




2



3



4



5



ــه تزایــدی کــه در حــال بســط  ــا شــتاب شــگرف و رو ب      فضــای مجــازی ب
و گســترش اســت تمــام ســاحات اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی 
ــی را در  ــی واقع ــی از زندگ ــر روز بخــش بزرگ ــده و ه ــی بشــر را درنوردی زندگ
خــود فــرو بــرده و حیــات متفــاوت و جدیــدی بــه آن می دهــد. لــذا بــه نظــر 
می رســد دو نــگاه کالن بــه فضــای مجــازی وجــود دارد: نــگاه اول کــه باالخــص 
در ابتــدای رشــد و تکویــن فضــای مجــازی مســلط شــده بــود، آن را همچــون 
ابــزاری کنــار ســایر ابزارهــای بشــری تصویــر می کــرد کــه تنهــا طریقت داشــت؛ 
امــا نــگاه دوم، در نتیجــه رشــد تحــوالت خیــره کننــده فضــای مجــازی و ســایه 
گســتری آن در حــوزه هــا و شــئون بشــر در یــک دهه اخیــر آن را چون ســکویی 
می دانــد کــه بســیار فراتــر از شــأن ابــزاری حیــات انســان ها را ســامان جدیــدی 
داده و ادعــای تمــدن نوینــی را دارد. رویکــردی کــه از قضــا از چشــمان بصیــر 
رهبــر انقــالب نیــز دور نمانــده و انتظــاری تمدنــی از فضــای مجــازی در ایــران را 

مطالبــه داشــته انــد.
ــا فهــم  در همیــن راســتا گزارش هــای عصرفضــای مجــازی تــالش می کنــد ت
ســازمان ها و دســتگاه های مرتبــط بــا حــوزه ی فضــای مجــازی را ارتقــاء 
بخشــیده و آن هــا را بــرای مواجهــه فعــال و خردمندانــه بــا تحــوالت ایــن عرصــه 

مهیــا ســازد.
سيد ابوالحسن فيروزآبادي

دبير شوراي عالي و رئيس مرکز ملي فضاي مجازي
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    اجــالس جهانــی جامعــه اطالعاتــی )WSIS( نمایانگــر بزرگ تریــن 
گردهمایــی ســاالنه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در جهان برای توســعه اســت. 
مجمــع جهانــی جامعــه اطالعاتــی ســال 2022 از تاریــخ 15 مــارس بــه بعــد 
ــن اجــالس به صــورت  ــه آخــر ای ــه کار نمــود و هفت ــاز ب ــب مجــازی آغ در قال
ــی  ــه بین الملل ــر اتحادی ــن 2022 در مق ــا 3 ژوئ ــه ت ــخ 30 م ــوری از تاری حض
ــرای  ــا موضــوع فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ب ــو ســوئیس، ب ــرات در ژن مخاب
رفــاه، شــمول و انعطاف پذیــری و همــکاری اجــالس جهانــی جامعــه اطالعاتــی 
بــرای تســریع پیشــرفت در نیــل بــه اهــداف توســعه پایــدار برگــزار شــد. مجمــع 
ــرات،  ــی مخاب ــه بین الملل ــط اتحادی ــی توس ــه اطالعات ــی جامع ــالس جهان اج
یونســکو، برنامــه پیشــرفت و توســعه ملــل متحــد و کنفرانــس تجارت و توســعه 
ســازمان ملــل و بــا همــکاری نزدیــک بــا کســانی کــه خطــوط عملیاتــی ایــن 
اجــالس را تســهیل می کننــد برگــزار شــد. اجــالس جهانــی جامعــه اطالعاتــی 
ــه ای و تحــت حمایــت ســازمان ملــل متحــد  )WSIS( یــک اجــالس دومرحل
ــه  ــت ک ــی اس ــه اطالعات ــی جامع ــات و به طورکل ــات، ارتباط ــه اطالع در زمین
ــالس از  ــن اج ــد. ای ــزار ش ــس برگ ــال 2005 در تون ــو و س ــال 2003 در ژن س
آن زمــان بــه بعــد به صــورت دوره ای برگزارشــده اســت. یکــی از اهــداف
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اهــداف اصلــی ایــن اجــالس آن اســت کــه بــا افزایش دسترســی بــه اینترنــت در 
کشــورهای درحال توســعه، شــکاف دیجیتالــی جهانــی را که کشــورهای ثروتمند 
را از کشــورهای فقیــر جــدا می کنــد، پــر کنــد. در گــزارش پیــش رو، مــروری 
ــاره جامعــه اطالعاتــی در ســال جــاری انجــام  ــر اجــالس جهانــی ســران درب ب
خواهــد شــد و محورهــای اساســی و اظهارنظرهــای نماینــدگان عالی کشــورهای 
مشــارکت کننده موردبررســی قــرار خواهــد گرفــت. بــا توجــه بــه حضــور وزیــر 
ارتباطــات به عنــوان نماینــده جمهــوری اســالمی ایــران در ایــن اجــالس، ضمــن 
ــش  ــت نق ــت تقوی ــنهاد هایی جه ــور، پیش ــده کش ــخنرانی نماین ــی س بررس

جمهــوری اســالمی ایــران در حکمرانــی جهانــی اینترنــت طــرح خواهــد شــد.

واژگان کلیدی
ــت،  ــان اینترن ــی، ذی نفع ــت، حکمران ــی، اینترن ــه اطالعات ــالس جامع      اج

ــت   ــان اینترن ذی ربط
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    اجــالس جهانــی ســران دربــاره جامعــه اطالعاتــی  )WSIS( خــود 
ــم  ــع را در ه ــه موان ــکان ک ــه ای از ام ــد: دریچ ــف می کن ــه تعری را این گون
ــه  ــی جامع ــالس جهان ــد. اج ــک می کن ــم نزدی ــه ه ــا را ب ــکند و م می ش
ــازمان  ــرد س ــه ای و منحصربه ف ــالس دومرحل ــک اج ــی )WSIS( ی اطالعات
ملــل متحــد اســت کــه باهــدف دســتیابی بــه تعهــدی مشــترک بــرای ایجــاد 
یــک جامعــه اطالعاتــی مــردم محــور، فراگیــر و توســعه محــور آغــاز شــد کــه 
در آن،  همــه می تواننــد اطالعــات را ایجــاد و بــه اشــتراک بگذارنــد. قطعنامــه 
183/56 مجمــع عمومــی ســازمان ملل متحــد )21 دســامبر 2001( برگزاری 
اجــالس جهانــی جامعــه اطالعاتــی )WSIS( را بــه صــورت دومرحلــه ای تائید 
ــه دوم از  ــو و مرحل ــامبر 2003 در ژن ــا 12 دس ــه اول از 10 ت ــرد. مرحل ک
ــدادی  ــالس روی ــن اج ــد. ای ــزار ش ــس برگ ــر 2005 در تون ــا 18 نوامب 16 ت
مهــم در تاریــخ اینترنــت اســت. ســازمان ملــل در ســال 2003 تشــخیص داد 
کــه ایــن تنهــا دولت هــا نیســتند کــه در توســعه اینترنــت حــق اظهارنظــر 
دارنــد، بلکــه همــه می تواننــد در آینــده اینترنــت نقش آفرینــی کننــد و نیــز 
ــراز نماینــد؛ چراکــه  ــد در پیشــرفت و توســعه آن نظــر خــود را اب حــق دارن
اینترنــت بــرای پیشــرفت همــه مــا اساســی اســت. ســازمان ملــل همچنیــن 

1.  World Summit on the Information Society
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ــه  ــک جامع ــاد ی ــرای ایج ــدات را ب ــا و تعه ــداف، توصیه ه ــه ای از اه مجموع
ــرد.  ــه ک ــف و ارائ ــور تعری ــعه مح ــور و توس ــردم مح ــر، م ــی فراگی اطالعات
در اولیــن مرحلــه اجــالس ســران در ســال 2003، چارچوبــی بــرای جامعــه 
ــو 1، ایجــاد شــد. در دســامبر  ــدام ژن ــه اق ــه برنام ــر در ادام ــی فراگی اطالعات
ســال 2015، مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد بررســی کــرد کــه آیــا 
اهــداف اجــالس جهانــی ســران دربــاره جامعــه اطالعاتی در ده ســال گذشــته 
ــالس  ــن اج ــش روی ای ــم انداز پی ــر و چش ــا خی ــت ی ــرده اس ــرفتی ک پیش
ــدد در  ــی مج ــن ارزیاب ــود. ای ــدد نم ــی مج ــال 2015 بررس ــس از س را پ
روزهــای 15-16 دســامبر در مقــر ســازمان ملــل در نیویــورک انجــام شــد. 
ــعه  ــرای توس ــتور کار 2030 ب ــالس و دس ــن اج ــد ای ــال 2015، فرآین از س
پایــدار و ادغــام فناوری هــای اطالعــات و ارتباطــات )ICTs( در اجــرای 
ــق 2030  ــتور کار اف ــرای دس ــت از اج ــرای حمای ــکارات ب ــا و ابت فعالیت ه
ــه  ــاالنه جامع ــی س ــن گردهمای ــدند. انجمــن»WSIS« بزرگ تری همســو ش
فناوری هــای اطالعــات و ارتباطــات)ICTs( بــرای توســعه را در جهــان 
ترتیــب می دهــد. ایــن انجمــن توســط »ITU« ، »یونســکو« ، »UNDP«  و 
»UNCTAD«  بــا همــکاری نزدیــک همیــاران خطــوط عملیاتــی اجــالس 
ــت  ــور ثاب ــن مذک ــود. انجم ــازمان دهی می ش ــی س ــه اطالعات ــی جامع جهان
کــرده اســت کــه یــک رســانه کارآمــد بــرای هماهنگــی فعالیت هــای اجرایــی 
ــن  ــتراک گذاری بهتری ــه اش ــش، ب ــاد دان ــات، ایج ــادل اطالع ــه، تب چندجانب
ــارکت های  ــعه مش ــک در توس ــه کم ــه ارائ ــان ب ــت و همچن ــا اس راهکاره
انجمــن  می پــردازد.  توســعه ای  اهــداف  پیشــبرد  بــرای  چندجانبــه 
ــاز  ــه 2021 آغ ــازی از ژانوی ــای مج ــه ای از فعالیت ه ــا مجموع »WSIS« ب
ــل  ــود را تکمی ــای خ ــی 2021 فعالیت ه ــا 21 م ــود و از 17 ت ــه کار نم ب
 )ICTs(ــات ــات و ارتباط ــای اطالع ــن، فناوری ه ــن انجم ــوع ای ــرد. موض ک
1. Information and Communications Technology
2. International Telecommunication Union
3. UNESCO
4. United Nations Development Programme
5. United Nations Conference on Trade and Development
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بــرای جوامــع و اقتصادهــای فراگیر، تــاب آور و پایدار اســت.ازآنجایی که جهان 
ــد،  ــرم می کن ــا دســت وپنجه ن ــر مخــرب همه گیــری کرون ــا تأثی ــان ب همچن
نیــاز بــه دنبــال کــردن تحــول دیجیتــال بیــش از هــر زمــان دیگــری آشــکار 
اســت. بحــران کرونــا قــدرت و نویــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات)ICT( را 
نشــان داده اســت. انجمــن »WSIS« بــرای تشــکیل یــک بســتر همــکاری 
جهانــی چندجانبــه و تبدیــل فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات)ICT( بــه یــک 
محــرک حیاتــی توســعه جهانــی بــه کار خــود ادامــه می دهــد و بــر همیــن 
ــازی  ــوری و مج ــور حض ــی از حض ــکل ترکیب ــه ش ــالس 2022 ب ــا اج مبن
برگــزار شــد. در نوشــتار پیــش رو، مــروری بــر اجــالس جهانــی ســران دربــاره 
جامعــه اطالعاتــی در ســال جــاری انجــام خواهــد شــد و محورهــای اساســی 
و اظهارنظرهــای نماینــدگان عالــی کشــورهای مشــارکت کننده موردبررســی 
قــرار خواهــد گرفــت. بــا توجــه بــه حضــور وزیــر ارتباطــات به عنــوان نماینــده 
ــخنرانی  ــی س ــن بررس ــالس، ضم ــن اج ــران در ای ــالمی ای ــوری اس جمه
ــوری اســالمی  ــت نقــش جمه ــت تقوی ــده کشــور، پیشــنهاد هایی جه نماین
)itu.int 2022(.ایــران در حکمرانــی جهانــی اینترنــت طــرح خواهــد شــد
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1. به منظور بهره برداری از منبع دسته اول و بی واسطه، محتوای این گزارش بر اساس اطالعات موجود در وبگاه

1

on the Information Society Forumتهیه و گردآوری شده است https://www.itu.int/ به آدرس
World Summit 

     اجــالس جهانــی جامعــه اطالعاتــی )WSIS( یــک اجــالس دومرحلــه ای 
ــات  ــات، ارتباط ــه اطالع ــد در زمین ــل متح ــازمان مل ــت س ــت حمای و تح
ــال  ــو و س ــال 2003 در ژن ــه س ــت ک ــی اس ــه اطالعات ــی جامع و به طورکل
2005 در تونــس برگــزار شــد. ایــن اجــالس از آن زمــان بــه بعــد به صــورت 
دوره ای برگزارشــده اســت. یکــی از اهــداف اصلــی اجــالس ایــن اســت کــه 
ــت در کشــورهای درحال توســعه، شــکاف  ــه اینترن ــش دسترســی ب ــا افزای ب
دیجیتالــی جهانــی را کــه کشــورهای ثروتمنــد را از کشــورهای فقیــر جــدا 
می کنــد، پــر کنــد. ایــن گردهمایــی  17 مــی را به عنــوان روز جهانــی جامعــه 
اطالعاتــی تعییــن کــرده اســت. »WSIS+10« نقطــه عطــف ده ســاله ایــن 
ــال  ــاد. در س ــاق افت ــال 2015 اتف ــه در س ــود ک ــال 2005 ب ــالس از س اج
2015، رونــد ارزیابــی ایــن اجــالس در 15 و 16 دســامبر در نیویــورک و بــا 
نشســت عالــی مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد بــه اوج خــود رســید.

