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   الجمعية العامة
 الدورة السادسة والسبعون 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي
 2021دورة عام 

 2021تموز/يوليه  22 - 2020تموز/يوليه  23
 *)ب( من جدول األعمال وشروحه18البند 

تسااااااال   العل    المسااااااااصا االقتصااااااااد ة وال   ية 
 والتكنولوجيا ألغ اض التنمية

م المر   يي تني ان اتااصل القماة العاالمياة لمجتمل المعلومااع ومتاا عت اا     التقادم
 يعلى الصع دين اإلقليمي والدول

 متق ي  األم ن العا  

 موجز  
، الذت طاب فيه 2006/46أُعدَّ هذا التقرير استتتتةا لق لقرال المةاال اصاتيتتتاجت واصجتماع    

الاةنَل المعنيل بتسخير العام والتكنولوجيا ألغراض التنميل عاى    ُيطاع إلى األمين العام لألمم المتحدة أن
تنفيذ نتائج القمل العالميل لمةتمع المعاومات. ويستتاا التقرير الءتتوى عاى التطولات واألناتتطل الرئيستتيل  

. واتد أعتد ت أمتانتل م تمر األمم المتحتدة لاتةتالة والتنميتل 2020الت  اتامتب ب تا الة تات المعنيتل م  عتام  
ونكتتاج( هتذا التقرير استتتتتتتتتتتتتتتنتاجاق إلى المعاومتات الت  اتدمت تا ةيتانتات من جا ت  من ومتل األمم المتحتدة  )األ

 من الة ات المعنيل.ذلك  ومن مات جوليل وغير 
 

 

  

__________ 

* E/2021/1. 
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 مقدمة  

. ويتءتتمن معاومات  2006/46أُعدَّ هذا التقرير استتتةا لق لقرال المةاال اصاتيتتاجت واصجتماع    -1
م تتا  ةيتتانتتاق من ةيتتانتتات من ومتتل األمم المتحتتدة ومن متتات جوليتتل وج تتات معنيتتل أ ر  ل جتتا تتل عاى    29اتتدَّ

ج( يدعوها مي ا إلى اإلستتت ام  لستتتالل وج  ا إلي ا األمين العام لم تمر األمم المتحدة لاتةالة والتنميل )األونكتا
م  موضتتتتتتوه اتةاهات تنفيذ نتائج القمل العالميل لمةتمع المعاومات، وما تحقن من إنةازات وما  تتتتتتوج    

ز التقرير ما استةد من تطولات وما ُنفذ من أناطل م  عام  .(1)من عقبات م  هذا اليدج  .2020ويوج 

 االتجاهاع ال صيسية -أوالا  

 الجاصرة  -ألف 

المةال واستتتتتتتعاق ص تبال التقدم نحو إناتتتتتتتاى مةتمع معاومات شتتتتتتتام  لاةميع،    2020أمستتتتتتت  عام   -2
محوُله النتتاو وو جت تتته التنميتتل، وهو المةتمع التتذت يتو تتاه م تمر القمتتل العتتالم  لمةتمع المعاومتتات. واتتد  

 2019لتاج  لعام  كانب الة وج المبذولل لمعالةل اآلثال اليتتتتتتتتتتحيل واصاتيتتتتتتتتتتاجيل الناجمل عن مرض الفيروو ا 
( محول ترةيز األمم المتحتدة والمن متات التدوليتل والحتومتات وج تات معنيتل أ ر  عاى متدال  19-)الكوميتد

 السنل، ةما يتء  من العديد من البرامج والمباجلات والمناولات المذةولة م  هذا التقرير.

لاةائحل وم  تمتين اليتتتتتموج. واد أستتتتت م  وأجت التكنولوجيات الراميل جولاق حاستتتتتماق م  التيتتتتتدت   -3
استتتتتتتتتتتتخدام البيانات الءتتتتتتتتتتتخمل والذةاى اص تتتتتتتتتتتطناع  م  تد .ت اليتتتتتتتتتتتحل العموميل وتطوير الاقاحات.  
واستتتخدمب الحتومات والستتاطات اليتتحيل وستتائا جديدة لناتتر المعاومات والخدمات الراميل لتستتريع ل تد  

رةل، الت  ُمرضتتتتتتتب لاحد من انتاتتتتتتتال العدو ، من العدو  وإجراى الفحوص. واد استتتتتتتتازمب القيوج عاى الح
م.يين الاتتتتتتتترةات والمومفين العم  عن  عد،  استتتتتتتتتخدام اإلنترنب ومنيتتتتتتتتات التداول  الفيديو. واد أغاقب  
المتدالو والكايتات مبتاني تا، وتاقى العتديد من الاتتتتتتتتتتتتتتبتاب وص يزالون تعايم م عبر اإلنترنب. وتتستتتتتتتتتتتتتتاله وتيرة 

ةما زاج استتتتتتتتخدام منيتتتتتتتات    .(2)ونيل م  األستتتتتتتواي الدوليل والمحايل عاى الستتتتتتتواىالتوجه نحو التةالة اإللكتر 
الق  الت ييرات   الترفيه عاى اإلنترنب. ويبدو أن من المرج  جوام هذه التطولات  عد انحستتتتتتتتتتتتال الةائحل، معة 

 الت  ةانب واضحل  الفع  م  المةاصت اصاتياجيل واصجتماعيل والثقافيل. الناشئل عن الرامنل

واد ستاعدت تكنولوجيات المعاومات واصتيتاصت عاى التخفيم من اثال الةائحل، غير أن أثرها   -4
اصاتيتتتتاجت ةان شتتتتديداق وجلجات التخفيم من حدته متفاوتل. وتاتتتتير التقديرات إلى أن اصاتيتتتتاج العالم   

__________ 

مفوضتتتيل اصتحاج األمريق ر ولا طل اصتيتتتاصت التقدميلر ومةاال أولولار والاةنل اصاتيتتتاجيل واصجتماعيل آلستتتيا والمحيا ال اج ر   (1)
اإلستوا(ر والاةنل اصاتياجيل ألولولار والاةنل اصاتياجيل ألمريتا ال.تينيل والكاليب ر  ) والاةنل اصاتياجيل واصجتماعيل ل رب اسيا

الفاو(ر واصتحاج الدول  لرا طات وم ستتتتتتتتستتتتتتتتات المتتباتر وأمانل منتد  حوةمل اإلنترنبر  )  ل األغذيل والزلاعل لألمم المتحدةومن م
وجمعيتل اإلنترنتبر واصتحتاج التدول  ل.تيتتتتتتتتتتتتتتتاصتر ومرةز التةتالة التدوليتلر ومن متل التعتاون والتنميتل م  الميتدان اصاتيتتتتتتتتتتتتتتتاجتر  

البرنتامج اإلنمتائ (ر وإجالة األمم المتحتدة لااتتتتتتتتتتتتتت ون  ) دة لاطفولتلر ولرنتامج األمم المتحتدة اإلنمتائ واألونكتتاجر ومن متل األمم المتحت 
  الةنستتتتتتين بين  لامستتتتتتاواة   المتحدة  األمم وهيئل  ر(اليونستتتتتتتو)  والثقامل  والعام  لاترليل  المتحدة  األمم  ومن مل اصاتيتتتتتتاجيل واصجتماعيلر  

ومرين األمم المتحتتتدة المعن   مةتمع المعاومتتتاتر ومن متتتل األمم المتحتتتدة لاتنميتتل    لابيئتتتلر المتحتتتدة  األمم ولرنتتتامج  المرأةر  وتمتين
اليتناعيلر ومتتب األمم المتحدة المعن   المخدلات والةريملر والبنك الدول ر ومن مل اليتحل العالميلر والمن مل العالميل لاماكيل  

التتتتتتت  التتتةتتتويتتتتتتتلر ومتتتنتتت تتتمتتتتتتتل  لتتتألل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاج  التتتعتتتتتتتالتتتمتتتيتتتتتتتل  والتتتمتتتنتتت تتتمتتتتتتتل  التتترا تتتاالتتتفتتتكتتتريتتتتتتتلر  هتتتتتتتذا  انتتت تتتر  التتتعتتتتتتتالتتتمتتتيتتتتتتتل.   : ةتتتتتتتالة 
https://unctad.org/publications-search?f[0]=product٪3A667.  

