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تقريت تتر ال ريت ت العايت تتين العت تتا ي ا عت ت ابست تتتددا الييت تتا
اإلحصاءا الرمسية

الضت تتدمة ألغ ت تراض

يذكرة ين األيني العا
وفقا ملقرر اجمللس االقتصـاي واالجتمـاع  ٨٨٢/٨١٠2واملمارسـا الاـاةق ي شتفـرأل األمـ
العــان حيي تــر اقرشــر المرشــا العامــر العــامل املعــخ ةســتضدان البتــا ال ــضم أل ـرا ا صــا ا
ـ
الرمس ت  .فضالل الانوا األرةع املاضت ي ـدي المرشـا العامـر العدشـد مـن املبـايرا الـىل إـدأل
مصاير البتا اجلدشدة وما شرابط هبا من خدما واطبتقا مبتكرةي و اول أي شاضر استضدامها يف
البحــوو وةنــا القــدرا مــن أجــر عملتــا تتــاد ا صــا ا  .وقــد أعــد ه ـ ا التقرشــر اس ـتجاة لطل ـ
اللجن يف قرارها  ٠١١/٨٢وشعر التقـدن ارـريف يف تفـا املنـع العـامل واطـوشرت .وسـتتو المرشـا العامـر
تفــا هـ ا املنــع مــن أجــر التعــاوي العــامل ةفــقي البتــا املوووقـ واألســالت املوووقـ واجلهــا الفـرشك
املوووق والتعلم املوووقي وشُتوخى منه أي شكوي مبثاة منتدى لتبايل البتا واخلدما والتطبتقا املوووق
واطوشرها .وستعمر منع المرشا العامر كجز من شبك مو دة مـن املنـاةر املاـتقل علـى كـر مـن الصـعتد
ال ــووخ وا قلتمـ ـ والع ــامل ي ةس ــتضدان واجه ــا ةتنتـ ـ ل ــدية ل ــماي مكاتتـ ـ التفـ ـ تر البت ــخ واب ــايل
املعلومــا  .وســتتعاوي فــرق العمــر التاةعـ للمرشــا العامــر ةفــقي ــاال االســتضدان اخلا ـ ةكــر وا ــدة
منها عع منع المرشا العامري ال ستجر تفاؤت واطوشرت حتت رعاش اللجن ا صائت  .واري يف المرع
األخري من التقرشر النقاط املطرو للمناقف ي تـ شطلـ مـن اللجنـ التعلتـا علـى ـتا واطـوشر منـع
المرشا العامري مث على التقدن ارريف يف عان  ٨١٠2وك لك على ا جرا ا املقرت لعان .٨١٠٢
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أوال  -يقدية
 - ٠أتفــق اللجن ـ ا صــائت المرشــا العامــر العــامل املعــخ ةســتضدان البتــا ال ــضم أل ـرا
ا صــا ا الرمستـ يف يورإــا اخلاماـ واألرةعـ ي املعقــوية يف عــان  .٨١٠٨ووفقـاال الختصا ــا المرشــا
العام ـ ــر (ات ـ ــر  )E/CN.3/2015/4ومق ـ ــرر اللجنـ ـ ـ ( ٠١٠/٨٦ات ـ ــر )E/2015/24-E/CN.3/2015/40ي
ش طلع المرشا العامـر مبهمـ اـوفري الرؤشـ االسـرتااتجت للـع ممل العـامل ةفـقي البتـا ال ـضم أل ـرا
ا صا ا الرمست واوجته الع ممل واناتقهي مبـا يف ذلـك أل ـرا املؤشـرا الـوارية ضـمن خطـ التنمتـ
املاتدام لعان .٨١3١
 - ٨ويف املقرر ( ٠١١/٨٢ات ر )E/2017/24-E/CN.3/2017/35ي ولبت اللجنـ المرشـا العامـر
عداي يراس جـدوى تفـا املنـع العـامل وابتـاي أساسـه املمهـوم فتمـا شتعلـا ةلتعـاوي يف لـال البتـا
واخلدما والتطبتقا ي متبعا يف ذلك هنجا اراكمتا وادرجيتا.
 - 3ويف ه ا التقرشري شاتجت المرشا العامر لطل اللجن املـ كور أعـالتي وشعـر التقـدن ارـريف يف
عداي يراس اجلدوى واألساس املمهـوم تفـا منـع ةـع لـه معـخ ةلبتـا املوووقـ واألسـالت املوووقـ
واجلهــا الف ـرشك املوووق ـ والــتعلم املووــوقي ومــدعون ةخلــدما األساســت ي وشتــوخى منــه أي شاــاعد فــرق
العمــر التاةع ـ للمرشــا العامــر يف االضــطالع مبهامهــا واطوشرهــا .وعــالوة علــى ذلــكي شقــدن المرشــا العامــر
معلومــا عــن اجتماعــه ا يار الاــنو ي وهــو املــؤ ر العــامل الراةــع املعــخ ةســتضدان البتــا ال ــضم
أل را ا صا ا الرمست ي ال عقد يف ةو و يف المرتة من  ٠١ ٢افرشن الثاين/توفمع .٨١٠2
و ــر االجتمــاع كبــار املــدشرشن مــن  ٨١وكال ـ صــائت وونت ـ و  ٠١من مــا يولت ـ ي ضــاف كبــار
ممثل عدة من ما ري كومتـ وشـركا مـن القطـاع اخلـا ( .)٠ومشـر جـدول أعمالـه التقـارشر املر لتـ
لمــرق العمــر واألســاس املمهــوم ملنــع المرشــا العامــر ويراس ـ اجلــدوى املتعلق ـ ةــه .واامــا االجتمــاع علــى
عالي ةو و (ات ر املرفا الثاين من ه ا التقرشر).
مرافـا عامـ ضـمن املنـع موجهـ ألوسـاط عرش ـ مـن اجملتمـع الـدول اعمـر يف
 - ٨وهناك اجـ
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
علــى كــر مــن الصــعتد الــووخ وا قلتمـ والعــامل وشاــتمتد منهــا اجملتمــع الــدول األوســع تطاقــاي مــن جهـ ي
شعرأل ةكوته املنع التاةع للمرشا العامر واخلا ةهي من جه أخرى .وشعد
وة منع المرشا العامري ال
ّ
منع المرشا العامر جز ا من الفبك العاملت وميكن أي شعتع رها ا هلا.
 - ١وشاــلط التقرشــر ال ــو علــى العنا ــر الرئتاــت عــالي ةو ــو ال ـ شتطــرق ملوضــوع الصــتا
التدرجيت ـ لدراس ـ جــدوى منــع المرشــا العامــر اســتنايا املمارســا اجلارش ـ لمــرق العمــر .وشــوفر عــالي
ةو ــو أش ــا التوجتــه والتصــور االس ـرتااتجت جلهــوي المرشــا العامــر لتعزشــز االةتكــار يف الــن م ا صــائت
__________
( )٠ر اجتماع المرشا العامر ال البت الع مى من أع ائه احلالت واألع ا اخلما اجلديي وهـ سوشاـرا وأملاتتـا و ـندوق
ال نقـد الـدول ومصــرأل التنمتـ األفرشقـ واللجنـ االقتصـايش ألفرشقتــا .ور ـ المرشــا العامـر أش ـا ةململكـ العرةتـ الاــعويش
ع ـوا جدشــداي ر ــم أتــه ت شكــن ةســتطاعتها شمــاي ممثــر عنهــا االجتمــاع .واــري يف املرفــا األول مــن ه ـ ا التقرشــر القائم ـ
الكامل املاتوفاة حيمسا أع ا المرشا العامر.
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الوونتـ وحتــدشثها مــن خـالل اعاوتتــا عاملتـ موووقـ ةفـقي البتــا ي انفــطها فـرق العمــر يف وــار المرشــا
العامر على أساس البتا املوووق واألسالت املوووق واجلها الفرشك املوووق والتعلم املوووق.
 - ٦وشصــا التقرشــر عــالي ةو ــو والتقــدن ارـريف يف ــتا يراسـ اجلـدوى واألســاس املمهــوم ملنــع
المرشا العامر يف المرع الثاين والثال  .وشتناول المرع الراةع التقدن ال أ ريفت خمتلا فرق العمر التاةع
للمرشــا العامــر وشفــر آفــاق ةنــا القــدرا يف هـ ا امل ــمار .وشعــر المــرع اخلــامس تتــائمل املــؤ ر العــامل
الراة ــع املع ــخ ةس ــتضدان البت ــا ال ــضم أل ـرا ا ص ــا ا الرمست ـ ي ةتنم ــا شتط ــرق الم ــرع الا ــايس
لإلجـرا ا الــىل شتع ـ أي شتضـ ها المرشــا العامــر ماــتقبال للم ـ قــدما يف انمتـ ةــر ممل عملــه .وُ تــتم
التقرشر ةنقاط مطرو لتن ر فتها اللجن ا صائت .