بســتر ارزیابــی ایــن اجــالس ابتــکار جدیــدی اســت کــه توســط آقــای ژائــو، 
ــه  ــروه »WSIS ITU«، در فوری ــس کارگ ــر کل »ITU« و رئی ــاون دبی مع
2010 بــرای بهبــود عملکردهــای موجــود و تبدیــل پایــگاه داده هــای آمــاری 
ــا فنــاوری  ــرای برجســته کــردن پروژه هــای مرتبــط ب ــی ب ــه پورتال ســابق ب
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ــبکه  ــای ش ــتر فرصت ه ــن بس ــد. ای ــدازی ش ــات راه ان ــات و ارتباط اطالع
ــد. در  ــه می ده ــان ارائ ــه ذینفع ــای وب 2.0 ب ــق برنامه ه ــی را از طری تعامل
ــن  ــی ای ــکوی ارزیاب ــه س ــتر »WSIS Stocktaking« ک ــوب بس چارچ
اجــالس اســت، همــه ذینفعــان می تواننــد از »تقویــم رویدادهــای جهانــی«، 
»مخــزن انتشــارات جهانــی«، »مطالعــات مــوردی« و ســایر مؤلفه هایــی کــه 
تمایــل بــه گســترش شــبکه و ایجــاد مشــارکت و ارائــه دیــد بیشــتر دارنــد، 
ــی  ــه ای و بین الملل ــی، منطق ــی، مل ــای محل ــوند و در پروژه ه ــد ش بهره من
 WSIS« ارزش آفرینــی کننــد. از زمانــی کــه اولیــن نســخه گــزارش
Stocktaking« در ســال 2005 منتشــر شــد، گــزارش دوســاالنه آن 
ــر پیشــرفت طرح هــا و پروژه هــای فنــاوری  ــرای نظــارت ب ــزاری کلیــدی ب اب
اطالعــات و ارتباطــات در سراســر جهــان بــوده اســت. گــزارش ســال 2012 
منعکس کننــده بیــش از 1000 فعالیــت اخیــر مرتبــط بــا ایــن اجــالس اســت 
کــه بیــن مــاه مــه ســال 2010 و ســال 2012 انجام شــده اســت کــه هرکــدام 
ــد.  ــد دارن ــالس تأکی ــن اج ــان ای ــط ذینفع ــده توس ــای انجام ش ــر تالش ه ب
 »WSIS«نســخه توســعه یافته انجمــن »WSIS+10«رویــداد ســطح عالیــه
اســت کــه اولیــن بــار از 9 تــا 13 ژوئــن 2014 در ژنــِو ســوئیس برگــزار شــد. 
ــی  ــج اجــالس جهان ــداد پیشــرفت های حاصل شــده در اجــرای نتای ایــن روی
ــی  ــرکت کننده را بررس ــای ش ــتورات آژانس ه ــت دس ــی تح ــه اطالعات جامع
ــان  ــای ذینفع ــاس گزارش ه ــر اس ــته را ب ــال گذش ــوالت 10 س ــود و تح نم
ــای ارائه شــده توســط کشــورها، خطــوط  ــه گزارش ه ــن اجــالس، از جمل ای
ــه  ــوط ب ــج مرب ــداد نتای ــن روی ــی و ســایر ذینفعــان بررســی کــرد. ای عملیات
خطــوط اقــدام ایــن اجــالس را بررســی نمــوده و بــا یــک چشــم انداز در مــورد 
چگونگــی ادامــه رونــد اجــالس پــس از ســال 2015 موافقــت کــرد. رویــداد 
ــالس ــج اج ــرای نتای ــه ای را در مورداج ــه»WSIS+10« بیانی ــطح عالی س
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را   2015 ســال  از  بعــد  آن  چشــم انداز  و  اطالعاتــی  جامعــه  جهانــی 
ــر  ــاز و فراگی ــازی ب ــد آماده س ــک فرآین ــی ی ــند ط ــن س ــرد. ای ــه ک ارائ
خط مشــی  »بیانیه هــای  عنــوان  تحــت  گزارش هایــی  شــد.  نگاشــته 
ــد. ــر ش ــز منتش ــالس« نی ــری اج ــه پیگی ــند نتیج ــی« و »س ــیر عال مس
ــر  ــاز و فراگی ــد مشــاوره ب ــک فرآین ــد مشــاوره آزاد »WSIS+10« ی فرآین
ــی  ــداد عال ــرای روی بیــن ذینفعــان اجــالس »WSIS« به منظــور آمادگــی ب
ــناد  ــس اس ــورد دو پیش نوی ــاع در م ــرای اجم ــه ب ــود ک »WSIS+10« ب
صدراالشــاره، برگزار شــد. هشــت جلســه مشــاوره آزاد بیــن ذینفعــان، ازجمله 
دولت هــا، بخــش خصوصــی، جامعــه مدنــی، ســازمان های بین المللــی 
ــن 2014  ــوالی 2013 و ژوئ ــن ج ــه، بی ــه ای مربوط ــازمان های منطق و س
دربــاره ی ایــن دو پیــش نویــس برگــزار شــد کــه ایــن دو ســند عبارت انــد از:
      پیش نویس بیانیه  »WSIS+10 «  در مورداجرای نتایج اجالس جهانی 

جامعه اطالعاتی
      پیش نویــس چشــم انداز »WSIS+10« بــرای اجــالس جهانــی جامعــه 
ــرکت کننده. ــای ش ــتورات آژانس ه ــت دس ــال 2015 تح ــد از س ــی بع اطالعات
نشســت نهایــی »WSIS+10« ســطح عالــی ایــن اجــالس در تاریــخ 15 تــا 
16 دســامبر 2015 در نیویــورک برگــزار شــد و بــا تصویب این دو ســند نتیجه 
نشســت ســطح عالــی اجــالس جهانــی جامعــه اطالعاتــی بــه پایــان رســید.

ــد  ــزار شــد. رون ــو برگ ــه اول اجــالس ســران در دســامبر 2003 در ژن مرحل
ــا  ــه از 19 ت ــات ک ــن جلس ــد. در آخری ــاز ش ــه 2002 آغ ــالس در ژوئی اج
30 ســپتامبر 2005 در ژنــو برگــزار شــد، توافــق نهایــی در مــورد حاکمیــت 
اینترنــت اتفــاق نیفتــاد و پیشــنهاد اتحادیــه اروپــا بــرای واگــذاری شــرکت 
اینترنتــی)ICANN(  رد شــد. موضوعــی کــه در ایــن جلســات مطــرح شــد، 
ــود.  ــت گذاری آن ب ــده در سیاس ــتیالی ایاالت متح ــت و اس ــت اینترن حاکمی
1. on the Information Society Forum
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ــد  ــی بودن ــار، آن های ــن اختی ــذاری ای ــورد واگ ــا در م ــن ایده ه رادیکال تری
ــد. ــه حاکمیــت اینترنــت حمایــت می کردن ــی ب کــه از رویکــرد جامعــه مدن

در ســندی کــه در 3 دســامبر 2003 منتشــر شــد، هیئــت ایاالت متحــده در 
اجــالس جامعــه جهانــی اطالعاتــی از بخــش خصوصــی قدرتمنــد و حاکمیت 
قانــون به عنــوان ارکان حیاتــی توســعه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ملــی 
حمایــت کــرد. ســفیر ایــن کشــور دیویــد گــروس ، هماهنگ کننــده ارتباطات 
ــع و  ــد« موض ــه بن ــده، »س ــی ایاالت متح ــت اطالعات ــی و سیاس بین الملل
ــگاران  ــرای خبرن ــری ب ــت خب ــک نشس ــده را در ی ــای ایاالت متح اولویت ه
ــک  ــد ی ــالش می کنن ــورها ت ــه کش ــت: ازآنجایی ک ــروس گف ــریح کرد.گ تش
ــه بخــش  ــد ب ــدار بســازند، »تعه ــات و ارتباطــات پای ــاوری اطالع بخــش فن
خصوصــی و حاکمیــت قانــون« بایــد مــورد تأکیــد قــرار گیــرد تــا کشــورها 
بتواننــد ســرمایه گذاری خصوصــی الزم را بــرای ایجاد زیرســاخت جذب کنند.

دومیــن اولویــت ایــاالت  متحــده »نیــاز بــه ایجــاد محتــوا و حمایــت از حقــوق 
مالکیــت معنــوی به منظــور الهــام بخشــیدن بــه توســعه مــداوم محتــوا« بــود.

»تضمیــن امنیــت در اینترنــت، ارتباطــات و تجــارت الکترونیک« هم ســومین 
ــه  ــی ک ــا زمان ــا ت ــه این ه ــت: هم ــروس گف ــود. گ ــده ب ــت ایاالت متح اولوی
مــردم احســاس کننــد کــه شــبکه ها از نظــر حمــالت ســایبری و حفــظ حریم 
خصوصــی ایمــن هســتند و بــرای مــردم کارایــی دارد و هیجان انگیــز اســت.

بــا نزدیک تــر شــدن نشســت ژنــو، پیشــنهادی کــه موردتوجــه قــرار گرفــت 
ــرای  ــرای تأمیــن منابــع مالــی باالتــر ب »ایجــاد یــک صنــدوق بین المللــی ب
کمــک بــه کشــورهای کمتر توســعه یافته بــرای گســترش فنــاوری اطالعات و 
ارتباطــات« بــود. گــروس گفت که »صندوق همبســتگی دیجیتــال داوطلبانه« 
ــن  ــا ای ــور ســنگال ارائه شــده، ام ــه توســط رئیس جمه پیشــنهادی اســت ک
پیشــنهادی نیســت کــه ایاالت متحــده در حال حاضــر بتوانــد آن را تائید کند. 
1.  David Gross
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او گفــت کــه ایاالت متحــده در حــال دســتیابی بــه اجماعــی گســترده در مورد 
ایــن اصل اســت کــه »فرهنــگ امنیــت ســایبری« بایــد در سیاســت های ملی 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــرای ادامــه رشــد و گســترش آن توســعه یابد. 
او گفــت کــه در چنــد ســال گذشــته در ایــن عرصــه پیشــرفت قابل توجهــی 
حاصل شــده اســت زیــرا کشــورها قوانیــن خــود را بــرای مقابلــه بــا تهدیدهای 
جنایت کارانــه در فضــای ســایبری بــه روز می کننــد. گــروس گفــت: »امــکان 
ــی  ــد آن فعالیت های ــا بتوانن ــود دارد ت ــورها وج ــرای کش ــازی ب ظرفیت س
ــور  ــد...و به ط ــگاری کنن ــرم ان ــد ج ــه در داخــل مرزهایشــان رخ می ده را ک
ــری  ــن ادارات مج ــاط بی ــراری ارتب ــرای برق ــی ب ــطح بین الملل ــابه در س مش
قانــون بــرای ردیابــی افــرادی کــه کار غیرقانونــی می کننــد، عمــل کننــد«.
ــف از ســرورهای  بســیاری از دولت هــا نگــران هســتند کــه گروه هــای مختل
یــا  نژادپرســتانه  پیام هــای  انتشــار  بــرای  ایاالت متحــده  در  مســتقر 
ــکا در مــورد  نفرت آمیــز اســتفاده کننــد. ایــن مناقشــه نتیجــه موضــع آمری
آزادی بیــان اســت کــه گفتــار را بــدون توســل مســتقیم بــه خشــونت جــرم 
ــرل  ــای کنت ــه اعط ــد ک ــتدالل می کن ــده اس ــد. ایاالت متح ــی نمی کن تلق
بین المللــی  بوروکرات هــا و دولت هــای  بــه  اینترنتــی  نــام دامنه هــای 
ــد آزادی  ــه می توان ــود ک ــترده ش ــور گس ــه سانس ــر ب ــت منج ــن اس ممک
اینترنــت را به عنــوان یــک فضــای عمومــی از بیــن ببــرد. در نهایــت، 
وزارت بازرگانــی ایاالت متحــده به صراحــت اعــالم کــرد کــه قصــد دارد 
کنتــرل ســرورهای اصلــی اینترنــت را به طــور نامحــدود حفــظ کنــد.

ــت. از  ــه اس ــیار قابل توج ــالس بس ــن اج ــز در ای ــی نی ــه مدن ــت جامع فعالی
همــان ابتــدا، تعــدادی از ســازمان های غیردولتــی، مؤسســات علمــی، 
در  مدنــی«  »جامعــه  به عنــوان  دیگــران  و  اجتماعــی  رســانه های 
ــد  ــرکت کردن ــه ش ــطح عالی ــداد س ــن در روی ــالس و همچنی ــدارکات اج ت
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ــه  ــات توج ــان و مطبوع ــور، آزادی بی ــعه مردم مح ــر، توس ــوق بش ــه حق و ب
نمودنــد. جوانــان و نماینــدگان جامعــه مدنــی نقــش کلیــدی در کل فرآینــد 
اجــالس ایفــا کردنــد. رهبــران جــوان از کشــورهای مختلــف، به ویــژه نیــک و 
الکــس فیلدینــگ  از کانــادا، تــارک  از تونــس و زیشــان شــوکی  از پاکســتان، 
ــد کــه  ــان »WSIS« بودن ــی جوان اعضــای فعــال و مؤسســان انجمــن جهان
 »WSIS« ایــن انجمــن  را بــه نام هــای انجمــن جوانــان کانــادا، گــروه جوانــان
تونــس و گــروه جوانــان »WSIS« پاکســتان در کشــورهای خود نیز تأســیس 
کردنــد. رهبــران جــوان در هــر دو مرحلــه اجالس هــای ژنــو و تونــس شــرکت 
ــای  ــا و رویداده ــان پروژه ه ــد و جوان ــن گرفتن ــوان را جش ــد. روز ج کردن
ســازمان دهی شــده خــود را در ایــن اجــالس بــه نمایــش گذاشــتند. جوانــان 
همچنیــن در تهیــه اعالمیــه »WSIS« و برنامــه عملیاتــی نیز شــرکت کردند. 
در آلمــان، یــک گــروه کاری »WSIS« کــه توســط شــبکه رســانه های جدید 
و »بنیــاد هاینریــش بــل«  آغازشــده اســت، از اواســط ســال 2002 به طــور 
مــداوم جلســاتی را تشــکیل داده اســت. به طــور مشــابه در پاکســتان، انجمــن 
آمــوزش و شــبکه توســعه پاکســتان  بــه نــام »PAK« ابتــکار عمــل را بــرای 
ایجــاد اقتصــاد دانش بنیــان پاکســتان یــا جامعــه اطالعاتــی بــه عهــده گرفتــه 
بــود. ایــن انجمــن افتخــار دارد در ترویــج فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در 
پاکســتان پیشــگام باشــد و تنهــا ســازمان غیردولتــی پاکســتانی اســت کــه 
در اجــالس جهانــی ســازمان ملــل در مــورد جامعــه اطالعاتــی ژنــو شــرکت 
ــاوری  ــات و فن ــعه ارتباط ــن هم اندیشــی ای را در بســتر توس ــرد و همچنی ک
اطالعــات برگــزار کــرد. ایــده ســیلیکون ولــی  جهــان ســوم نیز مفهومی شــد.

