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                اللجنة اإلحصائية
         واألربعون               الدورة التاسعة 

     ٨١٠٢          آذار/مارس    ٩- ٦
                           )هـ( من جدول األعمال املؤقت*   3      البند 
                              واختاذ القرار: استتددا  الييتا             للمناقشة     بنود 

                                الضدمة ألغراض اإلحصاءا  الرمسية
                             ابستتتتتددا  الييتتتتا   الضتتتتدمة ألغتتتتراض                                 تقريتتتتر ال ريتتتت  العايتتتتين العتتتتا ي ا عتتتت    

                اإلحصاءا  الرمسية
  

                    يذكرة ين األيني العا   
 

                              واملمارسـا  الاـاةق ي شتفـرأل األمـ       ٨٨٢ /    ٨١٠2                                  وفقا ملقرر اجمللس االقتصـاي  واالجتمـاع   
                                                                                   العـــان حيي  تـــر اقرشـــر المرشـــا العامـــر العـــامل  املعـــخ ةســـتضدان البتـــا   ال ـــضم  أل ـــرا  ا  صـــا ا  

                                                                                    ت . فضالل الانوا  األرةع املاضت ي  ـدي المرشـا العامـر العدشـد مـن املبـايرا  الـىل إـدأل       ـ      الرمس
                                                                                      مصاير البتا   اجلدشدة وما شرابط هبا من خدما  واطبتقا  مبتكرةي و اول أي شاضر استضدامها يف 

           تجاة  لطلــ                                                                           البحــوو وةنــا  القــدرا  مــن أجــر عملتــا   تتــاد ا  صــا ا . وقــد أعــد هــ ا التقرشــر اســ
                                                                    وشعر  التقـدن ارـريف يف  تفـا  املنـع العـامل  واطـوشرت. وسـتتو  المرشـا العامـر      ٠١١ /  ٨٢                اللجن  يف قرارها 

                                                                                           تفــا  هــ ا املنــع مــن أجــر التعــاوي العــامل  ةفــقي البتــا   املوووقــ  واألســالت  املوووقــ  واجلهــا  الفــرشك  
                                                     ثاة  منتدى لتبايل البتا   واخلدما  والتطبتقا  املوووق                            ُ                  املوووق  والتعلم املوووقي وشُتوخى منه أي شكوي مب

                                                                                         واطوشرها. وستعمر منع المرشا العامر كجز  من شبك  مو دة مـن املنـاةر املاـتقل  علـى كـر مـن الصـعتد 
                                                                                     الـــووخ وا قلتمـــ  والعــــامل ي ةســـتضدان واجهــــا  ةتنتـــ  لـــدية ل ــــماي  مكاتتـــ  التفــــ تر البتـــخ وابــــايل 

                                                                      وي فــرق العمــر التاةعــ  للمرشــا العامــر ةفــقي  ــاال  االســتضدان اخلا ــ  ةكــر وا ــدة                 املعلومــا . وســتتعا
                                                                                            منها عع منع المرشا العامري ال   ستجر   تفاؤت واطوشرت حتت رعاش  اللجن  ا  صائت . واري يف المرع 

      ر منـع                                                                                    األخري من التقرشر النقاط املطرو   للمناقف ي  تـ  شطلـ  مـن اللجنـ  التعلتـا علـى  ـتا   واطـوش
  .    ٨١٠٢                               وك لك على ا جرا ا  املقرت   لعان       ٨١٠2                                       المرشا العامري مث على التقدن ارريف يف عان 
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      يقدية -     أوال 
                                                                             أتفــق  اللجنــ  ا  صــائت  المرشــا العامــر العــامل  املعــخ ةســتضدان البتــا   ال ــضم  أل ــرا   -   ٠

       ال                 . ووفقــاال الختصا ــا  المرشــا     ٨١٠٨                                                      ا  صــا ا  الرمستــ  يف يورإــا اخلاماــ  واألرةعــ ي املعقــوية يف عــان 
   (ي          E/  2015/24       -E/CN.     3/2015/40      )ات ــــــر      ٠١٠ /  ٨٦             ومقــــــرر اللجنــــــ     (        E/CN.     3/2015/4             العامــــــر )ات ــــــر 

                                                                                        ش طلع المرشا العامـر مبهمـ  اـوفري الرؤشـ  االسـرتااتجت  للـع ممل العـامل  ةفـقي البتـا   ال ـضم  أل ـرا  
                                    را  املؤشـرا  الـوارية ضـمن خطـ  التنمتـ                                                    ا  صا ا  الرمست  واوجته الع ممل واناتقهي مبـا يف ذلـك أل ـ

  .    ٨١3١              املاتدام  لعان 
                                (ي ولبت اللجنـ     المرشـا العامـر          E/  2017/24       -E/CN.     3/2017/35      )ات ر      ٠١١ /  ٨٢         ويف املقرر  -   ٨

                            شتعلـا ةلتعـاوي يف لـال البتـا                                                                  عداي يراس  جـدوى  تفـا  املنـع العـامل  وابتـاي أساسـه املمهـوم  فتمـا
                                                     واخلدما  والتطبتقا ي متبعا يف ذلك هنجا اراكمتا وادرجيتا.

                                                                                  ويف ه ا التقرشري شاتجت  المرشا العامر لطل  اللجن  املـ كور أعـالتي وشعـر  التقـدن ارـريف يف  -   3
                       وووقـ  واألسـالت  املوووقـ                                  تفـا  منـع  ةـع لـه معـخ ةلبتـا   امل                                    عداي يراس  اجلدوى واألساس املمهـوم

                                                                                      واجلهــا  الفــرشك  املوووقــ  والــتعلم املووــوقي ومــدعون ةخلــدما  األساســت ي وشتــوخى منــه أي شاــاعد فــرق 
                                                                                        العمــر التاةعــ  للمرشــا العامــر يف االضــطالع مبهامهــا واطوشرهــا. وعــالوة علــى ذلــكي شقــدن المرشــا العامــر 

                                          العــامل  الراةــع املعــخ ةســتضدان البتــا   ال ــضم                                               معلومــا  عــن اجتماعــه ا يار  الاــنو ي وهــو املــؤ ر
  .     ٨١٠2                  افرشن الثاين/توفمع     ٠١         ٢                                                   أل را  ا  صا ا  الرمست ي ال   عقد يف ةو و  يف المرتة من 

                            من مــا  يولتــ ي  ضــاف     كبــار     ٠١                       وكالــ    صــائت  وونتــ  و    ٨١                             و  ــر االجتمــاع كبــار املــدشرشن مــن 
                                 ومشـر جـدول أعمالـه التقـارشر املر لتـ     . (٠ )                     وشـركا  مـن القطـاع اخلـا                            ممثل  عدة من ما   ري  كومتـ 

                                                                                       لمــرق العمــر واألســاس املمهــوم  ملنــع المرشــا العامــر ويراســ  اجلــدوى املتعلقــ  ةــه. واامــا االجتمــاع علــى 
  .                                             عالي ةو و  )ات ر املرفا الثاين من ه ا التقرشر(

                                  ألوسـاط عرش ـ  مـن اجملتمـع الـدول اعمـر يف                                         وهناك  اجـ     مرافـا عامـ  ضـمن املنـع موجهـ   -   ٨
                                                                                    لال البتا   ال ضم  املاتضدم  يف ا  صـا ا  الرمستـ ي  ضـاف     مرافـا لـدية فـي المرشـا العامـر 
                                                                                               تماهي وال ستما فرق العمر التاةع  له. ول لكي فمن املناس  التمتتز ةـ  الفـبك  العاملتـ  للمنـاةر املنفـقة 

                                                               وا قلتمــ  والعــامل  وشاــتمتد منهــا اجملتمــع الــدول األوســع تطاقــاي مــن جهــ ي                        علــى كــر مــن الصــعتد الــووخ 
ّ                                                               وة  منع المرشا العامري ال   شعّرأل ةكوته املنع التاةع للمرشا العامر واخلا  ةهي من جه  أخرى. وشعد                                

                                                                 منع المرشا العامر جز ا من الفبك  العاملت  وميكن أي شعتع  رها ا هلا.
                                                               ال ـــو  علـــى العنا ـــر الرئتاـــت   عـــالي ةو ـــو  الـــ   شتطـــرق ملوضـــوع الصـــتا                 وشاـــلط التقرشـــر  -   ١

                                                                                         التدرجيتــ  لدراســ  جــدوى منــع المرشــا العامــر اســتنايا    املمارســا  اجلارشــ  لمــرق العمــر. وشــوفر  عــالي 
   ت                                                      جت  جلهـــوي المرشــا العامــر لتعزشــز االةتكــار يف الــن م ا  صـــائ ت                                 ةو ــو  أش ــا التوجتــه والتصــور االســرتاا

__________ 

                                                                                                          ر اجتماع المرشا العامر ال البت  الع مى من أع ائه احلالت  واألع ا  اخلما  اجلديي وهـ  سوشاـرا وأملاتتـا و ـندوق   (٠ ) 
                                                                                                           نقـد الـدول ومصــرأل التنمتـ  األفرشقــ  واللجنـ  االقتصـايش  ألفرشقتــا. ور ـ  المرشــا العامـر أش ـا ةململكــ  العرةتـ  الاــعويش    ال

                                  املرفــا األول مــن هــ ا التقرشــر القائمــ                                                                          ع ــوا جدشــداي ر ــم أتــه ت شكــن ةســتطاعتها  شمــاي ممثــر عنهــا    االجتمــاع. واــري يف 
               المرشا العامر.                             الكامل  املاتوفاة حيمسا  أع ا 
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                                                                                          الوونتـ  وحتــدشثها مــن خـالل اعاوتتــا  عاملتــ  موووقــ  ةفـقي البتــا  ي انفــطها فـرق العمــر يف  وــار المرشــا 
                                                                                        العامر على أساس البتا   املوووق  واألسالت  املوووق  واجلها  الفرشك  املوووق  والتعلم املوووق.

                       دوى واألســاس املمهــوم  ملنــع                                                      وشصــا التقرشــر  عــالي ةو ــو  والتقــدن ارــريف يف  ــتا   يراســ  اجلــ -   ٦
                                                                                                    المرشا العامر يف المرع  الثاين والثال . وشتناول المرع الراةع التقدن ال   أ ريفت خمتلا فرق العمر التاةع  
                                                                                         للمرشــا العامــر وشفــر  آفــاق ةنــا  القــدرا  يف هــ ا امل ــمار. وشعــر  المــرع اخلــامس تتــائمل املــؤ ر العــامل  

                                                           ال ـــضم  أل ـــرا  ا  صـــا ا  الرمستـــ ي ةتنمـــا شتطـــرق المـــرع الاـــايس                           الراةـــع املعـــخ ةســـتضدان البتـــا 
ُ     لإلجــرا ا  الــىل شتعــ  أي شتضــ ها المرشــا العامــر ماــتقبال للم ــ  قــدما يف انمتــ  ةــر ممل عملــه. وُ تــتم                                                                                   

                                                 التقرشر ةنقاط مطرو   لتن ر فتها اللجن  ا  صائت .
  

