجرى يف هـذا    . "حياة أفضل يف اجملتمعات الريفية بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت        
اليوم توجيه االهتمام إىل األثر الكامن يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على سبل             

  . ةالعيش الزراعي

__________ 

)٦٩( http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/centres_en.html . 
)٧٠( http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/Reports/SWFDP%20FINAL%20REPORT_27feb08.pdf. 
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وتستند أنشط متابعة نتائج القمة العاملية باألساس إىل جمموعـة ممارسـي الزراعـة                -٩٩
ويف كانون . اإللكترونية، وهي مبادرة تقوم فيها منظمة األغذية والزراعة بدور األمانة وامليسر

 مشارك مـن أكثـر      ٧ ٥٠٠، فاق عدد املشاركني يف هذه اجملموعة        ٢٠١١ديسمرب  /األول
  .  بلدا١٦٠ً من

، ركّزت أنشطة جمموعة املمارسني على مسألة املـساواة بـني           ٢٠١١ عاموخالل    -١٠٠
اجلنسني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والزراعة، واستخدام تكنولوجيا املعلومـات          

. واالتصاالت لتعزيز األسواق، واخلدمات اإلعالمية واالستشارية املستدامة والقابلة للتوسـع         
  . لإلمكانات اليت تنطوي عليها أجهزة احملمول وتطبيقاتهاً خاص اًوأبدت اهتمام

تكنولوجيا دليل  وتعمل جمموعة ممارسي الزراعة اإللكترونية مع البنك الدويل لوضع            -١٠١
ICT in Agriculture Sourcebook - يف القطاع الزراعياملعلومات واالتصاالت 

ويقـدم   .)٧١(
تكنولوجيـا  ذت يف قطاعات فالحية خمتلفة حيـث أدت   هذا الدليل أمثلة عملية ملبادرات نف     

على اً  وتعكف أيض .  إىل حتسني سبل رزق أصحاب األعمال الصغرية       املعلومات واالتصاالت 
  .الزراعة اإللكترونيةرصد وتقييم مشاريع 

  العلوم اإللكترونية    
 املـوارد   ونية التابع لليونسكو على حتسني استخدام     اإللكترلقد ساعد برنامج العلوم       -١٠٢

واستخدامها االستخدام األمثل وحتقيق أقصى نوعية وكفاءة ممكنة من عمليات ونظم وأنشطة       
  .التعلم
وتساهم أنشطة دعم السياسيات يف جمال العلم اليت جتري يف أفريقيا وأمريكا الالتينية               -١٠٣

وإلثـراء  يف تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الستحداث املعارف العلمية          
ويواصل املشروع، الذي ينفذ بفضل اجلهـود املتكاملـة         . تعليم العلوم والتجارب التعليمية   

ملفوضية االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب واليونسكو، استخدام تكنولوجيـا املعلومـات           
واالتصاالت إلذكاء الوعي العلمي وتدريب معلمـي العلـوم واهلندسـة والتكنولوجيـا             

  .)٧٢(والرياضيات
 بغية تعزيز القـدرات التعليميـة       )٧٣(وأطلقت اليونسكو جامعة ابن سينا االفتراضية       -١٠٤

وجرى توسيع اجلامعة األفريقية االفتراضية لتـشمل بلـدان    . ملعلمي العلوم يف البلدان العربية    
  .غرب أفريقيا

__________ 

)٧١( http://www.ictinagriculture.org. 
)٧٢( http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=africa-3b. 
)٧٣( http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-policy/african-virtual-campus/. 
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لـدول   التابعة لليونسكو الـدعم ل     األوقيانوغرافية احلكومية الدولية  وقدمت اللجنة     -١٠٥
األعضاء لتقييم خماطر التسونامي ووضع نظم اإلنذار املبكر بالتسونامي موضع التنفيذ وكذلك 

طّور الربنامج اهليـدرولوجي     وباملثل،   .)٧٤(لتثقيف السكان احملليني املعرضني يف تدابري التأهب      
لى  نظام مزّود خدمات جغرافية بأدوات الوصول إىل البيانات واالطالع ع          الدويل لليونسكو 