یکــی از مهم تریــن نتایــج مشــارکت جامعه مدنــی در مرحله اول ایــن اجالس، 
تمایــز بین ســه مدل اجتماعی افزایشــآگاهی دیجیتالــی بود:مدل اختصاصی، 
ــگان  ــزار رای ــر نرم اف ــی ب ــای مبتن ــاز و مدل ه ــع ب ــدل منب م
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ــس مشــترک  ــوان رئی ــت  به عن ــری فرانســیس موگوئ ــن نتیجــه کار رهب ای
ــی از  ــت. برخ ــاری اس ــم تج ــاپ و عالئ ــق چ ــراع، ح ــت اخت ــروه ثب کارگ
گروه هــای جامعــه مدنــی از این کــه اجــالس ســال 2005 در تونــس، 
کشــوری بــا نقــض جــدی حقــوق بشــر، برگــزار شــد ابــراز نگرانــی کردنــد. 
یــک هیئــت حقیقت یــاب در ژانویــه 2005 در تونــس توســط گــروه 
نظارتــی تونــس  )TMG( تشــکیل شــد کــه ائتالفــی متشــکل از 14 
ــدی  ــی ج ــت دالیل ــن هیئ ــود، ای ــان ب ــی آزادی بی ــادل بین الملل ــو تب عض
ــی،  ــای مدن ــان و آزادی ه ــی آزادی بی ــت فعل ــورد وضعی ــی در م ــرای نگران ب
ــارات  ــانه ها، انتش ــات، رس ــش آزادی مطبوع ــای فاح ــه محدودیت ه از جمل
ــن ائتــالف گزارشــی 60 صفحــه ای منتشــر  ــت. ای ــس یاف ــت در تون و اینترن
ــا  ــد ت ــد انجــام ده ــس بای ــت تون ــه دول ــود ک ــی ب ــه شــامل اقدامات ــرد ک ک
ــا اســتانداردهای بین المللــی حقــوق بشــر مطابقــت دهــد.  کشــور خــود را ب
در ســومین نشســت کمیتــه مقدماتــی »WSIS« در ژنو در ســپتامبر 2005، 
ــه  ــرد و در نتیج ــانی ک ــود را به روزرس ــزارش خ ــس گ ــی تون ــروه نظارت گ
ــرد. ــدا نک ــور پی ــن کش ــر ای ــوق بش ــت حق ــرفتی در وضعی ــچ پیش آن هی

ــداد حضــوری  ــک روی ــوان ی ــدا به عن ــال 2020 ابت ــع »WSIS« در س مجم
برنامه ریزی شــده بــود، بــا این حــال، بــا توجــه بــه بحــران کرونــا و 
از آن، ســازمان دهنــدگان مشــترک  محدودیت هــای گســترده ناشــی 
ــد  ــم گرفتن ــکو، UNDP و UNCTAD( تصمی ــالس )ITU، یونس ــن اج ای
ــع  ــار مجم ــن ب ــد. اولی ــزار کنن ــازی برگ ــب مج ــع را در قال ــا کل مجم ت
ــه ای از 22  ــی دوازده هفت ــازه زمان ــال 2020 در ب ــازی »WSIS« در س مج
ــای  ــه هفتگــی شــامل کارگاه ه ــک برنام ــاز شــد و ی ــا ســپتامبر آغ ــن ت ژوئ
ــی، نمایشــگاه مجــازی،  ــی / کشــوری، جلســات سیاســت گذاری عال موضوع
رســیدگی بــه مســائل حیاتــی بــرای اجــرای »WSIS« و بررســی پیشــرفت 
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ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــات ب ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــتفاده از فن اس
ــال  ــازی »WSIS« س ــن مج ــی انجم ــه پایان ــت. هفت ــدار داش ــعه پای توس
ــای  ــامل بیانیه ه ــه ش ــد ک ــزار ش ــپتامبر 2020 برگ ــا 10 س 2020 در 7 ت
خط مشــی، گفت وگوهــای تعاملــی در ســطوح عالــی، مراســم اهــدای 
ــود. ــه ب ــم اختتامی ــن مراس ــران و همچنی ــرد وزی ــزه »WSIS«، میزگ جای

در انجمــن مجــازی ســال 2020بیش از 15000 شــرکت کننده از 150 کشــور 
حضــور داشــتند. ایــن میــزان مشــارکت نشــان دهنده انــرژی مثبــت و تعهــد 
ــه فرآینــد اجــالس جهانــی جامعــه اطالعاتــی  ذی نفعــان مختلــف نســبت ب
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــالس ب ــن اج ــرای ای ــای اج ــت فعالیت ه و تقوی
توســعه پایــدار اســت. مســائل متعــددی از جملــه پر کــردن شــکاف دیجیتال 
ــت. ــرار گرف ــد ق ــورد تأکی ــالس م ــول اج ــز در ط ــا نی ــری کرون و همه گی
ــن  ــرف انجم ــال از ط ــول دیجیت ــوی تح ــت به س ــیر ثاب ــک مس ــاذ ی اتخ
»WSIS« منجــر بــه فرصت هــای جدیــد و افزایــش مشــارکت به ویــژه 
کوچــک  شــده  و کشــورهای جزیــره ای  درحال توســعه  در کشــورهای 
انجمــن »WSIS« در ســال 2020 »تقویــت تحــول  اســت. موضــوع 
ــی  ــالس جهان ــی اج ــوط عملیات ــی: خط ــارکت های جهان ــال و مش دیجیت
ــود. ــدار « ب ــعه پای ــداف توس ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ــه اطالعات جامع

رونــد »WSIS« بــه نقطــه عطــف 15 ســاله خــود رســیده اســت و بــه تقویت 
اجــرای خطــوط عملیاتــی اجــالس جهانــی جامعــه اطالعاتــی بــرای تســریع 
ــه  ــه می دهــد. برنام ــدار ادام ــه اهــداف توســعه پای پیشــرفت در دســتیابی ب
اقــدام ژنــو چارچوبــی از 11 خــط عملیاتــی »WSIS« را ارائه کــرد که اصولی 
کلیــدی بــرای پیشــرفت در دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار را نمایــش 
می دهــد. در راســتای قطعنامــه /A 1/70 و قطعنامــه /A 125/70، فعالیت های 

1  Fostering digital transformation and global partnerships: WSIS Action Lines for 
achieving the Sustainable Development Goals 
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ــرای  ــق ســال 2030 ب ــا دســتور کار اف ــن اجــالس ب ــد ای پیاده ســازی فرآین
توســعه پایــدار همســو شــده اند و از ایــن طریــق ارتباط مســتقیم بیــن خطوط 
ــد. ــته می کنن ــدار را برجس ــعه پای ــداف توس ــالس و اه ــن اج ــی ای عملیات

ــا  ــق و بخش ه ــه مناط ــه در هم ــکاری چندجانب ــر هم ــد »WSIS« ب فرآین
تأکیــد می کنــد و در ســطح بین المللــی، منطقــه ای و ملــی توســط ســه رکــن 
اصلــی مجمــع »WSIS« و بررســی های منطقــه ای آن، جوایــز »WSIS« و 
ــات  ــود.انجمن »WSIS« ارتباط ــت می ش »WSIS Stocktaking« تقوی
ــی فراهــم می کنــد و تضمیــن می کنــد کــه  ــا جامعــه اطالعات معنــی داری ب
ــن  ــرار دارد. انجم ــی ق ــتور کار سیاس ــی در دس ــی و ارتباط ــاوری اطالعات فن
ــرکت کنندگان،  ــث ش ــته از حی ــالهای گذش ــول س ــاالنه »WSIS« در ط س
ــال ها  ــول س ــن در ط ــن انجم ــت. ای ــرده اس ــد ک ــر آن رش ــج و تأثی نتای
ــی  ــرای برجســته کــردن مســائل جهان ــکارات مختلفــی را ب ــا و ابت فعالیت ه
حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتبــاط، گرایش هــای نوظهــور، چالش هــا 
و همچنیــن یافتــن راه حل هــای نوآورانــه ســازمان دهی نمــوده اســت.

ماهیــت فرآینــد »WSIS« در رویکــرد چنــد ذی نفعــی و تکثــر آرا و ایده هــا 
نهفتــه اســت. دســتور کار و برنامــه انجمــن »WSIS« بــا همــکاری جامعــه 
چنــد ذی نفعــی آن و بــر اســاس ارســال های رســمی دریافــت شــده در طــی 
فرآینــد مشــاوره آزاد  )OCP( طراحــی می شــود. ایــن کار به صــورت مــداوم 
ــی و  ــه فن ــگاه ها و جامع ــی، دانش ــش خصوص ــی، بخ ــه مدن ــا، جامع دولت ه
ســازمان های بین دولتــی را در فرآینــد آماده ســازی مشــارکت می دهــد 
ــان حاصــل  ــود بیشــتر انجمــن خــود اطمین ــت گســترده و بهب ــا از مالکی ت
کنــد. بــه رســمیت شــناختن و ارج نهــادن بــه کار خــوب در ســطوح پایــه، 
پایــگاه داده »WSIS« و جوایــز »WSIS« نشــان می دهــد کــه ایــن تــالش

 
1.  open consultation process

1
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چندجانبــه می توانــد در عمــل چــه دســتاوردهایی داشــته باشــد. هــر فعالیــت 
ــعه  ــداف توس ــی »WSIS« و اه ــوط عملیات ــا خط ــن »WSIS« ب در انجم
پایــدار همســو می شــود و مشــارکت و تأثیــر فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
ــد. ــته می کن ــال 2030 را برجس ــا س ــداف ت ــن اه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ب

بــه  منجــر  آزاد  مشــاوره  فرآینــد  طریــق  از  پیشــنهاد های ذی نفعــان 
نوآوری هــای متعــددی شــد کــه در انجمــن »WSIS« هــم خــود را 
ــعه  ــداف توس ــا اه ــط ب ــژه مرتب ــث وی ــدازی مباح ــد راه ان ــان داد، مانن نش

 برخــی از مهمتریــن اتفاقات و رویدادهــای نوآورانه اجالس جهانی 
جامعه اطالعاتی به شرح زیر است:

ــدن  ــدف»WSIS« گنجان ــان: ه ــات و جوان ــات و ارتباط ــاوری اطالع     فن
ــاوری در  ــش فن ــورد نق ــان در م ــارکت دادن آن ــان و مش ــای جوان دیدگاه ه
ــن  ــی از ضروری تری ــه برخ ــیدگی ب ــرای رس ــی ب ــم آوردن فرصت های فراه
مســائل جهــان بــوده و تــالش مــی کنــد تــا بســتری را ایجاد کــرده تــا جوانان 
بتواننــد بینــش و درک خــود را از جامعــه اطالعاتــی ارائــه داده، چالش هــا و 
ــاوری  ــدرت فن ــرداری از ق ــرای بهره ب ــی ب ــؤاالت و راه حل های ــا، س فرصت ه
اطالعــات و ارتباطــات در جهــت توزیــع برابــر تأثیــرات اجتماعــی بیــان کنند.

     فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و دسترســی بــرای افــراد دارای معلولیــت و 
نیازهــای خــاص: هــدف از این موضوع این اســت کــه چگونه فنــاوری اطالعات 
و ارتباطــات می توانــد بــا حفــظ تمرکــز بــرای تحقــق اهداف توســعه پایــدار به 
افــراد دارای معلولیــت و بازهــای خــاص کمک کــرده و از ایشــان حمایت کند. 

)itu.int2022(.پایدار که در این اجالس برگزار می شود

رویدادهای نوآورانه 
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      فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و افــراد مســن: ایــن مبحث بــرای اولین بار 
در انجمــن »WSIS2020« آغــاز شــد، هــدف این مســیر پرداختــن به نقش 
فنــاوری بــرای افــراد مســن بــه جهــت بهبــود کیفیــت زندگــی آن هــا اســت.
     فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و جریــان اصلــی جنســیتی: هــدف 
از  برابــری جنســیتی  ادغــام و جریــان ســازی دیــدگاه  ایــن مســیر 
طریــق اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و همچنیــن تــالش 
اســت.  »WSIS« انجمــن  در  جنســیتی  تعــادل  و  مشــارکت  بــرای 
ــویق  ــث تش ــن مبح ــدف ای ــات و ورزش: ه ــات و ارتباط ــاوری اطالع      فن
جامعــه بین المللــی بــرای ترویــج ورزش به عنــوان یــک عامــل توســعه پایــدار 
و برجســته کــردن تأثیــر اجتماعــی بخــش بــازی و ورزش الکترونیکــی اســت. 
     واقعیت توســعه یافته: هدف این موضوع نمایش کاربردهای نوآورانه واقعیت 
 ،»WSIS« گســترده در توســعه پایدار است.همچنین به درخواســت ذی نفعان
مباحــث ویــژه زیــر نیــز در انجمــن »WSIS« در ســال 2021 افــزوده شــد:

ــوع  ــن موض ــادی: ای ــاه و ش ــرای رف ــات ب ــات و ارتباط ــاوری اطالع      فن
جدیــد بــر تالش هــا و داســتان های موفقیــت بــرای ترویــج زندگــی ســالم و 
رفــاه بــرای همــه در همــه ســنین در زمینــه همه گیــری کرونــا تمرکــز دارد.

     فناوری هــای نوظهــور بــرای توســعه پایــدار )اســتارتاپ ها(: ایــن مبحــث 
ــای  ــه راه حل ه ــه چگون ــردازد ک ــوع می پ ــن موض ــی ای ــه بررس ــد ب جدی
فناورانــه بــه چالش هــای توســعه پایــدار و نــوآوری کمــک می کننــد 
ــد. ــر کن ــوآوری تغیی ــری از ن ــه بهره گی ــان ب ــا جه ــوند ت ــث می ش و باع

      امنیــت ســایبری: ایــن مبحــث جدیــد با خط عملیاتی ایجاد اعتمــاد و امنیت 
در اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات مطابقت دارد. امنیت ســایبری برای 
تضمیــن دسترســی جهانــی قابل اعتمــاد و عادالنــه به اینترنت بســیار مهم اســت
      تقســیم جنســیتی دیجیتــال و تقســیم نســل دیجیتــال نیز بایــد موردتوجه،
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قــرار بگیــرد. فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــه میلیاردهــا نفــر در سراســر 
ــازمان دهی کار،  ــای س ــه روش ه ــه ب ــت ک ــی را داده اس ــن توانای ــان ای جه
ــه  ــود ادام ــزان خ ــا عزی ــاط ب ــظ ارتب ــران و حف ــت از دیگ ــه، مراقب مطالع
دهنــد. در چالــش دیگــر، 3.6 میلیــارد نفــر در سراســر جهــان هنــوز 
ــاوری  ــدرت فن ــه از ق ــت ک ــم اس ــن مه ــتند. ای ــل نیس ــت متص ــه اینترن ب
بــرای بهبــود مراقبت هــای بهداشــتی و آمــوزش فراگیرتــر، شــیوه های 
ــم. ــتفاده کنی ــدار اس ــعه پای ــداف توس ــرای اه ــرای اج ــر و ب ــاری پایدارت تج