 . 2021شباط/مبراير   24تمب زيالة جميع الموااع الابتيل الماال إلي ا م  الحواش  م   م.ح ل:  

 .https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstictinf2020d1_en.pdf :ان ر هذا الرا ا (2)

https://unctad.org/publications-search?f%5b0%5d=product٪3A667
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، ما ماام أوجه عدم المستتتتتتتتتتتتاواة وجع  الت اب عاى التحدت  2020م  المائل م  عام   4جع  أكثر من  ترا اد
أما أولئك الذين يفتقرون إلى إمتانيل اصتيتتتتتتتتال    .(3)المتمث  م  تحقين أهدا  التنميل المستتتتتتتتتدامل أ تتتتتتتتعب

مال اليدويون والعرضتتيون   اإلنترنب  أستتعال معقولل مقد تءتترلوا مقالنلق  من يتوم ر ل م اصتيتتالر وةان الع
أات  اتدلة من غيرهم عاى العمت  عبر اإلنترنتبر وُحرم األطفتال التذين ص يماكون حواستتتتتتتتتتتتتتيتب وص يتومر ل م  
اصتيتتتال  اإلنترنب من تاق  التعايم. ولم تستتتتطع العائ.ت الت  ص تماك اصتيتتتال  اإلنترنب التستتتوي عبر 

عاى القيمل الحاستتمل الت  يتتستتي ا الحيتتول عاى الموالج  اإلنترنب. وهتذا، تكون الةائحل اد برهنب  اتتدة  
 الراميل  تافل يسيرة  النسبل لاماالةل الكامال م  المةتمع.

وم رت تحديات أ ر  أيءتتتتاق. مقد أجت زياجة الطاب إلى زياجة الءتتتت ا عاى ال ياك  األستتتتاستتتيل   -5
وإلى جانب المعاومات الموثوال عن .  اق مما ةان متواعاق  ل.تيتاصت، لغم أنه تبي ن أن الاتبتات أكثر  تموج
باغ حداق و تتفته من مل اليتتحل العالميل  أنه اق،  واستتعاق  الةائحل، لقيب المعاومات الخاطئل والمءتتاال انتاتتال 

واد أثال جول البيانات المتعاقل  اليتتتتتتتتتتتحل وغيرها م  متامحل األمراض مستتتتتتتتتتتائ  جديدة    .(4)جائحل إع.ميل
ت. وطرح تزايد استتتخدام تكنولوجيات المعاومات واصتيتتاصت م  جميع تتيتت   حمايل الخيتتو تتيل والبيانا

 القطاعات ت ديدات جديدة لألمن السيبران .

اتد طرحتب تحتديتات  تالنستتتتتتتتتتتتتبتل لةميع الة تات المعنيتل بنتتائج القمتل    19- وهتتذا تكون جتائحتل الكوميتد  -6
تكنولوجيات المعاومات واصتيتتتتتتتتاصت    العالميل لمةتمع المعاومات ولأهدا  التنميل المستتتتتتتتتدامل. ويتي  استتتتتتتتتخدام 

الستتتريع مر تتتل أل ذ الدلوو من تةالب يمتن أن تستتتاعد عاى تحقين أايتتتى ادل ممتن من الفرص، وتخفيم  
 انحسال األزمل.  المخاطر، وتمتين الة ات المعنيل والمةتمعات من إعاجة البناى  ات  أمء  عند 

 االتصال  اإلات ات والوصول واالستلدام  - اء 

وا تتت  نطاي الحيتتتول عاى  دمل اإلنترنب وشتتتبتات النطاي العريف اتستتتاعه م  جميع أنحاى   -7
العالم، بيد أن تحديات ةبيرة ص تزال تكتنف تحقين ال ايل المحدجة ضتتتتتتتتمن إطال أهدا  اصتيتتتتتتتتال العالم   

إمتان مع م الستتتتتتان الحيتتتتتول اآلن عاى شتتتتتبتات الةي    اإلنترنب. وم  البادان المتقدمل النمو،  تتتتتال  
 عن نيف عدج الستان.اق الرا ع، ولالمقاب ، يق  عدج من يحياون عاى هذه الت طيل م  أا  البادان نمو 

عف   -8 وعاى اليتتتتتتعيد العالم ، يعاجل مستتتتتتتو  الحيتتتتتتول عاى اإلنترنب محاياق م  الحواضتتتتتتر ضتتتتتت 
وتذهب    ة بين الةنستتين م  الحيتتول عاى اإلنترنب واستتتخدامهرهو عايه م  األليا ، وهناك مةوة ةبير  ما

م  المائل من النستتتتتتتتتتتتتتاى يستتتتتتتتتتتتتتتخدمون اإلنترنب، غير أن    48م  المائل من الرجال و 55التقديرات إلى أن  
ل أن نستتتبل النستتتاى الاوات  يتيتتتان  اإلنترنب ص تتعد  اق  الفةوة أكبر  تثير م  أا  البادان نمو    15حيث ُيقدَّ

واصتيتتتتتتتتتتتتتتتال  تتاإلنترنتتب وحتتده غير ةتتا ل ل.نتتدمتتاا م  مةتمع المعاومتتات. متتالم تتالات الراميتل    م  المتتائتتل.
المحدوجة تحول جون اصستتفاجة الفعالل من الموالج المتاحل عاى اإلنترنب. ةما أن جوجة اصتيتال  اإلنترنب  

ص تزال ةافتل البيتانتات  وستتتتتتتتتتتتتترعتته وإمتتانيتل اصعتمتاج عايته والقتدلة عاى تحمت  تكتاليفته أمول  تال تل األهميتل. و 
 اه ل م  أكثر من نيتتتتتتتتتتف ااتيتتتتتتتتتتاجات العالم، مقالنل  ال ايل الت  حدجت ا لةنل النطاي العريف لاتنميل  

م  المائل من   2المستتتتتدامل وتتاخ  م  أن تكاليم  دمات النطاي العريف اصبتدائيل ينب   أن تق  عن 
 .(5)الد   القوم  اإلجمال  الا رت لافرج الواحد

__________ 

التتتتترا تتتتتاانتتتتت تتتتتر   (3) -https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic  :هتتتتتتتذا 

outlook-october-2020. 

 . https://www.who.int/news/item/11-12-2020-call-for-action-managing-the-infodemic  :ان ر هذا الرا ا (4)

 .https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx :ان ر هذا الرا ا (5)
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ومستألل القدلة عاى تحم  التكاليم متاتعبل. ماصستتثمال م  ال ياك  األستاستيل وتوميرها،  ما مي ا   -9
الك رلاىر وتستتتتتتعير الطيم الذت حدجته الحتومات والة ات التن يميلر وعدم ةفايل المنامستتتتتتل بين ماتتتتتت ا   

صت، جميع ا اصتيتتتتتتاصتر ومرض الءتتتتتترائب عاى الخدمات ذات اليتتتتتتال بتكنولوجيا المعاومات واصتيتتتتتتا
وانخفاض اإليراجات المحتمال  سبب انخفاض الطاب، ص سيما   .(6)أمول ت ثر عاى سعر اصتيال  اإلنترنب

ولاإلضتتتامل إلى    .(7)م  األليا  ذات الكثامل الستتتتانيل المنخفءتتتل، من شتتتأنه أن ي جت إلى التفاه األستتتعال 
ليم نستتتتبياق. ولذلك الستتتتبب، يتون لاحتومات  ذلك، يتستتتتبب انخفاض مستتتتتويات الد   المتاح م  زياجة التكا

 جول حاسم ت جيه م  و ت  غير المتياين  اإلنترنب.