، أتاح احلصول شبه الفوري والفوري على تقديرات عالية الدقة بـشأن            اإلنترنتالصور عرب   
  .تساقط األمطار

وعالوة على ذلك، يعكف معهد اليونسكو لإلحصاء على إجراء مـشاورة عامليـة               -١٠٦
بشأن اإلحصائيات واملؤشرات يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكـارات، مبـا يف ذلـك              

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العلوماستخدام 
الوصـول إىل   إتاحـة   ‘وتسعى املنظمة العاملية للملكية الفكرية، من خالل برناجميها           -١٠٧

إتاحة الوصول إىل املعلومات املتخصصة     ‘ و )٧٥(‘ARDI - البحوث من أجل التطوير واالبتكار    
البلدان النامية على املـشاركة يف       إىل تعزيز قدرات     ،)٧٦(‘ASPI - يف جمال براءات االختراع   

العلوم ودعم الباحثني يف البلدان النامية يف ابتكار وتطوير حلول جديدة للمشاكل التقنية اليت              
 إىل موارد من قبيل قواعد بيانـات بـراءات          اإلنترنتتعترضهم وذلك بإتاحة الوصول عرب      

ناميـة األخـرى     ولبعض البلدان ال   اً،نجمااً  االختراع واجملالت العلمية والتقنية ألقل البلدان منو      
  .بتكلفة منخفضة جداً

  )٨-جيم(التنوع الثقايف واهلوية الثقافية والتنوع اللغوي واحملتوى احمللي   ‘٨‘  
مركزةً بوجه   ٢٠١٠ عامل ٨-سار العمل جيم  مل يتيسرياالجتماع ال  اليونسكو   عقدت  -١٠٨

تعراض املنهجي الذي جيـري يف      تعليم السكان األصليني، كجزء من االس     على موضوع   خاص  
 بشأن مدى إتاحة تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت جملتمعـات          ٢٠١٥ و ٢٠١٠الفترة بني   

  .السكان األصليني
التعـدد  التوصية املتعلقة بتعزيز    تنفيذ  التقرير املوحد الثاين بشأن     ت اليونسكو   وأعد  -١٠٩

 ونظمت املنظمة كذلك حلقـات  .)٧٧(اللغوي واستخدامه وتعميم االنتفاع بالفضاء السيرباين    
  .عمل لبناء القدرات يف تنفيذ الوثائق والصكوك املعيارية ذات الصلة املعتمدة

إىل املزيد  Internationalized Domain Namesأمساء النطاقات املدّولة قد أدى تطوير و  -١١٠
االحتـاد الـدويل    ، وال يزال هذا املوضوع حمل تركيز أنشطة         اإلنترنتمن التنوع الثقايف على     

__________ 

)٧٤( http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/. 
)٧٥( http://www.wipo.int/ardi/en/ . 
)٧٦( http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/aspi . 
)٧٧( http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002108/210804e.pdf . 
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شركة اإلنترنت   مثل   اإلنترنتلالتصاالت واليونسكو والوكاالت املعنية بتحديد وتنسيق معايري        
  .ICANN لألمساء واألرقام املخصصة

 واليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتـصادي         اإلنترنتونشرت مجعية     -١١١
وواصلت اليونسكو  . )٧٨( وأسعار الوصول  اإلنترنت دراسة عن العالقة بني احملتوى احمللي وتطوير      

 ٢٠١١ عـام ، والذي كـرِّس يف      )فرباير/ شباط ٢١(وشركاؤها إحياء اليوم الدويل للغة األم       
  .ملوضوع التنوع اللغوي والتكنولوجيات اجلديدة

 مرحلتـها العمليـة يف      اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف      وقد دخلت     -١١٢
بتمويل مـن  اً  مشروع٤٨، وكان من األنشطة اليت جرت يف هذا اإلطار إطالق         ٢٠١١ عام