     دسترســی مقرون به صرفــه بــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، اطمینــان 
و امنیــت در اســتفاده از ایــن فنــاوری، ظرفیت ســازی و سیاســت های 
مشــترک آن و رویکردهــای نظارتــی بــرای تحــول دیجیتــال بــرای دســتیابی 
بــه اهــداف توســعه پایــدار ضــروری اســت. افزایــش دسترســی بــه اطالعــات 
ــمولیت  ــت. ش ــی اس ــق 2030 حیات ــتور کار اف ــرای دس ــرای اج ــش ب و دان
ــراد دارای  ــان، اف ــژه جوان ــه وی ــه ب ــای جامع ــام جنبه ه ــارکت در تم و مش
ــم اســت.  ــز بســیار مه ــان نی ــالمندان و زن ــای خــاص، س ــت و نیازه معلولی
انجمــن »WSIS« بــه رویــداد مهــم جهانــی در زمینــه فنــاوری اطالعــات و 
ــرای اجــرای  ارتباطــات و توســعه تبدیل شــده اســت و ســازوکاری کارآمــد ب
چندجانبــه خطــوط عملیاتــی »WSIS« و اهــداف توســعه پایــدار محســوب 
ــت  ــل اس ــازمان مل ــای س ــی از فرآینده ــع »WSIS« یک ــود. مجم می ش
کــه نمونــه ای عالــی بــرای تقویــت همــکاری بیــن همــه ذی نفعــان مربوطــه 
ــن  ــی از مهم تری ــت. یک ــده اس ــادی ش ــات زی ــه اقدام ــر ب ــه منج ــوده ک ب
ــان  ــعه گفتم ــه در توس ــارکت چندجانب ــت مش ــرات »WSIS«، اهمی تأثی
ــک  ــوان ی ــن به عن ــن انجم ــت. ای ــش اس ــی و دان ــع اطالعات ــورد جوام در م
ــترک  ــداف مش ــدن اه ــرآورده ش ــان از ب ــرای اطمین ــر ب ــازو فراگی ــتر ب بس
ــب  ــد. قال ــه می ده ــود ادام ــه کار خ ــی ب ــه اطالعات ــی جامع ــالس جهان اج
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مجــازی ایــن انجمــن، الیه هــای بیشــتری را افــزوده و ایــن رویــداد را 
)itu.int2022( .متنوع تــر، در دســترس تــر و فراگیرتــر کــرده اســت
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    اجــالس جهانــی جامعــه اطالعاتــی 2022 بزرگ تریــن گردهمایــی 
ــان  ــعه در جه ــرای توس ــات ب ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــه فن ــاالنه جامع س
ــای  ــوع فناوری ه ــا موض ــوئیس، ب ــِو س ــن 2022 در ژن ــا 3 ژوئ ــه ت از 30 م
ــن اجــالس  ــد. ای ــزار ش ــاب آوری برگ ــاه و ت ــرای رف ــی و ارتباطــی ب اطالعات
ایجــاد  بــرای   »WSIS«ذی نفعــان درخواســت های  بــه  پاســخ  در 
ــدرت  ــه از ق ــی ک ــا و فعالیت های ــی پروژه ه ــرای ارزیاب ــر ب ــازوکاری مؤث س
ــدار  ــعه پای ــبرد توس ــرای پیش ــات)ICT( ب ــات و ارتباط ــای اطالع فناوری ه
ــز  ــابقه جوای ــه کار، مس ــاز ب ــان آغ ــد. از زم ــاز ش ــد، آغ ــتفاده می کنن اس
ــت. ــرده اس ــذب ک ــود ج ــه خ ــع را ب ــش از 300000 ذینف »WSIS« بی
ذینفعــان مــی تواننــد پروژه هــای مختلــف خــود را در ایــن مجمــع 
ارائــه کــرده و برنــده شــوند. هــر پــروژه بایــد بــا بعضــی از خطــوط 
ــداف  ــا اه ــترکی ب ــداف مش ــوده و اه ــط ب ــالس مرتب ــن اج ــی ای عملیات
ــرایط  ــد ش ــروژه واج ــاری 18 پ ــال ج ــد. در س ــته باش ــالس داش ــن اج ای
کســب جایــزه شــدند کــه ایــن پروژه هــا بــه شــرح زیــر هســتند: 

1. پیاده سازی معماری سازمانی مگاالیا  از هند
2. وای فــای رایــگان بــرای همــه در مناطــق محــروم از نظــر جغرافیایــی در

1.  Meghalaya

1
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در غرب میندانائو  از فیلیپین
3.مدیریت هدفمند کاهش فقر بر اساس »GIS«  و تجزیه وتحلیل کالن 

داده های مکان از چین
4.توسعه مهارت های کارآفرینی و فناوری اطالعات زنان از ازبکستان

5.برنامه امنیت سایبری از قطر
6.ساخت دستور کار دیجیتال افق 2030 از جمهوری دامنیکن

7.پرداخت دیجیتالی مالیات بر زمین از بنگالدش
8.اکوسیستم یادگیری هوشمند در مدارس امارات از امارات متحده عربی

9.راهکار پرداخت از طریق موبایل از تونس
10.برنامه »MonitorFCS« و برنامه  »COVID19MX « از مکزیک 

11.استخدام الکترونیکی از فلسطین
12.چالش های حسابرسی از چین

13.پاسخ رادیویی به کرونا از کانادا
14.چارچوب مدیریت داده آسه آن و مدل های قراردادی برای جریان داده های 

فرامرزی از سنگاپور
15.هنر و فناوری برای تغییر اقلیم و کارآفرینی اجتماعی سبز از لسوتو

16.سیستم کنترل سیل از اندونزی
17.بستر هلدینگ های کشاورزی از عربستان

18.چالش ماندن در خانه در طول کرونا برای خبرنگاران جوان محیط زیست 
از دانمارک

این جوایز از سال 2012 به منظور جذب مشارکت بیشتر در رشته های فعال 
)itu.int2022(.اجالس جهانی جامعه اطالعاتی اعطاشده است

-

1.  Mindanao
2. Geographic Information System

1

2
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     اجــالس ســران دربــاره جامعــه اطالعاتــی هرســاله دارای یــک مجموعــه 
ــورها،  ــی کش ــدگان عال ــان نماین ــو می ــرای گفتگ ــدی ب ــای کلی از محوره
ــت.  ــی اس ــای کارشناس ــن اظهارنظره ــی و همچنی ــه مدن ــدگان جامع نماین
ــود. ــه می ش ــالس 2022 پرداخت ــدی اج ــای کلی ــرور محوره ــه به م در ادام

ــالس  ــن اج ــه ای از انجم ــوان نتیج ــان و به عن ــت ذی نفع ــه درخواس      ب
جهانــی ســال قبــل و خطــوط عملیاتــی مرتبــط، تیــم »WSIS« یــک طوفان 
ــراد مســن در  ــی و ارتباطــی و اف ــا موضــوع فناوری هــای اطالعات فکــری را ب
30 نوامبــر 2021 برگــزار کــرد. ذی نفعــان از ســازمان های مختلــف بــه ایــن 
اجــالس پیوســتند تــا بــه انجمــن »WSIS2022« و اتحــاد چندجانبــه در 
ــد.  ــک کنن ــن کم ــراد مس ــی و اف ــی و ارتباط ــای اطالعات ــه فناوری ه زمین
ــاوری  ــش فن ــه نق ــد، ب ــاز ش ــال 2020 آغ ــه در س ــژه ک ــث وی ــن مبح ای
اطالعــات و ارتباطــات در مبــارزه بــا تبعیــض مبتنــی بــر ســن در محیــط کار، 
دســتیابی بــه ســالمندی ســالم تر، ســاخت شــهرهای هوشــمندتر، تضمیــن 
ــا ســالمند در سراســر  ــت از میلیون ه ــراد مســن و حمای ــی اف شــمولیت مال
جهــان و فعــال کــردن دهــه پیــری ســالم در بیــن ســال های 2030-2020 
می پــردازد. ایــن مبحــث بــا همــکاری ذی نفعــان مختلــف از جملــه ائتــالف 
 ،)CSEND( مرکــز توســعه اجتماعی-اقتصــادی ،)GCOA( جهانــی پیــری
 ITU«،« ماننــد  ملــل  ســازمان  آژانس هــای  الکترونیکــی،  ســالمندان 
WHO«، »UN DESA«« و... رخ داد کــه دربــاره ایــن موضــوع کار کــرده 
و بحث هــای ویــژه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و افــراد مســن را در

محوریت  های اجالس جهانی جامعه اطالعاتی سال 2022

 اتحاد چندجانبه در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات و افراد مسن
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ــت  ــالم را تقوی ــری س ــا پی ــت ت ــده اس ــف ایجادش ــان مختل ــان ذی نفع می
کنــد. همــه شــرکت کنندگان در مــورد 5 موضــوع مهــم در خصــوص 
ــود. ــاره می ش ــا اش ــه آنه ــل ب ــه در ذی ــد ک ــق کرده ان ــوق تواف ــث ف مبح

     فرآینــد اجــالس جهانــی جامعــه اطالعاتــی بــر اهمیــت ترویــج و حفــظ 
برابــری جنســیتی و توانمندســازی زنــان و تضمیــن حضــور زنــان در جامعــه 
نوظهــور فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات جهانــی تأکیــد می کنــد و بــر 
ــالس  ــن اج ــا ای ــط ب ــای مرتب ــیتی در راهبرد ه ــری جنس ــای براب دیدگاه ه
ــارکت  ــازی و مش ــی، توانمندس ــه اطالعات ــه جامع ــد و از اینک ــد می کن تأکی
کامــل زنــان را بــه طــور برابــر شــامل می شــود، اطمینــان حاصــل می کنــد. 
ایــن اجــالس بــه موضوعــات پــر کــردن شــکاف جنســیتی، حفــظ برابــری 
 »WSIS« ــن ــیتی در انجم ــه جنس ــارکت 50/50 در موازن ــیتی و مش جنس
ــق  ــد. از طری ــه می ده ــیتی ادام ــازی جنس ــان س ــه جری ــاص دارد، ب اختص
ایــن مبحــث، اتصــال زنــان در تمــام بخش هــای صنعــت فنــاوری اطالعــات 
و ارتباطــات و ترویــج گنجانــدن موضوعــات جنســیتی در بحث هــای فّنــاوری 
نیــز مطــرح می شــود. جریــان اصلــی جنســیتی یــک موضــوع فــرا بخشــی در 
تمــام خطــوط عملیاتــی ایــن اجــالس اســت. از مرحلــه راهبــرد و برنامه ریزی 

1.طراحی و دسترسی
2.ظرفیت سازی و آموزش
3.مسائل امنیت سایبری

4.نوآوری
 )itu.int2022( 5.پیرشدِن سالم

تعهدات کنشگران جنسیتی در اجالس جهانی جامعه اطالعاتی
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گرفتــه تــا مرحلــه اجــرا؛ بایــد از اینکــه خطــوط عملیاتــی به طــور مســتمر 
ــونت و آزار  ــه خش ــان دادن ب ــا و پای ــالح تبعیض ه ــیتی، اص ــائل جنس مس
 )itu.int2022( .ــود ــل نم ــان حاص ــوند، اطمین ــامل می ش ــت را ش و اذی

ــوع  ــت، تن ــات، هوی ــرای ارتباط ــه ب ــده ای ک ــم پیچی ــا مفاهی ــا ب      زبان ه
فرهنگــی، معنویــت، ارتباطــات، یکپارچگــی اجتماعــی و سیاســی، آمــوزش و 
توســعه دارنــد، بــرای مــردم کــره زمیــن دارای اهمیتــی حیاتی هســتند. مردم 
ــرد  ــی، شــیوه های منحصربه ف ــش بوم ــخ، ســنت ها، حافظــه، دان ــا تاری نه تنه
ــده  ــد، بلکــه آین ــا جاســازی می کنن ــان خــود را در زبان ه ــا و بی تفکــر، معن
ــا در  ــیاری از زبان ه ــروزه بس ــازند. ام ــا می س ــق آن ه ــز از طری ــود را نی خ
خطــر از بیــن رفتــن هســتند. اکثــر ایــن زبان هــا زبان هــای بومــی هســتند. 
ــه  ــل ب ــی، در عم ــای بوم ــژه زبان ه ــا، به وی ــی زبان ه ــدن تدریج ــد ش ناپدی
تبعیــض ســاختاری و بــه وضعیــت آســیب پذیر کاربرانشــان مرتبــط اســت. در 
ــط  ــه توس ــی )2022-2032( ک ــای بوم ــی زبان ه ــه بین الملل ــوب ده چارچ
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در 18 دســامبر 2019 در همــان ســال 
اعــالم شــد، اطمینــان از توانمندســازی کاربــران زبان هــای بومــی، دسترســی 
بیشــتر بــه فنــاوری زبــان و افزایــش ظرفیت هــای مــردم بومــی بــرای ایجــاد 
محتــوای دیجیتــال، ارائــه خدمــات و ابــزار بــه زبان هــای خــود امــری حائــز 
ــاره  ــای اش ــا زبان ه ــتند ی ــای مس ــی از 8324 زبان ه ــت. نیم ــت اس اهمی
جهــان در حــال حاضــر در معــرض خطــر هســتند و 1500 مــورد در معــرض 
خطــر جــدی هســتند و فقــط 150 تــا 200 زبــان در فضــای مجازی اســتفاده 
ــی در مــورد جامعــه اطالعاتــی می شــود. به عنــوان بخشــی از اجــالس جهان

اهمیت احیا و ترویج زبان های بومی
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ــا  2022 مبحــث ویــژه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و زبان هــای بومــی، ب
همــکاری ایــن اجــالس، یونســکو و ســایر ذی نفعــان، یــک پــروژه آنالیــن بــه 
ــون  را ســازمان دهی می کننــد کــه از همــه ذی نفعــان عالقه منــد  ــام هکات ن
ــه عمــل مــی آورد. هــدف  ــرای ایجــاد راه حــل دعــوت ب ــردازی ب ــده پ ــه ای ب
از هکاتــون کمــک بــه انتقــال بیــن نســلی، حفــظ، احیــای و ترویــج 
ــرد: ــد ک ــک خواه ــر کم ــوارد زی ــه م ــون ب ــت. هکات ــی اس ــای بوم زبان ه

     آگاهی بیشتر از اهمیت تنوع زبانی و چند زبانی
     تحقق کامل حقوق کاربران زبان های بومی

     ادغام، جریان سازی و استفاده از زبان های بومی با گسترش دامنه عملکرد 
این زبان ها

)itu.int2022(    ادامه حمایت از طریق تخصیص منابع مالی، انسانی و زیرساخت ها

1. Hackathon

1
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    پایــداری به عنــوان تعــادل بیــن محیط زیســت، برابــری و اقتصــاد 
تعریــف می شــود. تأثیــر فاجعه بــار کرونــا بــر معیشــت مــردم یــک 
شکســت بــزرگ در تحــوالت مطرح شــده در دســتور کار افــق 2030 
ــداف  ــه اه ــرد ک ــاره ک ــل متحــد به درســتی اش ــازمان مل ــر کل س ــود. دبی ب
توســعه پایــدار )SDGs( اکنــون بیــش از هــر زمــان دیگــری مهــم 
ــیاره  ــع و س ــا، جوام ــردم، اقتصاده ــاه م ــن رف ــان تأمی ــون زم ــت و اکن اس
ــداری  ــای پای ــا راه حل ه ــه م ــت ک ــم اس ــیار مه ــن، بس ــت. بنابرای ــا اس م
ــد. ــن کن ــرای همــگان تضمی ــر را ب ــده بهت ــری و آین ــه براب ــم ک ایجــاد کنی

دنیــای فنــاوری بــا ســرعت زیــادی در حــال تغییــر اســت و جوامــع 
در سراســر جهــان بــرای مقابلــه بــا بزرگ تریــن چالش هــای جهــان 
قطعنامــهA/70/1و  راســتای  در  دیجیتــال می پیوندنــد.  انقــالب  بــه 
ــد  ــازی فرآین ــای پیاده س ــد، فعالیت ه ــل متح ــازمان مل A/70/125س
ــعه  ــرای توس ــتور کار2030 ب ــا دس ــی ب ــه اطالعات ــی جامع ــالس جهان اج
ــوط  ــن خط ــتقیم بی ــاط مس ــه ارتب ــت، در نتیج ــده اس ــو ش ــدار همس پای
ــد. ــته می کن ــدار را برجس ــعه پای ــداف توس ــالس و اه ــن اج ــی ای عملیات
بــه  می تــوان   )ICT( ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  قــدرت  بــا 
ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  پایــدار جهانــی دســت یافت.  توســعه 
1.  Sustainable Development Goals

1
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ــد  ــاوری می توان ــد. فن ــل می کن ــر عم ــرای تغیی ــزور ب ــک کاتالی ــوان ی به عن
ــاس در  ــای مقی ــای ارتق ــرفت در راه حل ه ــه پیش ــیدن ب ــرعت بخش به س
مســائل مرتبــط بــا آمــوزش، بهداشــت، حکمرانــی، مالــی، آب وهوا، کشــاورزی 
ــی،  ــش آگاهــی عموم ــرای افزای ــزاری ب ــن اب ــد. همچنی ــرژی کمــک کن و ان
ــه کاالهــای باکیفیــت،  حفاظــت از داده هــا، تضمیــن امنیــت دیجیتــال، ارائ
ایجــاد مشــاغل جدیــد، بهبــود اتصــال و دســتیابی بــه نــوآوری در بخش هــای 
مختلــف اســت. ایــن موضــوع در قالــب محور هــای زیــر قابــل طــرح اســت: 

    ایمنی دیجیتال
برای راه حل هایی که از امنیت آنالین پشتیبانی می کنند، از جمله حفظ حریم 
خصوصی، جلوگیری از مزاحمان، محافظت از کودکان و شناسایی گرایش های 

مجرمانه.
    بالک چین برای زندگی بهتر

ارائه راه حل های بالک چین که زندگی ما را در هر زمینه ای مانند سالمت، 
حمل ونقل، ارائه خدمات و بسیاری موارد دیگر بهبود می بخشد.