م  البادان وفيما بين األمراج الذين    واد لوحظ أن التطولات م  مةال التكنولوجيا تكون متاحل أوصق  -10
يستتتتتفيدون  الفع  من الموالج الراميل ولاستتتتتطاعت م تحم  تكاليف ا  ستتتت ولل. وع  مب الةائحل القان من أن  
انعدام المستاواة الراميل اد يفاام أشتتال عدم المستاواة م  الفرص والنتائج اصجتماعيل واصاتيتاجيل. وص غنى 

د الرامنل وأثر ها ل تتتتتتتتتداق أجي م  تحقين أهدا  القمل العالميل لمةتمع المعاومات وأهدا  التنميل    عن ل تتتتتتتتتت
من التعتتاون عاى اإلجمتتاا الرام ، ب تتد  تمتين جميع األمراج  اق المستتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتل. وهو متتا ستتتتتتتتتتتتتتيتطاتتب مزيتتد

 والمةتمعات م  جميع أنحاى العالم من الماالةل الكامال م  مةتمع المعاومات.

 التعاون ال قمي   -جي  

التقرير المعنون " ريطتل طرين األمين العتام من أجت  التعتاون  ُوضتتتتتتتتتتتتتع ن ج جتديتد لاتعتاون الرام  م   -11
، واستتتتتتند إلى العم  الذت اام  ه الفرين الرفيع المستتتتتتو  المعن   التعاون الرام  وإلى ماتتتتتاولات واستتتتتعل  الرام " 
يعل الت  تطرأ عاى التكنولوجيا الراميل  وتستتتتتتتتتتتتةيب  ريطل الطرين لات يرات المعقدة والتطولات الستتتتتتتتتتتر   . ( 8) النطاي 

ولتأثيرات ا م  اصاتيتتتتتتتتتتتتتاجات والمةتمعات. واد أج  م ول تكنولوجيات جديدة وحدوجيل إلى احتدام النقا  حول  
مستتتتتتتاهمات ا م  المستتتتتتتتقب . وهناك اهتمام ةبير  اآلثال الت  يمتن أن تحد ح تحوصق م  التحديات اإلنمائيل، ولكن  

أن المستتتائ  األ .،يل،  ما مي ا تاك المتعاقل  حقوي اإلنستتتان، مما يزيد الحاجل إلى التعاون  هناك أيءتتتاق اان  اتتت
د الذت تءطاع  ه األمم المتحدة ةما تحدج أولويات اصتيال العالم    الرام . وتحدج  ريطل الطرين الدول الموح  

نستتتتتتتتتتتان، والثقل واألمن، والتكنولوجيات   اإلنترنب، والستتتتتتتتتتتاع العامل الراميل، والاتتتتتتتتتتتمول، ولناى القدلات، وحقوي اإل 
الةديدة الناشتئل. وتقترح إ ت.حات عاى منتد  حوةمل اإلنترنب ة  تستتةيب أكثر لامستائ  الراميل وإناتاى هيئل  

 استااليل  اأن الذةاى اص طناع  تاالك مي ا الة ات المعنيل المتعدجة. 

 الترد اع الجديدة يي مجال الروكمة ال قمية   -دال 

تقدم التكنولوجيا، ص تفتأ ت  ر تحديات جديدة م  مةال الحوةمل. وتناتتتتتتتأ المستتتتتتتائ  الحاستتتتتتتمل،  ب -12
ومن جمات ا مستتتتتتتتتتتألتا الستتتتتتتتتتتياجة والمستتتتتتتتتتتاىلل المعقدتان، عن تزايد اعتماج اإلجالات عاى مةموعات البيانات  

التةاليل المختيتتتل  والخوالزميات، وعن ترةيز الموالج الراميل م  المنيتتتات الراميل العالميل، والم ستتتستتتات  
 مسائ  الحوةمل. ل من، تزايدت أهميل ث.ث2020 إجالة البيانات ول ياكا ا األساسيل. وم  عام 

إن ة   طوة ُتخطى  اتةاه تحقين مةتمع المعاومات تزيد من أهميل األمن السيبران . مالماالةل   -13
 يت  األستتاستت  لااتتبتل وانت اىق  ءتترولة منع  الراميل تستتتازم توم ر الثقل م  ستت.مل الن م، ابتداىق من أمن ال

__________ 

(6) https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2020/09/18/07/52/The-State-of-Broadband-2020; 

https://www.gsma.com/spectrum/resources/effective-spectrum-pricing/; 

https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/affordability.aspx. 

(7) https://unctad.org/webflyer/internet-broadband-inclusive-digital-society. 

(8) https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/ وhttps://digitalcooperation.org/. 
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جديدة  اق  اصحتيال وحمايل البيانات الاتتتتتتتتتتتتتتخيتتتتتتتتتتتتتتيل. وة  ابتكال م  مةال التكنولوجيا يحم  م  طياته أنواع
ةما يتي  اق  لمن يستتتتتتتخد م ا يومياق  ممتنل من الت ديدات الستتتتتتيبرانيل. ويتي  انتاتتتتتتال األج زة والخدمات مر تتتتتت

ولاإلضتامل إلى ذلك، تفاامب المخاطر نتيةل اصعتماج المتزايد عاى الموالج الراميل  .ل  لامةرمين.  اق  مر ت
م  مختاف المنتتتديتات  اق الةتتائحتتل. واتتد عماتتب الحتومتتات واألعمتتال التةتتاليتتل والة تتات المعنيتتل األ ر  معتت

 عاى التيدت لات ديدات الةديدة ولناى طرائن حوةمل مستةيبل.

تفتأ الع.اات وال ياك  اصاتيتتتتاجيل تت ير  ستتتترعل. ومن الةدير  الم.ح ل   ومع تزايد الرامنل، ص -14
عاى وجه الخيتتتتتتتتتتوص األجوال الستتتتتتتتتتريعل التطول الت  ت جي ا المنيتتتتتتتتتتات، وإجالة البيانات العالميل ونماذا  
األعمال التةاليل القائمل عاى ومولات الحةم، م  اصستتتتفاجة من البيانات. وتستتتتكاتتتف الحتومات م  بادان  

ثيرة أطر تن يم المنيتتتتتتتتتات ومستتتتتتتتتاىلت ا،  ما م  ذلك ع.اات ا مع األعمال التةاليل المحايل، والمستتتتتتتتتائ   ك
المتيتتتال  ستتتياستتتل المنامستتتل، ومد  مستتتاهمل األعمال التةاليل العالميل، عن طرين الءتتترائب، م  أولويات  

 التنميل الوطنيل.

أج  تزايتتتد ةميتتتات األج زة الراميتتتل    وتزايتتتدت أهميتتتل الةوانتتتب البيئيتتتل من جوانتتتب الرامنتتتل. مقتتتد -15
والتطبيقات وحرةل البيانات والرامنل إلى زياجة استتتتتتتتتتت .ك الطاال، مما يستتتتتتتتتت م م  ت ير المنا . بيد أن من 
الممتن أن يست   التحستين الرام ، بواستطل الن م الذةيل إلجالة المرامن والخدمات،  فف استت .ك الطاال  

ك، تخا ف التحستتينات التكنولوجيل الستتريعل ةميات ةبيرة من النفايات  م  اطاعات أ ر . ولاإلضتتامل إلى ذل
اإللكترونيل. وص تفتأ الحتومات واألعمال التةاليل تستتتتتتتتتتتتتتقيتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتب  إلى تحقين أكبر ادل ممتن من 

 المتاسب البيئيل من الرامنل مع تقاي  التكاليم البيئيل إلى أجنى حد وتخفيف ا.