  .)٧٩(الصندوق الدويل للتنوع الثقايف التابع لليونسكو
وبدعم من املنظمة العاملية للملكية الفكرية، استخدمت العمليات الوطنية واجملتمعيـة             -١١٣

بامللكية الفكرية لتوثيق ورقمنة ونـشر      املبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات والكتيبات املتعلقة       
ندوة دولية إلتاحة منرب لتبـادل التجـارب      اً  ونظمت املنظمة أيض  . التراث الثقايف غري احملسوس   

باملعـارف  بشأن استخدام السجالت وقواعد البيانات فيما يتعلق حبماية امللكية الفكرية املتصلة          
  .)٨٠(التقليدية وأشكال التعبري الثقايف التقليدية

  )٩-جيم(وسائط اإلعالم   ‘٩‘  
 على تعزيـز حريـة      ٩-ركَّزت اليونسكو يف االجتماع التيسريي ملسار العمل جيم         -١١٤

التعبري، وتطوير وسائط إعالم حرة ومستقلة وتعددية، ووسائط اإلعالم األهليـة، والتعلـيم             
إلذاعـي   على العالقة بني البـث ا      ٢٠١١ عاموركز اجتماعها التيسريي ل   . بوسائط اإلعالم 

  . خدمات البث احلكومية، ووسائط اإلعالم االجتماعيةال سيماوالتلفزيوين، 
  :وقد مشلت األنشطة الرئيسية اليت جرت يف هذا الصدد ما يلي  -١١٥

اجتماع األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت بشأن سالمة الصحفيني         عقد    )أ(  
   املوضوع؛ وإعداد خطة عمل موحدة يفومسألة اإلفالت من العقاب

  ؛)٨١(عقد ندوة دولية بشأن حرية التعبري  )ب(  
  ؛)٨٢(حرية التعبري - حرية االتصال: إصدار تقرير بعنوان  )ج(  

__________ 

)٧٨( http://www.oecd.org/dataoecd/4/41/48761013.pdf . 
)٧٩ ( http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/international-fund/ . 
)٨٠( http://www.wipo.int/meetings/en/2011/wipo_tk_mct_11/index.html . 
)٨١( http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/calendar-of-events/events- 

 websites/international-symposium-on-freedom-of-expression/ . 
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إطالق الربنامج الدويل لتطوير املشاريع املدعومة باالتـصاالت يف أكثـر             )د(  
  ؛)٨٣(نامياًاً  بلد٧٠ من

سكو بشأن تطور وسائط    إىل مؤشرات اليون  اً  تقييم املشهد اإلعالمي، استناد     )ه(  
   منها مصر وتونس؛ بلدا٢٠ًيف حنو ، )٨٤(اإلعالم

 ،)٨٥(منهج دراسي منوذجي للمعلمني حملو األمية اإلعالمية واملعلوماتية       وضع    )و(  
   واحلوار بني الثقافات؛حملو األمية اإلعالمية واملعلوماتيةوالشبكة األوىل للجامعات الدولية 

كّيفتها جامعـات   ،  لتعليم يف جمال الصحافة   لة  مناهج دراسية منوذجي  وضع    )ز(  
  .)٨٦( وتدعمها مراكز امتياز حمتملة يف أفريقيا بلدا٥٠ًيف حنو 
وواصل االحتاد الدويل لالتصاالت دعمه عملية االنتقال من احلوار إىل البث الرقمي              -١١٦

  .(IPTV) اإلنترنتووضع معايري التلفزيون عرب 

  )١٠-جيم(ومات  املعلاألبعاد األخالقية جملتمع  ‘١٠‘  
نظمت اليونسكو تظاهرة بشأن األبعاد األخالقية جملتمع املعلومات علـى هـامش              -١١٧

، ركّزت على احلرية واألمن واخلصوصية واألعمال اخلبيثـة         ٢٠١١ عاممنتدى القمة العاملية ل   
  . وغريها من األنشطة الضارة وقضايا امللكية