           إعالن بوغوات -      اثنيا 
                        عــات شعتمــد علــى ا  صــا ا    ”                                 لتو ــتا  الــوارية يف التقرشــر املعنــوي                      شاــتند  عــالي ةو ــو     ا -   2

                                               ي الـ   أ ــدرت فرشـا اخلــعا  االستفـار  املاــتقر التــاةع  “                                        ااـضري وــورة البتـا   أل ــرا  التنمتـ  املاــتدام 
                                                                                         لألمــ  العــان واملعــخ ةتاــضري وــورة البتــا   أل ــرا  التنمتــ  املاــتدام ي وهــ   )أ( اســتضدان التكنولوجتــا 

                                                                                االةتكــــار والتحلتــــر  تفــــا  من ومــــ  ا ــــم شــــبكا  اةتكــــار البتــــا   لالســــتماية مــــن البتــــا   و ــــوو   و 
                                                                                               البتــا   وابايهلــا( )ن( ةنــا  القــدرا  واملــواري املتصــل  ةبنــا  القــدرا  وتقــر التكنولوجتــا وا ملــان ةلبتــا   

                             ا ( )د( احلوكمـ  والقتـاية فتمـا                                                                واعبط  املواري من خالل آلتـا  التموشـر املبتكـرة ةلفـراك  مـع القطـاع اخلـ
                                                                                شتصــر ةلفــراكا  والتناــتا ةــ  احلكومــا  والقطــاع اخلــا  واملن مــا   ــري احلكومتــ  ووســائط ا عــالن 
                               ّ                                                        واألوســاط األكايميتــ  مــن أجــر اعزشــز ااّبــاع املمارســا  اجلتــدة واملبــايا الاــلتم  يف لــال ابــايل البتــا   

                                                       تا  . وشاتند ا عالي أش ا    التو تا  الوارية يف خط  عمـر                                    والبتا   املمتو   واحلقوق املتصل  ةلب
                                                                                           كت   وي العاملت  لبتا   التنمت  املاتدام  فتما شتعلا ةتطبتا املعـاشري ا  صـائت  وهتكـر ةتـا   جدشـد 
                                                                                       يف لـــال اقاســـم البتـــا   وابايهلـــا و يماجهـــاي وةتتاـــري اســـتضدان التكنولوجتـــا اجلدشـــدة ومصـــاير البتـــا   

                             شدة يف عملتا   تتاد ا  صا ا .   اجلد
                                                                            ويف  عــالي ةو ــو ي شقــرت  المرشــا العامــر  عطــا  يفعــ  كبــرية للمجــال االســرتااتج  خلطــ  عمـــر   -   ٢

                                                                                      كتــ   وي العاملتــ  ةفــقي لدشــد الــن م ا  صــائت  الوونتــ  وحتــدشثها مــن خــالل التعــاوي العــامل  املووــوق 
                                                اةــ  منتــدى لتبــايل واطــوشر القــوائم األساســت  للضــدما                                           وشــبك  عاملتــ  للمنــاةري الــىل شتــوخى أي اكــوي مبث

                                                                            الو ـمت  واألســالت  والواجهـا  البتنتـ  املتعلقــ  ةـعاممل التطبتقـا  وأيوا  اكنولوجتــا           والبتـا           والبتـا   
                                                                                              املعلوما  واملواي التدرشبت . وستعمر منع المرشا العامر كجز  مـن شـبك  مو ـدة مـن املنـاةر املاـتقل  علـى  

                                                                              تد الــووخ وا قلتمــ  والعــامل ي اكمــر  مكاتتــ  التفــ تر البتــخ وابــايل املعلومــا  فتمــا ةــ            كــر مــن الصــع
                                                                                         املنـــاةر املن ـــوش  يف الفـــبك  ةواســـط  واجهـــا  ةتنتـــ  لـــدية ومتمـــا علتهـــا. ومنـــع المرشـــا العامـــر هـــو أياة 

              حـ  والتطـوشر يف                                              ُ                              موجه  لالستضدان مـن قبـر فـرق العمـر التاةعـ  لـه وشُتـوخى مبـدئتا أي شمـ  مبتطلبـا  الب
                                                                                    اســـتضدان البتـــا   املاـــتقاة مـــن مصـــاير متعـــدية.  ـــري أتـــهي  اـــ  اللـــزون و مكاتتـــ  ذلـــك مـــن النا تـــ  
                                                                                          القاتوتت ي سوأل جير  ادرجيتا ا متنه  مكاتت  استضدان البتا   املتعدية املصاير يف  تتاد ا  صا ا ي 

                                  تفـا  املنـع واطــوشرت حتـت رعاشـ  اللجنــ                                                        مبـا يف ذلـك  تتـاد مؤشــرا  أهـداأل التنمتـ  املاــتدام . وسـتجر   
          ا  صائت .
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                                                                                 ويف  عــالي ةو ــو  أش ــاي شو ــ  المرشــا العامــر ةتعزشــز التعــاوي علــى الصــعتد العــامل ي ةــدعم مــن  -   ٩
                                                                                           شــبك  املنــاةر العاملتــ . وميكــن أي اتعــاوي فــرق العمــر التاةعــ  للمرشــا العامــر يف منعهــا اخلــا  ياخــر  وــار 

                                                                          أي اتتح ابايل البتا   املوووق  واألسالت  املوووق  واخلدما  املوووق  والتطبتقـا                       الفبك  املو دة وشنب   
                                                                                             املوووق  ةعتبارها منمع  عام ي  تثما كاي ذلك ممتدا وممكنـا مـن النا تـ  القاتوتتـ . واـ   اجـ     وضـع 

              المرشـا العامـر                                                                           ااماقا  للفراك  الفماف  مع مؤساا  القطاع  العان واخلـا   تـ  شاـاهم شـركا  منـع 
                                                                               وشاــتمتدوي مــن خــالل مــوذد عملــ  شكــوي ماــتداما يف  ــد ذااــه ةلناــب  جلمتــع اجلهــا  ذا  املصــلح  

                                                             وشكمر الو ول    اهلتاكر األساست  للبتا   والتكنولوجتا املوووق .
                     افـرشن الثـاين/توفمع مث   2                                                       وااما أع ا  المرشا العامر ة مجـاع علـى  عـالي ةو ـو  شضصـتا يف  -    ٠١

                                                                              عــن ورشــا ابــايل الرســائر ا لكرتوتتــ  يف وقــت ال ــا. وميكــن االوــالع علــى الــني الكامــر لإلعــالي يف 
             املرفا الثاين.

  
                ال ري  العايين رب ن ي -      اثلثا 

                                                                                    ــدي  عـــالي ةو ـــو  التما ــتر والـــدوافع املتعلقـــ  مبنــع المرشـــا العامـــر ةعتبــارت أياة اتاـــر اقاســـم  -    ٠٠
                                                                         والبتـا   الو ـمت  املوووقـ  واألسـالت  املوووقـ  واجلهـا  الفـرشك  املوووقـ  والـتعلم                       وابايل واطوشر البتـا   

                                                                                         املووــوق. وســتقون هــ ا التعــاوي اــدرجيتا ةوضــع قــوائم وماــتويعا  للبتــا   والبتــا   الو ــمت  واألســالت  
  .                                                 واجلها  الفرشك  ضمن منع المرشا العامر )ات ر الفكر(

                                                        جز ا من شبك  مرتاةط  ومو ـدة مـن املنـاةري ااـتند    املمارسـا                            وستكوي منع المرشا العامر -    ٠٨
                                                                                           الم لى يف مبايرا  القطاع  اخلا  والعان املتعلق  ةلبتا   ال ضم . وشتتح منع المرشا العامر هتاكر 
                                                                                      أساســت  اكنولوجتــ  وشفــكر شــبك  لالةتكــار املتعلــا ةلبتــا   ارمــ     اتاــري التعــاوي العــامل  لألوســاط 

                                صائت  الرمست  يف اجملاال  التالت    ا 
                                                                     ابــــايل األفكـــــار واألســـــالت  املتصـــــل  ةتجهتـــــز البتـــــا   ال ـــــضم  وحتلتلهـــــا ومعاشنتهـــــا     )أ( 

                                                                              ةـــ  ا  صـــائت  الـــرمست  وعلمـــا  البتـــا   واخلـــعا  يف هـــ ا املتـــداي مـــن القطـــاع  العـــان واخلـــا ي      فتمـــا
                             تتاد ةتا     صائت  متطورة(                                        الرتكتز على اعزشز البح  والتطوشر و وال       مع

                                                                        اقاســـم وابـــايل البتـــا   الو ـــمت  واألســـالت  واخلـــدما  والتطبتقـــا  الاليفمـــ  للتطـــوشر     )ن( 
                                                                                      و عــاية االســتعمال املاــتمرشني مبــا يف ذلــك اقاســم البتــا   املوووقــ   تثمــا كــاي ذلــك ممتــدا وممكنــا مــن 

                                            البتا   احلااس  ة  اجلهـا  الفـرشك  املوووقـ  علـى                                              النا ت  القاتوتت . وسوأل جير  االاماق على ابايل 
                                                                                  املاتوى الثنائ ي ةتنما ميكن عموما      مصاير البتا   املمتو   املنطبق  على تطاق واسع(

                                                                            القتاني ةصورة مفـرتك  فتمـا ةـ  الـدوائر ا  صـائت  الرمستـ  والفـركا  التكنولوجتـ  مـن     )د( 
                                                       هتكر موووق للبتا    ت  شتقاى ابايل أتواع شىت من البتا                                     القطاع اخلا  والدوائر األخرىي ةوضع
                                 على حنو شكمر سالم  البتا   وأمنها.
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                       هيكين ينرب ال ري  العايين  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                               لبتــــا   منـــع المرشــــا العامــــر  يارة                                                وعلـــى النحــــو املبـــ  يف الفــــكري شتعلــــا ا وـــار الاتاســــاي -    ٠3
                                                                                      البتـا   و يارة املعلومــا ي وشتـقلا مــن لموعــ  مـن القواعــد واألت مـ  الــىل جيــ  أي شعمـر يف  لهــا منــع 

                                      وشكمــر اابــاع هــ ت القواعــد احلــد مــن املضــاور    . (٨ )                                              المرشــا العامــر عنــد فــزشن املعلومــا  ولهتزهــا وتفــرها
                                                       معلومـا ي األمـر الـ   سـتؤي  ةـدورت    خمـة اكلمـ  التصـد  هلـ ت                              النامج  عـن ا يارة  ـري املتاـق  لل

                                                                                              املضاور وشتتح يفايية املروت  يف ستاق ات ري فته وسائر التكنولوجتا واملعلوما  مع مرور الوقت. أما ا وار 
ــــا   واخلــــدما  املتاــــرة  ــــه اــــوفري البت                                                                                   املفــــرتك للتكنولوجتــــا فهــــو  وــــار ستاســــاي واكنولــــوج  شتــــوخى من

                                                                                         ا  ذا  املصاير املمتو   والواجها  البتنت  العلت  التطبتقت  املرابط  هباي وذلك ةعتبارها منمعـ          والتطبتق
                                                                                    عامـــ  شقبلهـــا مجتـــع شـــركا  منـــع المرشـــا العامـــر مـــن شـــبكا  القطـــاع  العـــان واخلـــا  وشتقتـــدوي هبـــا عـــع 

                 ااماقا  اعاقدش .
                                  ا  الفــرشك  يف التطــوشر التــدرجي  هلتكــر                                               وســتكوي فــرق العمــر التاةعــ  للمرشــا العامــر أو  اجلهــ -    ٠٨

                                                                                      ةتا   واكنولوجتا منع المرشا العامر على أساس ا تتاجاإا هـ  ومطالـ  املاـتعمل  احلقتقتـ  وأسـس 
                                                                                   اجلـــدوى. وستفـــمر األســـس املمهومتـــ  ماـــتويع البتـــا   التجارشـــ ي الـــ   ســـتكوي يف البداشـــ  مؤلمـــا مـــن 

