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موجز
تتناااول ااكر املااكيري امللا يمي ا البنااد  4ماان جاادول األعمااال املؤقاات لااادو ي ال اني ا
للريااا اا اااك اي ااوميل الاادول املرااا للتوااا ي اقل اوني ا واققت ااا الرقماايل .وتتراااا املااكيري
إبم انيا شنءاااك ريااا عاماال مرااا بريااال التوااا ي اقل اونيا واققت ااا الرقماايل .و اايل تو ا
اياج اليت سيابيها شنءاك اللريا الرامل وحتد الدو املناو باو وتبا ّ نواتاو وأنءاتتو احتماا
وترتيباتو الرماي واحتياجاتو من املوا ااا ج عن امليزاني .
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السياق
 -1اتلاا لااال التوااا ي والتنميا عاااا افت ا اااء ريااا فاااك ح ااوميل ول جديااد مرااا
للتوااا ي اقل اونيا واققت ااا الرقماايل  5نيسااان/أبريل  2017عاااا أن تقررااد جاسااتو األو
اللاي من  4ش  6تءرين األول/أيتوبر  2017جنيف.
 -2وباار ء شم اني ا شنءاااك ريااا عاماال مرااا بريااال التوااا ي اقل اوني ا واققت ااا الرقماايل
يواح اادي م اان التو ااياء املترار ا للسياس ا الراما ا املتل ااا عايه ااا ال اادو ي األو للري ااا ااا اااك
اي ااوميل الاادول املرااا للتوااا ي اقل اوني ا واققت ااا الرقماايل ل اايل ينةاار يهااا لااال التوااا ي
شبا  /ااير .2018
و تو التنليكي السا س والست
والتنمي
 -3وتضا اامنت التو ا ااياء املترار ا ا للسياس ا ا الرام ا ا املتلا ااا عايها ااا تا ا ا الا اادو ي األو
تو يت تتراران بء ل مباشر لإلح اكاء ،وجاك يهما أن ريا ااااك اي وميل الدول:
 -11يءوع املبا اء اليت حتسن توا ر اإلح اكاء لابادان النامي  ،مبا يها املباا ي
املءاااي ب ا األون تااا والاوااان اإلقايمي ا لألماام املتحاادي ومنةم ا التراااون والتنمي ا
املي اادان اققت ااا واقحت ااا الاي ااد الر ااامليل والبن ا ال اادول ومنةم ا اجلم ااا الراملي ا
ومنةم ا التوااا ي الراملي ا الرامي ا ش حتس ا قيااال التوااا ي اإلل اوني ا الر اابري لاحاادو ؛
ويدعو الءرياك اإلمنائي ش اإلسهام من فالل عم بناك الرد اء كر اجملاقء؛
 -12يو اايل إبنءاااك ريااا عاماال مرااا بريااال التوااا ي اإلل اونيا واققت ااا الرقماايل
بء ل يتواكم مع املوا املتاح ؛ ويدعو األمان ش شعدا مكيري ملا يمي بءأن اللرياا
الراما ا ا اال واست ءا ا ا ااا ما ا ا ااد ا تما ا ا ااام الءا ا ا اارياك اإلمنا ا ا ااائي با ا ا اادعم عماياتا ا ا ااو ماليا ا ا ااا
( ،TD/B/EDE/1/3الل ل األول ،اللرراتن  11و.)12
 -4و  7شاابا  /ااير  ،2018قاار لااال التوااا ي والتنميا  ،و تااو التنليكيا السا س ا
والساات  ،أن أيفااك اقعتبااا التو ااياء املترار ا للسياس ا الرام ا واملنب ر ا عاان ال ادو ي األو
للريا ااااك اي وميل الدول .لكا ،تتناول كر املكيري امللا يمي عاا وجو اا وص التو ياء
املترار إبم اني شنءاك ريا عامل مرا بريال التوا ي اإلل اوني واققت ا الرقميل.
 -5وس ا يز اللريااا الراماال عاااا ييلي ا حتس ا مااد ت اوا ر اإلح اااكاء املترار ا للتوااا ي
اقل اونيا واققت ااا الرقماايل ،ورلا إبشارا م اتااا اإلح اااكاء الو نيا واملنةماااء األفاار
املرني جبمع املراوماء راء ال ا .