    تغییرات اقلیمی
ارائه راه حل هایی که تأثیر تغییرات آب وهوا یا سایر پدیده های آب و هوایی را 

 )itu.int2022( .بر زندگی مردم کاهش می دهد

ــا  ــال 2022 ب ــی س ــه اطالعات ــی جامع ــالس جهان ــی اج ــه پایان      هفت
بیــش از 1000 شــرکت کننده به صــورت حضــوری و بیــش از 30000 
شــرکت کننده بــه صــورت مجــازی از 15 مــارس برگــزار گشــت. کارشناســان 
ــر  ــی در اجــالس اخی ــاوری اطالعــات و ارتباطــات )ICT( و عوامــل اجرای فن
ــیوه ها و  ــن ش ــادل بهتری ــوآوری، تب ــش ن ــارکت، نمای ــت مش ــرای تقوی ب

نتایج اجالس جامعه جهانی اطالعاتی 2022
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ــات  ــاوری اطالع ــتفاده از فن ــرای اس ــد ب ــکارات جدی ــا و ابت ــالم ابزاره اع
ــالس  ــن اج ــی ای ــوط عملیات ــرای خط ــد و ب ــارکت کردن ــات مش و ارتباط
و همچنیــن پیشــبرد اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل متحــد، 
ــه  ــی جامع ــالس جهان ــد اج ــته، فرآین ــال گذش ــد. در 20 س ــالش نمودن ت
اطالعاتــی و اجــزای آن، ثابــت کــرده اســت کــه یــک بســتر جهانــی 
ــرای تبــادل دانــش و اطالعــات، ارتقــا مشــارکت  کارآمــد چنــد ذی نفعــی ب
اســت. همــگان  بــرای  روش هــا  بهتریــن  گذاشــتن  اشــتراک  بــه  و 

از 15 مــارس بیــش از 250 جلســه شــامل کارگاه هــای موضوعــی، کارگاه های 
ــه  ــی جامع ــالس جهان ــی اج ــوط عملیات ــهیل خط ــات تس ــوری، جلس کش
اطالعاتــی، گفتگوهــای ســطح عالــی، جلســات سیاســت گذاری عالــی، 
ــوری و  ــورت حض ــه به ص ــاز ک ــای ب ــای فض ــش و گفتگوه ــای دان کافه ه
ــا بیــش از  ــزار شــد. بیــش از 150 کشــور ب ــد؛ برگ مجــازی فعال شــده بودن
500 نماینــده ســطح بــاال از جامعــه بــزرگ ذی نفعــان ایــن اجــالس، از جمله 
وزرا، معاونــان، ســفرا، رهبــران بخــش خصوصــی، دانشــگاه و جامعــه مدنــی 
ــوط  ــا خط ــتا ب ــال، هم راس ــه امس ــد. برنام ــی کردن ــالس را همراه ــن اج ای
ــداف  ــن اجــالس و اه ــن ای ــای بی ــد ه ــردن پیون ــر برجســته ک ــی، ب عملیات
توســعه پایــدار تمرکــز داشــته اســت کــه از جملــه اهــداف اولویــت دار توســعه 
پایــدار عبــارت اســت از زبان هــای بومــی، افــراد مســن، دسترســی، آمــوزش، 
شــمولیت جوانــان، اشــتغال، توانمندســازی جنســیتی، محیط زیســت، 
ــق  ــوآوری از طری ــل از ن ــرای تجلی ــن ب ــن انجم ــوآوری. ای ــاخت ها و ن زیرس
ــیا،  ــت اش ــی، اینترن ــوش مصنوع ــاورس، ه ــد مت ــور مانن ــای نوظه فناوری ه
بــالک چیــن، 5G و بســیاری دیگــر بســتر مناســبی را فراهــم کــرده اســت. 
ــی ابراهیــم  ــی 2022 توســط پروفســور عیســی عل اجــالس جامعــه اطالعات
ــه  ــال نیجری ــاد دیجیت ــات و اقتص ــدرال وزارت ارتباط ــر ف ــی( ، وزی )پانتام
1.   Isa Ali Ibrahim (Pantami)
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 »UNCTAD« ،»ــکو ــط »ITU«، »یونس ــع توس ــن مجم ــد. ای ــری ش رهب
ــل  ــای ســازمان مل ــه آژانس ه ــا هم ــک ب ــکاری نزدی ــا هم و »UNDP« و ب
متحــد برگــزار شــد. رئیــس ایــن اجــالس پیشــنهاد کــرد که ریاســت خــود را 
تــا مجمــع بعــدی ادامــه دهــد. او تأکیــد کــرد کــه او کامــاًل معتقــد اســت که 
رونــد اجــالس جهانــی جامعــه اطالعاتــی در ســال 2025 یــک نقطــه عطــف 
ــه طراحــی یــک فرآینــد  ــد توجــه خــود را ب ــا بای ــود و م ــی خواهــد ب جهان
ــن حاضــرم  ــت: »م ــم. او گف ــز کنی ــر متمرک ــر و مؤث ــل، فراگی بررســی کام
زمــان و تــالش خــود را بــرای هدایــت ایــن رونــد هزینــه کنــم.« او پیشــنهاد 
کــرد کــه یــک گــروه تخصصــی عالــی بــرای طراحــی اجــالس ســال2025 
ــود. ــکیل داده ش ــی تش ــت آت ــای نشس ــن راهنمایی ه ــر گرفت ــا در نظ و ب

ــد. در  ــه می دهن ــا ارائ ــرای چالش ه ــی را ب ــال راه حل های ــای دیجیت فناوری ه
ایــن 11 هفتــه گذشــته، مجمــع جامعــه جهانــی اطالعاتــی مزایــای بســیاری 
از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات را در حوزه هــای حیاتــی و متنوعــی ماننــد 
آمــوزش، ســالمت، شــمولیت مالــی، تغییــرات آب وهوایــی، دسترســی، امنیت 
ســایبری، شــهرهای هوشــمند و بســیاری مــوارد دیگــر احیــا کــرده اســت. 
دبیــر کل ایــن اجــالس، هولیــن زائــو ، گفــت: در طــول ایــن هفتــه پایانــی، 
مــا ایــن فرصــت را خواهیــم داشــت تــا از برخــی از برجســته ترین دولت هــا، 
ــگاهی  ــران دانش ــی و رهب ــه مدن ــارت، جامع ــی، تج ــازمان های بین الملل س
ــات و  ــاوری اطالع ــده فن ــرای آین ــا ب ــای آن ه ــا و انتظاره ــورد امیده در م
 )itu.int2022( .ــیم ــته باش ــل داش ــا تعام ــا آن ه ــنویم و ب ــات بش ارتباط

    در ایــن بخــش مــروری بــر اظهارنظرهــای نماینــدگان کشــورهای مطــرح 
حاضر در اجالس2022 خواهد شــد. الزم به ذکر اســت که ســازمان یونســکو، 

1.  Houlin Zhao
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به عنــوان یک نهــاد حقــوق بین الملــل بــه شــکل مجــزا در اجــالس مشــارکت 
ــه ســخنرانی کــرده اســت. داشــته و نماینــده عالــی آن در اجــالس اقــدام ب

     دبیــر کل، هولیــن ژائــو، عالی جنابان، نمایندگان محترم و شــرکت کنندگان 
در ایــن میزگــرد و وزیــران ایــن اجــالس. مــن خوشــحالم کــه با شــما صحبت 
می کنــم. مــن به عنــوان وزیــر ســابق آمــوزش و تحقیقــات فنــاوری اطالعــات 
و ارتباطــات از مســئولیت های ســنگینی کــه همــه شــما بــر عهده داریــد، از 
چالش هایــی کــه بــا آن هــا روبــرو هســتید و فرصت هایــی کــه بــا آن روبــرو 
هســتید کامــاًل آگاه هســتم. در طــول ســال ها و بــا رهبــری دبیــر کل هولیــن 
ژائــو، انجمــن »WSIS« اعتمــاد و تعهداتــی را پیرامــون اطالعــات و ارتبــاط 
ایجــاد کــرده اســت تــا از قابلیت هــای »ICT«، ایجــاد ارزش و دســتیابی بــه 
اهــداف توســعه پایــدار اســتفاده کنــد. علیرغــم بســیاری از چالش هــا، ماننــد 
ــا  ــراً از ســال 2020 ت همه گیــری »COVID-19«، انجمــن »WSIS« اخی
2021 بــه رشــد زیــادی دســت یافته اســت. تعــداد شــرکت کنندگان آنالیــن 
از 15000 بــه بیــش از 50000 شــرکت کننده در ســال گذشــته افزایش یافتــه 
ــا مشــارکت حضــوری، بیــش از 600 شــرکت کننده  اســت. امســال همــراه ب
ــاوری  ــر فن ــش از 55 وزی ــد و بی ــام کرده ان ــداد ثبت ن ــن روی ــوری در ای حض
اطالعــات و ارتباطــات از سراســر جهــان حضــور دارنــد. همراهــی وزرا، معاونان 
آن هــا، همراهــی تنظیم کننده هــا و ســایر ذی نفعــان کلیــدی در شــکل دهی 
ــه و  ــورهای مربوط ــات در کش ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــش فن ــت نق و تقوی
همچنیــن نــوع مشــارکتی کــه از فنــاوری انتظــار داریــم، بســیار مهــم اســت. 
ایــن هم افزایــی نشــان می دهــد کــه ســرمایه گذاری در شایســتگی های 
ــوآوری مهــم اســت. مــن  ــه ن ــدازه ســرمایه گذاری در اتصــال ب ــی ان دیجیتال

نماینده یونسکو
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چهــار مــورد از ســخنان دبیــر کل را نقــل می کنــم کــه او در ســخنان آغازیــن 
خــود بــه آن اشــاره کــرد. مــا بایــد تالش هــای خــود را افزایــش دهیــم و بــه 
ــر همــه بخش هــای تجــاری، صنایــع و  یــک تحــول دیجیتالــی مؤثــر کــه ب
ــی  ــوع خدمات ــا و ن ــر نحــوه عملکــرد بخــش عمومــی و دولت ه ــن ب همچنی
کــه شــما بــه شــهروندانتان ارائــه می دهیــد تأثیــر می گــذارد، کمــک 
کنیــم؛ امــا مــا بایــد خطــرات و جنبه هــای مضــر فنــاوری دیجیتــال ازجملــه 
اطالعــات غلــط آنالیــن، اطالعــات نادرســت، اخبــار جعلــی، ســخنان نفــرت  
ــگاران،  ــمندان، روزنامه ن ــرای دانش ــن ب ــت آنالی ــن، آزار و اذی ــز آنالی برانگی
ــه  ــن مســائل مقابل ــا ای ــد ب ــا بای ــم. م ــدان را کاهــش دهی ــان و هنرمن مربی
ــترس و  ــاز، در دس ــت ب ــه اینترن ــم ک ــل کنی ــان حاص ــد اطمین ــم و بای کنی
البتــه بــا حفــظ حقــوق بشــر باقــی می مانــد و مشــارکت چندجانبــه 
را تضمیــن می کنــد. اتصــال جهانــی معنــادار بــه اینترنــت و شــکاف 
دیجیتالــی مســتلزم آن اســت کــه کاربــران اینترنــت بــه زبــان دلخــواه خــود 
ــان مــادری خــود آنالیــن شــوند. ITU و یونســکو امســال یــک  از جملــه زب
ــی را  ــای بوم ــا و زبان ه ــورد فرهنگ ه ــالس در م ــن اج ــژه در ای ــث وی مبح
راه انــدازی کرده انــد. بایــد یــک گفتمــان عالــی در مــورد فنــاوری اطالعــات 
ــاز  ــت، آغ ــم اس ــکو مه ــرای یونس ــه ب ــی را ک ــای بوم ــات و زبان ه و ارتباط
کنیــم و دهــه بین المللــی زبان هــای بومــی را کــه از ســال 2022 تــا 2032 
ــم  ــم بتوانی ــا ه ــدوارم ب ــم. امی ــازمان دهی می کنی ــد، س ــد ش ــزار خواه برگ
ــراد  ــه اف ــرای هم ــان آورده و آن را ب ــه ارمغ ــاوری را ب ــوب فن ــای خ جنبه ه
)itu.int2022( .جامعــه مفیــد قــرار دهیــم. جلســه پربــاری داشــته باشــید