 ى الصع د اإلقليميالتني ن والمتا عة عل -ثااياا  

 أي يقيا -ألف 

  رض تحفيز النمو    2030-2020اعتمد اصتحاج األمريق  استتتتتتتتتتتتتتتراتيةيل التحول الرام  ألمريقيا   -16
وتعتف مفوضتتتتتتتتيل اصتحاج األمريق  عاى تطوير ليتا ا التنفيذت والتقييم     (9)المبتكر والاتتتتتتتتام  والمستتتتتتتتتدام

 بدعم من البنك الدول .

 :Economic Report on Africa 2020ولةز التقرير اصاتيتاجت لاةنل اصاتيتاجيل ألولولا -17

Innovative Finance for Private Sector Development in Africa    التموي     :2020)أمريقيا
لمبتكر لتنميل القطاه الخاص م  أمريقيا( عاى اصستتتتتتتتتفاجة من اصبتكال م  مةال التكنولوجيا الماليل لادمع  ا

  عةال التقدم نحو تحقين التنميل المستدامل.

عن اصاتيتاج الرام  المتنام  م  أمريقيا وأكم  جلاستتين تاتخييتيتين اق وناتر البنك الدول  تقرير  -18
 .(10)الخا ل  اصاتياج الرام  ليال  أمريقيام  إطال مباجلته 

وأطاقب جمعيل مةتمع المعاومات والمرةز األمريق  لمعاومات الاتتتتتتتتتتبتل، وهو الستتتتتتتتتتة  اإلاايم    -19
وانعقد منتد  حوةمل اإلنترنب م    (11)لقياو مد   تتتتتتتتتتتتموج بيئل اإلنترنب م  أمريقيااق  ل نترنب، ماتتتتتتتتتتتتروع

__________ 

(9) https://au.int/en/documents/20200518/digital-transformation-strategy-africa-2020-2030. 

(10) https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/publications_ext_content/ifc_external_publication_site/pub 
lications_listing_page/google-e-conomy ان ر هذا الرا ار:  https://www.worldbank.org/en/programs/ all-

africa-digital-transformation . 

(11) https://www.internetsociety.org/blog/2020/11/measuring-internet-resilience-in-africa/. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/publications_ext_content/ifc_external_publication_site/publications_listing_page/google-e-conomy
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/publications_ext_content/ifc_external_publication_site/publications_listing_page/google-e-conomy
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/publications_ext_content/ifc_external_publication_site/publications_listing_page/google-e-conomy
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/publications_ext_content/ifc_external_publication_site/publications_listing_page/google-e-conomy
https://www.worldbank.org/en/programs/%20all-africa-digital-transformation
https://www.worldbank.org/en/programs/%20all-africa-digital-transformation
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واستتتتتمر العم  عاى إناتتتتاى منتديات وطنيل وإاايميل   2020ن /نوممبر  أمريقيا عاى اإلنترنب م  تاتتتترين الثا
 إلجالة اإلنترنب ومدالو وطنيل إلجالة اإلنترنب.

 آسيا والمريط ال ادئ - اء 

اشتتتتتتتترةب الاةنل اصاتيتتتتتتتاجيل واصجتماعيل آلستتتتتتتيا والمحيا ال اج  واصتحاج الدول  ل.تيتتتتتتتاصت   -20
استتتتتتعراض إاايميل لطرين المعاومات الستتتتتريع م  استتتتتيا والمحيا  الستتتتتاكيل وال.ستتتتتاكيل م  استتتتتتءتتتتتامل جولة  

ال اج ، ال ايل من ا تحستتتتتتتتتتتين اتيتتتتتتتتتتتال البادان الناميل غير الستتتتتتتتتتتاحايل  اإلنترنب، وتقويل النطاي العريف  
وعماب لةنل استيا والمحيا ال اج  عاى تحستين اصتيتال  اإلنترنب    .(12)الاتام ، وتحستين التأهب لاكوالح

حواجز التن يميل م  المناطن جون اإلاايميل  اصستتتتتتتتناج إلى جلاستتتتتتتات تتناول اصشتتتتتتتتراك م  والت اب عاى ال
ت يئل ال ياك  األستتتتاستتتتيل م  جنوب استتتتيا وإجالة حرةل اإلنترنب م  جنوب شتتتتري استتتتيار وعماب مع جمعيل 

 .(13)مةتمع اإلنترنب عاى وضع نموذا تا يا  لتحسين نقاط تباجل اإلنترنب م  المحيا ال اج 

 غ ب آسيا -جي  

شتتتتةعب اإلستتتتتوا عاى تطوير  دمات اصتيتتتتال  اإلنترنب ولياكاه األستتتتاستتتتيل م  المنطقل العرليل،   -21
ب د  الت اب عاى العقبات الناشتتتتئل عن الةائحل، والنزاعات المستتتتتمرة، ولجاىة ال ياك  األستتتتاستتتتيل، وتحديات  

 Arab Digital Development Report 2019: owardsاألمن الستتتتتتتتتتتيبران . ولةز التقرير المعنون "

Empowering People and Ensuring Inclusiveness  نحو    :2019" )تقرير التنميل الراميل العرليل
تمتين الناو وضتتتتمان الاتتتتمول( عاى الة وج المبذولل لتستتتت ي  اإلجماا والتمتين. وادمب اإلستتتتتوا الدعم إلى  

يع تقالير التنميل الراميل الوطنيل، وناتتتر أجلل الةاهزيل  الحتومات م  وضتتتع استتتتراتيةيات وطنيل لاميل، وتةم
فيما يتعان  البيانات الءتتتتتتخمل. ولاإلضتتتتتتامل إلى ذلك، عماب اإلستتتتتتتوا مع جامعل الدول العرليل عاى وضتتتتتتع  
استراتيةيل عرليل لتكنولوجيا المعاومات واصتياصت، ومن ضمن ا جدول أعمال لام  عرل  مقترح، وه  تع د  

 اصاتياجت. ومل المفتوحل م  شراكل مع من مل التعاون والتنميل م  الميدانجلاسل عن الحت

 أوروبا -دال 

)تاتتتتتي   "Shaping Europe’s digital future"  أ تتتتدلت المفوضتتتتيل األولوليل وثيقل  عنوان -22
امست  مستتقب  أولولا الرام (، تتءتمن استتراتيةيل لاميل ال رض من ا جعم التكنولوجيا م  ااتيتاج لام  تن

 .(14)ومةتمع مفتوح وجيمقراط  ومستدامر وأعدت أطرا تاريعيل جديدة لألسواي والخدمات الراميل

ن الاةنل اصاتيتتتتاجيل ألولولا أعمال مرةز األمم المتحدة لتيستتتتير التةالة واألعمال التةاليل   -23 وتنستتتت 
إلكترونيل لعمايات األعمال التةاليل  اإللكترونيل، الذت يءتتتتتتتتتع تو تتتتتتتتتيات  اتتتتتتتتتأن تيستتتتتتتتتير التةالة ومعايير  

والحتوميل. واد جعمب تواعاُت ستتتتتتتياستتتتتتتل اصبتكال العامل جون اإلاايميل انت اا ستتتتتتتياستتتتتتتل ابتكال م  أولولا  
الاتتتتر،يل، إلى جانب ألمينيا وأذلليةان وجولجيا. وعماب الاةنل اصاتيتتتتاجيل ألولولا مع الاةنل اصاتيتتتتاجيل  

 اج  عاى تاةيع اصبتكال المستدام م  اسيا الوسطى.واصجتماعيل آلسيا والمحيا ال 

__________ 

(12) https://www.unescap.org/events/fourth-session-asia-pacific-information-superhighway-ap-steering-

committee-and-wsis-regional. 

(13) https://www.unescap.org/resources/study-costing-operational-principles-and-modalities-proposed-

south-pacific-internet. 