اثنيا  -إعالن بوغوات
التو ــتا الـوارية يف التقرشــر املعنــوي ”عــات شعتمــد علــى ا صــا ا
 - 2شاــتند عــالي ةو ــو
ااـضري وــورة البتـا أل ـرا التنمتـ املاــتدام “ي الـ أ ــدرت فرشـا اخلـعا االستفـار املاــتقر التــاةع
لألم ـ العــان واملعــخ ةتاــضري وــورة البتــا أل ـرا التنمت ـ املاــتدام ي وه ـ (أ) اســتضدان التكنولوجتــا
واالةتك ــار والتحلت ــر تف ــا من ومـ ـ ا ــم ش ــبكا اةتك ــار البت ــا لالس ــتماية م ــن البت ــا و ــوو
البتــا وابايهلــا) (ن) ةنــا القــدرا واملـواري املتصــل ةبنــا القــدرا وتقــر التكنولوجتــا وا ملــان ةلبتــا
واعبط املواري من خالل آلتـا التموشـر املبتكـرة ةلفـراك مـع القطـاع اخلـا ) (د) احلوكمـ والقتـاية فتمـا
شتصــر ةلفـراكا والتناــتا ةـ احلكومــا والقطــاع اخلــا واملن مــا ــري احلكومتـ ووســائط ا عــالن
واألوســاط األكايميت ـ مــن أجــر اعزشــز ااّبــاع املمارســا اجلتــدة واملبــايا الاــلتم يف لــال ابــايل البتــا
والبتا املمتو واحلقوق املتصل ةلبتا  .وشاتند ا عالي أش ا التو تا الوارية يف خط عمـر
كت وي العاملت لبتا التنمت املاتدام فتما شتعلا ةتطبتا املعـاشري ا صـائت وهتكـر ةتـا جدشـد
يف لــال اقاســم البتــا وابايهلــا و يماجهــاي وةتتاــري اســتضدان التكنولوجتــا اجلدشــدة ومصــاير البتــا
اجلدشدة يف عملتا تتاد ا صا ا .
 - ٢ويف عــالي ةو ــو ي شقــرت المرشــا العامــر عطــا يفع ـ كبــرية للمجــال االس ـرتااتج خلط ـ عمــر
كت ـ وي العاملت ـ ةفــقي لدشــد الــن م ا صــائت الوونت ـ وحتــدشثها مــن خــالل التعــاوي العــامل املووــوق
وشــبك عاملت ـ للمنــاةري الــىل شتــوخى أي اكــوي مبثاة ـ منتــدى لتبــايل واطــوشر الق ـوائم األساســت للضــدما
والبتـا والبتـا الو ـمت واألســالت والواجهـا البتنتـ املتعلقـ ةـعاممل التطبتقـا وأيوا اكنولوجتــا
املعلوما واملواي التدرشبت  .وستعمر منع المرشا العامر كجز مـن شـبك مو ـدة مـن املنـاةر املاـتقل علـى
كــر مــن الصــع تد الــووخ وا قلتم ـ والعــامل ي اكمــر مكاتت ـ التف ـ تر البتــخ وابــايل املعلومــا فتمــا ة ـ
املنــاةر املن ــوش يف الفــبك ةواســط واجهــا ةتنت ـ لــدية ومتمــا علتهــا .ومنــع المرشــا العامــر هــو أياة
موجه لالستضدان مـن قبـر فـرق العمـر التاةعـ لـه وشُتـوخى مبـدئتا أي شمـ مبتطلبـا البحـ والتطـوشر يف
اســتضدان البتــا املاــتقاة مــن مصــاير متعــدية .ــري أتــهي ا ـ اللــزون و مكاتت ـ ذلــك مــن النا ت ـ
القاتوتت ي سوأل جير ادرجيتا ا متنه مكاتت استضدان البتا املتعدية املصاير يف تتاد ا صا ا ي
مبـا يف ذلـك تتـاد مؤشـرا أهـداأل التنمتـ املاــتدام  .وسـتجر تفـا املنـع واطــوشرت حتـت رعاشـ اللجنـ
ا صائت .
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 - ٩ويف عــالي ةو ــو أش ــاي شو ـ المرشــا العامــر ةتعزشــز التعــاوي علــى الصــعتد العــامل ي ةــدعم مــن
شــبك املنــاةر العاملتـ  .وميكــن أي اتعــاوي فــرق العمــر التاةعـ للمرشــا العامــر يف منعهــا اخلــا ياخــر وــار
الفبك املو دة وشنب أي اتتح ابايل البتا املوووق واألسالت املوووق واخلدما املوووق والتطبتقـا
املوووق ةعتبارها منمع عام ي تثما كاي ذلك ممتدا وممكنـا مـن النا تـ القاتوتتـ  .واـ اجـ وضـع
تـ شاـاهم شـركا منـع المرشـا العامـر
ااماقا للفراك الفماف مع مؤساا القطاع العان واخلـا
وشاــتمتدوي مــن خــالل مــوذد عملـ شكــوي ماــتداما يف ــد ذااــه ةلناــب جلمتــع اجلهــا ذا املصــلح
وشكمر الو ول اهلتاكر األساست للبتا والتكنولوجتا املوووق .
 - ٠١وااما أع ا المرشا العامر ة مجـاع علـى عـالي ةو ـو شضصـتا يف  2افـرشن الثـاين/توفمع مث
عــن ورشــا ابــايل الرســائر ا لكرتوتتـ يف وقــت ال ــا .وميكــن االوــالع علــى الــني الكامــر لإلعــالي يف
املرفا الثاين.

اثلثا  -ينرب ال ري العايين
 - ٠٠ــدي عــالي ةو ــو التما ــتر والــدوافع املتعلق ـ مبنــع المرشــا العامــر ةعتبــارت أياة اتاــر اقاســم
وابايل واطوشر البتـا والبتـا الو ـمت املوووقـ واألسـالت املوووقـ واجلهـا الفـرشك املوووقـ والـتعلم
املووــوق .وســتقون هـ ا التعــاوي اــدرجيتا ةوضــع قـوائم وماــتويعا للبتــا والبتــا الو ــمت واألســالت
واجلها الفرشك ضمن منع المرشا العامر (ات ر الفكر).
 - ٠٨وستكوي منع المرشا العامر جز ا من شبك مرتاةط ومو ـدة مـن املنـاةري ااـتند املمارسـا
الم لى يف مبايرا القطاع اخلا والعان املتعلق ةلبتا ال ضم  .وشتتح منع المرشا العامر هتاكر
اتاــري التعــاوي العــامل لألوســاط
أساســت اكنولوجتـ وشفــكر شــبك لالةتكــار املتعلــا ةلبتــا ارمـ
ا صائت الرمست يف اجملاال التالت
ابـ ــايل األفكـ ــار واألسـ ــالت املتصـ ــل ةتجهتـ ــز البتـ ــا ال ـ ــضم وحتلتلهـ ــا ومعاشنتهـ ــا
(أ)
فتمــا ة ـ ا صــائت الــرمست وعلمــا البتــا واخل ـعا يف ه ـ ا املتــداي مــن القطــاع العــان واخلــا ي
صائت متطورة)
مع الرتكتز على اعزشز البح والتطوشر و وال تتاد ةتا
(ن) اقاســم وابــايل البتــا الو ــمت واألســالت واخلــدما والتطبتقــا الاليفم ـ للتطــوشر
و عــاية االســتعمال املاــتمرشني مبــا يف ذلــك اقاســم البتــا املوووق ـ تثمــا كــاي ذلــك ممتــدا وممكنــا مــن
النا ت القاتوتت  .وسوأل جير االاماق على ابايل البتا احلااس ة اجلهـا الفـرشك املوووقـ علـى
مصاير البتا املمتو املنطبق على تطاق واسع)
املاتوى الثنائ ي ةتنما ميكن عموما
(د) القتاني ةصورة مفـرتك فتمـا ةـ الـدوائر ا صـائت الرمستـ والفـركا التكنولوجتـ مـن
ت شتقاى ابايل أتواع شىت من البتا
القطاع اخلا والدوائر األخرىي ةوضع هتكر موووق للبتا
على حنو شكمر سالم البتا وأمنها.
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هيكين ينرب ال ري العايين
التدرش /املهارا
ةنا القدرا