 Code of -مبدونة أخالقيات جمتمع املعلومـات  اً موأحاط املؤمتر العام لليونسكو عل  -١١٨

Ethics of the Information Society التـابع  ‘برنامج املعلومات للجميع‘ اليت وضعت يف إطار 
خالقيات املعلومات حلقة عمل أكادمييـة بـدعم مـن    ونظمت شبكة أفريقيا أل  . لليونسكو

  .اليونسكو ومنظمات أخرى
قرر األمم املتحدة اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلـق يف           مل ٢٠١١ عاموركز تقرير     -١١٩

 بـشأن إدارة    إعالن املبـادئ  ووضع جملس أوروبا    . اإلنترنت على أثر    حرية الرأي والتعبري  
وتناولت شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األبعاد األخالقيـة جملتمـع          . اإلنترنت

ة االجتماعية للشركات والشراكات بني القطاع      املعلومات عن طريق الربامج املعنية باملسؤولي     
  .العام والقطاع اخلاص

__________ 

)٨٢( http://portal.unesco.org/ci/en/files/30748/12837652519UNESCO-19AUG10.pdf/UNESCO-

19AUG10.pdf. 
)٨٣ ( http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/intergovernmental-programmes/ipdc/. 
)٨٤( http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163102e.pdf . 
)٨٥( http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/publications-and-

communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/. 
)٨٦( http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151209e.pdf . 



A/67/66-E/2012/49 

GE.12-50364 30 

  )٨٧()١١-جيم(قليمي التعاون الدويل واإل  ‘١١‘  
 وذلك  أخرىتعزيز التعاون والعمل مع وكاالت      على  ألمم املتحدة   تابعة ل  كيانات   تعمل  -١٢٠

مؤسسات مالية   أخرى و   دولية كوميةحوتؤدي منظمات   . برامج مشتركة تنظيم تظاهرات وتنفيذ    ب
  . الصدد دوراً بارزاً يف هذا ،دولية، إىل جانب القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين

  تنفيذ املواضيع   -باء  

  آليات التمويل  ‘١‘  
اً تشكل مسألة استحداث آليات متويل ابتكارية للبنيات التحتية والتطبيقات موضوع           -١٢١
وتقـدم  .  املتحدة املعين مبجتمـع املعلومـات      لعمل الوكاالت األعضاء يف فريق األمم     اً  هام

املؤسسات املالية الدولية االستثمار والدعم إلرساء بيئات سياساتية وتنظيمية قـادرة علـى             
وكانت مسألة إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلـاص موضـوعاً           . جذب املستثمرين 

  .متواتراً يف هذا الصدد

  نترنت اإلإدارة  ‘٢‘  

  تعزيز التعاون    
العمليـة الراميـة إىل      مشاورات بشأن    إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية   أجرت    -١٢٢

 عن طريق اجمللس االقتصادي     ٢٠١١ عامبذلك إىل اجلمعية يف     اً   وقدمت تقرير  تعزيز التعاون 
  .واالجتماعي

ميـة  ودعت اجلمعية العامة رئيس اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التن            -١٢٣
إىل عقد اجتماع مفتوح ملدة يوم واحد تشارك فيه الدول األعضاء وغريها مـن اجلهـات ذات                 

  .املصلحة للتوصل إىل فهم مشترك بشأن تعزيز التعاون يف قضايا السياسة العامة املتصلة باإلنترنت

  نترنت اإلإدارةمنتدى     
ويب، وكان موضوعه هو عقد منتدى إدارة اإلنترنت اجتماعه السنوي السادس يف نري     -١٢٤

 وحـضر ".  والتنمية واحلريات واالبتكـار    اإلنترنتالوصول إىل   :  كحافز للتغيري  اإلنترنت"
 مركـزاً   ٤٧ شخص من    ٨٠٠ مشارك، مع استفادة أكثر من       ٢ ٠٠٠االجتماع أكثر من    
 حلقة عمـل وأنـشطة      ١٢٢عن اجللسات العامة، مشل املنتدى        وفضالً. للمشاركة عن ُبعد  