أوالا -احلاجة إىل بياانت وإحصاءات أفضل تسرتشد هبا السياسات
 -6تضتاع ت نولوجيا املراوماء واقت ااقء بادو متناام تنلياك فتا التنميا املساتدام
لرام  .2030وقد التزمت اجلمري الرام لألمام املتحادي ،ساياس استررا اها الراام لسا تنلياك
نتائج الرم الراملي جملتمع املراوماء ،بتسخ شم اانء ت نولوجياء املراوماء واقت ااقء
س ا اابيل حتري ا ااا أ ا اادا فت ا ا ا التنمي ا ا ا املس ا ااتدام لر ا ااام  ،2030مالحة ا ا ا أن إبم ا ااان ا ااكر
الت نولوجياااء أن تسا ّارع وت ا ي التراادم حتريااا يااع أ اادا التنمي ا املسااتدام الساابر عءاار.
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وتت اال عماي ا قمن ا األنءاات اققت ااا ي والتوااا ي ات اااق مباش ارا براادي أ اادا ماان أ اادا
التنمي املستدام  ،عاا النحو الك أيدتو ترا ير شىت(.)1
 -7وي ا اققت ااا الرقماايل املتتا ّاو الرديااد ماان املسااائل املت ااا للسياسا الراما الاايت تنب اايل
مراجلتهااا .حياات يتر ا عاااا اي وماااء النةاار يمااا ياتااا عاااا عماي ا الرقمن ا ماان ع عا اا
السياس اااء املت ااا مبو اااقء م اال س ااوس الرم اال (مب ااا رلا ا احتم ااال شجي ااا اارص عم اال أو
تادم ا) ،والتراايم وتنميا املهاا اء ،واقبت اا  ،والتنميا الرتاعيا  ،واملنا سا  ،ومحايا املساتها ،
والض ارائا ،والتو ااا ي ،ومحاي ا البية ا  ،ويل اااكي التاق ا  ،والتنة اايم يم ااا يترا ااا لألم ان واا و ااي
ومحاي البياانء.
 -8وت ا البادان املتردم يل أيضا لتوهيز أنلسها للبياانء الال م ل ياغ السياساء
الرائما عاااا األ لا يمااا يتراااا لملوا اايع املااكيو ي أعااالر ،والو ااع أساوأ حااق البااادان الناميا
الاايت تنراادم يهااا البياااانء بءااأن جوانااا عدياادي ماان اققت ااا الرقماايل .وعااالوي عاااا رلا  ،حيااد
انراادام البياااانء ماان قااد ي البااادان الناميا  ،ولا ا أقاال البااادان منااوا ،عاااا اقسااتلا ي ماان اللاارص
اليت يتيحها اققت ا الرقميل .و كا جيرال مان ال ارا عااا انّاع السياسااء اياغ سياسااء
قائم عاا أ ل وتنليك ا.
 -9وترتا اايل بير ا ا اققت ا ااا الرقما اايل الس ا اريع التتا ااو حا ااا زا لاباا اادان النامي ا ا يا اايل تنا اااق
اقحتياجاء اإلح ائي اجلديدي ،وتقا بء ل أ ضال ايالا املت ا ي الايت تواجههاا ،وت يّاف أ ار
الريال املوجو ي لتناسا ظرو ها.
 -10و غ اام تره ااد البا اادان املتردم ا ا لد ااار بر ااس املب ااا اء لتحس ا ا قي ااال اققت ااا الرقم اايل،
ق يوجد أ مبا اء تريز حتديدا عاا قيال احتياجاء البادان النامي واآلع اليت ستواجهها(.)2

اثنيا -دور الفريق العامل وارتباطه مبحافل أخرى
 -11ماان شااأن اللريااا الراماال املرااا بريااال التوااا ي اإلل اوني ا واققت ااا الرقماايل أن يتااي
ر ا لااادول األعضاااك األون تااا ملناقء ا ساابل عاام شنتااا اإلح اااكاء راء ال ااا بءااأن
اققت ا الرقمايل ،وق سايما الباادان الناميا  .وسايوتمع ماري السان ب التو فلاال لام اتاا
اإلح ائي الو ني واملنةماء األفر املرني جبمع البياانء راء ال ا .
 -12وسا يز اللرياا الرامال عااا املوا ايع الايت تقرر اا الادو ي الساابر للرياا اااااك اي اوميل
الادول املراا للتواا ي اقل اونيا واققت اا الرقماايل .وسا ع اللرياا الرامال براد رلا ترريارا ش
الاادو ي التاليا للريااا اااااك اي ااوميل الاادول .و ااكا ماان شااأنو أن ينءا عالقا و ياادي با فتا
السياساء الراما وحالا اإلح ااكاء املراباا اا .ول ان لالرياا الرامال أن يرادم مراحااء يايل
ينةر يها ريا ااااك اي وميل الدول.
__________