(14) https://ec.europa.eu/info/publications/communication-shaping-europes-digital-future_en; 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package. 

https://www.unescap.org/events/fourth-session-asia-pacific-information-superhighway-ap-steering-committee
https://www.unescap.org/events/fourth-session-asia-pacific-information-superhighway-ap-steering-committee
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واتتد أعطى مةاال أولولتتا األولويتتل لاعمتت  المتعان  حريتتل التعبير، ولتتأَثر المعاومتتات المءتتتتتتتتتتتتتتااتل   -24
 والمعاومات الخاطئل، وما يترتب عاى الذةاى اص طناع  من اثال عاى حقوي اإلنسان.

   اتتتتتأن حوةمل اإلنترنب الذت لةز عاى تطوير اإلنترنب  وانعقد عاى شتتتتتبتل اإلنترنب الحوال األولول  -25
 . ( 15) المناااات   يولة مستدامل، وأ دل استعراضاق لاتنفيذ اصمتراض  إلى جانب لسائ  انبثقب عن 

 أم يكا الالت نية ومنطقة البر  الكاري ي -هاء 

تقوم الاةنل اصاتيتتتتتتتتتتتتتتاجيل ألمريتا ال.تينيل ومنطقل البحر الكاليب  بوميفل األمانل التقنيل لةدول   -26
،  2020األعمتال الرام  ألمريتتا ال.تينيتل ومنطقتل البحر الكتاليب  التذت اتفن عايته وزلاى المنطقتل م  عتام  

والحتومل الراميل، والم الات    ويتءتتمن ثمانيل مةاصت ترةيز وه : ال ياك  األستتاستتيل، واصاتيتتاج الرام ،
الراميل والاتتتتتتتتتتتتتمول، والتكنولوجيات الناشتتتتتتتتتتتتتئل، والثقل واألمن الرام ، والستتتتتتتتتتتتتوي الراميل اإلاايميل، والتعاون  

وأعدت لةنل أمريتا ال.تينيل ومنطقل الكاليب  تقالير عن الرامنل م  إطال التيتتتتتتتتتتتتدت    .(16)اإلاايم  الرام 
عن تقرير يتناول تتب ع   ة اإللكترونيل وأهميل تعميم النفاذ الرام ، مءتتتتتتتتتتت.ق لاةائحل، وأثر الةائحل عاى التةال 

البيتتتتمل الراميل م  أمريتا ال.تينيل ومنطقل البحر الكاليب ، بي ن الدلوو المستتتتتفاجة من استتتتتخدام البيانات  
ا حالياق  وتحتفظ الاةنل  مر تتتد إاايم  لانطاي العريف وه  تخط.  (17)الءتتتخمل م  تقييم اصاتيتتتاج الرام 

 .(18)إلنااى مر د ااتياجت لام   غيل جعم ،ياو تكنولوجيا المعاومات واصتياصت

 Latin American عنوان اق  وناتتتتتتتتتتتتترت من متتتل التعتتتاون والتنميتتتل م  الميتتتدان اصاتيتتتتتتتتتتتتتتتتاجت تقرير  -27

Economic Outlook 2020: Digital Transformation for Building Back Better  
 التحول الرام  ألج  إعاجة البناى  ات  أمء (.  :2020اصاتياج م  أمريتا ال.تينيل  )اماي

 التني ن والمتا عة على الصع د الدولي -ثالثاا  

 ي يق األم  المتردة المعني  مجتمل المعلوماع -ألف 

الوةاصت لنتائج  يتولى مرين األمم المتحدة المعن   مةتمع المعاومات تنسيَن التنفيذ الماترك بين  -28
 اتتتتتتتتأن اق  وأطان الفرين حوال   .(19)م تمر القمل العالم  لمةتمع المعاومات عاى نطاي من ومل األمم المتحدة

جول الرامنل م  عقد العم  عاى تنفيذ أهدا  التنميل المستتتتتتتتتدامل،  مستتتتتتتتاهمات من ل ستتتتتتتتاى وةاصت األمم  
الستتتتتتياستتتتتت  الرفيع المستتتتتتتو  المعن   التنميل  المتحدة، ون  م مناستتتتتتبل  اتتتتتتأن هذا الموضتتتتتتوه  .ل المنتد   

لتكنولوجيات المعاومات  اق  مرجعي  مستتتتتتوجعاق لاتحول الرام  ليتون جلي.ق اق  وأطان الفرين أيءتتتتت  .(20)المستتتتتتدامل
 واصتياصت واألهدا .

__________ 

(15) https://www.eurodig.org/messages-2020/programme-2020/. 

(16) https://conferenciaelac.cepal.org/7/en/documents. 

(17) https://www.cepal.org/en/publications/45939-universalizing-access-digital-technologies-address-

consequences-covid-19  ان ر هذا الرا ا ر  :https://www.cepal.org/en/publications/45484-tracking-digital- 

footprint-latin-america-and-caribbean-lessons-learned-using-big . 

(18) https://www.cepal.org/es/observatorio-regional-de-banda-ancha. 

(19) https://www.itu.int/net4/wsis/ungis/About. 

(20) https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy/ungis-dialogue. 

https://www.cepal.org/en/publications/45484-tracking-digital-%20footprint-latin-america-and-caribbean-lessons-learned-using-big
https://www.cepal.org/en/publications/45484-tracking-digital-%20footprint-latin-america-and-caribbean-lessons-learned-using-big
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 الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي   - اء 

تكنولوجيتتا المعاومتتات واصتيتتتتتتتتتتتتتتتاصت ألغراض التنميتتل   اتتتتتتتتتتتتتتتأن  اق  اعتمتتدت الةمعيتتل العتتامتتل ارال  -29
واعتمد المةاال اصاتياجت واصجتماع  ارالاق  اأن تقييم ما ُأحرز من تقدم م  تنفيذ ومتا عل   .(21)المستدامل

 .(22)نتائج م تمر القمل العالم  لمةتمع المعاومات

 ةاللجنة المعنية بتسل   العل  والتكنولوجيا ألغ اض التنمي -جي  

لة زت الدولة الثالثل والعاتترون لاةنل عاى تستتخير الت ي ر التكنولوج  الستتريع ألج  تحقين التنميل   -30
المستتتدامل الاتتامال لاةميع وعاى تكنولوجيات الفءتتاى اآل ذة م  التطول. واستتتعرضتتب ةذلك ما ُأحرز من 

 .(23)تقدم م  تقدم م  تنفيذ م تمر القمل العالم  لمةتمع المعاومات

 الج اع المعنية المتعددة ِق اتيس   وتنس ق التني ن من  -لدا 

عتامتاق عاى    15، التذت ييتتتتتتتتتتتتتتتاج  مرول 2020انعقتد منتتد  القمتل العتالم  لمةتمع المعاومتات   -31
انعقاج م تمر القمل العالم  لمةتمع المعاومات، بواستتتتتتتتطل ستتتتتتتتاستتتتتتتتال من البرامج األستتتتتتتتبوعيل م  الفترة من 

، ةان موضتتتوع ا "تعزيز التحول الرام  والاتتتراكات العالميل:  طوط عم  ستتتبتمبر /أياولإلى    يونيه/حزيران
جاستل   160م  حوال   اق  باد  150القمل ألج  تحقين أهدا  التنميل المستتتدامل". وشتتالك ماتتالةون من نحو 

عاى اإلنترنب تناولب طائفل واستتتتعل من المواضتتتتيع. ولةزت المائدة المستتتتتديرة عاى المستتتتتو  الوزالت عاى  
ستد الفةوة الراميل والدلوو المستتفاجة من الةائحل، ون رت الةاستات الرفيعل المستتو  المتعاقل  الستياستات  