 اجتماع وزاري رفيع املستوى على هامش املنتدى نظمتـه حكومـة كينيـا              وعقد. أخرى
  .واالحتاد الدويل لالتصاالت

__________ 

 .٣-باء-ثانياً مبجتمع املعلومات، انظر الفرع لالطالع على األنشطة املنجزة يف سياق فريق األمم املتحدة املعين ) ٨٧(
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 على الصعيدين اإلقليمي والوطين، إذ      اإلنترنتواستمر عقد اجتماعات منتدى إدارة        -١٢٥
 خـالل   اإلنترنت من اجتماعات منتدى إدارة       إقليمياً  اجتماعاً ١١ و  وطنياً  اجتماعاً ١٧ ُعقد
  .٢٠١١ عام

 واملعين  للجنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية     وعقد الفريق العامل التابع       -١٢٦
بإدخال حتسينات على منتدى إدارة اإلنترنت مخسة اجتماعات، وعمل على جتميع املسامهات     

  .بذلك إىل الدورة اخلامسة عشرة للجنةاً املقدمة من اجلهات ذات املصلحة، وسيقدم تقرير
  .٢٠١٢ عامومن املقرر أن يعقد االجتماع السابع للمنتدى يف باكو، بأذربيجان، يف   -١٢٧

  قياس مدى تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية   ‘٣‘  
أصدرت الشراكة املعنية بقياس تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض           -١٢٨

. باملؤشرات األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     قائمة موّسعة    ٢٠١٠ عامالتنمية يف   
 بالتنسيق مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا، اإلطار جملموعة املؤشرات         ٢٠١١ عاموقد ُوضع، يف    

اللجنـة  وقد قُدمت أحدث قائمة باملؤشرات األساسية إىل        . األساسية للحكومة اإللكترونية  
وستضاف املؤشرات املتعلقـة    . ٢٠١٢فرباير  / شباط  للنظر فيها يف   اإلحصائية لألمم املتحدة  

باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مؤسسات األعمال إىل قاعـدة البيانـات            
  .)٨٨(اإلحصائية لألونكتاد

 بقيادة االحتاد الدويل لالتـصاالت      ٢٠١٠ عاموقّدمت فرقة عمل أنشأهتا الشراكة يف         -١٢٩
مدى حتقق أهداف القمة العامليـة يف منتـدى القمـة العامليـة             لقياس  اً  مقترحاً  إحصائياً  إطار

ويتيح هذا اإلطار اجملموعة الشاملة األوىل من املؤشرات القابلة للقياس ألهداف . )٨٩(٢٠١١ عامل
وسيساعد احملللني ومقرري السياسات يف . القمة العاملية العشرة املتفق عليها يف خطة عمل جنيف

  .٢٠١٤ عاملك قبل موعد استعراض نتائج القمة العاملية يف استعراض التقدم بانتظام وذ
 - قياس جمتمـع املعلومـات    وتربز الطبعة الرابعة لتقرير االحتاد الدويل لالتصاالت،          -١٣٠

Measuring the Information Society   أداتني مرجعيتني مها رقم قياس تطـور تكنولوجيـا ،
وركز االجتمـاع   . ا املعلومات واالتصاالت  تكنولوجياملعلومات واالتصاالت وسلّة أسعار     

تكنولوجيا /التاسع الذي عقده االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن املؤشرات العاملية لالتصاالت         
 على أهداف التنمية العاملية ومؤشرات البنية التحتية لشبكات النطاق          املعلومات واالتصاالت 

ونية، والدراسات االستقصائية بشأن    كتراإللالعريض والوصول إليها، واالستثمار، والنفايات      
أصدرت منظمة التنمية والتعـاون يف      . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف األسر املعيشية     