                                                            تجــارة والنقــر الــدولت ي مثــر البتــا   التجارشــ  املاــتقاة مــن قاعــدة                                   البتــا   املتا ــ  للجمهــور واملتعلقــ  ةل
                                                                                   ةتــــا   األمــــم املتحــــدة ا  صــــائت  لتجــــارة الاــــلع األساســــت ي والبتــــا   املاــــتمدة مــــن قاعــــدة البتــــا   

      من مـــ                             ي وةتـــا   الطـــرياي املاـــتمدة مـــن                      United Parcel Service                               التمصـــتلت  ملؤساـــ  اخلـــدما  العشدشـــ  
                                                                            دين الــدول وةتــا   اعقــ  الاــمن. ومــن املتــوخى أي جيــر  اــدرجيتا  ضــاف  املزشــد مــن البتــا            الطــرياي املــ

                                                                                   احلااســـــ     املنـــــعي مثـــــر ةتـــــا   ا يارة اجلمركتـــــ  )مثـــــر البتـــــا   النامجـــــ  مـــــن الن ـــــان ا ل للبتـــــا   
__________ 

  .                                             https://github.com/UNGlobalPlatform/standards                                 ةعة املعاشري متا   ةلمعر على املوقع   (٨ ) 

 تعاونيا  الييا  /حاال  االستددا 

  
لييا

  ا
اسا

 سي
طار

إ
 

إطار التكنولوجيا ا شرتك
 

 الصور الااالت 
 املكاتت البتا   اجل رافت  

وسائط التوا ر 
 االجتماع 

ةتا   أجهزة 
 املاح وا ترتتت

البتا   املتعدية 
 املصاير

ةتا   األجهزة 
 ارمول 

 التدرش /املهارا 
 ةنا  القدرا 

 عامر اارشع اعاوتتا  البتا  

 إطار ا سائين/طليا  التعاون

البتا   والبتا   
 الو مت  املوووق 

 األسالت  املوووق 
 الواثئا

خزات  الل   العلت  
 املفمرة

اجلها  الفرشك  
 املوووق 

 سري األشضا 
 ماذد الفركا 

 التعلم املوووق

 اهلتاكر األساست  املوووق 

 اخلدما  األساست 

خدما  
البتا   
 احلااس 

خدما  
منتدى 
 البتا  

ةتط  اطوشر 
 التعاوي

خدما  
 العمرادفا 

خدما  
 النفر

خدما    يارة اهلوش 
 التحلتال 

خدما  
استتعان 
 البتا  

 ختزين الييا   تطييقا  احلوسية

https://github.com/UNGlobalPlatform/standards
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       ي مبوجـــــ                                                                          اجلمركتـــــ (ي الـــــىل ميكـــــن أي شقـــــون ةتجهتزهـــــا ماـــــتعملوي وقـــــا  مباشـــــرة يف ماـــــتويع البتـــــا  
                                                                                ةرواوكـــوال   ـــارم ي وذلـــك عـــن ورشـــا االســـتماية مـــن أ ـــدو األيوا  والتطبتقـــا  املوجـــوية يف  وـــار 

                 اخلوايمي الاحاةت .
                                                                                ومن املتوقع ك لك أي شقدن منع المرشـا العامـر يعـم ةنـا  القـدرا  مـن خـالل لمتـع خزاتـ  مـن  -    ٠١

                                       قـ  وان ـتم  لقـا  عمـر ةفـقي حتـدش  ا  صـا ا                                                    املواي التدرشبت  واألسالت  والتطبتقا  الع لت  املووو 
                                                                                     الرمستـــ ي واســـتضدان مصـــاير البتـــا   البدشلـــ  )مثـــر البتـــا   ال ـــضم (ي واســـتضدان األيوا  واخلـــدما  

                            والتقنتا  التحلتلت  اجلدشدة.
                                                                                   وستجر  اطوشر املنع واعهدت حتت رعاش  اللجن  وةتوجته منهاي يعمـا للـن م ا  صـائت  الوونتـ   -    ٠٦
                                                                                           داي املتقدمـ  النمــو والبلـداي النامتــ . وستاـهم  عمــال املنـع يف  وــار الفـبك  املو ــدة للمنـاةر يف اعزشــز     للبلـ

                                                                                        االستضدان احلدش  للبتا   املوووق  واهلتاكر األساست  للمعلوما  لصاحل يوائر ا  صا ا  الرمست  على 
               الصعتد العامل .

                                  شر املنــــع واملعــــاشري واألســــالت  والنمــــاذد                                           وســــوأل شكــــوي علــــى المرشــــا العامــــر وهــــو شوا ــــر اطــــو  -    ٠2
                                                                                              والتطبتقا  الىل شاتند  لتهاي أي شتض  قرارا   امس  ةفقي كر من ماائر التكنولوجتا واملاائر العلمت . 
                                                                                    وال ميتلــك المرشــا العامــر ســوى خــعة لــدوي يف هــ ت اجملــاال . ولــ لك رأى المرشــا العامــر  تفــا  فــرشق  

                                                             مباــائر التكنولوجتــا وا خــر معــخ ةملاــائر العلمتــ . وســوأل شقــدن هــ اي                         استفــارش  اونــ ي أ ــد ا معــخ
                                                                                             المرشقــاي االستفــارايي التوجتــه الــاليفن للمرشــا العامــر ةفــقي ماــائر التطــوشر التكنولــوج  واجلــوية العلمتــ . 

   ت                                                                                           ومن املتوقع أي ش م ه اي المرشقاي تواة أساست  من املاتفارشني ميكن اعزشزها مؤقتا مباتفـارشن  ضـاف
                                                                                 مــىت مــا اقت ــت ذلــك ماــائر ةعتنهــا. وة ضــاف     ذلــكي ميكــن  تفــا  فــرق استفــارش  ةفــقي املاــائر 
                                                                                       القاتوتتــ  وماــائر مجــع األمــوال لإلســراع ةعمــر فــرق العمــري مبــا يف ذلــك ةنــا  القــدرا  وماــائر االختبــار 

                              والتجرش  يف البلداي النموذجت .
  

                                     العايين وا سائين ا تعلقة بيناء القدرا                          فرق العمين التابعة لل ري   -       رابعا 
                                                                           أتفـــق المرشـــا العامـــر فـــرق عمـــر انفـــط يف لـــاال  اســـتضدان ةتـــا   الصـــور الاـــاالت  وةتـــا    -    ٠٢

                                                                                     اهلااا ارمول وةتا   وسائط التوا ر االجتماع  وةتا   أجهـزة املاـحي وفرشـا عمـر معنتـا ةلتـدرش  
                                                     ا المرع التقدن ال   أ ريفت كر وا د من ه ت المـرق. وسـوأل                                       وانمت  املهارا  وةنا  القدرا . وشعر  ه 

                                                                                   جيــر  تفــر رــ  عامــ  ات ــمن مزشــدا مــن التما ــتر عــن عملهــا و لقــا  التــدرش  الــىل ت متهــا يف املوقــع 
                      الفبك  للمرشا العامر.

 
                     بيا   الصور الساتلية -     ألف 

ّ                     الــدلتر الــ   كاتــت اعــّدت وشت ــمن معلومــا  عــن                                          أجنــز  فرقــ  العمــر املعنتــ  ةلبتــا   الاــاالت  -    ٠٩                    
                                                                             مصــاير ةتــا   ر ــد األر  ومنهجتــا   تتــاد   صــا ا  ارا ــتر و ريهــا مــن ا  صــا ا  عــن ورشــا 
                                                                                         اســتضدان ةتــا   الصـــور الاــاالت ي وشتطــرق الـــدلتر  جيــايف للمفـــارشع النموذجتــ  الــىل أعـــدإا فرقــ  العمـــر 

                                      كفــــاأل ســــبر اســــتضدان ةتــــا   ر ــــد األر  أل ــــرا                                      واوجتهــــا  عامــــ  لــــدوائر ا  صــــا  ةفــــقي است
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                                                                                           صائت . وسوأل شقون المرشا االستفار  املعخ ةملاـائر العلمتـ ي عنـدما شـتم  تفـاؤتي ةسـتعرا  الـدلتر 
                                             قبر تفرت يف املوقع الفبك  العان للمرشا العامر.

                 زالتـد للتكنولوجتـا                                                                 وةسم المرشا العامري قامت األسـتاذة كـري  متن ريسـن ويفمتـر مـن جامعـ  كوشن -    ٨١
                                                                                              يف ةرشاــبايي أســرتالتاي وعــات مــن ويفارة الصــناع  واالةتكــار والعلــم حيســرتالتاي وخبــري كبــري يف الوكالــ  الكندشــ  
                                                                                       لعلون ا  صا   عداي يورة ادرشبت  ةفقي استضدان ةتا   ر د األر  يف   صا ا  ارا تر الزراعت . 

                                 يف ةو ـو ي قبـر اتعقـاي املـؤ ر العـامل        ٨١٠2           لثـاين/توفمع        افـرشن ا   2   و   ٦                            وت مت الدورة التدرشبتـ  شـوم  
ـــــع املعـــــخ ةســـــتضدان البتـــــا   ال ـــــضم  أل ـــــرا  ا  صـــــا ا  ال                             رمستـــــ . و  ـــــر الـــــدورة التدرشبتـــــ                                                      الراة

                                                  مفاركا شنتابوي ملعاهد   صائت  من خمتلا مناوا العات.   ٨١
                                 ا   و عداي الصور الاـاالت  األولتـ                                                  وأسد   لق  العمر املفورة يف لاال  اختتار مصاير البت -    ٨٠

                                                                                        أل را  التحلتر واستضدان شىت أسالت  استضراد النواامل ا  صائت . وقدمت أش ا يراسا   فرايش  عن 
                                                                                   اســـتضدان ةتـــا   ر ـــد األر  لر ـــد املؤشـــرا  الرئتاـــت  املتعلقـــ  حيهـــداأل التنمتـــ  املاـــتدام ي وقـــدمت 

                                       ي  ضاف     املااعدة التجرشبتـ  يف اسـتضراد  “ R ”         ف  ةلرمز                                        عروضا ةفقي استضدان  زم  العالتا  املعرو 
                                                                                        النــواامل ا  صــائت  اتطالقــا مــن ةتــا   الصــور الاــاالت . وكــاي الرتكتــز العملــ  شنصــ  علــى كتمتــ  حتدشــد 

         والبتـــا      Landsat         7                                                                واصـــنتا أتـــواع ارا ـــتر اســـتنايا    ةتـــا   ســـاار استفـــعار األراضـــ  عـــن ةعـــد 
                                                                   أف ـــت  لقـــ  العمـــر    فهـــم أف ـــر ملـــواون القـــوة وال ـــعا يف البتـــا   الاـــاالت ي                   املرجعتـــ  األرضـــت . و 

                                                                            و يارة البتا   الااالت  واست الهلاي واطبتا البتا   الااالت  يف   صا ا  ارا تر.
 