ةتا األجهزة
ارمول

تعاونيا الييا
البتا املتعدية
املصاير

/حاال االستددا
ةتا أجهزة
املاح وا ترتتت

وسائط التوا ر
االجتماع

الصور الااالت
البتا اجل رافت املكاتت

عامر اارشع اعاوتتا البتا

إطار ا سائين/طليا التعاون

إطار التكنولوجيا ا شرتك

التعلم املوووق

اهلتاكر األساست املوووق
خدما
استتعان
البتا

اخلدما األساست

خدما
التحلتال

ختزين الييا

يارة اهلوش

خدما
النفر

خدما
ادفا العمر

ةتط اطوشر
التعاوي

خدما
منتدى
البتا

خدما
البتا
احلااس

إطار سياسا الييا

اجلها الفرشك
املوووق
سري األشضا
ماذد الفركا

األسالت املوووق
الواثئا
خزات الل العلت
املفمرة

البتا والبتا
الو مت املوووق

تطييقا احلوسية

 - ٠3وعل ــى النح ــو املبـ ـ يف الف ــكري شتعل ــا ا و ــار الاتاس ــاي لبت ــا من ــع المرش ــا العام ــر يارة
البتـا و يارة املعلومــا ي وشتـقلا مــن لموعـ مـن القواعــد واألت مـ الــىل جيـ أي شعمـر يف لهــا منــع
المرشــا العامــر عنــد ف ـزشن املعلومــا ولهتزهــا وتفــرها( .)٨وشكمــر اابــاع ه ـ ت القواعــد احلــد مــن املضــاور
النامج عـن ا يارة ـري املتاـق للمعلومـا ي األمـر الـ سـتؤي ةـدورت خمـة اكلمـ التصـد هلـ ت
املضاور وشتتح يفايية املروت يف ستاق ات ري فته وسائر التكنولوجتا واملعلوما مع مرور الوقت .أما ا وار
املف ــرتك للتكنولوجت ــا فه ــو و ــار ستاس ــاي واكنول ــوج شت ــوخى من ــه ا ــوفري البت ــا واخل ــدما املتا ــرة
والتطبتق ا ذا املصاير املمتو والواجها البتنت العلت التطبتقت املرابط هباي وذلك ةعتبارها منمعـ
عام ـ شقبلهــا مجتــع شــركا منــع المرشــا العامــر مــن شــبكا القطــاع العــان واخلــا وشتقتــدوي هبــا عــع
ااماقا اعاقدش .
 - ٠٨وســتكوي فــرق العمــر التاةع ـ للمرشــا العامــر أو اجله ـا الف ـرشك يف التطــوشر التــدرجي هلتكــر
ةتا واكنولوجتا منع المرشا العامر على أساس ا تتاجاإا هـ ومطالـ املاـتعمل احلقتقتـ وأسـس
اجلــدوى .وستفــمر األســس املمهومت ـ ماــتويع البتــا التجارش ـ ي ال ـ ســتكوي يف البداش ـ مؤلمــا مــن
البتــا املتا ـ للجمهــور واملتعلقـ ةلتجــارة والنقــر الــدولت ي مثــر البتــا التجارشـ املاــتقاة مــن قاعــدة
ةت ــا األم ــم املتح ــدة ا ص ــائت لتج ــارة الا ــلع األساس ــت ي والبت ــا املا ــتمدة م ــن قاع ــدة البت ــا
التمصــتلت ملؤسا ـ اخل ــدما العشدش ـ United Parcel Serviceي وةت ــا الط ـرياي املاــتمدة م ــن من م ـ
الطـرياي املـدين الــدول وةتــا اعقـ الاــمن .ومــن املتــوخى أي جيــر اــدرجيتا ضــاف املزشــد مــن البتــا
احلااس ـ ـ املنـ ــعي مثـ ــر ةتـ ــا ا يارة اجلمركت ـ ـ (مثـ ــر البتـ ــا النامج ـ ـ مـ ــن الن ـ ــان ا ل للبتـ ــا

__________
( )٨ةعة املعاشري متا ةلمعر على املوقع .https://github.com/UNGlobalPlatform/standards
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اجلمركت ـ ـ )ي الـ ــىل ميكـ ــن أي شقـ ــون ةتجهتزهـ ــا ماـ ــتعملوي وقـ ــا مباشـ ــرة يف ماـ ــتويع البتـ ــا ي مبوج ـ ـ
ــارم ي وذل ــك ع ــن ورش ــا االس ــتماية م ــن أ ــدو األيوا والتطبتق ــا املوج ــوية يف و ــار
ةرواوك ــوال
اخلوايمي الاحاةت .
 - ٠١ومن املتوقع ك لك أي شقدن منع المرشـا العامـر يعـم ةنـا القـدرا مـن خـالل لمتـع خزاتـ مـن
املواي التدرشبت واألسالت والتطبتقا الع لت املوووقـ وان ـتم لقـا عمـر ةفـقي حتـدش ا صـا ا
الرمست ـ ي واســتضدان مصــاير البتــا البدشل ـ (مثــر البتــا ال ــضم )ي واســتضدان األيوا واخلــدما
والتقنتا التحلتلت اجلدشدة.
 - ٠٦وستجر اطوشر املنع واعهدت حتت رعاش اللجن وةتوجته منهاي يعمـا للـن م ا صـائت الوونتـ
للبلـ داي املتقدمـ النمــو والبلـداي النامتـ  .وستاـهم عمــال املنـع يف وــار الفـبك املو ــدة للمنـاةر يف اعزشــز
االستضدان احلدش للبتا املوووق واهلتاكر األساست للمعلوما لصاحل يوائر ا صا ا الرمست على
الصعتد العامل .
 - ٠2وس ــوأل شك ــوي عل ــى المرش ــا العام ــر وه ــو شوا ــر اط ــوشر املن ــع واملع ــاشري واألس ــالت والنم ــاذد
والتطبتقا الىل شاتند لتهاي أي شتض قرارا امس ةفقي كر من ماائر التكنولوجتا واملاائر العلمت .
وال ميتلــك المرشــا العامــر ســوى خــعة لــدوي يف هـ ت اجملــاال  .ولـ لك رأى المرشــا العامــر تفــا ف ـرشق
استفــارش اونـ ي أ ــد ا معــخ مباــائر التكنولوجتــا وا خــر معــخ ةملاــائر العلمتـ  .وســوأل شقــدن هـ اي
المرشقــاي االستفــارايي التوجتــه الــاليفن للمرشــا العامــر ةفــقي ماــائر التطــوشر التكنولــوج واجلــوية العلمت ـ .
ومن املتوقع أي ش م ه اي المرشقاي تواة أساست من املاتفارشني ميكن اعزشزها مؤقتا مباتفـارشن ضـافت
مــىت مــا اقت ــت ذلــك ماــائر ةعتنهــا .وة ضــاف ذلــكي ميكــن تفــا فــرق استفــارش ةفــقي املاــائر
القاتوتتـ وماــائر مجــع األمـوال لإلسـراع ةعمــر فــرق العمــري مبــا يف ذلــك ةنــا القــدرا وماــائر االختبــار
والتجرش يف البلداي النموذجت .

رابعا  -فرق العمين التابعة لل ري العايين وا سائين ا تعلقة بيناء القدرا
 - ٠٢أتفــق المرشــا العامــر فــرق عمــر انفــط يف لــاال اســتضدان ةتــا الصــور الاــاالت وةتــا
اهلااا ارمول وةتا وسائط التوا ر االجتماع وةتا أجهـزة املاـحي وفرشـا عمـر معنتـا ةلتـدرش
وانمت املهارا وةنا القدرا  .وشعر ه ا المرع التقدن ال أ ريفت كر وا د من ه ت المـرق .وسـوأل
جيــر تفــر ر ـ عام ـ ات ــمن مزشــدا مــن التما ــتر عــن عملهــا و لقــا التــدرش الــىل ت متهــا يف املوقــع
الفبك للمرشا العامر.

ألف  -بيا

الصور الساتلية

 - ٠٩أجنــز فرقـ العمــر املعنتـ ةلبتــا الاــاالت الــدلتر الـ كاتــت اعـ ّدت وشت ــمن معلومــا عــن
مصــاير ةتــا ر ــد األر ومنهجتــا تتــاد صــا ا ارا ــتر و ريهــا مــن ا صــا ا عــن ورشــا
اســتضدان ةتــا الصــور الاــاالت ي وشتطــرق الــدلتر جيــايف للمفــارشع النموذجت ـ الــىل أعــدإا فرق ـ العمــر
واوجته ــا عامـ ـ ل ــدوائر ا ص ــا ةف ــقي استكف ــاأل س ــبر اس ــتضدان ةت ــا ر ــد األر أل ـ ـرا
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صائت  .وسوأل شقون المرشا االستفار املعخ ةملاـائر العلمتـ ي عنـدما شـتم تفـاؤتي ةسـتعرا
قبر تفرت يف املوقع الفبك العان للمرشا العامر.

الـدلتر

 - ٨١وةسم المرشا العامري قامت األسـتاذة كـري متن ريسـن ويفمتـر مـن جامعـ كوشنزالتـد للتكنولوجتـا
يف ةرشاــبايي أسـرتالتاي وعــات مــن ويفارة الصــناع واالةتكــار والعلــم حيسـرتالتاي وخبــري كبــري يف الوكالـ الكندشـ
لعلون ا صا عداي يورة ادرشبت ةفقي استضدان ةتا ر د األر يف صا ا ارا تر الزراعت .
وت مت الدورة التدرشبتـ شـوم  ٦و  2افـرشن الثـاين/توفمع  ٨١٠2يف ةو ـو ي قبـر اتعقـاي املـؤ ر العـامل
الراة ـ ــع املع ـ ــخ ةس ـ ــتضدان البت ـ ــا ال ـ ــضم أل ـ ـ ـرا ا ص ـ ــا ا الرمستـ ـ ـ  .و ـ ــر ال ـ ــدورة التدرشبتـ ـ ـ
 ٨١مفاركا شنتابوي ملعاهد صائت من خمتلا مناوا العات.
 - ٨٠وأسد لق العمر املفورة يف لاال اختتار مصاير البتا و عداي الصور الاـاالت األولتـ
أل را التحلتر واستضدان شىت أسالت استضراد النواامل ا صائت  .وقدمت أش ا يراسا فرايش عن
اس ــتضدان ةت ــا ر ــد األر لر ــد املؤش ـرا الرئتا ــت املتعلق ـ حيه ــداأل التنمت ـ املا ــتدام ي وق ــدمت
عروضا ةفقي استضدان زم العالتا املعروف ةلرمز ”“Rي ضاف املااعدة التجرشبتـ يف اسـتضراد
النـواامل ا صــائت اتطالقــا مــن ةتــا الصــور الاــاالت  .وكــاي الرتكتــز العملـ شنصـ علــى كتمتـ حتدشــد
واصــنتا أت ـواع ارا ــتر اس ــتنايا ةت ــا ســاار استف ــعار األراض ـ عــن ةع ــد  Landsat 7والبت ــا
املرجعت ـ األرضــت  .وأف ــت لق ـ العمــر فه ــم أف ــر مل ـواون القــوة وال ــعا يف البتــا الا ــاالت ي
و يارة البتا الااالت واست الهلاي واطبتا البتا الااالت يف صا ا ارا تر.