 Guide to Measuring - دليل قياس جمتمع املعلومات‘ ٢٠١١ عامامليدان االقتصادي خالل 

the Information Society‘.  
__________ 

)٨٨( http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1584&lang=1. 
)٨٩( http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-MEAS_WSIS-2011-PDF-E.pdf. 
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  االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً  
لقد زاد الوصول إىل شبكات اهلاتف احملمول وعدد االشتراكات يف اهلاتف اخللوي              -١٣١

جعل إمكانية ونتيجة لذلك، فإن هدف القمة العاملية املتمثل يف . زيادة سريعة بصورة استثنائية
 "يف متنـاوهلم " إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  "أكثر من نصف سكان العامل    "وصول  

  مكثفـاً  اإلنترنـت وكان منو   . الناحية الفعلية فيما يتعلق خبدمة اهلاتف احملمول      قد حتقق من    
 بنشر شبكات النطاق العريض على نطاق واسع يف البلـدان املتقدمـة             ، مدعوماً ومتواصالً

وقد زادت أمهية تكنولوجيـات     . وبتوظيف استثمارات يف هذه الشبكات يف أماكن أخرى       
 اإلنترنتغري أنه مل يكن َيستعِمل .  بسرعة يف البلدان الناميةاملعلومات واالتصاالت وانتشارها  

 .)٩٠( سوى ثلث السكان فقط، وربع السكان فقط يف البلدان النامية          ٢٠١١ عامحبلول هناية   
أقـل حيويـة    اً  وباإلضافة إىل ذلك، كان منو شبكات النطاق العريض يف أقل البلدان منـو            

  .ركب البلدان األخرىيوحي بأهنا قد تكون تراجعت أكثر عن  مبا
ومل تكن بعض التطورات األخرية متوقعة على نطـاق واسـع يف القمـة العامليـة،                  -١٣٢
 باألجهزة احملمولة والنمو السريع بصورة استثنائية للشبكات        نترنتذلك النمو السريع لإل    يف مبا

ومعظمهـا  وقد أتاحت هذه التطورات،     . االجتماعية واالختراعات من قبيل احلوسبة السحابية     
 اجلدد وأثرت   اإلنترنتتقودها مؤسسات األعمال من القطاع اخلاص، ازدياد أعداد مستخدمي          

وتبّين هـذه  . بقدر كبري على العالقة بني املواطنني واملبتكرين ومؤسسات األعمال واحلكومات        
التطورات وترية التغيري السريعة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وهو مـا جيعـل مـن               

  .لك التغريات يف اخلطط اإلمنائيةلصعب على مقرري السياسات التنبؤ باالجتاهات وإدماج تا
إن االفتقار إىل البنية التحتية امليسورة التكلفة يعوق العديد من البلدان من االستفادة               -١٣٣

وال يتوقف حتقيق النتائج علـى      . من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الوجه األكمل      
التنمية على التكنولوجيا وحدها، بل على التفاعل فيما بـني التكنولوجيـا وعوامـل        صعيد  

. أخرى، مبا فيها توفر الكهرباء واملهارات البشرية واألطر املؤسسية والقانونيـة املـساعدة             
فالتقدم يف جماالت مثل تطوير مؤسسات األعمال والتعليم وقطاع تكنولوجيـا املعلومـات             

 وقد حققت مبادرات مثل اخلدمات واملعامالت املـصرفية         .اًوثيقاً  ابطواالتصاالت مترابط تر  
وميكن أن يترتب على عملية تنظيم أسواق       . أكرب يف بعض البلدان   اً  عرب اهلاتف احملمول جناح   

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت آثار عميقة على االستثمار وعلى القـدرة علـى حتمـل              
ونية إجياد ُنُهج مـستدامة     اإللكترة يف كميات النفايات     وتستدعي الزيادة السريع  . التكاليف

ويـتعني علـى احلكومـات      . إلدارة دورة حياة معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      
والشركاء يف التنمية التشديد بقدر أكرب على فهم التفاعالت القائمـة بـني التكنولوجيـا               

__________ 

)٩٠( http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/at_glance/KeyTelecom.html. 
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ـ نية األخـرى، وعلـى إدمـاج        والعوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية والقانو      ةسياس
  . يف سياسات اجملاالت األخرىتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