صنعــت فناوری هــای دیجیتــال نه تنهــا در صنایــع تولیدی بلکه در کشــاورزی، 
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ساخت وســاز و شــیالت و خدمــات مختلــف دیگــر به طــور گســترده 
اســتفاده می شــوند. عــالوه بــر ایــن، اســتفاده از فنــاوری و داده هــای 
ــرات  ــه تغیی ــت ب ــه نقشــی اساســی در خدم ــزاری ک ــوان اب ــال به عن دیجیت
آب وهــوا و ســایر مســائل جهانــی را ایفــا می کنــد در نظــر گرفتــه می شــوند. 
ــه اقتصــاد  ــه پای ــال ب ــای دیجیت ــات و فناوری ه ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن
ــر، ایمــن  ــد انعطاف پذی اجتماعــی تبدیل شــده اند و زیرســاخت دیجیتــال بای
ــوی  ــد. از س ــاد باش ــگان و قابل اعتم ــد رای ــا بای ــد. داده ه ــاد باش و قابل اعتم
دیگــر، هنــوز نزدیــک بــه 3 میلیــارد نفــر در جهــان هســتند کــه اتصــال بــه 
اینترنــت ندارنــد. مــا بایــد بــا هــم همــکاری کنیــم تــا محیطــی را بســازیم 
کــه در آن همــه و در هرکجــا بتواننــد بــه شــبکه های ارتباطــی متصــل شــوند. 
ــر 2020  ــی را در اکتب ــه بازیاب ــروژه اتصــال ب ــکاری »ITU« پ ــا هم ــن ب ژاپ
بــرای تقویــت زیرســاخت دیجیتــال در کشــورهای بااتصــال ضعیــف راه اندازی 
کــرد. به عنوان مثــال، پــروژه »ITU« و پــروژه گیــگا  در ســازمان یونیســف  از 
پــروژه اینترنــت بــرای مــدارس در آفریقــا پشــتیبانی می کنــد. منابــع انســانی 
بــرای اســتفاده پایــدار و حفــظ محیــط دیجیتــال ضــروری اســت. بــر اســاس 
ــعه  ــورهای درحال توس ــازی در کش ــال ظرفیت س ــن در ح ــت، ژاپ ــن اهمی ای
ــه کشــورها  ــن اســت. هم ــتاب گرفت ــال ش ــاوری در ح اســت. پیشــرفت فّن
ــن فناوری هــای  ــه از ای ــد بتواننــد در اســرع وقــت باقیمــت مقرون به صرف بای
جدیــد بهره منــد شــوند. ایــن اجــالس نقــش عمــده ای در کمــک بــه فنــاوری 
ــادی  ــک زی ــه کم ــال دارد ک ــای دیجیت ــات و فناوری ه ــات و ارتباط اطالع
)itu.int2022( .بــه رفــاه جهــان می کننــد. از توجــه شــما متشــکرم

     رئیس محترم جلســه، خانم ها و آقایان، به همه شــما درود می فرســتم. در 
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ابتــدا، مایلــم بــه »ITU« و ایــن اجــالس بــرای میزبانــی آن تبریــک بگویــم. 
مــا نقــش فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات را به عنــوان یــک ابــزار مهــم بــرای 
تحــول دیجیتــال، رشــد فراگیــر و تحریــک اقتصادهــا و بــرآورده شــدن اهداف 
توســعه پایــدار می شناســیم. هنــد تعهــد دارد و بــه توســعه افــراد انتهــای هرم 
اعتقــاد دارد. زیرســاخت 600000 روســتا بــه فیبــر نــوری اتصــال پیداکــرده 
اســت. جزایــر کوچــک و دورافتــاده و ســایر مناطــق غیرقابل دســترس در حال 
ــاوری  ــه طراحــی و ســاخت برنامه هــای ســلولی و فن ــا ب اتصــال هســتند. م
اعتقــاد داریــم. هنــد طراحــی هســته 4G و شــبکه های دسترســی رادیویــی 
ــد  ــا کمــک می کن ــه اپراتوره ــه ب ــرده اســت ک ــش ک را توســعه داده و آزمای
ــد.  ــر می کن ــر را امکان پذی ــای صف ــد و هزینه ه ــه را کاهــش می ده ــا هزین ت
ــرای تولیدکننــدگان تمــام  ــد تولیــد ب انتظــار مــی رود اگــر مشــوق های پیون
ــا اوت  ــدازی شــده باشــد، 5G بومــی ت سیســتم های بی ســیم در هنــد راه ان
2022 راه انــدازی شــود. مــا در حــال راه اندازی یــک صندوق تحقیق و توســعه 
بــرای تأمیــن مالــی توســعه فنــاوری مخابــرات هســتیم. دولــت مایــل اســت 
یــک بســتر عمومــی دیجیتــال ماننــد »R   COVID« را کــه بــرای ردیابــی 
تمــاس در دوران کرونــا اســتفاده شــد، برنامــه واکسیناســیون کرونــا و بســتر 
الکســا بــرای آمــوزش آنالیــن راه انــدازی کنــد و بــه پوشــش دیجیتال  برســد. 
بیــش از 200 خدمــت دولــت الکترونیــک در هنــد از طریــق نــرم افزارهــای 
موبایــل ارائــه می شــود. مــا در حــال ایجــاد بســتر های دیجیتــال عمومــی بــاز 
هســتیم. این هــا همــه پلــت فــرم منبــع بــاز هســتند. در خصــوص مبحــث 
ــق  ــعه را از طری ــورهای درحال توس ــت از کش ــا حمای ــال، م ــش دیجیت پوش
بســتر ها اتخــاذ خواهیــم کــرد. هنــد خوشــحال اســت و مایــل اســت دانــش 
تخصصــی خــود را برای رشــد و توســعه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و برای 
دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار بــا کشــورها و مناطــق درحال توســعه بــه
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    مــن تــالش می کنــم ســخنانم را تــا حــد امــکان ســریع و فشــرده بیــان 
ــر کشــوری مســائل  ــم. ه ــم می بینی ــاوت از ه ــا را متف ــه دنی ــا هم ــم. م کن
ــی و ملــی خــودش را دارد.  خــودش را دارد. هــر کشــوری چالش هــای جهان
بــرای مــا در لیتوانــی و در منطقــه مــا، دو ســال اخیــر همه چیــز زندگی مــان 
را بــرای همیشــه تغییــر داده اســت. اوالً، بــه دلیــل کرونــا، دومــاً بــه دلیــل 
جنــگ در اوکرایــن، خشــونت روســیه در اوکرایــن کــه همه چیــز را ازجملــه 
سیاســت های دیجیتالــی مــا و اهــداف دیجیتالــی مــا را تغییــر داده اســت. در 
مــورد توســعه پایــدار و اهــداف و اقدامــات مــا در خصــوص آن، بایــد بگوییــم 
ــر نشــان  ــات اخی ــی ماســت. مطالع ــدف غای ــاً آرزو و ه ــدار قطع توســعه پای
ــدار در حــال حاضــر  ــی در خصــوص توســعه پای ــه چشــم انداز لیتوان داده ک
در ســطح ناحیــه نوردیــک و شــمال اروپاســت. ســی ســال اخیــر اســتقالل 
مــا تفــاوت ایجــاد کــرده اســت. مــا هــم بــه همیــن درک رســیده ایم. شــما 
شــاید ایــن نکتــه جالــب را ندانیــد کــه کشــورهای ناحیــه نوردیــک بالتیــک 
ــه  ــس بااینک ــان اســت. پ ــه جه ــن منطق ــن آلوده تری ــا هســتند و ای دور دری
ــاًل  ــا کام ــمالی م ــایه ش ــورهای همس ــاً کش ــورها مخصوص ــن کش ــود ای خ
ــم.  ــود را داری ــتی خ ــط زیس ــداری محی ــائل پای ــا مس ــعه یافته اند، م توس
ــرات  ــم از تغیی ــن ه ــم و ای ــدام نمایی ــان اق ــب خودم ــم از جان ــا می توانی م
قانونــی مــا برمی آیــد کــه اخیــراً از مرکــز داده هــای ســبز و اقتصــاد ســکوالر 
ــه  ــت. هم ــده اس ــک اتخاذش ــات و الکترونی ــات و ارتباط ــاوری اطالع در فن
نمی تواننــد بــرای ایــن مســئله راهــکاری بیابنــد؛ امــا قطعــاً عوامــل جهانــی 
یــا ملــی هســتند کــه حاضرنــد ایــن چالــش را بپذیرنــد. مــن فکــر می کنــم 

)itu.int2022( .ــار دیگــر از همــه شــما متشــکرم اشــتراک بگــذارد. یک ب
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ــر  ــادی پراهمیت ت ــورهای زی ــرای کش ــئله ب ــن مس ــذرد ای ــان بگ ــه زم ــر چ ه
می شــود. دومیــن و آخریــن نکتــه مــن دیجیتالــی شــدن به عنــوان ابــزاری بــرای 
توســعه پایــدار اســت. قطعــاً دیجیتالــی شــدن می تواند بــرای راهکارهــای کارآمد 
و توســعه پایــدار مؤثــر واقــع شــود. در بخش هــای دیگــر جامعــه، تمرکــز و قصــد 
مــا ایــن اســت که شــهرهای هوشــمند و پایــدار بســازیم و مناطــق 5G، اینترنت 
اشــیا و هــوش مصنوعــی ایجــاد نماییــم. مــن ســخنرانی طوالنی تــری داشــتم 
امــا چــون ســه دقیقــه وقــت دارم از توجــه شــما تشــکر می کنــم. امیــدوارم همه 
ــا توجــه بــه اولویت هــای  مــا در ایــن عصــر بتوانیــم حــرف بزنیــم و لیتوانــی ب
     )itu.int2022( .ــد ــدار کار کن ــعه پای ــتای توس ــی اش در راس ــی و جهان مل

    می خواســتم به طــور خالصــه در خصــوص کاری کــه مــا در لهســتان 
ــح  ــم توضی ــام می دهی ــال انج ــوزش دیجیت ــوزه آم ــت در ح ــوان دول به عن
ــدار اســت. در  ــعه پای ــداف توس ــدی اه ــل کلی ــال عام ــوزش دیجیت ــم. آم ده
مقابــل حملــه کنونــی بیشــتر ایــن منابــع هــم بــه کــودکان لهســتانی و هــم 
ــه ای  ــودک مدرس ــون ک ــد. 4.6 میلی ــت می کن ــی خدم ــودکان اوکراین ــه ک ب
ــد  ــور دارن ــگاه حض ــه و 500 دانش ــجو در 47000 مدرس ــون دانش و 1.3 میلی
و 500000 معلــم بــه آن هــا درس می دهنــد. در دوران همه گیــری ایــن 
ــر  ــه خاط ــد. ب ــوزش از راه دور روی می آوردن ــه آم ــبه ب ــد یک ش ــا بای گروه ه
اســتقامت و تعهــد مــا ایــن اتفــاق ســریع افتــاد. پــس راهبــرد مــا ســه بخــش 
ــه  ــیدن ب ــی رس ــدف کل ــا ه ــزات. م ــال و تجهی ــارت، اتص ــدی دارد: مه کلی
آمادگــی کامــل دیجیتــال در ســال های پیــش رو و هــدف الگــو شــدن بــرای 
اروپــا را داریــم. همــه ایــن تالش هــا نیازمنــد ایــن اســت کــه نیروهــای کاری 
بــا مهــارت در اقتصــاد لهســتان باشــند و نیمــی از اقتصــاد مــا همیــن االن هــم
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مبتنــی بــر داده اســت. لهســتان هم اکنــون باالتریــن تعــداد فارغ التحصیــالن 
ــا  ــه م ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــرعت می گی ــل س ــن عم را دارد و ای
ــر از  ــان مهاج ــرای متخصص ــه ب ــن منطق ــون بهتری ــا اکن ــم. م ــه داری برنام
ــتان  ــتیم. لهس ــراد هس ــن اف ــی از ای ــاب نیم ــتیم و انتخ ــا هس ــرق در اروپ ش
ــما را  ــا ش ــد. م ــه می کن ــال داده هزین ــوزه انتق ــارد در ح ــه زودی 60 میلی ب
)itu.int2022( .ــم ــا باشــید. ممنون ــش م دعــوت می کنیــم، بخشــی از چال

     حضــرات عالــی، افتخــاری اســت بــرای مــن کــه امســال در گــرد هم آیــی 
ــا  وزرا در اجــالس جامعــه جهانــی اطالعاتــی شــرکت کنــم. همه گیــری کرون
انقــالب دیجیتــال جهانــی را ســرعت بخشــید و تأثیــر آن یــک تغییر ســاختاری 
همیشــگی بــر اقتصــاد و جوامــع ما گذاشــت. فنــاوری دیجیتــال بخشــی از کار 
ــه بخش هــای آســیب پذیر کــه نتوانســتند از  ــد ب و روزمــره مــا اســت. مــا بای
مزایــای دیجیتالــی شــدن بهــره ببرنــد همچنــان توجــه داشــته باشــیم. تقریبــاً 
37 درصــد از جمعیــت جهــان یــا 2.9 میلیــارد نفــر هنــوز بــه اینترنــت وصــل 
نیســتند. در جامعــه امــروز اگر پوشــش دیجیتــال را کنار بگذاریم هــم در دنیای 
واقعــی و هــم در دنیــای دیجیتــال مجــازات می شــویم. حتــی در ســنگاپور کــه 
جزیــره ای بــا باالتریــن نفــوذ اینترنــت در جهــان اســت هنــوز هــم خیلــی افراد 
ــرای  ــن مســئله ب ــد. همی ــاوری بهــره ببرن ــد به طــور مناســبی از فن نمی توانن
کســب وکارها هــم وجــود دارد. کســب وکارها نمی تواننــد گســترش پیــدا کننــد 
ــای  ــه داده ه ــد  ب ــب وکارها می توانن ــد. کس ــتفاده کنن ــال اس ــزار دیجیت و از اب
فرامــرزی دســت یابند و مشــتری را در گوشــه دیگــری از جهــان بیایند. اهمیت 
داده در رشــد دیجیتــال باعــث شــده ســنگاپور بــا همــکاری اعضــای آســه آن  
پــروژه چارچــوب داده آســه آن را پیــش ببرنــد و مــواد این معاهــده در خصوص
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ــی  ــه قوانین ــوب داده مجموع ــت چارچ ــت. مدیری ــرزی اس ــان داده فرام جری
بــرای راهنمایــی کســب وکارها در مدیریــت داده اســت. ایــن کار بــدون 
همــکاری اعضــای آســه آن ممکــن نبــوده. ســنگاپور هــم بــه دنبــال 
ــتر و  ــال بیش ــش دیجیت ــرای پوش ــورها ب ــایر کش ــا س ــی ب ــکاری جهان هم
)itu.int2022( .اتصــال بیشــتر افــراد در سراســر جهــان بــه اینترنــت اســت