                  بيا   اهلاتف احملمول -    ابء 
ــــ  ةبتــــا   اهلــــااا ارمــــول املاــــوية األو  الك -    ٨٨ ــــ  العمــــر املعنت ــــدلتلها ةفــــقي                                                           أكملــــت فرق                   املــــ  ل

                                                                            اســــتضدان ةتــــا   اهلــــااا ارمــــول أل ــــرا  ا  صــــا ا  الرمستــــ ي الــــ   شصــــا ةلتمصــــتر التطبتقــــا  
                                                                                   ومصــاير البتــا   واألســالت . وشت ــمن الــدلتر أش ــا مــاذد عملتــ  للفــراكا  ةــ  املكااــ  ا  صــائت  

ُ                           وُ تـتم  ـالت  قطـرشت  مـن فرتاـا                                                            الوونت  وشركا  اهلوااا ارمولـ  للو ـول    ةتـا   اهلـااا ارمـولي  
                                                                                          و تدوتتاتا. وسوأل شقون المرشا االستفار  املعخ ةملاائر العلمت  ةستعرا  الدلتر قبر تفـرت يف املوقـع 

                            الفبك  العان للمرشا العامر.
                                                                            وقبـــر املـــؤ ر العـــامل  الراةـــع املعـــخ ةســـتضدان البتـــا   ال ـــضم  أل ـــرا  ا  صـــا ا  الرمستـــ ي  -    ٨3

                      العاملـ  يف القطـاع اخلـا            Positium                                                      المرشا العامري قان عاملـاي يف لـال البتـا  ي شنتاـباي لفـرك        وةسم
                                                                          واملتضصصـــــ  يف لـــــال الوســـــاو ي وخبـــــري يف املنهجتـــــا  ا  صـــــائت   ةـــــع للمكتـــــ  ا  صـــــائ  لالحتـــــاي 

           رمست    ـرها                                                                        األورويبي ةتن تم  لق  عمر  ول استضدان ةتا   اهلااا ارمول أل را  ا  صا ا  ال
                                                                               مفــاركا مــن معاهــد   صــائت  وونتــ  ويولتــ . واســتعملت  لقــ  العمــر مــواي ااــتند    مفــارشع     ٨١   حنــو 

                                                                                     أقتمت مع شركا  اهلوااا ارمول  يف االحتاي األورويب والفرق األوسط و تدوتتاتاي ممـا أسـمر عـن حتلتـر 
      ةلدا.    ٠٠                     ةتا   هوااا لمول  من 

                                                           تما ــتر التقنتـ   عـداي البتـا   ولهتزهــا ومـ جتها ةسـتضدان أمثلــ                        وأفـا  املـدرةوي يف شـر  ال -    ٨٨
                                                                                       اطبتقتـــ ي مثـــر التطبتقـــا  املتعلقـــ  ةلتحـــرك الاـــكاين النمـــوذج  وأمـــاط اهلجـــرة والتنقـــر والنـــزو  ةاـــب  
                                                                               األمـــرا  والاـــتا   وماـــح ةتـــا   لموعـــا  النـــاس آتتـــا. وميكـــن مجـــع البتـــا   املتصـــل  هبـــ ت اجملـــاال  

                                                                      ي ةـــر وآتتـــا يف ةعـــة احلـــاال ي مـــن لـــدي شـــركا  اهلوااـــا ارمولـــ . و تلـــا الو ـــول              ةاـــرع  فائقـــ
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                                                                                      البتـــا   ةخـــتالأل البلـــداي وذلـــك  اـــ  الـــن م القاتوتتـــ  والاتاســـت  املتباشنـــ . واختتمـــت  لقـــ  العمـــر 
                      ول يف ا  صـــا ا  الرمستـــ                                                            مبناقفـــ   مكاتتـــ  وضـــع خـــرائط ورشـــا لرتســـتا اســـتضدان ةتـــا   اهلـــااا ارمـــ

         املفارك .        للبلداي
 

                             بيا   وسائط التواصين االجتماعي -     جيم 
                                                                                 اوجد فرق  العمر املعنت  ةبتا   وسائط التوا ر االجتماع  أش ا ةصدي استكمال يلتر ةفقي  -    ٨١

                                                                                    اسـتضدان ةتـا   وسـائط التوا ـر االجتمـاع  ملؤشـرا  الـرأ  واملواقـا. وشت ـمن الـدلتر و ـما ملضتلــا 
                                                                  لتوا ر االجتماع  )مثر اوشرت وفتابوك(ي وشر ا ألسالت  واقنتا  حتلتر ه ت                    مصاير ةتا   وسائط ا

                                                                                           املصاير وو ما للتطبتقا . وسوأل شقون المرشا االستفـار  املعـخ ةملاـائر العلمتـ  التـاةع للمرشـا العامـر 
                                                            ةستعرا  الدلتر قبر تفرت يف املوقع الفبك  العان للمرشا العامر.

                                                          الراةـــع املعـــخ ةســـتضدان البتـــا   ال ـــضم  أل ـــرا  ا  صـــا ا  الرمستـــ ي                   وقبـــر املـــؤ ر العـــامل   -    ٨٦
                                                                                      وةســم المرشــا العامــري قــان خــعا    صــائتوي مــن املعهــد الــووخ لعلــون ا  صــا  واجل رافتــا يف املكاــتكي 
                                                                                       وا يارة الوونتــ  لإل صــا ا  يف كولومبتــاي وعلمــا  يف املؤساــ  احلكومتــ  اهلولندشــ  املعنتــ  ة  صــا ا ي 
                                                                                             ةتن تم  لق  عمر استعملوا فتها مواي ااتند    مفارشع افمر حتلتر التنقر وحتلتر املواقا وقتاس المقر 
                                                                                 الـــ اي ةســـتضدان ةتـــا   مـــوقع  اـــوشرت وفتاـــبوك أساســـا. وشـــر  املـــدرةوي عملتـــ  احلصـــول علـــى ةتـــا   

               لتطبتقـــا  ول ـــا                                                                   وســائر التوا ـــر االجتمــاع  واســـتضراد ةتــا   ا ترتتـــت مـــن خــالل واجهـــا  ةرلــ  ا
                                                                                     الـــعاممل احلاســـوةت  والعلـــ  املاـــتضدم  لتن تـــا البتـــا   ولهتزهـــا وأ ـــدو املنهجتـــا  املتعلقـــ  ةتحلتـــر 

                              البتا  ي مبا يف ذلك التعلم ا ل.
                                هــا ومــدى مشوهلــا أمــرا مهمــا يف عملتــا   ت                                           وشعــد فهــم تطــاق ةتــا   الوســائط االجتماعتــ  ووبتع -    ٨2

                                                              مجتــع منصــا  وســائط التوا ــر االجتمــاع  معروفــا ةلقــدر تماــه لــدى المطــا                        التحلتــر املــ كورة. فلــتس 
ــــــ  عــــــدي املاــــــتضدم  وا  اوــــــ  مبوا ــــــماإم االقتصــــــايش   ــــــاد ارللــــــوي    معرف                                                                                العمرشــــــ  املضتلمــــــ . و ت
                                                                                      واالجتماعت ي أ  أهنم  تاجوي    فهم المط  الاكاتت  الىل ه  قتد البح . وميكن لاـلوك املاـتضدم  

                                                                                   ى اــواار تفــر املعلومــا ( وتطــاق املــواي املنفــورة )أعامــ  هــ  أن خا ــ ( أي شــؤورا أش ــا يف ا را         )مثــر مــد
           املعع عنها.

 
                 بيا   أجهزة ا سح -     دال 

                                  . وةــــدأ  يف مزاولــــ  عملهــــا    ــــ  الل ــــ      ٨١٠2                                   أتفــــطت فرقــــ  عمــــر جدشــــدة يف تتاــــاي/أةرشر  -    ٨٢
                                                                                 العلت  املفمرة واألسالت  ا  صائت  الىل وضـعها مكتـ  ا  صـا ا  يف أسـرتالتا ومكتـ  ا  صـا ا  

     اســت                                                                                  يف تتويفشلنــدا ومكتــ  ا  صــا ا  يف هولنــدا الســتضدان ةتــا   أجهــزة املاــح يف  تتــاد األرقــان القت
                                                                                   االسـتهالك. وكاتـت هـ ت األسـالت  ا  صـائت  والل ـ  العلتـ  املفـمرة قاةلـ  للتقاسـم ومووقـ  ةفـكر       ألسعار 

                                                                                       جتد. وقد استعرضت األسالت  وجرى تفرها ةو مها اطبتقا  ممتو   املصدر ةستعمال  زم  العالتا 
” R “ .   عامـر املفـرتك ةـ  األمـا                                                            وقدمت أ اةت فرق  العمر عندما قرر  أي اوا ـر  وـالع المرشـا ال                     

                                             املعخ   صا ا  األسعار على التقدن ارريف يف عملها.
                                                                               وةــدأ أع ــا  هــ ت المرقــ  أش ــا ةصــتا   يلتــر شفــر  وشبــ  لموعــ  عرش ــ  مــن أســالت  اســتضدان  -    ٨٩

                                                                                        ةتـا   أجهـزة املاـح يف  اـان األرقـان القتاسـت  ألســعار االسـتهالك. وسـوأل شتـتح اـوافر الـدلتر وةرلتــا
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                                                                                      املصاير املمتو   للمكاا  ا  صائت  األخرى لرش  واختبار ةتا   أجهزة املاـح السـتضدامها ارتمـر يف 
                                                                                     عملت   تتاد ا  صا ا ي    جات  البتا   املاتضرج  من ا ترتتت وةتا   الدراسا  االستقصائت .

                أســـرتالتا ومكتـــ                                                          وةســـم المرشـــا العامـــري ت ـــم خـــعا    صـــائتوي مـــن مكتـــ  ا  صـــا ا  يف -    3١
                                                                          ا  صـــا ا  يف ةلجتكـــا ومكتـــ  ا  صـــا ا  يف كنـــدا ومكتـــ  ا  صـــا ا  يف الـــدامرك  لقـــ  عمـــر 
                                                                                    ادرشبتــ  ةفــقي أجهـــزة املاــح واســتضدان ةتـــا   ا ترتتــت لتجمتــع األرقـــان القتاســت  ألســعار االســـتهالكي 

                          ضدان البتــا   ال ــضم  أل ــرا                                                              وذلــك ماــا  التــون الــ   ســبا اتعقــاي املــؤ ر العــامل  الراةــع املعــخ ةســت
                                                                                      ا  صا ا  الرمست . وقد أ  ت  لق  العمر معلوما  عن كتمت  الو ول    ةتا   ا ترتتتي واختتار 
                                                                                        مصاير البتا  ي و عداي البتا   األولت  لالستضداني وو ا  ال  انمت  ةتا   أجهزة املاح يف ةلداي 

                                            ةســتضدان ةــر ممل لألرقــان القتاســت  ألســعار االســتهالك                                          خمتلمــ . كمــا ا ــمنت  لقــ  العمــر عرضــا مباشــرا
ّ                       أُعــّد ةواســط   زمــ  العالتــا     ُ” R “  ي وقــدمت ماــاعدة عملتــ  يف اســتضراد ةتــا   ا ترتتــت مــن مواقــع                                                     

                                                                               شـــبكت . وأف ـــى ذلـــك    فهـــم أف ـــر لقـــوة و ـــدوي اســـتضدان ةتـــا   أجهـــزة املاـــح وةتـــا   ا ترتتـــت 
                                               تا  مؤشرا  لمتع األرقان القتاست  ألسعار االستهالك.                              ومواون القوة وال عا يف عدة منهج

 
                                     التدريب وتنمية ا هارا  وبناء القدرا  -     هاء 

                                                                                    ت مت فرق  العمر املعنت  ةلتدرش  وانمت  املهارا  وةنا  القدرا  عملها  ول اطوشر األسالت   -    3٠
                          يف الـــن م ا  صـــائت  الوونتـــ ي                                                            واأليوا  لتقتـــتم اال تتاجـــا  مـــن املهـــارا  املتعلقـــ  ةلبتـــا   ال ـــضم  

                                                                                         واناـــتا الـــدورا  التدرشبتـــ  للمرشـــا العامـــري و عـــداي مـــنهمل شتـــقلا مـــن و ـــدا  ادرشبتـــ ي والتعـــاوي ضـــمن 
                                                                                     الفبك  العاملت  لعاممل التـدرش  علـى اسـتضدان البتـا   ال ـضم  أل ـرا  ا  صـا ا  الرمستـ . وعملـت 

                                          يف الـع ممل األورويب للتـدرش  ا  صـائ  ل ـماي                                               فرق  العمر من أجر ااـجتر ممثلـ  مـن البلـداي النامتـ
                                    ثتر الك البلداي على الوجه املناس .