()1
()2
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ظاال الرائسا األملانيا عااام  ،2017يااز أيضااا أعضاااك لموعا ال ا  20جهااو م عاااا قيااال و هاام التوااا ي
اقل اوني وبقرد ا اإلمنائيل عاا حنو أي ر رالي .
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 -13وسااي ّمل اللريااا الراماال عماال املنةماااء الدولي ا واجملموعاااء األفاار  .و نااا ترساايم
وا ا لارماال بءااأن قيااال اجلوانااا املختال ا جملتمااع املراوماااء ،ورل ا بلضاال الء اراي املرني ا
بري اال ت نولوجيااا املراوماااء واقت اااقء ألغ اراة التنمي ا  .و ااكا السااياس ،يتااو األون تااا
مسااؤولي الريااال االا ا لاااقء :اسااتخدام املؤسساااء لت نولوجيااا املراوم ااء واقت اااقء،
وقت اااع ت نولوجي ااا املراوم اااء واقت اااقء ،والتو ااا ي س اااع وف اادماء ت نولوجي ااا املراوم اااء
واقت اااقء .وجيمااع األون تااا البياااانء ل اااا البااادان راء اققت ااا اء الناميا واققت ااا اء
اليت متر مبرحا انترالي (أ غ األعضاك منةم التراون والتنمي امليدان اققت ا  ،وغا
املءمول برمل امل تا اإلح ائيل لالحتا األو ويب)
 -14ويضتاع األعضاك اآلفرون الءراي املرني بريال ت نولوجيا املراومااء واقت ااقء
ألغراة التنمي أبنءت أفر راء ا لققت ا الرقميل(:)3
يض ا ااتاع اقحتا ا ااا الا ا اادول لالت ا ا اااقء مبس ا ا اؤولي قيا ا ااال ا يايا ا اال األساسا ا ااي
(أ)
لت نولوجيااا املراوماااء واقت اااقء ،وو ااول األ ارا واألساار املريءااي ش ت نولوجيااا املراوماااء
واقت اااقء واس اتخدامها ،مبااا رل ا برااس املؤش اراء املت ااا للتوااا ي اإلل اوني ا ومهااا اء
ت نولوجيا املراوماء واقت اقء؛
(ب) تنةر منةم الرمال الدوليا مؤشاراء الرمالا لاال ت نولوجياا املراومااء
واقت اااقء ،بينم ااا و ا اارت جامر ا ا األما اام املتح اادي منهوي ا ا بء ااأن ييلي ا ا قي ااال ال ا ااا اء
والوا اء من النلاايء اإلل اوني ؛
( ) تضااتاع منةم ا التراااون والتنمي ا املياادان اققت ااا وامل تااا اإلح ااائيل
لالحتا األو ويب (يو وستاء) بريال اققت ا الرقميل والتوا ي اإلل اوني ب و ي أي ار واوق(،)4
ول ان اكا النءاا يءامل را أعضااك املؤسسات الاكين قاد تتتاابا شاواغاهم وأولاواي م أو قااد
ق تتتابا مع شواغل وأولوايء اققت ا اء األقل تردما.
 -15وسيس اارا اللري ااا الرام اال املر ااا بري ااال التو ااا ي اقل اونيا ا واققت ااا الرقم اايل الت ااابع
لألون تااا  ،ش ااا ش مساااهتو عماال الء اراي اامن حاادو افت ا ااو ،ش شقام ا عالقاااء
آت مع املنةماء واجملموعاء األفر اليت ترمل عاا قيال خمتاف جوانا التواا ي اقل اونيا
واققت ااا الرقم اايل .را ااا س اابيل امل ااال ،يء ااا األون ت ااا اللري ااا الرام ا ال املر ااا للتو ااا ي
اإلل اونيا ا الت ااابع ملنةم ا ا اجلم ااا الراملي ا ا  ،ال ااك يري ااز عا ااا قي ااال التو ا اا ي اقل اوني ا ا ب ا ا
املؤسساء التوا ي واملساتها لاسااع املا يا املنخلضا الريما عاا ايادو عماا لرمال اللرياا
لاقء ع اإليرا اء ،وتيس التوا ي ،والسالم واألمن.
__________