     پوشــش دیجیتــال و انعطاف پذیــری دیجیتــال بــرای مــا در سیاســت گذاری 
ــت.  ــی اس ــوع مهم ــن موض ــات در بحری ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــوزه فن ح
ــات از راه دور در  ــوزه ارتباط ــی در ح ــالگی ترق ــتانه 20 س ــه در آس اکنون ک
بحریــن هســتیم، بایــد اعــالم کنم کــه تغییــرات در حــوزه قانون گــذاری در این 
بخــش باعــث شــده مشــتریان در کشــور مــا از همــه خدمــات اصلــی ارتباطــی 
برخــوردار باشــند و رقابــت کامــل برقــرار باشــد. پهنــای شــبکه ملــی مــا بــه 
200درصــد از کســب وکارها و 85درصــد از امــور خانگــی در یــک دهــه اخیــر 
ــه اســت.  ــت 81درصــد کاهش یافت ــد ثاب ــای بان گســترش یافته و قیمــت پهن
پهنــای بانــد موبایــل هــم از ســال 2011 تــا کنــون 42درصــد کاهش یافتــه و 
مــا از باالتریــن نــرخ جهانــی نفــوذ موبایــل برخورداریــم. اکنــون آخریــن برنامه 
ملــی ارتبــاط از راه دور دولــت دوبــاره کلیــد خــورده اســت. چراکــه دولــت بــر 
آن بــاور اســت کــه مصرف کننــدگان بایــد در قلــب سیاســت های ایــن بخــش 
ــکا  ــی ات ــدار و رقابت ــای پای ــه بازاره ــد ب ــدگان قادرن ــد. مصرف کنن ــرار گیرن ق
ــا  ــه دوراز تهدیدهــای ســایبری اتصــال داده ب ــا قیمــت مناســب و ب کننــد و ب
کیفیتــی داشــته باشــند. مطابــق بــا اجــالس جهانــی جامعــه اطالعاتی امســال، 
برنامــه ملــی ارتبــاط از راه دور نیازمنــد آن اســت کــه مصرف کننــدگان قــادر 
باشــند، تصمیمــات آگاهانــه مطابــق بــا خدمــات ارائه شــده بگیرنــد مطمئــن

بحرین

56



ــوند  ــت می ش ــاص حمای ــای خ ــا نیازه ــدگان ب ــای مصرف کنن ــند گروه ه باش
ــداف  ــی از اه ــوان بخش ــد. به عن ــی دارن ــی دسترس ــات ارتباطات ــه خدم و ب
ــری  ــت قصــد دارد از ســود ب ــی آمــده، دول ــن برنامــه مل راهبــردی کــه در ای
ــان  ــن اطمین ــال در بحری ــاخت های دیجیت ــدگان از زیرس ــی مصرف کنن واقع
ــت  ــن آمادگــی در زیرســاخت های متحــرک و ثاب ــت بحری ــد. دول حاصــل کن
ــش  ــن بخ ــرمایه گذاری در ای ــئله س ــن مس ــت. ای ــاخته اس ــت خودس را اولوی
ــکا از ســال 2010 جــذب کــرده  ــر 2 میلیــارد دالر امری ــغ ب ــی بال ــه میزان را ب
اســت و ایــن ســرمایه گذاری در 5 ســال اخیــر 831 میلیــون دالر بــوده اســت.
ــه 100درصــد  در مســئله 5G مــا یکــی از اولیــن کشــورهای جهانیــم کــه ب
ظرفیــت ملــی خــود از اوایــل 2021 بــا دو اپراتــور رســیدیم. ســومین اپراتــور 
ــن زیرســاخت ها بهــره  ــا آگاهیــم کــه مصرف کننــده از ای هــم درراه اســت. م
برویــم.  ایــن شــبکه ها  ورای  کــه  می دانیــم  بااین وجــود، الزم  می بــرد. 
ــرای اســتقرار گســترده اینترنــت اشــیا  ــا تمــام ذی نفعــان ملــی خــود ب مــا ب
می کنیــم. کار  اقتصــادی  مختلــف  بخش هــای  در  مصنوعــی  هــوش  و 
امــروزه تقریبــاً همــه خدمــات دولــت به صــورت الکترونیــک انجــام می پذیــرد. 
ــتفاده از  ــرای اس ــات را ب ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــران فن ــم رهب ــا امیدواری م
ــز  ــم همه چی ــر می کن ــم. فک ــذب کنی ــانه ج ــای رس ــته و اعض ــراد برجس اف
ــود  ــه کار خ ــا ب ــه م ــم چنان ک ــی رود. ه ــش م ــوب پی ــاوری خ ــوزه فن در ح
ادامــه داده و توســعه می دهیــم، می خواهــم تمایــل خــود را بــرای کمــک بــه 
کشــورهای درحال توســعه باهــدف کاهــش شــکاف دیجیتــال اعــالم نمایــم. از 
)itu.int2022( .ــم ــداد خــوب تشــکر می کن ــن روی ــرای ای ــن اجــالس ب ای

     دسترســی بــه خدمــات دیجیتــال و پذیــرش آن امــری مهــم اســت؛ نه فقــط 
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ــال و  ــش دیجیت ــه پوش ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــال بلک ــاد دیجیت ــرای اقتص ب
ــتیابی  ــزایی در دس ــش بس ــن نق ــش. همچنی ــات و دان ــه اطالع ــی ب دسترس
بــه اهــداف توســعه پایــدار 2030 تحــت نظــارت ســازمان ملــل متحــد دارد. 
ــک  ــه ی ــال ک ــی دیجیت ــق شــبکه مل ــات از طری ــن خدم ــه ای از دسترســی ب
ــانه ای  ــات چندرس ــه ارتباط ــوی موسس ــی از س ــده صنعت ــه ش ــه فرمول برنام
ــه  ــال، ارائ ــکاف دیجیت ــش ش ــال،  کاه ــال دیجیت ــریع اتص ــرای تس ــزی ب مال
خدمــات مخابراتــی باکیفیــت و فراگیــر بــه شــهروندان و درعین حــال 
آماده ســازی کشــور بــرای اتصــال 5G اســت، اطمینــان حاصــل  شــده اســت.

اهدافــی کــه در ســال های 2020 تــا 2022 تعییــن  شــده عبــارت بــود از اوالً، 
ــاً،  ــد. ثانی ــق برس ــه 96.9درصــد مناط ــبکه 4G از 91.8درصــد ب پوشــش ش
ســرعت پهنــای بانــد موبایــل از 25 مگابایــت بــر ثانیــه بــه 35 مگابایــت بــر 
ــامل  ــه، ش ــات 5G در دو مرحل ــریع خدم ــدازی س ــاً، راه ان ــد. ثالث ــه برس ثانی
مناطــق شــهری و روســتایی. درحالی کــه پوشــش 4G تــا ســه ماهه اول 
2022 بــه 95.7 درصــد از مناطــق پرجمعیــت رســیده اســت. در ایــن راســتا 
ابتکارهایــی نیــز بــرای تشــویق اســتفاده از فناوری هــای دیجیتــال و اســتفاده از 
زیرســاخت های موجــود، به ویــژه در مناطــق روســتایی و در میــان اقشــار فقیــر 
شــهری اتخاذشــده اســت. فناوری هــای دیجیتــال بــرای ساده ســازی و تقویــت 
بیشــتر اقتصــاد دیجیتــال و مراکــز اقتصــاد دیجیتــال در سراســر کشــور معرفی 
می شــوند تــا دسترســی جمعــی بــه اینترنــت را بــرای جوامــع محــروم فراهــم 
کننــد و همچنیــن بــه مرکــزی بــرای توســعه کارآفرینــان خــرد محلــی تبدیل 
شــوند. همچنیــن دانش آمــوزان کم درآمــد تحت طــرح دانشــجویی، وام دریافت 
می کننــد تــا کســی بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه دســتگاه های الکترونیکــی 
مقرون به صرفــه، در کالس درس عقــب نمانــد. ارائــه دسترســی مقرون به صرفــه 
ــد و  ــای جدی ــان و گروه ه ــرای جوان ــتگاه های هوشــمند ب ــت و دس ــه اینترن ب
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ــت. ــروری اس ــیار ض ــن بس ــال آنالی ــه اتص ــا ب ــز آن ه ــرای تجهی ــد ب کم درآم
ــم،  ــت می یابی ــدار 2030 دس ــعه پای ــداف توس ــه اه ــا ب ــه م ــور ک  همان ط
تالش هــای مالــزی در ارائــه دسترســی بــه زیرســاخت ها و خدمــات دیجیتــال 
باکیفیــت و تشــویق پذیــرش فناوری های دیجیتــال باعث فراگیری و دسترســی 
بــه اطالعــات و دانــش می شــود. ایــن نه تنهــا بــه کشــور مــا هنــگام خــروج از 
بیمــاری همه گیــری کمــک می کنــد، بلکــه بــا پیونــد دادن مالــزی بــه اقتصــاد 
)itu.int2022( .دیجیتــال، فرصتــی دوبــاره بــه مشــاغل و جامعــه می دهــد

ــاوری  ــی و فن ــه اطالعات ــو، جامع ــالس در ژن ــن اج ــب ای ــان تصوی      از زم
ــم  ــا ه ــری کرون ــت. همه گی ــه اس ــاً تکامل یافت ــات واقع ــات و ارتباط اطالع
قطعــاً نقــش کلیــدی فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و رفــاه و اســتفاده کامــل 
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــان داد. فن ــا نش ــه م ــهروندی را ب ــوق ش از حق
ــام  ــوز تم ــا هن ــا، اساســی هســتند. کار م ــد آشکارســازی اقتصــاد م در فرآین
نشــده اســت. مــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه در بســیاری از کشــورها، به ویــژه 
کشــورهای درحال توســعه، اتصــال بــه اینترنــت و اســتفاده گســترده از 
ــدان اتصــال  ــق نشــده اســت. فق ــوز محق ــات و ارتباطــات هن ــاوری اطالع فن
بــه اینترنــت و فنــاوری ناگزیــر بــه از دســت رفتــن فرصت هــا و طــرد شــدن 
منجــر می گــردد. سیاســت کلــی بایــد بــه ایــن موضوعــات توجــه نمایــد تــا 
از طریــق راهبردهایــی کــه هــم نوآورانــه هســتند و هــم از فنــاوری اطالعــات 
و ارتباطــات پشــتیبانی می کننــد، جامعــه را پیــش ببرنــد. مــا بایــد واقعیــت 
هــر کشــور را در نظــر بگیریــم. آرژانتیــن بــه 24 اســتان تقسیم شــده اســت. 
دولت هــای محلــی کامــاًل بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند. مــا شــهرهای کوچک 
و مناطــق دورافتــاده داریــم و بــا ایــن تنــوع، از طریــق برنامــه تغییــر دیجیتالی 
عمومــی دولــت، بــا ادارات اســتانی کار می کنیــم تــا ایالــت را بــه شــهروندانش

آرژانتین 
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ــرای همــه  ــی را ب ــد کار را تســهیل نمــوده و فرصت های ــر کــرده، رون نزدیک ت
ایجــاد کنیــم. مــا در تالشــیم تــا یــک راه حــل دیجیتالــی را بــرای سیســتم ها 
ــوی  ــع از س ــاوری و مناب ــن فن ــق تأمی ــر از طری ــن ام ــم. ای ــازی  کنی پیاده س
ــر اســاس اصــول قابلیــت همــکاری و وجــود  ــوآوری بخــش دولتــی ب دبیــر ن
ــر متحــد کــردن و شــفافیت  ــا ب ــال انجــام می شــود. م اســتانداردهای دیجیت
حاکمیــت عمومــی دیجیتــال تمرکــز می کنیــم کــه بــه برطــرف کردن شــکاف 
ــا سیاســت های انســان محور را  ــد. م ــز کمــک می کن ــارت نی دسترســی و مه
ترویــج می کنیــم. بــه همیــن دلیــل اســت کــه فرآینــد تحول مــا هــم دیجیتال 
اســت و هــم فرهنگــی. مــا در هــر حــوزه کار می کنیم و افــراد دخیــل را مد نظر 
قــرار می دهیــم. مــا بــه توســعه تمــام نقــاط ســرزمین خــود متعهــد هســتیم 
.)itu.int2022(ــد ــالش می کن ــی ت ــاه جمع ــرای رف ــام اداری ب ــام نظ و تم
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ــر  ــن ام ــه ای ــته ک ــه »ITU« پیوس ــران ب ــش ای ــال پی ــش از 153 س      بی
ــه اهمیــت ترتیبــات چندجانبــه در  ناشــی از اعتقــاد عمیــق و تاریخــی مــا ب
ــتفاده از  ــال اس ــه دنب ــود ب ــای خ ــا تالش ه ــا ب ــت. م ــی اس ــه بین الملل جامع
ــم  ــردی بودی ــاوری راهب ــات و ارتباطــات و توانمندســازی و فن ــاوری اطالع فن
کــه در درجــه اول رفــاه شــهروندان خــود را بهبــود بخشــیم و در درجــه دوم، 
بهــره وری و پیشــرفت اقتصــادی مبتنــی بــر اقتصــاد دیجیتــال و داده  را افزایش 
ــه چالشــی جلــب کنــم، اگرچــه کشــور مــن  دهیــم. مایلــم توجــه شــما را ب
ایــران دســتاوردهای زیــادی در زمینــه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات داشــته 
ــاً  ــه عمدت ــی ک ــدم مســئولیت پذیری بســتر های اصل ــم ع ــا معتقدی اســت، م
ــا را  ــت، دولت ه ــده اس ــه تبدیل ش ــای مجرمان ــرای فعالیت ه ــیلی ب ــه پتانس ب
ــن عــدم همــکاری منجــر  از احقــاق حقــوق شــهروندان خــود بازمــی دارد. ای
بــه خســارت های غیرقابــل جبرانــی شــده اســت. ایــن اقدامــات محدودکننــده 
باعــث ایجــاد شــکاف دیجیتــال و افزایــش قابلیــت عــدم اطمینــان و دسترســی 
ــا  ــدات دولت ه ــرای تعه ــالل در اج ــود. اخ ــد می ش ــای جدی ــه فناوری ه ب
بــرای شــهروندان هــم از دیگــر نتایــج اقدامــات محدودکننــده یک جانبــه ایــن

سخنرانی وزیر ارتباطات  در اجالس جهانی جامعه اطالعاتی2022
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ــوان  ــم کــه به عن ــا معتقدی ــای رئیــس، م ــاب آق ــی اســت. جن بســترهای اصل
یــک ضــرورت اساســی بــرای ارزش هــای محلــی، تمدن هــا و الزامــات فرهنگــی 
ــه  ــی توج ــطح جهان ــت گذاری های در س ــه سیاس ــا در کلی ــه ملت ه ــد ب بای
شــود و حقــوق و قوانیــن داخلــی در فضــای مجــازی محتــرم شــمرده شــود.