                                                                               وأمان ارامـاع ولبـا  املكااـ  ا  صـائت  األوروةتـ  علـى الـع ممل األورويب للتـدرش  ا  صـائ ي  -    3٨
             تاةعــ  للمرشــا                                                                               قامــت فرقــ  العمــر ةتاــرشع  عــداي يوراإــا التدرشبتــ  اخلا ــ  ةــدعم مــن فــرق العمــر األخــرى ال

                                                                                          العامـر. وشـدل جنـا   لقــا  العمـر التدرشبتـ  األرةــع الـىل ت متهـا فـرق العمــر يف ةو ـو  يف افـرشن الثــاين/
                                                                             على أي المرشا العامر قاير على اوفري ةر ممل اعلم مووـوق ةـدعم مـن البلـداي األع ـا  يف       ٨١٠2      توفمع 

           ةلتعـاوي مـع       ٨١٠٢                 وا عـالي عنـه يف عـان                                                        فرق العمر. ومن املتوقع أي شتوا ر  عداي منهمل اعلم موووق
                                            أع ا  فرق العمر ولموع   يارة المرشا العامر.

  
                                                            نتتتتتائؤ ا تتتتملير العتتتتا ي الرابتتتتل ا عتتتت  ابستتتتتددا  الييتتتتا   الضتتتتدمة ألغتتتتراض  -       خايسا 

                اإلحصاءا  الرمسية
              ا ا  الرمستــ  يف                                                               عقــد املــؤ ر العــامل  الراةــع املعــخ ةســتضدان البتــا   ال ــضم  أل ــرا  ا  صــ -    33

  .     ٨١٠2                  افرشن الثاين/توفمع     ٠١         ٢                                                     ويفارة ا عالن واالاصاال  الكولومبت  يف ةو و  خالل المرتة من 
                                       مــن خــعا  ا  صــا  وعلمــا  البتــا   وأخصــائت       ٨٢١                                   وقــد   ــر جلاــا  املــؤ ر يف املتوســط حنــو مــن 

      شضصـا.      3١١                      يف التـون األول مـن املـؤ ر                                                        اكنولوجتا املعلوما  من أحنا  العاتي  ت  ةلغ عدي املفـارك 
ُ                                                                         وقد ت م املؤ َر المرشُا العامر ةلتعاوي الووتـا مـع ا يارة الوونتـ  لإل صـا ا  يف كولومبتـاي وهـ  املكتـ          َ             

                         ا  صائ  الووخ هل ا البلد.
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ُ                    وكاي املوضوع الرئتُس للمؤ ر هو استضدان  -    3٨      طوشر                 لتقاسم وابايل وا   “                        اعاوتتا  البتا   املوووق  ”                 
                                                                                      ابايل البتا   واخلدما  والتطبتقـا  مـن أجـر حتـدش  الـن م ا  صـائت  الوونتـ . ويف اخلطـان الرئتاـ  

                                                           مــدشر املركــز ا قلتمــ  للدراســا  املتعلقــ  ةتطــوشر لتمــع املعلومــا  يف    ي (3 )                         الــ   ألقــات ألكاــندر ةرةوســا
                             وحتــدش  الــن م ا  صــائت  الوونتــ                                                          العايفشــري ةــ  هــ ا املاــؤول ةوضــو  والوــ  لــاال  اســرتااتجت  لتجدشــد 

                                                ُ       ا                            وهــ   )أ( ا  ــال  املؤساــ  فتمــا شتعلــا ةلفــراكا  املتعــديُة أ ــحانا املصــلح  والــدور القتــاي  الــ   
                                                                                    ا ــطلع ةــه املكااـــ  ا  صــائت  الوونتـــ ( )ن( ووضــع معــاشري جدشـــدة للبتــا   املمتو ـــ  وأمــن البتـــا   

                                      اجلدشــــــدة للبتــــــا   ال ــــــضم  ومــــــا شتعلــــــا هبــــــا مــــــن                                             وقاةلتــــــ  التفــــــ تر البتــــــخ( )د( واســــــتضدان املصــــــاير
                                                                                       اكنولوجتا ي مبا يف ذلك فـزشن البتـا   و يمـاد البتـا   والـتعلم ا ل والـ كا  اال ـطناع . وسـلم حيي 
                                                                                       اســتضدان البتــا   ال ــضم  شنطــو  علــى حتــداي  ةفــرش  واقنتــ  واكنولوجتــ . ةتــد أي العــائا الــرئتس هــو 

                                                    ى املمارسا  اجلتدة يف التصـد  لتلـك التحـداي  مـن خـالل  تفـا                           واةع مؤسا . وسلط ال و  عل   ذو
                                                            افــارك فتهــا جهــا  معنتــ  متعــديةي وذلــك مــثال مــن قبــر مراكــز البتــا      “                        اعاوتتــا  للبتــا   املوووقــ  ”

                                                                                      الوونتــ  ومؤساــا  علــم البتــا   املعنتــ  ةلبحــ  والتطــوشر و تتــاد ا  صــا ا . وعلــى الصــعتد الــدولي 
                                                                       للمرشا العامر العامل  املعخ ةسـتضدان البتـا   ال ـضم  أل ـرا  ا  صـا ا  الرمستـ                  ستتتح  تفا  منع 

                                                                                         اكمل  الفبك  الناشط  املتقلم  من املناةر الوونت  وا قلتمت  لتجدشد ا  صا ا  الرمست  وحتدشثها.
                 الوونت  وحتدشثهاي                                                                   واناول املؤ ر موضوعه الرئتس اتطالقا من احلاج     لدشد الن م ا  صائت   -    3١

                                                                                      وةــ لك أقــان  ــل  متتنــ  كطــ  عمــر كتــ   وي العاملتــ  ةفــقي ر ــد التقــدن ارــريف يف انمتــ  خطــ  التنمتــ  
                                                              ُ     عـــن ورشــا اســـتضدان التكنولوجتــا اجلدشـــدة واملبتكــرة املتعلقـــ  ةلبتــا  . وُعرضـــت       ٨١3١              املاــتدام  لعــان 

                                    تـ  وونتـ  و قامـ  مراكـز ةتـا     ـرش  يف                                                    مبايرا  اعاوتت  جدشدة  تفا  مراكز ةتـا   ومؤساـا  علم
                                                                                 ةلـــداي  خمتـــارة أل ـــرا  املوا مـــ  واولتـــد القتمـــ  يف الن ـــان ا  صـــائ  الـــووخ. ويف وقـــت ال ـــاي ركـــز  
                                                                                              لقـا  النقـاع علـى اوسـتع تطـاق املفـارك  يف التعاوتتـا  العاملتـ  احلالتـ  الـىل اقويهـا فـرق العمـر التاةعــ  

                                                     ةتــا   ر ــد األر  وةتــا   أجهــزة املاــح وةتــا   اهلــااا ارمــول.                             للمرشــا العامــر يف لــال اســتضدان 
                                                                                       وشدي كر من المرق على يور الـدوائر ا  صـائت  يف حتدشـد معـاشري البتـا   واألسـالت  والـتعلم واجلهـا  
                                                                                         الفرشك  املوووق  يف استضدان مصاير البتا  . وشنب   أش ا اوفري الوسائر الاليفم  لتمك  االوالع على 

                                                                                   املعاشري واستضدامها عن ورشا منـع  ةـع للمرشـا العامـر. وأكـد   لقـ  تقـاع ةفـقي املعـاشريي شـارك     ه ت 
                                                                                         فتها ممثلو القطاع  اخلا  والعاني احلاج     حتدشد مبايا ومعاشري التفـمري وأمـن البتـا   وتاشتهـا مـن 

     ر.                                                                 أجر اقاسم البتا   على حنو مقمويي وه  أمور ف ع لتطوشر اكنولوج  متوا
                                                                           ويف اجللاـــ  اخلتامتـــ  للمـــؤ ري عـــر  مكتـــ  ا  صـــا ا  الوونتـــ  للمملكـــ  املتحـــدة لعشطاتتـــا  -    3٦

                                                                                         الع مــى وأشرلنــدا الفــمالت  األســاس املمهــوم  للهتكــر األساســ  املتــوخى ملنــع المرشــا العامــر فتمــا شتعلــا 
                        لبتـــا   املوووقـــ  واألســـالت                                                                    ةلبتـــا   والتكنولوجتـــا. وشراكـــز مـــوذد البتـــا   والتكنولوجتـــا علـــى ممهـــون ا

                                                                                    املوووقـــ  واجلهـــا  الفـــرشك  املوووقـــ  والـــتعلم املووـــوق  قامـــ  اوا ـــر ةـــ  املاـــتضدم  وأ ـــحان املصـــلح  
                                                                                         و ضما  القتم  علتهي كما أته شاتند    لموعا  كبرية من اخلدما  األساست  املتما علتهاي والىل ميكن 

    ست                 َّ                              أمثل  لديةي معزَّيفة ةعرو  افمر خدما  الدعم األسا                                     اقامسها ضمن  وار التعاوي الدول. وقدمت 
                                                             ا كدما  البتا   احلااس ي واطـوشر العلتـا ي وخـدما  النفـري وخـدما   ل ع                       الىل شقدمها املنع فتما شت

__________ 

 ميكن االوالع على تي اخلطان عع الراةط الفبك  التال  (3) 
https://unstats.un.org/unsd/bigdata/conferences/2017/default.asp. 

https://unstats.un.org/unsd/bigdata/conferences/2017/default.asp
https://unstats.un.org/unsd/bigdata/conferences/2017/default.asp
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                                                                                   التحلتال ي وخدما  استتعان البتا  . وشراكز مجتع اخلدما  األساست  املقرت ـ     ةرلتـا  املصـدر 
               تال متا   لا .              املمتو ي وه  ةل

    ُ                                                                                 واخُتتم املؤ ر ةتبايل ا را  ةفـقي  عـالي ةو ـو  والتعبـري عـن االلتـزان ةلتعـاوي ةفـقي منـع المرشـا  -    32
                                         العامر من خالل فرق العمر القائم  واجلدشدة.