أل عاج األ .،يل لمةتمعات المعاومات  م  مستتتتتتائ  األمن الستتتتتتيبران ، وت ير المنا ، واصاتيتتتتتتاج الرام ، وا
والمعرمل. وتناولب المناااتات الخا تل تعميم مراعاة المن ول الةنستان ، واإلعاال، وميتال  الاتباب وةبال  
م برنامج تقييم القمل العالميل لمةتمع المعاومات، الذت يتع ده اصتحاج الدول  ل.تيتتتتتتتتتتتتتتاصت   الستتتتتتتتتتتتتتن. ويقد 

ناتتتتاط متيتتتت  بتكنولوجيا المعاومات واصتيتتتتاصت   12  000عن أكثر من الستتتتاكيل وال.ستتتتاكيل، معاومات  
وعن أناتتطل إنمائيل تءتتطاع ب ا مختاف الة ات المعنيل عبر مختاف مستتالات عم  القمل. وناتتر اصتحاج  
الدول  ل.تيتتتتتاصت تقريراق عالمياق وستتتتتتل تقالير إاايميل عن التقييم، مءتتتتت.ق عن  . تتتتتاتل لقيتتتتت  نةاح  

 .(24)ولاات المقدمل إلى مستوجهل ألشتال التيدت لاةائحلوتقرير يوجز ال

اق  واستتتتتتتتتعرضتتتتتتتتب لةنل النطاي العريف ما اامب  ه من عم  طيال العقد الماضتتتتتتتت  وأكدت مةدج  -32
التزام ا بنار النطاي العريف واصتيال  ه ضمن إطال ما جاى م  التقرير المعنون " ريطل طرين األمين  

 The State of Broadband: Tackling. وناتتتتتتتتتتتتتترت الاةنتتل تقريرهتتاالعتتام من أجتت  التعتتاون الرام "

Digital Inequalities – A Decade for Action    عن حتالتل النطتاي العريف: معتالةتل أوجته عدم(
عن تقتالير عن و تتتتتتتتتتتتتتت  المتدالو  اإلنترنب، والذةاى    عقتد إلنةتاز العمت (، مءتتتتتتتتتتتتتت.ق  -المستتتتتتتتتتتتتتاواة الراميتل  

حيل والمعاومات المءتتتتتاال  اتتتتتأن حريل التعبيرر وأطاقب أمرالق عامال  اص تتتتتطناع  م  مةال الرعايل اليتتتتت
ُعنيب بنماذا تموي  النطاي العريف وإجالة األولئل والتعام الرام . واعتمدت  طل عم   اتتتتتتتتتتتتتأن الةائحل،  
ترةز عاى اصتيتتتتتتتتتال  اإلنترنب القاجل عاى اليتتتتتتتتتموج، وإمتانيل النفاذ  تافل يستتتتتتتتتيرة، واصستتتتتتتتتتخدام اآلمن،  

 .(25)لاتحديات اآلنيل وتحقين التعام   عد انت اى األزمل والتيدت

__________ 

(21) A/RES/75/202. 

(22) E/RES/2020/12. 

(23) E/2020/31-E/CN.16/2020/4. 

(24) https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/Home/Outcomes. 

(25) https://www.broadbandcommission.org/COVID19/Pages/default.aspx. 
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 الش اكاع ب ن المجتمل المداي ومؤسساع األعمال التجارية والج اع المعنية المتعددة -هاء 

تءتتطاع م ستتستتاُت األعمال والمةتمع المدن  والدوائر األكاجيميل والتقنيل والاتتراكات بين الة ات   -33
 لكثير من األناطل الداعمل ألهدا  القمل.المعنيل المتعدجة بتنفيذ ا

وتنستتن غرمل التةالة الدوليل األناتتطل المتيتتال بتتتتتتتتتتتتتتتتم تمر القمل العالم  لمةتمع المعاومات عن  -34
طرين إجراىات ا التةاليل لدعم مباجلة مةتمع المعاومات، وتستاهم م  المناااتات الدوليل،  ما مي ا تاك الت   

 .(26)اإلنترنب ومنتد  القمل العالميل لمةتمع المعاوماتتدول م  منتد  حوةمل 

وتمث  لا طُل الن ام العالم  صتيتتاصت ال اتف المحمول )الرا طل( شتترةات اصتيتتاصت  ال اتف   -35
  The Mobile Economy 2020المحمول. وناتتترت الرا طل تقريرها الستتتنوت عن اصاتيتتتاج المحمول،  عنوان 

 The State of، ويتءتتتتمن ستتتتبعل تقالير إاايميل،  اإلضتتتتامل إلى التقرير المعنون  ( 2020)اصاتيتتتتاج المحمول  

Mobile Internet Connectivity 2020    ( والتقرير  2020)حالل اصتيتتتال  اإلنترنب عبر ال اتف المحمول
)تقرير حالل اليتتتتتتتتتتناعل  اتتتتتتتتتتأن    State of the Industry Report on Mobile Money 2019المعنون  
 . ( 27) ( 2019الماليل  ال اتف المحمول    المعام.ت 

ويدعم اصتحاج الدول  لةمعيات وم ستتستتات المتتبات الحيتتول عاى اإلنترنب بواستتطل المتتبات   -36
والمرامن العامل، الت  نق  العديد من ا  دماته إلى اإلنترنب أثناى الةائحل. وأ دلت الاراكل ألج  حيول  

ضتتتتتتتتتتتتتتمن تا التحتالف من أجت  إنترنتب  تأستتتتتتتتتتتتتتعتال معقولتل واصتحتاج التدول   عتامتل النتاو عاى اإلنترنتب، ومن 
 .(28) اأن جول المتتباتاق لةمعيات وم سسات المتتبات وجمعيل مةتمع اإلنترنب، إع.ن

وتتي  جمعيتل مةتمع اإلنترنتب منتتد  لةمتاعتل التقنيين والم نيين المعنيين  تاإلنترنتب ول يرهتا من   -37
بتطوير شتتتتتتتتتتتبتل اإلنترنب وتع دها. وياتتتتتتتتتتتم  ترةيزها التقن  جعم شتتتتتتتتتتتبتات المةتمعات  الةماعات المعنيل  

المحايل، ونقاط تباجل اإلنترنب، ومةموعات ماتتت ا  الاتتتبتات المحايل، وشتتتبتات التعايم والبحوح الوطنيل.  
 وأ تتتتتتدلت جمعيل مةتمع اإلنترنب مةموعل أجوات لتقييم أثر اإلنترنب ألج  مستتتتتتاعدة الة ات المعنيل م 

 .(29)تقييم اثال السياسات العامل والتكنولوجيات واصتةاهات عاى أجاى اإلنترنب وميفَته

ويقوم ائت.  الاتتتتبتل العنكبوتيل العالميل بتطوير معايير لااتتتتبتل. وترو ا م ستتتتستتتتل الاتتتتبتل العنكبوتيل  -38
 أج  إنترنب  أسعال معقولل. العالميل لمباج  ال ايل من ا تحسين أثر شبتل اإلنترنب وَتستءيم التحالف من  

، وه  شتبتل جوليل تتألف من من مات من المةتمع المدن  معنيل  لا طل اصتيتاصت التقدميلوترةز   -39
  . ( 30)  التنميل والحقوي والمستائ  الةنستانيل، عاى اءتايا الحقوي المرتبطل  الةائحل وتعزيز الاتبتات المةتمعيل 

 المعاومات األثر البيئ  لتكنولوجيا المعاومات واصتياصت. ويتناول ماروع ا العالم  لمرا،بل مةتمع

نت ا كياااع األم  المتردة -واو   تيس   مساراع العما وأمثلة ملتارة على أاشطة ايَّ

 تني ن مساراع العما -1 

  2030يتماتتتتتتتتتتى تنفيذ نتائج القمل العالميل لمةتمع المعاومات مع  طل التنميل المستتتتتتتتتتتدامل لعام   -40
مستال عم  لتنفيذ   11، تم اصتفاي عاى  2005. وم  عام  70/125و  70/1رالت الةمعيل العامل  بواستطل ا
__________ 

(26) https://iccwbo.org/global-issues-trends/digital-growth/internet-governance/business-action-to-

support-the-information-society-basis/. 