()3

()4
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وتضاام الء اراي  14عض اوا :منةم ا الرماال الدولي ا ؛ واقحتااا الاادول لالت اااقء؛ ومنةم ا التراااون والتنمي ا
املياادان اققت ااا ؛ واألون تااا ؛ ومرهااد اإلح اااك التااابع ملنةم ا األماام املتحاادي لاابي ا والرا ام وال را ا ؛ وش ا ي
الءؤون اققت ا ي واقجتماعي ؛ ولموع البن الدول؛ ومرهد الد اساء املتردم اقساتدام التاابع جلامرا
األم اام املتح اادي؛ والاون ا اققت ااا ي أل ريري ااا والاون ا اققت ااا ي واقجتماعي ا آلس اايا واحا اي ا ااا ا والاونا ا
اققت ااا ي واقجتماعي ا ا ل ا ااريب سا اايا التابر ا ا لألم اام املتحا اادي؛ وامل تا ااا اقح ا ااائيل لالحتا ااا األو ويب؛ وأمان ا ا
اتلاقياء ل ل و وتر ام واست هومل ش ا برانمج األمم املتحدي لابية .
عاااا ساابيل امل ااال ،نااا اللرق ا الراما ا املرني ا للريااال والتحاي اال اققت ااا الرقماايل التابر ا ملنةم ا التراااون
والتنمي امليدان اققت ا .
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 -16وتقبكل أيضا جهو تراوني خمتال من شأهنا شاراك املناقءاء
للر ل ،مبا يها ما يايل:

اللريا الرامال ،والر ال

مب ااا ي مء اااي جملموع ا غ ا ي ا تض اام منةم ا التر اااون والتنمي ا املي اادان
(أ)
اققت ا واألون تا واقحتا الايد الرامليل ومنةم اجلما الراملي ومنةما التواا ي الرامليا ،
ورل هبد حتس قيال التوا ي اإلل اوني عا ايدو ؛
(ب) رق ا الرماال املءاااي ب ا الوياااقء املرني ا إبح اااكاء التوااا ي الدولي ا  ،والاايت
سااا م األون تااا أيض اا أعما ااا املنهوي ا ماان أجاال قيااال التوااا ي اااادماء الرائم ا عاااا
ت نولوجيا املراوماء واقت اقء.
 -17ولإل ااا ش رل ا  ،ملااا يااان نءااا اللريااا الراماال املرااا بريااال التوااا ي اإلل اوني ا
واققت ااا الرقماايل التااابع لألون تااا سيلضاايل ش ت اوا ر املزيااد ماان البياااانء راء ال ااا للتوااا ي
اإلل اوني ا واققت ااا الرقماايل وش اق تراااك بنوعيتهااا ،إنااو ساايرز تا ا املبااا اء النهائي ا الاايت
ترتمااد عاااا ااكر البياااانء ،مبااا رل ا أعمااال األون تااا بءااأن املنتواااء البح ي ا والتحاياي ا ،
ومنتواااء التراااون الترااا ،م اال لياال التوااا ي اقل اونيا با املؤسساااء التوا يا واملسااتها ،
ومؤش ااراء اجلا زيا ا اإلل اونيا ا املس ااتخدم اسا اااتيوياء التو ااا ي اإلل اونيا ا  ،والترييم اااء
التوا ي اقل اوني .
السرير ملد اجلا زي لالخنرا