  
                            جراءا  ا قرتحة لل ري  العايين  اإل -       سادسا 

                                            واطوشرتي وقد جرى ان تم التعاوي ةفقي املنع من                                         أتفق المرشا العامر جلن  خمصص  لصتا   املنع  -    3٢
                                                                                ُ       خــالل فــرق العمــر التاةعــ  لــهي الــىل اعمــر يف شــكر اعاوتتــا  عاملتــ  للبتــا  . ولمــرق العمــر آلتــُ   ةــال  
                                                                                     معروفــ  يف  وــار المرشــا العامــر وســتجر   تفــا  اعاوتتــا  جدشــدة للبتــا   ةو ــمها فــرق عمــر جدشــدة 

                                                              اتمثر ا جرا ا  الىل ستتض ها المرشـا العامـر يف األجـر القرشـ  يف   ـان                              اعمر يف  وار المرشا العامر. و 
                                                                                وضـــع األســـس املمهومتـــ  ملنـــع المرشـــا العامـــري وحتـــدش  موقعـــه الفـــبك     ـــ  وســـتل  أف ـــر للتوا ـــر 

                                  والنهو  ةع له يف لال ةنا  القدرا .
 

                  تنقيح هيكين اإلدارة -     ألف 
                                                لــه رئتاــاي مفــاركاي ةاــب  يفايية عــ   العمــر ةوجــه عــاني                                 اامــا المرشــا العامــر علــى أي شكــوي -    3٩

                                                                                   وةاــب  املعــارأل املتضصصــ  الاليفمــ   تفــا  منــع المرشــا العامــري ةوجــه خــا . كمــا   االامــاق علــى أي 
                                                                                      شتو  مكت  ا  صا ا  يف الدامرك ومكت  ا  صا ا  الوونت  للمملك  املتحدة رائس  المرشا العامر 

                                                                   ر شـعب  ا  صـا ا  التاةعـ   يارة الفـؤوي االقتصـايش  واالجتماعتـ  يف األماتـ                      ةالشرتاك ةتنهمـا. وسـتعم
                                                                                         العام ي ةعتبارها أمات  المرشا العامري على موا ل   والع الرئتا  املفارك  جبمتع أتفط  المرشا.

                                                                         وســوأل شفــرأل مكتــ  ا  صــا ا  يف الــدامرك علــى ةــر ممل عمــر المرشــا العامــر فتمــا شتعلــا  -    ٨١
                                                                               لعمــر. وشتــقلا فرشــا ا يارة احلــال أساســا مـن رؤســا  فــرق العمــري ةقتــاية مكتــ  ا  صــا ا  يف       ةمـرق ا

                                                                                                  الدامرك. وقد أعتد اامت  ه ت المرق  ةللجن  املعنت  ةتعاوتتا  البتا   العاملت ي ةلن ر    أي فرق العمر 
                        ا  يف الدامرك. وستوا ر                                                               ازاول تفاوها يف شكر اعاوتتا  عاملت  للبتا  ي وسترتأسها مكت  ا  صا

                            ا  الوونتــ  يف اململكــ  املتحــدة.                                                            اللجنــ  احلالتــ  املعنتــ  ةملنــع العــامل  عملهــا حتــت قتــاية مكتــ  ا  صــا 
                                             المرشـا العامـر وأساسـه املمهـوم  ووسـائر االاصـال  ع                                           وستقون ه ت اللجن  ادرجيتا ةوضع يراس  جدوى منـ

                                                    لبتــا   والتكنولوجتـا ضــمن الفــبك  املو ـدة للمنــاةر. وســوأل                                      يف تطاقـهي مــع الرتكتـز علــى  وــارت املتعلـا ة
                                                                                      اقون شـعب  ا  صـا ا  ةتت ـان  ةـال  مجتـع أع ـا  المرشـا العامـر ةلتطـورا  الـىل جيـر   جنايفهـا ةقتـاية 

                   جلنىل المرشا العامر.
          ر العلمتـ                                                                         وجير  الن ر يف  مكاتت   تفا  فرشق  استفـارش   ـا المرشـا االستفـار  املعـخ ةملاـائ -    ٨٠

                                                                            مكتــ  ا  صــا ا  يف الــدامركي والمرشــا االستفــار  املعــخ مباــائر التكنولوجتــا ةرائســ  مكتــ        ةرائســ  
                                                                                   ا  صا ا  الوونت  يف اململك  املتحدة. وسوأل جير  اوجته يعوة ألع ـا  المـرشق  االستفـارش  ةصـم  

                     وـار مرجعـ  الختصا ـا                                                           شضصت ي ةنا  على  جنـايفاإم وخـعإم كـر يف لـال فصصـه. وسـتتع  وضـع
                                                                                       المرشق  وافـكتر أع ـائهما. وسـتقون المرشـا االستفـار  املعـخ ةملاـائر العلمتـ ي يف تطـاق املهـان األو  
                                                                                         الىل ست طلع هباي ةستعرا  األيل  احلالت  الىل أعدإا فرق العمر ةفقي ةتا   الصور الااالت  وةتا   
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                                               جتمـــاع ي ةتنمـــا ســـتقون المرشـــا االستفـــار  املعـــخ مباـــائر                                    اهلـــااا ارمـــول وةتـــا   وســـائط التوا ـــر اال
                                                                                               اكنولوجتا  سدا  املفورة ةفقي هتكر ان تم منع المرشا العامـر والتفـ تر البتـخ للمنـاةر العاملـ  يف  وـار 

               الفبك  املو دة.
                                                                                        أمـا فتمـا شتعلـا ةلعملتـ  التدرجيتــ  لوضـع اما ـتر يراسـ  جــدوى منـع المرشـا العامـر اســتنايا -    ٨٨

                                                                                     لـارن فـرق العمـري فاـوأل شطلـ  مـن فـرق العمـر الن ـر ةتمصـتر يف اجلواتـ  القاتوتتـ  لتعاوهنـا يف لـال 
                                                                                    البتــا  ي مثــر الو ــول    البتــا   الــىل  لكهــا جهــا  خا ــ ي والتعــاوي مــع القطــاع اخلــا ي و يمــاد 

                         الت  لتنمت  اعاوهنـا يف لـال                     ُ                                             البتا   وما أشبه. وسُتطل  من فرق العمر أش ا أي ادرس ةتمصتر ا اثر امل
                                                                                          البتـــا   وةنـــا  القـــدرا  واالختبـــار والتجرشـــ  يف البلـــداي النموذجتـــ  وموا ـــل  القتـــان ةـــ لك. وقـــد شتعـــ  
                                                                                           تفــا  فـــرق استفـــارش  لـــدية للن ـــر يف املاـــائر القاتوتتـــ  وماــائر التموشـــر ابعـــا للتقـــدن الـــ   حتـــريفت فـــرق 

       العمر.
 

                         القائمة وإنشاء فرق جديدة                           توسيل نطاق يها  فرق العمين -    ابء 
 ُ                                                                               سُتطل  من فرق العمر القائم  اوستع تطاق عملها من خالل القتان  را   )أ(  يراد اقاسم  -    ٨3

                                              )ن( و عــداي  لقــا  عمــر لتــدرش  املفــارك  يف البلــداي    (                                    البتــا   واألســالت  املفــمول   قــوق امللكتــ 
                ُ                     وعــالوة علــى ذلــكي شُتوقــع مــن فــرق العمــر أي                                          )د( واوســتع تطــاق شــراكاإا مــع القطــاع اخلــا .   (       النامتــ 

                                                                                     افــرع يف اســتضدان منــع المرشــا العامــر وخدمااـــه األساســت  لتقاســم املعلومــا . ويف ضــو  ةــر ممل العمـــر 
                   وأي اقـدن هبـ ا الفـقي       ٨١٠٢        ُ                                                  اجلدشدي سُتطل  مـن فـرق العمـر أي ااـتعر  اختصا ـاإا يف أوائـر عـان 

                           ةتعاوتتا  البتا   العاملت .                                   اقرشرا    جلن  المرشا العامر املعنت  
                                                                              وســـتجر   تفـــا  فـــرق عمـــر جدشـــدةي وال ســـتما فرقـــ  العمـــر املعنتـــ  مباـــتويع البتـــا   التجارشـــ   -    ٨٨

                                                                                       ةقتاية شعب  ا  صا ا ي وفرق  العمـر املعنتـ  ةلبتـا   املتعـدية املصـاير ةقتـاية مكتـ  ا  صـا ا  يف 
                                           تــــا   ةقتــــاية مكتــــ  ا  صــــا ا  الوونتــــ  يف اململكــــ                                           الــــدامركي وفرقــــ  العمــــر املعنتــــ  حيمــــن وافــــمري الب

                                                                                           املتحدة. وستوا ر المرشا العامر الن ر يف  مكاتت   تفا  فرق عمر أخرى ةفقي املاـائر املواضـتعت  مثـر 
                                                                                          ا  صـا ا  االقتصــايش  واملالتــ ي واالقتصــاي الرقمـ ي وا ــري املنــا ي والعمــر مـع اجلهــا  الفــرشك  املوووقــ . 

ُ                      مس  يف  تفا  فرق العمر اجلدشدة أي ُ دَّيي ةلناب     فرق ي رئتُاها وأع اؤها امللتزموي               ومن اجلوات  احلا                       َّ  ُ                                
                                                                                       ال شن ستجعلوي مفاركتهم جز ا من ةر ممل العمر العاي  يف  وـار املؤساـا  الـىل شعملـوي فتهـا واكـوي 

  .                                                                          لدشهم الر ب  يف العمر عن ورشا استضدان عملتا  اطوشر سرشع  وااباع هنمل خمصي ل لك
 

                                 النهوض اب نرب ا وثوق لل ري  العايين -     جيم 
                                                            ي سـوأل اعمـر جلنـ  المرشـا العامـر املعنتـ  ةملنـع العـامل ي ةلتعـاوي مــع     ٨١٠٩-    ٨١٠٢        يف المـرتة  -    ٨١

                                                                                    المرشـا االستفــار  املعـخ مباــائر التكنولوجتـاي علــى وضـع مــوذد أول للمنـع وســتجر  لرشبـه مــن جاتــ  
                                                                لعامــر علــى ســبتر االختبــار األول. وســتجر   قامــ  منــع المرشــا العامــر علــى                           فــرق العمــر التاةعــ  للمرشــا ا

                                                                                       هتكــر ســحايب مــري شتــتح مبـــدئتا اقاســم البتــا   واخلــدما  والتطبتقـــا  العامــ  ةعتبارهــا منمعــ  عامـــ ي 
                                                 تثما كاي ذلك ممتدا وممكنا من النا ت  القاتوتت .
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                                         فرشك  املوووق  يف أقرن وقت ممكن لتتاري اطوشر   ُ                                     وسُتمتح منع المرشا العامر يف وجه اجلها  ال -    ٨٦
                                                                                                اعاوتتا  البتا   املوووق . وستتو  اللجن  املعنتـ  ةملنـع العـامل  اقرشـر املبـايا والعملتـا  األولتـ  لتحدشـد 

                       اجلها  الفرشك  املوووق .
           منتـدى شتـتح                                  ُ                                      وعلى أساس مبايا التطـوشر الاـرشعي شُتـوخى مـن منـع المرشـا العامـر اطـوشر واـوفري  -    ٨2

                                                                                    للجهـــــا  الفـــــرشك  املوووقـــــ  القـــــدرة علـــــى )أ( التعـــــاوي فتمـــــا ةتنهـــــا الةتكـــــار مصـــــاير جدشـــــدة للبتـــــا   
                                                                                       واستكفــافها( )ن( اختبــار وابــايل أســالت  كتاةــ  ل ــ  التفــمري العالــ  واألســالت  ا  صــائت  وأســالت  

                       ةلنمــع علــى مؤساــا  اجلهــا                                                                  علــم البتــا  ( )د( املفــارك  يف أتفــط  الــتعلم وةنــا  القــدرا  الــىل اعــوي
                                                                                الفـــرشك ( )ي( االختتــــار مـــن ةــــ  لموعـــ  متنوعــــ  مــــن اخلـــدما  األساســــت  واطبتقـــا  احلوســــب  وفــــزشن 

  (   هــــ   ( ) (                                                                             البتـــا   )مبـــا يف او تـــد وســـائلها اخلا ـــ  ةحلوســـب  ا لكرتوتتـــ  وفـــزشن البتـــا   كجـــز  مـــن املنـــع
                                           الل ــا  العلتــ  املفــمرة واألســالت  ميكــن اعتبارهــا                                              التعــاوي مــن أجــر االامــاق علــى أ  مصــاير البتــا   و 

ــــوفري ا  صــــا ا   “      موووقــــ  ” ــــىل جيــــر  اختبارهــــا واالامــــاق علــــى متاتتهــــا لالســــتضدان العــــان يف ا                                                                          ي أ  ال
          واملؤشرا .