ابء  -بيا

اهلاتف احملمول

 - ٨٨أكمل ــت فرق ـ ـ العم ــر املعنت ـ ـ ةبت ــا اهل ــااا ارم ــول املا ــوية األو الكامل ـ ـ ل ــدلتلها ةف ــقي
اس ــتضدان ةت ــا اهل ــااا ارم ــول أل ـ ـرا ا ص ــا ا الرمستـ ـ ي الـ ـ شص ــا ةلتمص ــتر التطبتق ــا
ومصــاير البتــا واألســالت  .وشت ــمن الــدلتر أش ــا مــاذد عملت ـ للف ـراكا ة ـ املكاا ـ ا صــائت
الوونت وشركا اهلوااا ارمولـ للو ـول ةتـا اهلـااا ارمـولي وُ تـتم ـالت قطـرشت مـن فرتاـا
و تدوتتاتا .وسوأل شقون المرشا االستفار املعخ ةملاائر العلمت ةستعرا الدلتر قبر تفـرت يف املوقـع
الفبك العان للمرشا العامر.
 - ٨3وقبــر املــؤ ر العــامل الراةــع املعــخ ةس ــتضدان البتــا ال ــضم أل ـرا ا صــا ا الرمست ـ ي
وةسم المرشا العامري قان عاملـاي يف لـال البتـا ي شنتاـباي لفـرك  Positiumالعاملـ يف القطـاع اخلـا
واملتضصص ـ ـ يف لـ ــال الوسـ ــاو ي وخبـ ــري يف املنهجتـ ــا ا صـ ــائت ةـ ــع للمكت ـ ـ ا صـ ــائ لالحتـ ــاي
ـرها
األورويبي ةتن تم لق عمر ول استضدان ةتا اهلااا ارمول أل را ا صا ا الرمست
حنــو  ٨١مفــاركا مــن معاهــد صــائت وونت ـ ويولت ـ  .واســتعملت لق ـ العمــر م ـواي ااــتند مفــارشع
أقتمت مع شركا اهلوااا ارمول يف االحتاي األورويب والفرق األوسط و تدوتتاتاي ممـا أسـمر عـن حتلتـر
ةتا هوااا لمول من  ٠٠ةلدا.
 - ٨٨وأفـا املـدرةوي يف شـر ال تما ــتر التقنتـ عـداي البتـا ولهتزهــا ومـ جتها ةسـتضدان أمثلـ
اطبتقت ـ ي مث ــر التطبتق ــا املتعلق ـ ةلتح ــرك الا ــكاين النم ــوذج وأم ــاط اهلج ــرة والتنق ــر والن ــزو ةا ــب
األم ـرا والاــتا وماــح ةتــا لموعــا النــاس آتتــا .وميكــن مجــع البتــا املتصــل هب ـ ت اجملــاال
ةا ــرع فائق ـ ي ة ــر وآتت ــا يف ةع ــة احل ــاال ي م ــن ل ــدي ش ــركا اهلواا ــا ارمول ـ  .و تل ــا الو ــول
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البتــا ةخــتالأل البلــداي وذل ــك ا ـ الــن م القاتوتت ـ والاتاس ــت املتباشن ـ  .واختتمــت لق ـ العم ــر
مبناقف ـ مكاتت ـ وضــع خ ـرائط ورشــا لرتســتا اســتضدان ةتــا اهلــااا ارم ـول يف ا صــا ا الرمست ـ
للبلداي املفارك .

جيم  -بيا

وسائط التواصين االجتماعي

 - ٨١اوجد فرق العمر املعنت ةبتا وسائط التوا ر االجتماع أش ا ةصدي استكمال يلتر ةفقي
اسـتضدان ةتـا وسـائط التوا ـر االجتمـاع ملؤشـرا الـرأ واملواقـا .وشت ـمن الـدلتر و ـما ملضتلــا
مصاير ةتا وسائط ا لتوا ر االجتماع (مثر اوشرت وفتابوك)ي وشر ا ألسالت واقنتا حتلتر ه ت
املصاير وو ما للتطبتقا  .وسوأل شقون المرشا االستفـار املعـخ ةملاـائر العلمتـ التـاةع للمرشـا العامـر
ةستعرا الدلتر قبر تفرت يف املوقع الفبك العان للمرشا العامر.
 - ٨٦وقبــر املــؤ ر العــامل الراةــع املعــخ ةس ــتضدان البتــا ال ــضم أل ـرا ا صــا ا الرمست ـ ي
وةســم المرشــا العامــري قــان خـعا صــائتوي مــن املعهــد الــووخ لعلــون ا صــا واجل رافتــا يف املكاــتكي
وا يارة الوونتـ لإل صــا ا يف كولومبتــاي وعلمــا يف املؤساـ احلكومتـ اهلولندشـ املعنتـ ة صــا ا ي
ةتن تم لق عمر استعملوا فتها مواي ااتند مفارشع افمر حتلتر التنقر وحتلتر املواقا وقتاس المقر
ال ـ اي ةســتضدان ةتــا مــوقع اــوشرت وفتاــبوك أساســا .وشــر املــدرةوي عملت ـ احلصــول علــى ةتــا
وســائر التوا ــر االجتمــاع واســتضراد ةتــا ا ترتتــت مــن خــالل واجهــا ةرل ـ التطبتقــا ول ــا
ال ـعاممل احلاس ــوةت والعل ـ املا ــتضدم لتن ت ــا البتــا ولهتزه ــا وأ ــدو املنهجتــا املتعلق ـ ةتحلت ــر
البتا ي مبا يف ذلك التعلم ا ل.
 - ٨2وشعــد فهــم تطــاق ةتــا الوســائط االجتماعت ـ ووبتعتهــا ومــدى مشوهلــا أم ـرا مهمــا يف عملتــا
التحلتــر املـ كورة .فلــتس مجتــع منصــا وســائط التوا ــر االجتمــاع معروفــا ةلقــدر تماــه لــدى المطــا
العمرش ـ ـ ـ املضتلم ـ ـ ـ  .و ت ـ ــاد ارلل ـ ــوي معرف ـ ـ ـ ع ـ ــدي املا ـ ــتضدم وا او ـ ـ ـ مبوا ـ ــماإم االقتص ـ ــايش
واالجتماعت ي أ أهنم تاجوي فهم المط الاكاتت الىل ه قتد البح  .وميكن لاـلوك املاـتضدم
(مثــر مــدى اـواار تفــر املعلومــا ) وتطــاق املـواي املنفــورة (أعامـ هـ أن خا ـ ) أي شــؤورا أش ــا يف ا را
املعع عنها.

دال  -بيا

أجهزة ا سح

ـ ـ الل ـ ـ
 - ٨٢أتف ــطت فرقـ ـ عم ــر جدش ــدة يف تتا ــاي/أةرشر  .٨١٠2وة ــدأ يف مزاولـ ـ عمله ــا
العلت املفمرة واألسالت ا صائت الىل وضـعها مكتـ ا صـا ا يف أسـرتالتا ومكتـ ا صـا ا
يف تتويفشلنــدا ومكت ـ ا صــا ا يف هولنــدا الســتضدان ةتــا أجهــزة املاــح يف تتــاد األرقــان القتاســت
ألسعار االسـتهالك .وكاتـت هـ ت األسـالت ا صـائت والل ـ العلتـ املفـمرة قاةلـ للتقاسـم ومووقـ ةفـكر
جتد .وقد استعرضت األسالت وجرى تفرها ةو مها اطبتقا ممتو املصدر ةستعمال زم العالتا
” .“Rوقدمت أ اةت فرق العمر عندما قرر أي اوا ـر وـالع المرشـا العامـر املفـرتك ةـ األمـا
املعخ صا ا األسعار على التقدن ارريف يف عملها.
 - ٨٩وةــدأ أع ــا ه ـ ت المرقـ أش ــا ةصــتا يلتــر شفــر وشب ـ لموع ـ عرش ـ مــن أســالت اســتضدان
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 .
 - 3١وةس ــم المرش ــا العام ــري ت ــم خـ ـعا ص ــائتوي م ــن مكتـ ـ ا ص ــا ا يف أسـ ـرتالتا ومكتـ ـ
ا صــا ا يف ةلجتكــا ومكت ـ ا صــا ا يف كن ــدا ومكت ـ ا صــا ا يف الــدامرك لق ـ عم ــر
ادرشبت ـ ةفــقي أجهــزة املاــح واســتضدان ةتــا ا ترتتــت لتجمتــع األرقــان القتاســت ألســعار االســتهالكي
وذلــك ماــا التــون ال ـ ســبا اتعقــاي املــؤ ر العــامل الراةــع املعــخ ةســتضدان البتــا ال ــضم أل ـرا
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
خمتلمـ  .كمــا ا ــمنت لقـ العمــر عرضــا مباشـرا ةســتضدان ةــر ممل لألرقــان القتاســت ألســعار االســتهالك
أُعـ ّد ةواســط زم ـ العالتــا ”“Rي وقــدمت ماــاعدة عملتـ يف اســتضراد ةتــا ا ترتتــت مــن مواقــع
شــبكت  .وأف ــى ذلــك فهــم أف ــر لقــوة و ــدوي اســتضدان ةتــا أجهــزة املاــح وةتــا ا ترتتــت
ومواون القوة وال عا يف عدة منهجتا مؤشرا لمتع األرقان القتاست ألسعار االستهالك.