اثلثا -النواتج واألنشطة املمكنة
 -18ل اان أن تء اامل األنء اات املم نا ا لالري ااا الرام اال املر ااا بري ااال التو ااا ي اإلل اونيا ا
واققت ااا الرقماايل ،الايت ستسااا م شااراك املااداوقء املرباا للريااا اااااك اي ااوميل الاادول املرااا
للتوا ي اإلل اوني واققت ا الرقميل ،ما يايل:
شجراك مس لتوا ر البياانء با الباادان الناميا اجملااقء راء ال اا للتواا ي
(أ)
اإلل اوني ا واققت ااا الرقماايل .و ااكا الترياايم م ان ش ااأنو أن يساااعد عا ااا حتديااد ال اراء ت اوا ر
البياانء واياج احتما ش املساعدي الترنيا  .وب او ي أعام ،مان شاأن اكا املسا أن يسااعد عااا
يءف املوا يع اإلح ائي اليت حتتا ش و ع ترا يف لتحس الريال اإلح ائيل؛
(ب) مناقء ا ترريااف مؤش اراء ت نولوجيااا املراوماااء واقت اااقء (شر شن الترااا يف
املتلا عايها وليا تء ل األسال لاريال املتسا ،وللتال تتاي املرا نا با البيااانء املتأتيا مان
خمتاف البادان) وحبت أولوايء ع البياانء يما يتراا لآليت:
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''1

استخدام املؤسساء لت نولوجيا املراوماء واقت اقء؛

''2

التوا ي اإلل اوني  ،مبا يها التوا ي اإلل اوني عا ايدو ؛

''3

التوا ي فدماء ت نولوجيا املراوماء واقت اقء واادماء الرائم عاا
ت نولوجيا املراوماء واقت اقء؛

''4

جوانا اققت ا الرقميل األفر .
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( ) مناقء اياج املم ن ش ت ييف مراي قيال اققت ا الرقميل وترا يلو الايت
و اارتها منةما ا التر اااون والتنميا ا املي اادان اققت ااا ل اايل ت ااتالكم م ااع احتياج اااء البا اادان
املنخلض الدفل .وقد ينتاو اكا عااا اساتحدا األ ار امللا يميا الضارو ي ملسااعدي الباادان
النامي عاا شنتا بياانء قابا لامرا ن اجملاقء راء ال ا ؛
( ) مناقءا ا س اابل اس ااتخدام امل ااا املبت ااري لابي اااانء أو امل ااا التابرا ا جله اااء
تا ي (مبا يها البياانء الضخم ) .قد ت اون براس جواناا التواا ي اقل اونيا واققت اا الرقمايل
قابا لاريال لستخدام الوسائل الرقمي والبياانء اليت تو ر ا املن اء الرقمي عاا اإلنانت؛
(ه) املساه استرراة النةراك ل ي فدا من التبر املنرح عام  2009مان
ليل األون تا إلنتا شح ااكاء اقت اا املراومااء ).(UNCTAD/SDTE/ECB/2007/2/Rev.1
اللرياا الرامال اللر ا إلباداك ائهام بءاأن مضامون
و كا من شأنو أن يتي لابرس املءااي
الدليل املنر  .ويستخدم املما سون الو نيون كا الدليل مرجرا وماا ي تد يبيا تنلياك عمايااء
ع البياانء .ومن الضرو حتاديت الادليل لضامان حلاا اكا اإل اا اإلح اائيل عااا أهيتاو
سياس الت اء الت نولوجي الناشة ؛
(و) مناقء ا اقحتياج اااء ل ااال بن اااك الر ااد اء اإلح ااائي البا اادان الناميا ا ،
أقل البادان منوا .و كا من شأنو أن يو ر أساسا قساتهدا مءاا يع املسااعدي الترنيا
ولا
ل اا الدول األعضاك النامي ؛
( ) است ء ااا س اابل جدي اادي لاتر اااون با ا با اادان اجلن ااوب ،مب ااا رلا ا تب ااا ل
املرا والد ول املستلا ي بءأن قيال التوا ي اإلل اوني واققت ا الرقمايل .و اكا ال اد ،
ل ن اقعتما عاا الرمل الك يقضتاع بو ش ا موا اللريا الرامل وشيمالو.