(27) https://www.gsma.com/mobileeconomy/ و   ؛https://www.gsma.com/r/somic/ و  رhttps://www.gsma.com/sotir/ . 
(28) https://p4pa.net/2020-declaration/. 

(29) https://www.internetsociety.org/issues/internet-way-of-networking/internet-impact-assessment-toolkit/. 

(30) https://www.apc.org/en/apcs-2020-2023-strategic-plan. 

https://www.gsma.com/mobileeconomy/؛
https://www.gsma.com/mobileeconomy/؛
https://www.gsma.com/mobileeconomy/؛


A/76/64 
E/2021/11 

GE.21-03007 10 

رو مستتتتتتتتالات العم  ستتتتتتتتنوياق استتتتتتتتتعراضتتتتتتتتاق لاتنفيذ   النتائج من جانب الة ات المعنيل المتعدجة. وُيةرت ميستتتتتتتت 
وُعقد اجتماه عاى اإلنترنب لاميستتترين أثناى    .(31) استتتتخدام ميتتتفومل متفن عاي ا لمستتتالات العم  واألهدا 

انعقاج منتد  القمل العالميل لمةتمع المعاومات، مء.ق عن اجتماعات  اأن ة  مسال من مسالات العم ،  
 .(32)عاماق  15لةزت عاى النتائج ذات اليال  الةائحل وإ دال تقييم لتنفيذ مسال العم  عاى مد  

م وجميع الة ات المعنيل م  تاتتتتتتتتتتةيع استتتتتتتتتتتخدام تكنولوجيات المعاومات  جول ستتتتتتتتتتاطات إجالة الاتتتتتتتتتتأن العا )أ( 
 (1واصتياصت ألغراض التنميل )جيم 

كانب ،يمل الماتتتتتتالةل المتعدجة األطرا  ومن ج ات معنيل متعدجة وم  تخيتتتتتتيتتتتتتات أستتتتتتاستتتتتتيل   -41
ل تتتأكيتتدهتتا م المعنون    التقرير    متعتتدجة، محوليتتلق م  تنفيتتذ نتتتائج القمتتل العتتالميتتل لمةتمع المعاومتتات، وتكرَّ

  ريطل طرين األمين العام من أج  التعاون الرام .

عن جول  اق  لفرين من الخبراى وأعدت تقرير اق  ون مب إجالة الاتت ون اصاتيتتاجيل واصجتماعيل اجتماع -42
لةنل التنميل  لدولة  اق  نحو التنميل المستتتتتدامل، استتتتتعداجاق  التكنولوجيات الراميل م  إنةاز انتقال عاجل اجتماعي

 .(33)اصجتماعيل التاسعل والخمسين

  .( 34)وترج تفا تتتتي  أناتتتتطل اصتحاج م  التقرير الستتتتنوت عن تنفيذ الخطل اصستتتتتراتيةيل واألناتتتتطل -43
م اصتحاج الدول  ل.تيتتتتتاصت م تمر القمل العالم  لاذةاى اص تتتتتطناع  من أج  تحقين اليتتتتتال  العام   واد 

مدال الستتتتنل، حيث عرض التطبيقات المحتمال لاتكنولوجيا الةديدة، وأبرز المنتد   عاى  اق لامياق   اعتباله حدث
والمعرض العالم  الرام  اصمتراضتتتتتتتت  أشتتتتتتتتتال التيتتتتتتتتدت لاةائحل والتطولات الت  طرأت عاى اصاتيتتتتتتتاج  

وأطان اصتحاج ستتتتتتتتاستتتتتتتتال من الفعاليات تستتتتتتتتمَّى "الطرين إلى أجيال" تحءتتتتتتتتيراق لام تمر العالم     .(35)الرام 
 .(36)2021تطوير اصتياصت الساكيل وال.ساكيل لعام ل

ووا تتتتتتتتتتتتتتت  المنتتتد  اصاتيتتتتتتتتتتتتتتتاجت العتتالم  استتتتتتتتتتتتتتتعراض التطولات م  تكنولوجيتتات المعاومتتات   -44
ز م  تقاليره    State of the Connected World 2020 andواصتيتتتتتتتتاصت والتكنولوجيا الةديدة. مرة 

Global Technology Governance Report 2021: Harnessing Fourth Industrial 

Revolution Technologies in a COVID-19 World focused on the impacts of the 

pandemic.    عاى اآلثتتتال الت   افت تتتا الةتتتائحتتتل. ولةز م تمر الحقوي، التتتذت ُعقتتتد عاى اإلنترنتتتب م
 .(37)، عاى حقوي اإلنسان2020 يوليه/تموز 

__________ 

(31) https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2018/Files/documents/outcomes/WSISForum2018_WSIS-SDG 

SMatrix.pdf. 

(32) https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/Agenda/Session/374 و   رhttps://www.itu.int/net4/wsis/forum 

/2020/Files/outcomes/draft/WSISForum2020_OutcomeDocument_DRAFT-20201204.pdf  ان ر هتذا  ر
 https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/Files/outcomes/draft/WSISForum2020_WSISActionLines  :التترا تتا 

ContributingTowardsAcceleratedAction_DRAFT .pdf . 
(33) E/CN.5/2021/3; https://www.un.org/development/desa/dspd/united-nations-commission-for-social-

development-csocd-social-policy-and-development-division/csocd59.html. 

(34) https://www.itu.int/en/council/planning/Documents/Annual-report-2019-E.pdf. 

(35) https://aiforgood.itu.int/programme/; https://digital-world.itu.int/events/itu-virtual-digital-world-

2020/daily-highlights/. 

(36) https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/pr25-2020-2021-World-Telecommunication-Development- 

Conference-Road-to-Addis.aspx. 

(37) https://gfmd.info/event/rightscon-online-2020/. 

https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2018/Files/documents/outcomes/WSISForum2018_WSIS-SDGSMatrix.pdf
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2018/Files/documents/outcomes/WSISForum2018_WSIS-SDGSMatrix.pdf
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2018/Files/documents/outcomes/WSISForum2018_WSIS-SDGSMatrix.pdf
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2018/Files/documents/outcomes/WSISForum2018_WSIS-SDGSMatrix.pdf
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/Agenda/Session/374؛
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/Agenda/Session/374؛
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/Agenda/Session/374؛
https://www.itu.int/net4/wsis/forum
https://www.itu.int/net4/wsis/forum
https://www.itu.int/net4/wsis/forum
https://www.itu.int/net4/wsis/forum
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/Files/
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/Files/
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/pr25-2020-2021-World-Telecommunication-Development-Conference-Road-to-Addis.aspx
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/pr25-2020-2021-World-Telecommunication-Development-Conference-Road-to-Addis.aspx
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/pr25-2020-2021-World-Telecommunication-Development-Conference-Road-to-Addis.aspx
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/pr25-2020-2021-World-Telecommunication-Development-Conference-Road-to-Addis.aspx
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 (2-ال ياك  األساسيل لامعاومات واصتياصت )جيم )ب( 

 الطاب عاى ال ياك  األستاستيل لتكنولوجيا المعاومات واصتيتاصت  غيل  19-زاجت جائحل الكوميد -45
 تيسير النااط اصاتياجت والحفاظ عاى التفاع  اصجتماع .