هاء  -التدريب وتنمية ا هارا وبناء القدرا
 - 3٠ت مت فرق العمر املعنت ةلتدرش وانمت املهارا وةنا القدرا عملها ول اطوشر األسالت
واأليوا لتقت ــتم اال تتاج ــا م ــن امله ــارا املتعلقـ ـ ةلبت ــا ال ــضم يف ال ــن م ا ص ــائت الوونتـ ـ ي
واناــتا الــدورا التدرشبت ـ للمرشــا العامــري و عــداي مــنهمل شتــقلا مــن و ــدا ادرشبت ـ ي والتعــاوي ضــمن
الفبك العاملت لعاممل التـدرش علـى اسـتضدان البتـا ال ـضم أل ـرا ا صـا ا الرمستـ  .وعملـت
فرق العمر من أجر ااـجتر ممثلـ مـن البلـداي النامتـ يف الـع ممل األورويب للتـدرش ا صـائ ل ـماي
ثتر الك البلداي على الوجه املناس .
 - 3٨وأمان ارامـاع ولبـا املكااـ ا صـائت األوروةتـ علـى الـع ممل األورويب للتـدرش ا صـائ ي
قامــت فرق ـ العمــر ةتا ـرشع عــداي يوراإــا التدرشبت ـ اخلا ـ ةــدعم مــن فــرق العمــر األخــرى التاةع ـ للمرشــا
العامـر .وشـدل جنـا لقــا العمـر التدرشبتـ األرةــع الـىل ت متهـا فـرق العمــر يف ةو ـو يف افـرشن الثــاين/
توفمع  ٨١٠2على أي المرشا العامر قاير على اوفري ةر ممل اعلم مووـوق ةـدعم مـن البلـداي األع ـا يف
فرق العمر .ومن املتوقع أي شتوا ر عداي منهمل اعلم موووق وا عـالي عنـه يف عـان  ٨١٠٢ةلتعـاوي مـع
أع ا فرق العمر ولموع يارة المرشا العامر.

خايسا  -نتت تتائؤ ا ت تتملير العت تتا ي الرابت تتل ا ع ت ت ابست تتتددا الييت تتا
اإلحصاءا الرمسية

الضت تتدمة ألغ ت تراض

 - 33عقــد املــؤ ر العــامل الراةــع املعــخ ةســتضدان البتــا ال ــضم أل ـرا ا ص ـا ا الرمست ـ يف
ويفارة ا عالن واالاصاال الكولومبت يف ةو و خالل المرتة من  ٠١ ٢افرشن الثاين/توفمع .٨١٠2
وقــد ــر جلاــا املــؤ ر يف املتوســط حنــو مــن  ٨٢١مــن خـعا ا صــا وعلمــا البتــا وأخصــائت
اكنولوجتا املعلوما من أحنا العاتي ت ةلغ عدي املفـارك يف التـون األول مـن املـؤ ر  3١١شضصـا.
شا العامر ةلتعاوي الووتـا مـع ا يارة الوونتـ لإل صـا ا يف كولومبتـاي وهـ املكتـ
وقد ت م املؤ َر المر ُ
ا صائ الووخ هل ا البلد.
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ئتس للمؤ ر هو استضدان ”اعاوتتا البتا املوووق “ لتقاسم وابايل واطوشر
 - 3٨وكاي املوضوع الر ُ
ابايل البتا واخلدما والتطبتقـا مـن أجـر حتـدش الـن م ا صـائت الوونتـ  .ويف اخلطـان الرئتاـ
ال ـ ألقــات ألكاــندر ةرةوســا()3ي مــدشر املركــز ا قلتم ـ للدراســا املتعلق ـ ةتطــوشر لتمــع املعلومــا يف
العايفشــري ةـ هـ ا املاــؤول ةوضــو والوـ لــاال اسـرتااتجت لتجدشــد وحتــدش الــن م ا صــائت الوونتـ
وهـ (أ) ا ــال املؤساـ فتمــا شتعلــا ةلفـراكا املتعــديةُ أ ـ ا
ـحان املصــلح والــدور القتــاي الـ
ا ــطلع ةــه املكاا ـ ا صــائت الوونت ـ ) (ن) ووضــع معــاشري جدشــدة للبتــا املمتو ـ وأمــن البتــا
وقاةلتـ ـ ـ التفـ ـ ـ تر البت ـ ــخ) (د) واس ـ ــتضدان املص ـ ــاير اجلدش ـ ــدة للبت ـ ــا ال ـ ــضم وم ـ ــا شتعل ـ ــا هب ـ ــا م ـ ــن
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 ةفـرش واقنتـ واكنولوجتـ  .ةتــد أي العــائا الـرئتس هــو
ذو واةع مؤسا  .وسلط ال و على املمارسا اجلتدة يف التصـد لتلـك التحـداي مـن خـالل تفـا
”اعاوتتــا للبتــا املوووقـ “ افــارك فتهــا جهــا معنتـ متعــديةي وذلــك مــثال مــن قبــر مراكــز البتــا
الوونتـ ومؤساــا علــم البتــا املعنتـ ةلبحـ والتطــوشر و تتــاد ا صــا ا  .وعلــى الصــعتد الــدولي
ستتتح تفا منع للمرشا العامر العامل املعخ ةسـتضدان البتـا ال ـضم أل ـرا ا صـا ا الرمستـ
اكمل الفبك الناشط املتقلم من املناةر الوونت وا قلتمت لتجدشد ا صا ا الرمست وحتدشثها.
 - 3١واناول املؤ ر موضوعه الرئتس اتطالقا من احلاج لدشد الن م ا صائت الوونت وحتدشثهاي
وةـ لك أقــان ــل متتن ـ كط ـ عمــر كت ـ وي العاملت ـ ةفــقي ر ــد التقــدن ار ـريف يف انمت ـ خط ـ التنمت ـ
وعرضــت
املاــتدام لعــان  ٨١3١عــن ورشــا اســتضدان التكنولوجتــا اجلدشــدة واملبتكــرة املتعلق ـ ةلبتــا ُ .
ـرش يف
مبايرا اعاوتت جدشدة تفا مراكز ةتـا ومؤساـا علمتـ وونتـ و قامـ مراكـز ةتـا
ةلــداي خمتــارة أل ـرا املوا م ـ واولتــد القتم ـ يف الن ــان ا ص ــائ الــووخ .ويف وقــت ال ــاي رك ــز
لقـا النقـاع علـى اوسـتع تطـاق املفـارك يف التعاوتتـا العاملتـ احلالتـ الـىل اقويهـا فـرق العمـر التاةعـ
للمرشــا العامــر يف لــال اســتضدان ةتــا ر ــد األر وةتــا أجهــزة املاــح وةتــا اهلــااا ارمــول.
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
ه ت املعاشري واستضدامها عن ورشا منـع ةـع للمرشـا العامـر .وأكـد لقـ تقـاع ةفـقي املعـاشريي شـارك
فتها ممثلو القطاع اخلا والعاني احلاج حتدشد مبايا ومعاشري التفـمري وأمـن البتـا وتاشتهـا مـن
أجر اقاسم البتا على حنو مقمويي وه أمور ف ع لتطوشر اكنولوج متوا ر.
 - 3٦ويف اجللا ـ اخلتامت ـ للم ــؤ ري ع ــر مكت ـ ا ص ــا ا الوونت ـ للمملك ـ املتح ــدة لعشطاتت ــا
الع مــى وأشرلنــدا الفــمالت األســاس املمهــوم للهتكــر األساس ـ املتــوخى ملنــع المرشــا العامــر فتمــا شتعلــا
ةلبتــا والتكنولوجتــا .وشراكــز مــوذد البتــا والتكنولوجتــا علــى ممهــون البتــا املوووق ـ واألســالت
املوووق ـ واجلهــا الف ـرشك املوووق ـ والــتعلم املووــوق قام ـ اوا ــر ة ـ املاــتضدم وأ ــحان املصــلح
و ضما القتم علتهي كما أته شاتند لموعا كبرية من اخلدما األساست املتما علتهاي والىل ميكن
معزيفة ةعرو افمر خدما الدعم األساست
اقامسها ضمن وار التعاوي الدول .وقدمت أمثل لديةي َّ
الىل شقدمها املنع فتما شتعلا كدما البتا احلااس ي واطـوشر العلتـا ي وخـدما النفـري وخـدما

__________
( )3ميكن االوالع على تي اخلطان عع الراةط الفبك التال

.https://unstats.un.org/unsd/bigdata/conferences/2017/default.asp
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التحلتال ي وخدما استتعان البتا
املمتو ي وه ةلتال متا لا .