                                                                       وستاـــــعى اللجنـــــ  املعنتـــــ  ةملنـــــع العـــــامل ي مـــــن خـــــالل عملهـــــا مـــــع المرشـــــا االستفـــــار  املعـــــخ  -    ٨٢
                                                                      احللول التقنت  الاليفمـ  لتوسـتع تطـاق منـع المرشـا العامـر    ـ   مكاتتـ  االوـالع                      ةلتكنولوجتاي     جياي 

                                                                                املتمـــاشز علــــى ةتــــا   مـــن أتــــواع وفطــــا  خمتلمـــ ي  اــــ  املاــــتعمر و الـــ  االســــتضدان يف  ــــدوي المــــرتة 
ّ                                                      . وةـــ لكي ســـتتمّكن مقـــدمو البتـــا   مـــن ابـــايل ةتـــا   أكثـــر  ااســـت ي ولـــتس فقـــط     ٨١٨١-    ٨١٠٩              

                                                                         تا ـــ  للعمـــوني  ذ أهنـــم ســـتكوتوي واوقـــ  مـــن هوشـــ  املاـــتعمل  الـــ شن ميكـــنهم االوـــالع علـــى           البتـــا   امل
                                                                                  ةتـا إم ومـن ال ـر  مــن ذلـك. وسـتجر   وبــا  جـدوى ممهـون االوـالع املتمــاشز علـى البتـا   واقاســم 

              لفـبك  العاملتـ                                                                                    البتا   ةلتفاور الووتا مع البلدايي مع مراعاة أورها التفـرشعت  للاـما  هلـا ةملفـارك  يف ا
                                          للمناةر على املاتوى ال   شناس  وضعها ارل .

 
                                     وضل بر يؤ العمين ا تعل  ابلتعلم ا وثوق -     دال 

                                      ُ  ّا                                           ةرهنت  لقا  العمر التدرشبت  األرةع الىل تُ ّامت يف ةو و  على قدرة المرشا العامر على اقدمي  -    ٨٩
                                  ا ا  الرمستــ . و  ان ــتم الــدروس ةــدعم                                                  يروس ةفــقي اســتضدان مصــاير جدشــدة للبتــا   لتجمتــع ا  صــ

                                                                                            قـو  مــن أع ــا  فـرق العمــر التاةعــ  للمرشـا العامــر. ومــن املتوقـع أي شتوا ــر اطــوشر ةـر ممل ةنــا  القــدرا  
                                              ةتن تم عدي من  لقا  العمر على الصعتد ا قلتم .      ٨١٠٢          ه ا يف عان 

                                                                                       وهناك ااماق مبدئ  على ان تم  لق  عمر ادرشبت   قلتمت  ةفقي استضدان ةتا   الصور الاـاالت   -    ١١
  .     ٨١٠٢                                                                             للمحا ــتر وا  صــا ا  ذا  الصــل  يف منطقــ  آســتا وارــتط اهلــايا خــالل الرةــع الثــاين مــن عــان 
          . وهنــاك                                                                            وستفــرأل جامعــ  كوشنزالتــد للتكنولوجتــا علــى هــ ت املبــايرة وذلــك ةــدعم مــن شــعب  ا  صــا ا

                                                                                   ا تمـــال كبـــري يف ان ـــتم  لقـــ  عمـــر ادرشبتـــ   قلتمتـــ  ةفـــقي اســـتضدان ةتـــا   اهلوااـــا ارمولـــ  أل ـــرا  
       َّ                              . وســتن َّم  لقــ  العمــر لــديا ةقتــاية شــرك      ٨١٠٢                                           ا  صــا ا  الرمستــ  يف  ــدوي الرةــع الثالــ  مــن عــان 

Positium          وانمتــ  املهــارا  وةنــا                                                         وةــدعم مــن شــعب  ا  صــا ا . وســتؤكد فرقــ  العمــر املعنتــ  ةلتــدرش                         
                                                   القدرا  ه ت األتفط  و ريها من األتفط  يف الوقت املناس .
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      لرمسية ا                                                              ا ملير العا ي اخلايس ا ع  ابستددا  الييا   الضدمة ألغراض اإلحصاءا  -     هاء 
َ                                       شُقرتَ  أي شن م المرشا العامُر املؤ َر العامل  اخلامس املعخ ةستضدان البتـا   ال ـ -    ١٠       ُ                        َ           ضم  أل ـرا  ُ  

                                                 يف أفرشقتــا. و ــىت ذلــك احلــ ي ســتن م المرشــا العامــر جلاــ        ٨١٠٩                           ا  صــا ا  الرمستــ  يف خرشــا عــان 
                                                                                   ُ       وا دة أو أكثر ةفقي مواضتع متصل  ةعمله أونا  منتدى األمم املتحدة العـامل  للبتـا   الـ   سـُتعقد يف 

      يف ييب.      ٨١٠٢                  افرشن األول/أكتوةر 
 

   يين                    تغيري اسم ال ري  العا -     واو 
                                                                                 املزشد من املناقفا  ةفقي ا تري اسم المرشا العامر وأفرق  العمر التاةع  له وةفقي ا تري    ى     ستجر  -    ١٨

                             أعالت( ا تري اسـم المرشـا العامـر     3٨                                                              ورإا. وقد اقرت  ألكاندر ةرةوسا يف كلمته الرئتات  )ات ر المقرة 
                          وشنب ــ  أي شعكـــس االســم اجلدشـــد                                                          لتجاــد أكثــر كامـــر تطــاق األتفـــط  الــىل ش ـــطلع هبــا المرشــا العامـــر.

َ  ع                                                                                     ماــاَر ع عمــر المرشــا العامــري و ــا التعاوتتــا  العاملتــ  ةفــقي البتــا   واملنــع العــامل . وعــالوة علــى ذلــكي     
                                                                               ميكـــن ا تـــري ااـــمت  األفرقـــ  العمـــر لـــتعكس مواضـــتع عملهـــا أو لـــال اختصا ـــها ا  صـــائ  عوضـــا عـــن 

                                           مصدر البتا  ي كما هو الفقي يف الوقت الراهن.
  

                        النقاط ا طروحة للمناقشة -       سادسا 
                               يري عن وجها  نظرها بشأن يا يلي:                    اللجنة يدعوة إىل التع -    ١3

                                                                  التقتتد  التتذي أحتترري ال ريتت  العايتتين ا عتت  ابستتتددا  الييتتا   الضتتدمة ألغتتراض     )أ( 
                                         اإلحصاءا  الرمسية وأفرقة العمين التابعة له؛

                             ابستتتتتتددا  الييتتتتتا   الضتتتتتدمة ألغتتتتتراض                                نتتتتتتائؤ ا تتتتتملير العتتتتتا ي الرابتتتتتل ا عتتتتت      )ن( 
                 اإلحصاءا  الرمسية؛

                                                                               واقرتاح التطوير التدرجيي، برعاية اللجنة،  نرب ال ري  العايين ابعتياري تعاونية عا ية     )د( 
                                                                                        للييتا   والييتا   ال وقيتة ا وثوقتة واألستاليب ا وثوقتتة واشهتا  الشتريكة ا وثوقتة والتتعلم ا وثتتوق 

                إلحصاءا  الرمسية.                   تقد  خديا  لدوائر ا
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           ا رف  األول
                                                             عضتتتوية ال ريتتت  العايتتتين العتتتا ي ا عتتت  ابستتتتددا  الييتتتا   الضتتتدمة ألغتتتراض   

                اإلحصاءا  الرمسية
 

        ا نظما         اليلدان

                     مصرأل التنمت  األفرشق         أسرتالتا

                 اجلماع  الكارشبت         ةن اليشش

                         اللجن  االقتصايش  ألفرشقتا        العايفشر

                االقتصايش  ألوروة       اللجن           الكامريوي

                                              اللجن  االقتصايش  واالجتماعت   ستا وارتط اهلايا      كندا
                           املكت  ا  صائ  لالحتاي األورويب     الص 

             النبة العامل          كولومبتا

                   ندوق النقد الدول        الدامرك

                                         من م  التعاوي والتنمت  يف املتداي االقتصاي     مصر

                           التعاوي لدول اخللتمل العرةت                   املركز ا  صائ  جمللس        أملاتتا

                    االحتاي الدول لالاصاال            تدوتتاتا

                               املعهد ا  صائ   ستا وارتط اهلايا       شرلندا أ

                                                        شــــعب  ا  صـــــا ا  التاةعـــــ   يارة الفـــــؤوي االقتصـــــايش  واالجتماعتـــــ           شطالتا
       املكاتك                                   التاةع  لألمات  العام  لألمم املتحدة 

       العامل              االحتاي العشد        امل رن

            البنك الدول       هولندا

      عماي
        ةكاتاي
        الملب 

             مجهورش  كوراي
                         اململك  العرةت  الاعويش 

        سوشارا
                        ا مارا  العرةت  املتحدة

                 شرلندا الفمالت  أ                                اململك  املتحدة لعشطاتتا الع مى و 
                       مجهورش  انزاتتا املتحدة

                        الوالاي  املتحدة األمرشكت 
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      الثاين      ا رف  

              نص إعالن بوغوات  

                                                                                     ي المرشـا العامــر العـامل  أونــا  املـؤ ر العــامل  الراةـع املعــخ ةسـتضدان البتــا   ال ـضم  أل ــرا   
                                                                                     ا  صـــا ا  الرمستــــ  املعقـــوي يف ةو ــــو ي  ذ اخـــ  يف االعتبــــار التو ـــتا  الــــوارية يف اقرشـــر فرشــــا اخلــــعا  

                                                    علومـا  أل ـرا  التنمتـ  املاـتدام  الـ   شـكله األمـ  العـاني                                    االستفارش  املاتقر املعخ ةتاضري وورة امل
             ي ومن ةتنها  “                                                 عات  ص   ااضري وورة البتا   أل را  التنمت  املاتدام  ”       املعنوي 

                                                                    التكنولوجتـــا واالةتكـــار والتحلتـــر مـــن أجـــر  تفـــا  شـــبك  ا ـــم شـــبكا  االةتكـــار يف     )أ( 
                              بحوو يف متداي البتا   وابايهلا(                                          متداي البتا   ة ت  االستماية من البتا   وال

                                                                                 ةنا  القدرا  واملواري املتصل  ةبنا  القدرا  وتقـر التكنولوجتـا وا ملـان ةلبتـا   واعبطـ      )ن( 
                                                            املواري من خالل آلتا  التموشر املبتكرة ةلفراك  مع القطاع اخلا (