 به منظــور ارتقــای اقتصــاد دیجیتــال همــه کشــورها، مســئله تضمیــن رقابــت 
ــد  ــی بای ــتر های محل ــات و بس ــی و خدم ــتر های جهان ــن بس ــه بی منصفان
ــم  ــژه حری ــر به وی ــوق بش ــت از حق ــور حمای ــرد. به منظ ــرار گی ــه ق موردتوج
خصوصــی کاربــران، بســتر های اصلــی بایــد در چارچــوب حاکمیــت دولت هــا 
ــا  ــم کشــورهایی ب ــا معتقدی ــی باشــند. م ــی محل ــات نظارت پاســخگوی مقام
ــه ای  ــای منطق ــق نهاده ــد از طری ــان مشــترک بای اکوسیســتم تاریخــی و زب
همــکاری کننــد تــا به مســئولیت قانونــی بســتر های جهانــی برســیم. درنهایت 
ــی  ــه ای و تمدن ــکار منطق ــن ابت ــه ای ــد ک ــت می کن ــران درخواس ــت ای دول
ــود  ــن هیئــت خرســند خواهــد ب ــران ثبــت شــود و ای ــوان پیشــنهاد ای به عن
 )itu.int2022( .کــه در مــورد عناصــر مذکــور بحــث مفصلــی داشــته باشــد

     در پارادایــم کنونــی حاکــم بــر نظــام روابط بین الملل، فضــای مجازی اهمیت 
فوق العــاده ای پیداکــرده اســت. امروزه، بســیاری از کشــورهای جهان با شــناخت 
دقیــق و بــه هنــگام ایــن بســتر، اســباب و لــوازم حکمرانی بــر فضای مجــازی را 
بــرای نظــام سیاســی خــود محقــق کرده انــد. نظــام جمهــوری اســالمی ایــران 
نیــز به عنــوان یکــی از قدرت هــای برجســته منطقــه ای و بازیگــر اثرگــذار نظــام 
بین المللــی نیازمنــد آن اســت تــا بــا تعریــف یــک نظــم مجــازی متناســب بــا 
منظومــه فکــری مســلط بــر جمهــوری اســالمی ایــران، بایســته های حکمرانــی 

توصیه های سیاستی جهت ارتقای جایگاه جمهوری اسالمی ایران در 
حکمرانی جهانی اینترنت
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ــی در فضــای  ــازی و حکمران ــا فضــای مج ــی ب ــازی، حکمران ــر فضــای مج ب
ــش  ــبب کاه ــدام، س ــن اق ــن ای ــر انداخت ــه تأخی ــد. ب ــق کن ــازی را محق مج
ســهم نظــام از آینــده فضــای مجــازی جهــان خواهــد شــد. چراکــه اهمیــت 
موضــوع، بســیاری از کشــورهای ســطح متوســط و پاییــن را نیــز بــه تکاپــوی 
حضــور سیاســی در فضــای مجــازی انداختــه اســت. در ســه دهــه اخیــر فضای 
ــت و  ــرده اس ــود پیداک ــان نم ــوری در جه ــده نوظه ــورت پدی ــازی به ص مج
جهــان جدیــدی ســاخته اســت کــه قواعــد و مناســبات خــاص خــود را دارد. در 
آغــاز ظهــور فضــای مجــازی، یــک دیــدگاه رایــج ایــن بــود کــه فضــای مجازی 
تابــع پیشــرفت فنــاوری اســت و یــک محیــط آزاد اســت کــه حکمرانــی بــر 
ــه  ــدای ده ــده از ابت ــی ایاالت متح ــه خط مش ــه ب ــا توج ــدارد؛ ام ــکان ن آن ام
ــر  ــدو ام ــت از ب ــن حکوم ــه ای ــد ک ــش از آن نشــان می ده ــه پی 1990 و بلک
بــه حکمرانــی بــر فضــای مجــازی توجــه داشــته اســت. بــه جــز ایاالت متحــده 
ــن  ــا ای ــاگاه ب ــه ن ــکا و معــدودی دیگــر از کشــورها، دیگــر حکومت هــا ب آمری
محیــط جدیــد مواجــه شــدند و نه تنهــا نتوانســتند قواعــد متعــارف خــود را 
بــر آن اِعمــال کننــد، بلکــه بــه جهــت تأثیــرات فزاینــده ایــن محیــط نویــن، 
ــان  ــت حاکمیتش ــر تح ــای دیگ ــر بخش ه ــی ب ــت حکمران ــج قابلی به تدری
ــدل  ــر فضــای مجــازی ب ــی ب ــب، حکمران ــن ترتی ــز ازدســت داده اند. بدی را نی
ــاره حکمرانــی تعاریــف  بــه یــک چالــش جــدی بــرای حاکمیت هــا شــد. درب
ــا  ــی آن ه ــترک تمام ــل مش ــه فص ــت ک ــده اس ــی ارائه ش ــدد و مختلف متع
ــت.  ــت اس ــال حاکمی ــی در اِعم ــر حکومت ــای غی ــا و نهاده ــه الیه ه ــه ب توج
بــر ایــن اســاس، حکمرانــی را ظرفیــت انجــام کارهــا و تنظیــم امــور بــا اتــکا 
بــه گفتمــان ســازی، تنظیــم قواعــد، هنجــار ســازی، استانداردســازی، تنظیــم 
ــال  ــی اِعم ــمی و قانون ــای رس ــتفاده از ظرفیت ه ــار اس ــا و ...، در کن توصیه ه
ــه خواســت ها و قــدرت دانســته اند. به عبارت دیگــر، حکمرانــی یعنــی توجــه ب
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اســتفاده از ظرفیت هــای نهادهــا و گروه هــای غیــر حکومتــی در کنــار نهادهــای 
ــذا  ــت. ل ــی اس ــداف حاکمیت ــه اه ــی ب ــهیل دسترس ــور تس ــی به منظ حکومت
حکمرانــی، حکومــت اجتماعــی شــده اســت و از ســویی مبتنــی بــر هنجارهــا و 
ارزش هــای جامعــه اســت و از ســوی دیگر ارزش هــا و هنجارهای جامعه را شــکل 
می دهــد. بــه بیانــی متأخرتــر، حکمرانــی شــیوه نــرم، هوشــمندانه و کــم تنــش 
اِعمــال حاکمیــت اســت)امامی،1399(. درک اقتضائــات خــاص فضــای مجــازی، 
ضــرورت بهره بــرداری از راهکارهــای نویــن و مهم تــر از همــه برداشــت درســت و 
واقع گرایانــه از وضعیــت موجــود و وضعیــت مطلــوب، از عناصــر مهــم دســت یابی 
بــه جایــگاه تعیین کننــده در جهان مجــازی و حکمرانی بر آن اســت. بــا طرح این 
مقدمــه، در ادامــه این بخش پیشــنهادهایی در خصوص ارتقــای جایگاه جمهوری 
اســالم ایــران در نظــام حاکمیتــی مــدرن جهانــی اینترنــت بیــان خواهــد شــد.

جمهــوری اســالمی ایــران بــرای دســت یابی بــه یــک الگــوی حکمرانــی مطلوب 
بــر فضــای مجازی نیازمنــد درک تفــاوت میان حکمرانی ســنتی )جهــان واقع( و 
حکمرانــی مــدرن )فضــای مجــازی( اســت. بر ایــن اســاس، باید توجه داشــت که 
اســتفاده از شــیوه ها و الگوهــای ســنتی پاســخگوی نیازهــا و اقتضائــات حکمرانی 
مــدرن نیســت. در همیــن خصــوص، یکی از نــکات بســیار مهم و کلیــدی، توجه 
بــه حضــور و نقــش مؤثــر بازیگــران غیردولتــی در حکمرانــی فضــای مجــازی 
ــی  ــی و بین الملل ــی در مقیــاس مل ــدی در حکمران اســت. امــروزه رقبــای جدی
بــه وجــود آمده انــد کــه نمی تــوان آن هــا را نادیــده گرفــت. در کنــار اســتفاده از 
ظرفیت هــای نهادهــای رســمی، نه تنهــا پذیــرش مشــارکت و نظــر ذی ربطــان
ــدرت و نظــام تصمیم گیــری  ــان اقتصــادی(در سلســله مراتب ق  )نه فقــط ذینفع

1.  ذی ربــط عبــارت اســت از هــر فــرد، گــروه یــا ســازمان کــه منفعت/عالقــه مســتقیم یــا غیرمســتقیمی در زمینــه مســئله یــا هــدف 
موردبحــث داشــته باشــد. ذی ربطــان می تواننــد کســب وکارها، جامعــه مدنــی، دولت هــا، نخبــگان، مؤسســات تحقیقاتــی و ســازمان های 
ــا واژه »نفــع«  ــا و ســازمان ها از واژه »ذی نفــع« اســتفاده می شــود، ام ــراد، گروه ه ــن اف ــه ای ــرای اشــاره ب ــی باشــند. معمــوالً ب غیردولت
عمدتــاً معنایــی اقتصــادی بــه ذهــن متبــادر می کنــد، درحالی کــه عالئق/منافــع ذی ربطــان همــواره اقتصــادی نیســت. به عنــوان مثالــی 
در حــوزه فضــای مجــازی، فــردی کــه از شــبکه های اجتماعــی بــرای ارتبــاط بــا خویشــاوندان بهــره می گیــرد، عالقــه خــود را بــرای 
ــرد.  ــی اقتصــادی نمی ب ــا نفع ــی رود، ام ــه شــمار م ــط ب ــک ذی رب ــد و ی ــال می کن ــی دنب ــط اجتماع ــت و گســترش رواب کســب حمای
 relevant groups ــارت ــه عب ــت. اگرچ ــر گرف ــرای stakeholder در نظ ــی ب ــوان معادل ــط را می ت ــع و ذی رب ــر دو واژه ذی نف ه
ــا واژه ذی ربــط قرابــت دارد. جهــت مطالعــه بیشــتر در ایــن خصــوص ن.ک: خوشــنویس، یاســر،  نیــز در متــون دیــده می شــود کــه ب
ــزارش شــماره 3 عصــر فضــای مجــازی. ــد ذی ربطــی فضــای مجــازی، خــرداد 1398، پژوهشــگاه فضــای مجــازی، گ ــی چن حکمران
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جهانــی، بــه همــراه شــرکا و کشــورهای هم ســود معادلــه قــدرت در 
فضــای مجــازی را بــر هــم زده و در ایــن فضــا تــوازن و بازدارندگــی 
برقــرار کنــد. بــه همیــن منظــور در دســتور کار حکمرانــی مجــازی 
ــدرت  ــه ق ــل ب ــیر نی ــران در مس ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــه هدای ــه ب توج
ــت اســت. ــز اهمی ــان بســیار حائ ــذار در جه ــه و تأثیرگ ــایبری اول منطق س
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ــوذ  ــب نف ــش ضری ــاوری، افزای ــریع فن ــرفت های س ــان و پیش ــت زم       گذش
اینترنــت و دیجیتالیــزه شــدن تمام ابعــاد زندگی انســانی باعث گردیــده تا فضای 
مجــازی تبدیــل بــه یــک عرصــه جدیــدی از زندگــی جمعــی شــود. وابســتگی و 
نیــاز همگانــی بــه فضــای مجــازی در ایفــای نقــش راهبــردی آن نقــش بســزایی 
داشــته اســت. امــروزه شــاهد آن هســتیم کــه اینترنــت نه تنهــا تبدیــل بــه یــک 
عرصــه تعامــل جهانــی شــده اســت، بلکــه در کنــار قلمــرو هوایــی، دریایــی و 
زمینــی به عنــوان چهارمیــن قلمــرو نظامــی بــه رســمیت شناخته شــده اســت. 
ــاز تعریــف نقــش و وظایــف نظام هــای سیاســی و  در ایــن فضــای راهبــردی، ب
اجتماعــی بســیار مهــم اســت. بــه نظــر می رســد، در عصــر ارتباطــات دولت هایی 
کــه نتواننــد نقــش خــود را در فضــای مجــازی تعریف بکننــد، محکوم بــه نابودی 
خواهنــد شــد. صفحــه شــطرنج قــدرت، در فضــای مجــازی جانمایــی شــده و 
حکمرانــی بــر فضــای مجــازی مهم تریــن اولویــت همه جانبــه دولت هــای مــدرن 
اســت. بــا ایــن تفاســیر، در عرصــه غیرمتمرکز فضــای مجــازی دیگر تنهــا دولت 
ــث  ــارم، باع ــی چه ــالب صنعت ــد و انق ــازی نمی کنن ــده ای ب ــش تعیین کنن نق
گردیــده اســت تــا بازیگــران غیردولتــی و فــرا دولتــی نیــز بــه ایفــای نقــش در 
فضــای مجــازی بپردازنــد. جامعــه مدنــی نیــز به مــوازات رشــد ایــن فراینــد، بــه 
تکثــر آفرینــی در فضــای مجــازی دامــن می زند و تمامــی این بازیگــران در نهایت
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ســبب می شــوند کــه شــاهد شــکل گیری فضای مجــازی چنــد ذی نفعی باشــیم.
ــبب  ــی س ــوری و خودرأی ــان، تک مح ــان و ذی ربط ــاع ذی نفع ــاحت اجم در س
ــاز  ــت ب ــده و از حرک ــردی ش ــالل کارک ــار اخت ــتم دچ ــا سیس ــد ت ــد ش خواه
ــو  ــه نح ــران ب ــک از بازیگ ــر ی ــی ه ــع حداقل ــه مناف ــادام ک ــرا م ــتد؛ زی ایس
مقتضــی تأمیــن نگــردد، سیســتم نمی توانــد بــه شــکل درســت و متــوازن کار 
ــه دلیــل اهمیــت فوق العــاده همیــن امــر اســت کــه امــروز شــاهد آن  کنــد. ب
هســتیم کــه حقــوق ذی نفعــان آســیب پذیر اینترنــت در کانــون توجــه جامعــه 
جهانــی قرارگرفتــه اســت. خودخواهــی کشــورهای پیشــرو در اینترنــت همچون 
ایاالت متحــده آمریــکا و زیاده خواهــی بازیگــران فــرا دولتــی ســبب شــده اســت 
تــا شــاهد تضعیــف پیکــر جامعــه مدنــی در فضــای مجــازی باشــیم؛ مســائلی 
ــای  ــکل گیری اقلیت ه ــی، ش ــال، تک صدای ــکاف دیجیت ــش ش ــون افزای همچ
ــش روی  ــای پی ــن چالش ه ــه مهم تری ــکویی از جمل ــوری س ــری و دیکتات کارب
ــان فضــای مجــازی  سیســتم چنــد ذی نفعــی فضــای مجــازی اســت. حکمران
می بایســت به عنــوان بازیگــران اصلــی بــه دنبــال حــل ایــن معضــالت 
ــرد. ــکل بگی ــوازن ش ــی مت ــه اطالعات ــک جامع ــا ی ــد ت ــالش کنن ــوده و ت ب
ــران در  ــوری اســالمی ای ــتار گذشــت، جمه ــن نوش ــه آنچــه در ای ــه ب ــا توج ب
مقطــع حســاس کنونــی مســئولیت خطیــری بــر عهــده دارد. ارتقــای جایــگاه 
ــازی،  ــای مج ــی فض ــان اصل ــی از حکمران ــه یک ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه
حمایــت از حقــوق جامعــه کاربــران ایرانــی و زمینه ســازی بــرای مشــارکت فعال 
و اثرگــذار در جامعــه اطالعاتــی در جهــت گســترش قواعــد اســالمی و بــا اولویت 
ارتبــاط بــا کشــورهای منطقــه، اســالمی و همســایگان نیازمنــد اهتمــام ویــژه در 
ــوق  ــن حق ــگاه، تضمی ــن جای ــب ای ــت. کس ــرمایه گذاری اس ــزی و س برنامه ری
دولــت و ملــت ایــران را بــه ارمغــان خواهــد آورد و بــه دنبــال آن کشــور تبدیــل 
ــد شــد. ــی خواه ــر فضــای مجــازی در عرصــه بین الملل ــر مؤث ــک بازیگ ــه ی ب
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