 .وشراكز مجتع اخلدما األساست املقرت ـ

ةرلتـا املصـدر

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

سادسا  -اإلجراءا ا قرتحة لل ري العايين
 - 3٢أتفق المرشا العامر جلن خمصص لصتا املنع واطوشرتي وقد جرى ان تم التعاوي ةفقي املنع من
خــالل فــرق العمــر التاةعـ لــهي الــىل اعمــر يف شــكر اعاوتتــا عاملتـ للبتــا  .ولمــرق العمــر آلتـ ُ ةــال
معروف ـ يف وــار المرشــا العامــر وســتجر تفــا اعاوتتــا جدشــدة للبتــا ةو ــمها فــرق عمــر جدشــدة
اعمر يف وار المرشا العامر .واتمثر ا جرا ا الىل ستتض ها المرشـا العامـر يف األجـر القرشـ يف ـان
ـ وس ــتل أف ــر للتوا ــر
وض ــع األس ــس املمهومت ـ ملن ــع المرش ــا العام ــري وحت ــدش موقع ــه الف ــبك
والنهو ةع له يف لال ةنا القدرا .

ألف  -تنقيح هيكين اإلدارة
 - 3٩اامــا المرشــا العامــر علــى أي شكــوي لــه رئتاــاي مفــاركاي ةاــب يفايية عـ العمــر ةوجــه عــاني
وةاــب املعــارأل املتضصصـ الاليفمـ 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
ةالشرتاك ةتنهمـا .وسـتعمر شـعب ا صـا ا التاةعـ يارة الفـؤوي االقتصـايش واالجتماعتـ يف األماتـ
العام ي ةعتبارها أمات المرشا العامري على موا ل والع الرئتا املفارك جبمتع أتفط المرشا.
 - ٨١وســوأل شفــرأل مكت ـ ا صــا ا يف الــدامرك علــى ةــر ممل عمــر المرشــا العامــر فتمــا شتعلــا
ةمـرق العمــر .وشتــقلا فرشــا ا يارة احلــال أساســا مـن رؤســا فــرق العمــري ةقتــاية مكتـ ا صــا ا يف
الدامرك .وقد أعتد اامت ه ت المرق ةللجن املعنت ةتعاوتتا البتا العاملت ي ةلن ر أي فرق العمر
ازاول تفاوها يف شكر اعاوتتا عاملت للبتا ي وسترتأسها مكت ا صا ا يف الدامرك .وستوا ر
اللجنـ احلالتـ املعنتـ ةملنــع العــامل عملهــا حتــت قتــاية مكتـ ا صــا ا الوونتـ يف اململكـ املتحــدة.
وستقون ه ت اللجن ادرجيتا ةوضع يراس جدوى منـع المرشـا العامـر وأساسـه املمهـوم ووسـائر االاصـال
يف تطاقـهي مــع الرتكتـز علــى وــارت املتعلـا ةلبتــا والتكنولوجتـا ضــمن الفــبك املو ـدة للمنــاةر .وســوأل
اقون شـعب ا صـا ا ةتت ـان ةـال مجتـع أع ـا المرشـا العامـر ةلتطـورا الـىل جيـر جنايفهـا ةقتـاية
جلنىل المرشا العامر.
 - ٨٠وجير الن ر يف مكاتت تفا فرشق استفـارش ـا المرشـا االستفـار املعـخ ةملاـائر العلمتـ
ةرائس ـ مكت ـ ا صــا ا يف الــدامركي والمرشــا االستفــار املعــخ مباــائر التكنولوجتــا ةرائس ـ مكت ـ
ا صا ا الوونت يف اململك املتحدة .وسوأل جير اوجته يعوة ألع ـا المـرشق االستفـارش ةصـم
شضصت ي ةنا على جنـايفاإم وخـعإم كـر يف لـال فصصـه .وسـتتع وضـع وـار مرجعـ الختصا ـا
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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اهلــااا ارمــول وةتــا وســائط التوا ــر االجتمــاع ي ةتنمــا ســتقون المرشــا االستفــار املعــخ مبا ــائر
اكنولوجتا سدا املفورة ةفقي هتكر ان تم منع المرشا العامـر والتفـ تر البتـخ للمنـاةر العاملـ يف وـار
الفبك املو دة.
 - ٨٨أمـا فتمـا شتعلـا ةلعملتـ التدرجيتـ لوضـع اما ـتر يراسـ جــدوى منـع المرشـا العامـر اســتنايا
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 ـ ي والتعــاوي مــع القطــاع اخلــا ي و يمــاد
البتا وما أشبه .وستُطل من فرق العمر أش ا أي ادرس ةتمصتر ا اثر املالت لتنمت اعاوهنـا يف لـال
البتــا وةنــا القــدرا واالختبــار والتجرش ـ يف البلــداي النموذجت ـ وموا ــل القتــان ة ـ لك .وقــد شتع ـ
تفــا فــرق استفــارش لــدية للن ــر يف املاــائر القاتوتت ـ وماــائر التموشــر ابعــا للتقــدن ال ـ حت ـريفت فــرق
العمر.

ابء  -توسيل نطاق يها فرق العمين القائمة وإنشاء فرق جديدة
 - ٨3ستُطل من فرق العمر القائم اوستع تطاق عملها من خالل القتان را (أ) يراد اقاسم
البتــا واألســالت املفــمول قــوق امللكتـ ) (ن) و عــداي لقــا عمــر لتــدرش املفــارك يف البلــداي
النامتـ ) (د) واوســتع تطــاق شـراكاإا مــع القطــاع اخلــا  .وعــالوة علــى ذلــكي شُتوقــع مــن فــرق العمــر أي
افــرع يف اســتضدان منــع المرشــا العامــر وخدمااــه األساســت لتقاســم املعلومــا  .ويف ضــو ةــر ممل العمــر
اجلدشدي ستُطل مـن فـرق العمـر أي ااـتعر اختصا ـاإا يف أوائـر عـان  ٨١٠٢وأي اقـدن هبـ ا الفـقي
اقرشرا جلن المرشا العامر املعنت ةتعاوتتا البتا العاملت .
 - ٨٨وســتجر تفــا فــرق عمــر جدشــدةي وال ســتما فرق ـ العمــر املعنت ـ مباــتويع البتــا التجارش ـ
ةقتاية شعب ا صا ا ي وفرق العمـر املعنتـ ةلبتـا املتعـدية املصـاير ةقتـاية مكتـ ا صـا ا يف
ال ــدامركي وفرقـ ـ العم ــر املعنتـ ـ حيم ــن واف ــمري البت ــا ةقت ــاية مكتـ ـ ا ص ــا ا الوونتـ ـ يف اململكـ ـ
املتحدة .وستوا ر المرشا العامر الن ر يف مكاتت تفا فرق عمر أخرى ةفقي املاـائر املواضـتعت مثـر
ا صـا ا االقتصــايش واملالتـ ي واالقتصــاي الرقمـ ي وا ــري املنــا ي والعمــر مـع اجلهــا الفـرشك املوووقـ .
ئتاها وأع اؤها امللتزموي
ومن اجلوات احلامس يف تفا فرق العمر اجلدشدة أي ُ َّدَّيي ةلناب فرق ي ر ُ
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.

جيم  -النهوض اب نرب ا وثوق لل ري العايين
 - ٨١يف المـرتة  ٨١٠٩-٨١٠٢ي سـوأل اعمـر جلنـ المرشـا العامـر املعنتـ ةملنـع العـامل ي ةلتعـاوي مــع
المرشـا االستفــار املعـخ مباــائر التكنولوجتـاي علــى وضـع مــوذد أول للمنـع وســتجر لرشبـه مــن جاتـ
فــرق العمــر التاةعـ للمرشــا العامــر علــى ســبتر االختبــار األول .وســتجر قامـ منــع المرشــا العامــر علــى
هتكــر ســحايب مــري شتــتح مبــدئتا اقاســم البتــا واخلــدما والتطبتقــا العام ـ ةعتبارهــا منمع ـ عام ـ ي
تثما كاي ذلك ممتدا وممكنا من النا ت القاتوتت .
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 - ٨٦وستُمتح منع المرشا العامر يف وجه اجلها الفرشك املوووق يف أقرن وقت ممكن لتتاري اطوشر
اعاوتتا البتا املوووق  .وستتو اللجن املعنتـ ةملنـع العـامل اقرشـر املبـايا والعملتـا األولتـ لتحدشـد
اجلها الفرشك املوووق .
 - ٨2وعلى أساس مبايا التطـوشر الاـرشعي شُتـوخى مـن منـع المرشـا العامـر اطـوشر واـوفري منتـدى شتـتح
للجهـ ــا الف ـ ـرشك املوووق ـ ـ الق ـ ــدرة علـ ــى (أ) التع ـ ــاوي فتم ـ ــا ةتنه ـ ــا الةتكـ ــار مص ـ ــاير جدش ـ ــدة للبت ـ ــا
واستكفــافها) (ن) اختبــار وابــايل أســالت كتاةـ ل ـ التفــمري العالـ واألســالت ا صــائت وأســالت
علــم البتــا ) (د) املفــارك يف أتفــط الــتعلم وةنــا القــدرا الــىل اعــوي ةلنمــع علــى مؤساــا اجلهــا
الفـ ـرشك ) (ي) االختت ــار م ــن ةـ ـ لموعـ ـ متنوعـ ـ م ــن اخل ــدما األساس ــت واطبتق ــا احلوس ــب وفـ ـزشن
البتــا (مبــا يف او تــد وســائلها اخلا ـ ةحلوســب ا لكرتوتت ـ وف ـزشن البتــا كجــز مــن املنــع)) (هـ ـ)
التعــاوي مــن أجــر االامــاق علــى أ مصــاير البتــا والل ــا العلتـ املفــمرة واألســالت ميكــن اعتبارهــا
”موووق ـ ـ “ ي أ ال ــىل جي ــر اختباره ــا واالام ــاق عل ــى متاتته ــا لالس ــتضدان الع ــان يف ا ــوفري ا ص ــا ا
واملؤشرا .
 - ٨٢وستاـ ــعى اللجن ـ ـ املعنت ـ ـ ةملن ـ ــع العـ ــامل ي م ـ ــن خ ـ ــالل عملهـ ــا م ـ ــع المرشـ ــا االستف ـ ــار املع ـ ــخ
ـ مكاتتـ االوـالع
ةلتكنولوجتاي جياي احللول التقنت الاليفمـ لتوسـتع تطـاق منـع المرشـا العامـر
املتم ــاشز عل ــى ةت ــا م ــن أتـ ـواع وفط ــا خمتلمـ ـ ي اـ ـ املا ــتعمر و الـ ـ االس ــتضدان يف ــدوي الم ــرتة
 .٨١٨١-٨١٠٩وة ـ لكي ســتتم ّكن مقــدمو البتــا مــن ابــايل ةتــا أكثــر ااســت ي ولــتس فقــط
البتــا امل تا ـ للعمــوني ذ أهنــم ســتكوتوي واوق ـ مــن هوش ـ املاــتعمل ال ـ شن ميكــنهم االوــالع علــى
ةتـا إم ومـن ال ـر مــن ذلـك .وسـتجر وبــا جـدوى ممهـون االوـالع املتمــاشز علـى البتـا واقاســم
البتا ةلتفاور الووتا مع البلدايي مع مراعاة أورها التفـرشعت للاـما هلـا ةملفـارك يف الفـبك العاملتـ
للمناةر على املاتوى ال شناس وضعها ارل .