                                                             والقتـــاية فتمـــا شتصـــر ةلفـــراكا  والتناـــتا ةـــ  احلكومـــا  والقطـــاع اخلـــا          احلوكمـــ     )د( 
                                                                 ّ                   واملن مــا   ــري احلكومتــ  ووســائط ا عــالن واألوســاط األكايميتــ  مــن أجــر اعزشــز ااّبــاع املمارســا  اجلتــدة 

                                                                    واملبايا يف لال ابايل البتا   والبتا   املمتو   واحلقوق املتصل  ةلبتا  (

                                                              مـــــــاي اللجنـــــــ  ا  صـــــــائت ي يف يورإـــــــا الثامنـــــــ  واألرةعـــــــ  املعقـــــــوية يف آذار/              و ذ شفـــــــري    اعت 
          ( والواثئا         E/CN.     3/2017/3                                                        ي خط  عمر كت   وي العاملت  لبتا   التنمت  املاتدام  )ات ر     ٨١٠2     مارس

   (ي        E/CN.     3/2017/5                                                اخلتامت  للمؤ را  ا قلتمت  ةفقي خط  التحول )ات ر 

ـــــدوائر                            و ذ شفـــــري    أي خطـــــ  عمـــــر كتـــــ   ـــــدعو ال ـــــا   التنمتـــــ  املاـــــتدام  ا ـــــ  لبت                                                   وي العاملت
                                                                                       ا  صـائت  العاملتــ     افـاذ  جــرا ا  يف لـال حتــدش  واعزشــز الـن م ا  صــائت  الوونتـ  االســرتااتج  مــع 
                                                                                     الرتكتز على حتدش  ا وار ا يار  واملؤساـ ( وعلـى اطبتـا املعـاشري ا  صـائت  وهتكـر البتـا   اجلدشـد 

                                                                                  تا   وابايهلا و يماجها( وعلى اتاري استضدان التكنولوجتا اجلدشدة ومصاير البتا   اجلدشدة           لتقاسم الب
                         يف عملتا   تتاد ا  صا ا (

 
      شقرت  

                                                                           عطا  يفع  كبـرية للمجـال االسـرتااتج  خلطـ  عمـر كتـ   وي ةفـقي االةتكـار والتحـدش  عـع   • 
ّ                      النهــو  ةلتعاوتتــا  العاملتــ  للبتــا  ي ةتتاــري مــن منــع عــامل  موّ ــد ومووــوق شكــوي  رضــه يف                                                         
                                                                              البداشــ  البحــ  والتطــوشر يف لــال اكتفــاأل البتــا   واالوــالع علتهــا واســتضدامهاي واملنهجتــ  

ــــاد   صــــا ا  ومؤشــــرا .      ا  صــــا ــــا ي وةنــــا  القــــدرا  مــــن أجــــر  تت                                                                     ئت ي واطبتقــــا  العالت
                                                                        وستاــمح هــ ت الفــراكا  ةالةتكــار وستاــاعد علــى حتــدش  ا  صــا ا  الرمستــ  واســتضدامها 
ّ           ملصاير البتا   اجلدشدةي مبا يف ذلك البتا   ال ضم . وستمكّان من   داو حتّول ةدفع من                                                      ّا            

                                                          صا ا  لدية أو مؤشرا  متعلق  حيهداأل التنمت  املاتدام  من                          البتا   على ماتوى  تتاد
                      أجر افاذ قرارا  أف ر(
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                                                                                       االستثمار ادرجيتا يف البح  والتطوشر عن ورشا أفرق  العمر التاةع  للمرشا العامـر العـامل  الـ     • 
      جدشدة                                                           ا               شتمثر هدفه الرئتا  يف جعر عملتا   تتاد ا  صا ا  احلالت  مبتكارة ويف  جياي سبر 

                                                                                لتجمتــع مؤشــرا  أهــداأل التنمتــ  املاــتدام ( ووضــع  وــار لتقتــتم عمــر أفرقــ  العمــر شركــز علــى 
َ                                                             توعتـ  املعلومــا  املنتَجـ  وكــ لك علـى فعالتتهــا مـن  تــ  التكلمـ  وعلــى اوسـتع تطــاق املفــارشع                     

                                                      الناجح  ةتحوشلها    منتجا  ةتا    احل  االستهالك العامل (
                                                                هتكــر البتــا   والتكنولوجتــا للمنــع العــامل  اســتنايا    متطلبــا  ةــراممل                      القتــان اــدرجيتا ةتطــوشر   • 

                                                                                       عمر أفرق  العمر التاةع  للمرشا العامر العامل ي وةنا  على الطلبا  احلقتقتـ  للماـتعمل  وعلـى 
              يراسا  اجلدوى(

                                                                          أي جيــــر  ةــــر ممل العمــــر هــــ ا للبتــــا   واخلــــدما  والتطبتقــــا  املوووقــــ  حتــــت  شــــراأل اللجنــــ    • 
ـــــا لــــدوائر ا  صـــــا ا  الرمستـــــ  يف العـــــات جبعـــــر الـــــن م                                 ال                                           ا  صــــائت  وةتوجتـــــه منهـــــاي وذلـــــك يعمال

                                                           ا  صائت  الوونت  للبلداي املتقدم  والبلداي النامت  يف  متمه(
                                                                               أي شعتمــد املنــع العــامل  علــى املمارســا  الم ــلى يف مبــايرا  القطــاع  اخلــا  والعــان املتعلقــ    • 

                                                                ي الدوائر ا  صائت  الرمست  ةبىن حتتت  للتكنولوجتا وةفبك  لالةتكار يف                     ّ ةلبتا   ال ضم ي وشزوّ 
                                                            لال البتا  ي وشليب احلاج     شبك  مرتاةط  ومو دة لتتاري ما شل  

ـــــز البتـــــا   ال ـــــضم  وحتلتلهـــــا     )أ(   ـــــايل األفكـــــار واألســـــالت  املتصـــــل  ةتجهت                                                            اب
                                    تـا   واخلـعا  يف هـ ا املتـداي مـن القطـاع                                              ومعاشنتهـا فتمـا ةـ  ا  صـائت  الـرمست  وعلمـا  الب

                                                                                    العان واخلا ي مع الرتكتز على اعزشز البح  والتطوشر و وال     تتاد ةتا     صائت  متطورة(
                                                                 اقاســم وابــايل البتــا   الو ــمت  واألســالت  واخلــدما  والتطبتقــا  املوووقــ      )ن(  

                                   لـك اقاســم البتـا   املوووقــ   تثمـا كــاي                                               مـن أجـر اطوشرهــا ةسـتمرار و عــاية اسـتعماهلاي مبــا يف ذ
                                                                               ذلـك ممتــدا وممكنــا مــن النا تــ  القاتوتتــ . وسـوأل جيــر  االامــاق علــى ابــايل البتــا   احلااســ  
                                                                                ة  اجلها  الفـرشك  املوووقـ  علـى املاـتوى الثنـائ ي ةتنمـا ميكـن عمومـا    ـ  مصـاير البتـا   

َ                  املمتو   املاتضَدم  على تطاق واسع(               
ـــــ  والفـــــركا           القتـــــاني    )د(   ـــــدوائر ا  صـــــائت  الرمست                                                      ةصـــــورة مفـــــرتك  فتمـــــا ةـــــ  ال

                                                                             التكنولوجتــ  مــن القطــاع اخلــا  والــدوائر األخــرىي ةوضــع هتكــر مووــوق للبتــا    تــ  شتــقاى 
                                                           ابايل أتواع شىت من البتا   على حنو شكمر سالم  البتا   وأمنها(

                                  رشبتـ  موووقـ  وفهـرس ةملـواي ا رشـايش                                                  يعم ةنا  القدرا  ةالعتمـاي علـى مكتبـ  ات ـمن مـواي اد  • 
                                                                            واألســالت  واطبتقــا  العالتــا  املوووقــ ي وةتن ــتم  لقــا  عمــر عــن البتــا   ال ــضم  وعــن 

                       اقنتا  التحلتر اجلدشدة(
 

                 شفدي على ما شل  

                                                                                    أي انمت  التعاوتت  العاملت  للبتا   ةو مها من وم  مو دة ست ع يوائر ا  صا ا  الرمست  يف   • 
                                                    استضدان البتا   املوووق  احلدشث  واكنولوجتا املعلوما (       متم
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                                                                                    أي ذلــك ســتتتح فر ــ  أمــان البلــداي املتقدمــ  والبلــداي النامتــ  جلــخ فوائــد مــن البتــا   املتعــدية   • 
                                                                                   املصايري ومن ةتنها البتا   ال ـضم ي والبتـا   ا يارشـ ي والبتـا   املاـتمدة مـن التعـدايا ي 

                                                         مـــن الدراســـا  االستقصـــائت ي مـــن أجـــر حتاـــ  فهـــم الت ـــريا  االقتصـــايش                    والبتـــا   املاـــتمدة
                                                          والبتطت  واجملتمعت  يوي االستثمار يف اكنولوجتا  ةه   التكلم (

                                                                                     أي التعاوتت  العاملت  للبتا   واخلدما  والتطبتقا  املوووق  ستعوي ةلمائدة على مجتـع األوـراأل   • 
                                                    ل اقاسم األسالت  والبتـا  ي وخلـا وقافـ  عاملتـ  اقـون علـى                                املعنت  املفارك  ةم ر التآيفر يف لا

                                    املمارسا  الم لى وعلى اقاسم ا مكا  (
                                                                                 أي اقاســم املعــارأل وةنــا  القــدرا  يف لــال املــواري البفــرش  الكتفــاأل البتــا   املتعــدية املصــاير   • 

                     وونت  والدولت ي وأته                               ٌ                                   واالوالع علتها واستضدامها ماؤولتٌ  مفرتك  اتحملها الدوائر ا  صائت  ال
                                                             شنب   لاكاة ه ا التوجه يف ةراممل ةنا  القدرا  ا  صائت  احلالت (

 
      شو   

                                                                                ةلتعاوي على الصعتد العامل ي ةتتاري من املنـع العـامل  الـ   يف وسـعه اسـتتعان أتـواع شـىت مـن   • 
                                                                  البتا   املوووق  واخلدما  املوووق  والتطبتقا  املوووق ي الىل شنب   أي 

ّ                                                         اتّار على مجتع األمم اكتاان فوائد من املفارك  يف الفبك  العاملت (    )أ(     
ــــ  لتكنولوجتــــا احلوســــب  الاــــحاةت  اتــــتح اقاســــم البتــــا       )ن(  ــــ  مرت ــــوفر ســــوقا وةنتــــ  حتتت                                                                         ا

                                                                         واألســالت  واخلــدما  والتطبتقــا  املوووقــ  ةعتبارهــا منمعــ  عامــ  عنــدما اكــوي ممتــدة 
               وممكن  قاتوتتا(

                                                               اقا  شراك  شـماف  مـع مؤساـا  القطـاع  العـان واخلـا  لكـ  شاـاهم شـركا         ا ع اام    )د( 
                                                               الفــــبك  يف مــــوذد عمــــر شكــــوي ماــــتداما يف  ــــد ذااــــه ةلناــــب  جلمتــــع اجلهــــا  ذا  
                                                                            املصلح  وشكمر الو ول    البتا   املوووق ي ولك  شاتمتد الفركا  من ه ا النموذد.

 
 