رابعا -الرتتيبات العملية املقرتحة
 -19ل ن أن جيتمع اللريا الرامل املرا بريال التوا ي اإلل اوني واققت ا الرقميل ماري
الساان ملاادي يااوم ش االا ا أايم وير ااع ترري ارا ش ريااا اا اااك اي ااوميل الاادول املرااا للتو اا ي
اإلل اوني ا واققت ااا الرقماايل عاااا أسااال ساانو  .وللنةاار ش اارو ي تبااا ل الترااا ير ب ا ريااا
ااااك اي وميل الدول واللريا الرامل ،قد ي اون مان املناساا لالرياا الرامال أن جيتماع الرباع
ال الت من يل سان  ،مباا أن و ي رياا اااااك اي اوميل الادول ترراد للتازامن ماع أسابوع التواا ي
اإلل اوني (الك ينةمو األون تا عا ي را /ما ل أو نيسان/أبريل).
توجو الدعوي لامءاي ش املنةماء
 -20و ضال عن امل اتا اإلح ائي الو ني  ،ينب يل أن َّ
الدولي راء ال ا  ،مبا رلا منةما الرمال الدوليا  ،و اندوس النراد الادول ،واقحتاا الادول
لالت اقء السا ي والالسا ي  ،ومنةم التراون والتنمي امليدان اققت ا  ،وم تا األمم
املتحدي لاتراون يما ب بادان اجلنوب ،وجلان األمام املتحادي اإلقايميا  ،وشارب اإلح ااكاء
األم اام املتح اادي ،ومنةما ا اجلم ااا الرامليا ا  ،ولموعا ا البنا ا ال اادول ،ومنةما ا التو ااا ي الرامليا ا ،
واملنةم اااء املتخ ا ا راء ال ااا  ،وش ااب اء البح ااو (م اال ش ااب البح ااو بء ااأن اآلع
اإلمنائيا ا ا لالقت ا ااا اء الرقميا ا ا  ،ولا ا ا ن س ا اايا ،وش ا ااب حب ا ااو أ ريري ا ااا لت نولوجي ا ااا املراوم ا اااء
واقت اااقء ،ومريااز مراوماااء الءااب الاا ياي ا /املريااز اإلقايماايل لاد اساااء بءااأن تتااوير لتمااع
املراوماء وايوا اإلقايميل املرا مبوتمع املراوماء(.
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 -21ول اان لءاارب الت نولوجيااا والاوجسااتياء وشاارب الروملا واقساااتيوياء اإلمنائيا اقشااا
تاو ااادماء قجتماعااء اللرياا الرامال املراا برياال التواا ي اإلل اونيا واققت اا الرقمايل،
من فالل تردمي الدعم الاوجسيت ،وشعدا الوعئا حسا اققتضاك ،مبا يها مءا يع الترا ير.
 -22ول ن أن ينتخا اللريا الرامل ئيسا وانئا ئيل للاي سن واحدي يل مري.
يا ااااك اي وميل الدول املرا للتوا ي
 -23وحيد فو ترييز يل اجتماع لالريا الرامل ر ق
اإلل اوني واققت ا الرقميل.

خامس ا -االحتياجات املتوقعة املمكنة من املوارد
 -24سيتتاا شنءاك اللريا الرامل املرا بريال التواا ي اإلل اونيا واققت اا الرقمايل ماوا
فا جا عاان امليزانيا عاااا النحااو املل اال أ انر .وبناااك عاااا رلا  ،سااو يضااتاع اللريااا الراماال
أبنءااتتو ،مبااا رلا اجتماعاتااو ،ناا بتاوا ر املاوا ااا جا عاان امليزانيا  .و ااكا ال اارة ،ل اان
ألمان ا األون تااا أن تباادأ شج اراك مناقءاااء مااع املاااحن احتما ا الااكين أعرب اوا عاان ا تمااامهم
بتمويل اللريا الرامل ،حال شنءائو.
 -25وتءمل املوا ااا ج عن امليزاني املتاوب عاا أسال سنو ما
(أ)

موظف واحد متلرغ برتب

يايل:

 3-ادم اللريا الرامل ( 161 500وق )؛

(ب) متوياال الساالر وباادقء اإلقاما اليوميا لامءاااي ماان البااادان الناميا  ،ولا ا
من أقل البادان منوا ( 80 000وق )؛
( )

متويل فدو من أجل اادماء اقستءا ي إلعدا الوعئا ( 40 000وق ).

وسا ااتباك الت ا اااليف  281 500وق سا اانواي ،لإل ا ااا ش 13
ت اليف عم الاامج ،ملا لموعو  318 095وق ا.

GE.18-02670

املائ ا ا ما اان أجا اال
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