دال  -وضل بر يؤ العمين ا تعل ابلتعلم ا وثوق

 - ٨٩ةرهنت لقا العمر التدرشبت األرةع الىل تُ اّمت يف ةو و على قدرة المرشا العامر على اقدمي
يروس ةفــقي اســتضدان مصــاير جدشــدة للبتــا لتجمتــع ا صـا ا الرمستـ  .و ان ــتم الــدروس ةــدعم
قـو مــن أع ــا فـرق العمــر التاةعـ للمرشـا العامــر .ومــن املتوقـع أي شتوا ــر اطــوشر ةـر ممل ةنــا القــدرا
ه ا يف عان  ٨١٠٢ةتن تم عدي من لقا العمر على الصعتد ا قلتم .

 - ١١وهناك ااماق مبدئ على ان تم لق عمر ادرشبت قلتمت ةفقي استضدان ةتا الصور الاـاالت
للمحا ــتر وا صــا ا ذا الصــل يف منطقـ آســتا وارــتط اهلــايا خــالل الرةــع الثــاين مــن عــان .٨١٠٢
وستفــرأل جامعـ كوشنزالتــد للتكنولوجتــا علــى هـ ت املبــايرة وذلــك ةــدعم مــن شــعب ا صــا ا  .وهنــاك
ا تمــال كبــري يف ان ــتم لق ـ عمــر ادرشبت ـ قلتمت ـ ةفــقي اســتضدان ةتــا اهلوااــا ارمول ـ أل ـرا
ا صــا ا الرمستـ يف ــدوي الرةــع الثالـ مــن عــان  .٨١٠٢وســتن َّم لقـ العمــر لــديا ةقتــاية شــرك
 Positiumوةــدعم مــن شــعب ا صــا ا  .وســتؤكد فرق ـ العمــر املعنت ـ ةلتــدرش وانمت ـ املهــارا وةنــا
القدرا ه ت األتفط و ريها من األتفط يف الوقت املناس .
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هاء  -ا ملير العا ي اخلايس ا ع ابستددا الييا

الضدمة ألغراض اإلحصاءا الرمسية

العامر املؤ َر العامل اخلامس املعخ ةستضدان البتـا ال ـضم أل ـرا
قرت أي شن م المرشا
 - ١٠شُ َ
ُ
ا صــا ا الرمستـ يف خرشــا عــان  ٨١٠٩يف أفرشقتــا .و ــىت ذلــك احلـ ي ســتن م المرشــا العامــر جلاـ
وا دة أو أكثر ةفقي مواضتع متصل ةعمله أونا منتدى األمم املتحدة العـامل للبتـا الـ سـتُعقد يف
افرشن األول/أكتوةر  ٨١٠٢يف ييب.

واو  -تغيري اسم ال ري العايين
 - ١٨ستجرى املزشد من املناقفا ةفقي ا تري اسم المرشا العامر وأفرق العمر التاةع له وةفقي ا تري
ورإا .وقد اقرت ألكاندر ةرةوسا يف كلمته الرئتات (ات ر المقرة  3٨أعالت) ا تري اسـم المرشـا العامـر
لتجاــد أكثــر كامــر تطــاق األتفــط الــىل ش ــطلع هبــا المرشــا العامــر .وشنب ـ أي شعكــس االســم اجلدشــد
ماـ َـار ع عمــر المرشــا العامــري و ــا التعاوتتــا العاملتـ ةفــقي البتــا واملنــع العــامل  .وعــالوة علــى ذلــكي
ميكــن ا تــري ااــمت األفرق ـ العمــر لــتعكس مواضــتع عملهــا أو لــال اختصا ــها ا صــائ عوضــا عــن
مصدر البتا ي كما هو الفقي يف الوقت الراهن.

سادسا  -النقاط ا طروحة للمناقشة
 - ١3اللجنة يدعوة إىل التعيري عن وجها نظرها بشأن يا يلي:
التقتتد التتذي أحتترري ال ري ت العايتتين ا ع ت ابستتتددا الييتتا
(أ)
اإلحصاءا الرمسية وأفرقة العمين التابعة له؛

الضتتدمة ألغ تراض

(ن) نت ت تتائؤ ا ت تتملير الع ت تتا ي الراب ت تتل ا عت ت ت ابس ت تتتددا اليي ت تتا
اإلحصاءا الرمسية؛

الض ت تتدمة ألغت ت تراض

(د) واقرتاح التطوير التدرجيي ،برعاية اللجنة ،نرب ال ري العايين ابعتياري تعاونية عا ية
للييتا والييتا ال وقيتة ا وثوقتة واألستاليب ا وثوقتتة واشهتا الشتريكة ا وثوقتة والتتعلم ا وثتتوق
تقد خديا لدوائر اإلحصاءا الرمسية.
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ا رف األول
عض تتوية ال ريت ت العاي تتين الع تتا ي ا عت ت ابس تتتددا اليي تتا
اإلحصاءا الرمسية

الض تتدمة ألغت تراض

اليلدان

ا نظما

أسرتالتا

مصرأل التنمت األفرشق

ةن اليشش

اجلماع الكارشبت

العايفشر

اللجن االقتصايش ألفرشقتا

الكامريوي

اللجن االقتصايش ألوروة

كندا

اللجن االقتصايش واالجتماعت ستا وارتط اهلايا

الص

املكت ا صائ لالحتاي األورويب

كولومبتا

النبة العامل

الدامرك

ندوق النقد الدول

مصر

من م التعاوي والتنمت يف املتداي االقتصاي

أملاتتا

املركز ا صائ جمللس التعاوي لدول اخللتمل العرةت

تدوتتاتا

االحتاي الدول لالاصاال
ستا وارتط اهلايا

أشرلندا

املعهد ا صائ

شطالتا
املكاتك

شـ ــعب ا صـ ــا ا التاةع ـ ـ يارة الفـ ــؤوي االقتصـ ــايش واالجتماعت ـ ـ
التاةع لألمات العام لألمم املتحدة

امل رن

االحتاي العشد العامل

هولندا

البنك الدول

عماي
ةكاتاي
الملب
مجهورش كوراي
اململك العرةت الاعويش
سوشارا
ا مارا العرةت املتحدة
اململك املتحدة لعشطاتتا الع مى وأشرلندا الفمالت
مجهورش انزاتتا املتحدة
الوالاي املتحدة األمرشكت
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ا رف الثاين
نص إعالن بوغوات
ي المرشـا العامــر العـامل أونــا املـؤ ر العــامل الراةـع املعــخ ةسـتضدان البتــا ال ـضم أل ـرا
ا ص ــا ا الرمستـ ـ املعق ــوي يف ةو ــو ي ذ اخـ ـ يف االعتب ــار التو ــتا الـ ـوارية يف اقرش ــر فرش ــا اخلـ ـعا
االستفارش املاتقر املعخ ةتاضري وورة املعلومـا أل ـرا التنمتـ املاـتدام الـ شـكله األمـ العـاني
املعنوي ”عات ص ااضري وورة البتا أل را التنمت املاتدام “ي ومن ةتنها
التكنولوجتــا واالةتك ــار والتحلت ــر م ــن أج ــر تفــا ش ــبك ا ــم ش ــبكا االةتك ــار يف
(أ)
متداي البتا ة ت االستماية من البتا والبحوو يف متداي البتا وابايهلا)
(ن) ةنا القدرا واملواري املتصل ةبنا القدرا وتقـر التكنولوجتـا وا ملـان ةلبتـا
املواري من خالل آلتا التموشر املبتكرة ةلفراك مع القطاع اخلا )