أخرى تؤثر على التقدم حنو حتقيق نتـائج القمـة          اً  وقد أثارت وكاالت شىت قيود      -١٣٤
بروتوكـول   من   ٦ومن هذه القيود ما هو تقين، مثل البطء النسيب يف تنفيذ النسخة             . العاملية

وتتعلق قيود أخرى باإلصالح التشريعي، . اإلنترنت املطلوبة لتوسيع حيز العنوان يف ،اإلنترنت
وتتوقف أخرى على حتسني القدرة البشرية، مثل       . ونيةاإللكترمثل إنشاء إطار قانوين للتجارة      

املـديرين  إتاحة املزيد من املعلمني ذوي مهارات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن            
  . يف جماالت مثل تيسري التجارةعن تكنولوجيا املعلوماتاملسؤولني 

وتعكف األمم املتحدة وهيئات دولية أخرى على اإلعداد الستعراض نتائج القمـة              -١٣٥
وشددت أمانة اللجنة املعنيـة بتـسخري العلـم         . العاملية بعد مضي عشر سنوات على القمة      

ائج القمة العاملية على ضـرورة عـدم        والتكنولوجيا ألغراض التنمية يف تقريرها عن تنفيذ نت       
اقتصار هذا االستعراض على جمرد العودة بالذاكرة إىل الغايات واألهداف اليت حددهتا القمة             
العاملية، بل التطلع إىل األمام من زاوية التغريات التكنولوجية والسوقية اجلديدة اليت طرأت منذ   

الشراكة املعنية بقياس تسخري تكنولوجيا     ووقد اقترح االحتاد الدويل لالتصاالت      . ذلك احلني 
 مؤشرات لقياس مدى حتقق نتائج القمة العامليـة يف          املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية   

علـى  اً  وسوف يساعد العمل الذي يقوم به االحتاد والشراكة مع         .)٩١(ضوء الظروف املتغرية  
عاملية وسوف يتيح بروز صـورة      التغلب على القصور السابق يف حتديد غايات لنتائج القمة ال         

ومع تقدم عملية االستعراض، سيكون من املهم تقييم أثر         . أوضح من اإلجنازات واإلخفاقات   
  .القطاع اخلاص واجملتمع املدين وكذلك أثر احلكومات واملنظمات الدولية

ت ة قيمة كبرية لتبـادل املعلومـا  ي ومنتدى القمة العامل   اإلنترنتويكتسي منتدى إدارة      -١٣٦
وقد كانت  . واألفكار بني احلكومات ومؤسسات األعمال وأصحاب املصلحة من اجملتمع املدين         

التغيريات األخرية اليت طرأت على منتدى القمة العاملية موضع ترحيب، ولكن الوكاالت تعتقد             
. إلدخال املزيد من التحسينات، كتحسني التنسيق بني ميسري مـسارات العمـل             أن مثة جماالً  

ة أكثر فأكثر، ولكـن ال تـزال   ي ومنتدى القمة العامل اإلنترنتاملشاركة يف منتدى إدارة     وتزداد  
 يف جمال األعمال وبعض  اإلنترنتهناك أوجه قلق إزاء ضعف متثيل وزارات التنمية ومستخدمي          

مؤمتر األمم   وميكن التشديد بقدر أكرب يف حمافل دولية أخرى، مثل           .اًالبلدان من أقل البلدان منو    
وينبغـي أن  . ، على العالقة بني جمتمع املعلومات والتنميـة املـستدامة        تحدة للتنمية املستدامة  امل

، ٢٠١٥-٢٠١٤لكال االستعراضني املنتظر إجراؤمها يف الفترة       اً  مهماً  تشكل هذه املسألة حمور   
  .األهداف اإلمنائية العامليةأي استعراض نتائج القمة العاملية واستعراض 
        

__________ 

)٩١( http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-MEAS_WSIS-2011-PDF-E.pdf . 