واعبطـ

(د) احلوكم ـ والقتــاية فتمــا شتصــر ةلف ـراكا والتناــتا ة ـ احلكومــا والقطــاع اخل ــا
واملن مــا ــري احلكومتـ ووســائط ا عــالن واألوســاط األكايميتـ مــن أجــر اعزشــز ااّبــاع املمارســا اجلتــدة
واملبايا يف لال ابايل البتا والبتا املمتو واحلقوق املتصل ةلبتا )
و ذ شف ـ ـ ــري اعتم ـ ـ ــاي اللجن ـ ـ ـ ا ص ـ ـ ــائت ي يف يورإ ـ ـ ــا الثامن ـ ـ ـ واألرةع ـ ـ ـ املعق ـ ـ ــوية يف آذار/
مارس ٨١٠2ي خط عمر كت وي العاملت لبتا التنمت املاتدام (ات ر  )E/CN.3/2017/3والواثئا
اخلتامت للمؤ را ا قلتمت ةفقي خط التحول (ات ر )E/CN.3/2017/5ي
و ذ شف ـ ــري أي خط ـ ـ عم ـ ــر كت ـ ـ وي العاملت ـ ـ لبت ـ ــا التنمت ـ ـ املا ـ ــتدام ا ـ ــدعو ال ـ ــدوائر
ا صـائت العاملتـ افـاذ جـرا ا يف لـال حتــدش واعزشــز الـن م ا صــائت الوونتـ االسـرتااتج مــع
الرتكتز على حتدش ا وار ا يار واملؤساـ ) وعلـى اطبتـا املعـاشري ا صـائت وهتكـر البتـا اجلدشـد
لتقاسم الب تا وابايهلا و يماجها) وعلى اتاري استضدان التكنولوجتا اجلدشدة ومصاير البتا اجلدشدة
يف عملتا تتاد ا صا ا )
شقرت
• عطا يفع كبـرية للمجـال االسـرتااتج خلطـ عمـر كتـ وي ةفـقي االةتكـار والتحـدش عـع
النهــو ةلتعاوتتــا العاملتـ للبتــا ي ةتتاــري مــن منــع عــامل مو ّ ــد ومووــوق شكــوي رضــه يف
البداش ـ البح ـ والتطــوشر يف لــال اكتفــاأل البتــا واالوــالع علتهــا واســتضدامهاي واملنهجت ـ
ا ص ــائت ي واطبتق ــا العالت ــا ي وةن ــا الق ــدرا م ــن أج ــر تت ــاد ص ــا ا ومؤش ـ ـرا .
وستاــمح هـ ت الفـراكا ةالةتكــار وستاــاعد علــى حتــدش ا صــا ا الرمستـ واســتضدامها
ا
حتول ةدفع من
ملصاير البتا اجلدشدةي مبا يف ذلك البتا ال ضم  .وستم ّكن من داو ّ
البتا على ماتوى تتاد صا ا لدية أو مؤشرا متعلق حيهداأل التنمت املاتدام من
أجر افاذ قرارا أف ر)
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• االستثمار ادرجيتا يف البح والتطوشر عن ورشا أفرق العمر التاةع للمرشا العامـر العـامل الـ
شتمثر هدفه الرئتا يف جعر عملتا تتاد ا صا ا احلالت ا
مبتكرة ويف جياي سبر جدشدة
لتجمتــع مؤش ـرا أهــداأل التنمت ـ املاــتدام ) ووضــع وــار لتقتــتم عمــر أفرق ـ العمــر شركــز علــى
املنتجـ وكـ لك علـى فعالتتهــا مـن تـ التكلمـ وعلــى اوسـتع تطــاق املفــارشع
توعتـ املعلومــا
َ
احل االستهالك العامل )
الناجح ةتحوشلها منتجا ةتا
• القتــان اــدرجيتا ةتطــوشر هتكــر البتــا والتكنولوجتــا للمنــع العــامل اســتنايا متطلبــا ة ـراممل
عمر أفرق العمر التاةع للمرشا العامر العامل ي وةنا على الطلبا احلقتقتـ للماـتعمل وعلـى
يراسا اجلدوى)
• أي جي ــر ة ــر ممل العم ــر هـ ـ ا للبت ــا واخل ــدما والتطبتق ــا املوووقـ ـ حت ــت شـ ـراأل اللجنـ ـ
يعمـ ــا لـ ــدوائر ا صـ ــا ا الرمست ـ ـ يف العـ ــات جبعـ ــر الـ ــن م
ا صـ ــائت وةتوجتـ ــه منهـ ــاي وذلـ ــك ال
ا صائت الوونت للبلداي املتقدم والبلداي النامت يف متمه)
• أي شعتمــد املنــع العــامل علــى املمارســا الم ــلى يف مبــايرا القطــاع اخلــا والعــان املتعلق ـ
وشزوي الدوائر ا صائت الرمست ةبىن حتتت للتكنولوجتا وةفبك لالةتكار يف
ةلبتا ال ضم ي ّ
لال البتا ي وشليب احلاج شبك مرتاةط ومو دة لتتاري ما شل
اب ـ ــايل األفك ـ ــار واألس ـ ــالت املتص ـ ــل ةتجهت ـ ــز البت ـ ــا ال ـ ــضم وحتلتله ـ ــا
(أ)
ومعاشنتهـا فتمـا ةـ ا صـائت الـرمست وعلمـا البتـا واخلـعا يف هـ ا املتـداي مـن القطـاع
صائت متطورة)
العان واخلا ي مع الرتكتز على اعزشز البح والتطوشر و وال تتاد ةتا
(ن) اقاســم وابــايل البتــا الو ــمت واألســالت واخلــدما والتطبتقــا املوووق ـ
مـن أجـر اطوشرهــا ةسـتمرار و عــاية اسـتعماهلاي مبــا يف ذلـك اقاســم البتـا املوووقـ تثمـا كــاي
ذلـك ممتــدا وممكنــا مــن النا تـ القاتوتتـ  .وسـوأل جيــر االامــاق علــى ابــايل البتــا احلااسـ
ة اجلها الفـرشك املوووقـ علـى املاـتوى الثنـائ ي ةتنمـا ميكـن عمومـا ـ مصـاير البتـا
املاتضدم على تطاق واسع)
املمتو
َ
(د) القت ـ ــاني ةص ـ ــورة مف ـ ــرتك فتم ـ ــا ة ـ ـ ال ـ ــدوائر ا ص ـ ــائت الرمست ـ ـ والف ـ ــركا
تـ شتــقاى
التكنولوجتـ مــن القطــاع اخلــا والــدوائر األخــرىي ةوضــع هتكــر مووــوق للبتــا
ابايل أتواع شىت من البتا على حنو شكمر سالم البتا وأمنها)
• يعم ةنا القدرا ةالعتمـاي علـى مكتبـ ات ـمن مـواي ادرشبتـ موووقـ وفهـرس ةملـواي ا رشـايش
واألســالت واطبتقــا العالتــا املوووقـ 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
متم استضدان البتا املوووق احلدشث واكنولوجتا املعلوما )
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• أي ذلــك ســتتتح فر ـ أمــان البلــداي املتقدم ـ والبلــداي النامت ـ جلــخ فوائــد مــن البتــا املتعــدية
املصايري ومن ةتنها البتا ال ـضم ي والبتـا ا يارشـ ي والبتـا املاـتمدة مـن التعـدايا ي
والبتــا املاــتمدة مــن الدراســا االستقصــائت ي مــن أجــر حتا ـ فهــم الت ـريا االقتصــايش
والبتطت واجملتمعت يوي االستثمار يف اكنولوجتا ةه التكلم )
• أي التعاوتت العاملت للبتا واخلدما والتطبتقا املوووق ستعوي ةلمائدة على مجتـع األوـراأل
املعنت املفارك ةم ر التآيفر يف لال اقاسم األسالت والبتـا ي وخلـا وقافـ عاملتـ اقـون علـى
املمارسا الم لى وعلى اقاسم ا مكا )
• أي اقاســم املعــارأل وةنــا القــدرا يف لــال املـواري البفـرش الكتفــاأل البتــا املتعــدية املصــاير
واالوالع علتها واستضدامها ماؤولت ٌ مفرتك اتحملها الدوائر ا صائت الوونت والدولت ي وأته
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
(أ)
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اتار على مجتع األمم اكتاان فوائد من املفارك يف الفبك العاملت )
ّ

(ن)

ا ــوفر س ــوقا وةنت ـ ـ حتتت ـ ـ مرت ـ ـ لتكنولوجتـ ــا احلوس ــب الا ــحاةت اتـ ــتح اقاس ــم البتـ ــا
واألســالت واخلــدما والتطبتقــا املوووقـ ةعتبارهــا منمعـ عامـ عنــدما اكــوي ممتــدة
وممكن قاتوتتا)

(د)

ا ع ااماقا شراك شـماف مـع مؤساـا القطـاع العـان واخلـا لكـ شاـاهم شـركا
الف ــبك يف مـ ــوذد عمـ ــر شكـ ــوي ماـ ــتداما يف ـ ــد ذااـ ــه ةلناـ ــب جلمتـ ــع اجلهـ ــا ذا
املصلح وشكمر الو ول البتا املوووق ي ولك شاتمتد الفركا من ه ا النموذد.
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