وجعم اصتحاج البريدت العالم  تحديث ال ياك  األستتتتتاستتتتتيل البريديل. وعم  اصتحاج مع الحتومات   -46
واألعمال التةاليل عاى جعم ناتر ال ياك  األستاستيل، ووضتع استتراتيةيات وطنيل لانطاي العريف، وتن يم  

شتتبتل ماتت   الر    500من اصتيتتاصت وإجالة الطيم الراجيوتر وعيَّن اصتيتتال  اإلنترنب واستتع النطاي ألكثر 
 .(38)ووامن عاى تو يات تقنيل جديدة

  ويوَلى اهتمام متزايد لبدائ  ال ياك  األساسيل لاابتات. مقد نار اصتحاج الدول  ل.تياصت جلي.ق  -47
 The Last-mile Internet Connectivity Solutions Guide: Sustainable تتتتتتتتتعتتتتتتتتتنتتتتتتتتتوان  

Connectivity Options for Unconnected Sites     جلي  حاول اصتيال  اإلنترنب م  مرحال المي(
األ ير:  يالات اصتيتتتتال المستتتتتدامل لألماكن غير المتيتتتتال(. واد لوجب لةنل النطاي العريف صستتتتتراتيةيت ا  

، وادم  2030 تتتول عاى اإلنترنب  حاول عام  و لرلا أمريقيا بواستتتطل النطاي العريف، والت  ت د  إلى تعميم ال 
تو يات سياساتيل  ( 2020)حالل النطاي العريف لعام    The State of Broadband 2020التقرير المعنَون  

وناتتتتتتتتتتتترت لا طل اصتيتتتتتتتتتتتتاصت التقدميل مباج     .(39)لمعالةل أوجه عدم المستتتتتتتتتتتتاواة الراميل  .ل عقد العم 
تن يميل  قيتد تمتين المات اين المحايين م  إطال ن ام إيتولوج  من توجي يل لاستياستات العامل والاوائ  ال

 .(40)ال ياك  األساسيل أكثر تنوعاق 

 Digital Economy Outlook 2020  وأكدت من مل التعاون والتنميل م  الميدان اصاتيتتتتاجت م  تقريرها  - 48
اصتيتتتتتتتتتال  اإلنترنب عال  الةوجة وعاى  ( عاى زياجة الطاب عاى  2020)تواعات اصاتيتتتتتتتتتاج الرام  لعام  

ا ا الفةوات الراميل، وه  تعتف م  هذا الستياي عاى استتعراض تو تيت ا  اتأن تطوير   الحواجز الت  تاتت 
 النطاي العريف.

واد أ تتتتتتتتدلت لا طُل الن ام العالم  صتيتتتتتتتتاصت ال اتف المحمول واصتحاج الدول  ل.تيتتتتتتتتاصت   -49
البنتتتك التتتدول   طتتتل عمتتت  ماتتتتتتتتتتتتتتترةتتتل لتحقين التنميتتتل الراميتتتل وجعوةق  والمنتتتتد  اصاتيتتتتتتتتتتتتتتتتاجت العتتتالم  و 

وجاى م  تقرير الرا طل    .(41)ألج  تطوير ال ياك  األستتتتتاستتتتتيل واصستتتتتتخدام م  التيتتتتتدت لاةائحل العم  إلى
)حالل اصتيتتتتتتال  اإلنترنب عبر   State of Mobile Internet Connectivity Report 2020  عنوان

( أن زهاى نيتتتتتف ستتتتتتان العالم يستتتتتتخدمون اإلنترنب المحمول وأن تكنولوجيا  2020  لعام  محمولال اتف ال
الةيت  الرا ع تمثت  أكثر من نيتتتتتتتتتتتتتتف اصتيتتتتتتتتتتتتتتاصت  تالمحمول، ومع ذلتك ص تزال هنتاك تفتاوتتات ةبيرة م  

 الت طيل بين الحواضر واألليا  وعوائن أمام اصستخدام، من جمات ا التفاه ةافل ال واتف.

__________ 

(38) https://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Pages/InteractiveTransmissionMaps.aspx; 

https://www.itu.int/en/itu-wsis/Pages/Contribution.aspx. 

(39) https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/publication/connecting-africa-to-broadband -a-

roadmap-for-inclusive-growth. 

(40) https://www.apc.org/en/pubs/expanding-telecommunications-operators-ecosystem-policy-and-regulatory -

guidelines-enable-local. 

(41) http://pubdocs.worldbank.org/en/788991588006445890/Speedboat-Partners-COVID-19-Digital-

Development-Joint-Action-Plan.pdf. 

https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/publication/connecting-africa-to-broadband
https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/publication/connecting-africa-to-broadband
https://www.apc.org/en/pubs/expanding-telecommunications-operators-ecosystem-policy-and-regulatory
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 (3-ى المعاومات والمعرمل )جيمالحيول عا )ا( 

متا متئتب تتزايتد أهميتل اصتيتتتتتتتتتتتتتتتال  تاإلنترنتب والمعاومتات والمعتال  أثنتاى الةتائحتل،  متا م  ذلتك   -50
شتتتتتتتتتواغ  مفاجها أن من شتتتتتتتتتأن عدم المستتتتتتتتتاواة الراميل أن ي جت إلى تفاام أوجه عدم المستتتتتتتتتاواة اصجتماعيل  

 واصاتياجيل الموجوجة.

الدول  ل.تيتتتاصت الستتتاكيل وال.ستتتاكيل عن اصتيتتتاصت الستتتاكيل وال.ستتتاكيل واصتيتتتال  وأباغ اصتحاج   -51
 . ( 42) واأللاام   اإلنترنب والو ول إلى البيانات، من  .ل مواعه عاى اإلنترنب وم  تقريره عن الواائع 

)من الوعد إلى الممالستتتل(    From Promise to Practice عنوان اق  وناتتتترت اليونستتتتتو مناتتتتول  -52
 ر د ويباغ عن الحيول عاى المعاومات ألغراض التنميل المستدامل.ي

وصح ب اليونيستتتتتتتتتتيم واصتحاج الدول  ل.تيتتتتتتتتتتاصت الفوالي الكبيرة م  إمتانيل الحيتتتتتتتتتتول عاى   -53
 .(43)اإلنترنب ما بين األطفال م  البادان المرتفعل الد   واألطفال م  البادان المنخفءل الد  

الرا طتتتتتل المعنون   -54 م  تقرير  الفةوة    Mobile Gender Gap Report 2020وجتتتتتاى  )تقرير 
  20( أن احتمال استخدام النساى ل نترنب المحمول أا  بنسبل  2020الةنسانيل م  استخدام المحمول لعام  

م    35م  المائل منه  النستتتتبل لارجال، حيث تزيد الفةوات م  جنوب استتتتيا وأمريقيا جنوب اليتتتتحراى عاى  
بين الةنستتتتتتتتتتين م  الحيتتتتتتتتتتول عاى نوعيل أمءتتتتتتتتتت  من اإلنترنب واألج زة  اق  ةبير اق  المائل، ةما أن هناك مالا

مايون امرأة يحيتتتتتتتتتتتتتان عاى اإلنترنب   50لةع   اق  عماي  ةما ناتتتتتتتتتتتتترت الرا طل جلي.ق   .(44)ال واتف الذةيل مث 
 .Reaching 50 Million Women with Mobile: A Practical Guide المحمول  عنوان

عن اق  وناتترت م ستتستتل الاتتبتل العنكبوتيل العالميل والتحالف من أج  إنترنب  أستتعال معقولل تقرير  -55
 .(45)إمتانيل الحيول عاى اإلنترنب  أسعال معقولل،  ما م  ذلك الحيول عاى األج زة  تافل يسيرة

إلتاحل الو تتتول اإللكترون  م   وفيما يتعان  اإلعاال، وضتتتعب اإلستتتتوا ستتتياستتتل وطنيل نموذجيل -56
لتمتين األشتتتتتتتتتتتتتتختتتاص ذوت اإلعتتتااتتتل من الحيتتتتتتتتتتتتتتول عاى تكنولوجيتتتا المعاومتتات  اق  المنطقتتتل العرليتتتل، جعمتتت

واصتيتتتتتاصت والخدمات العاملر ون رت المن مل العاميل لاماكيل الفكريل م  مستتتتتألل حيتتتتتول المستتتتتتخد مين  
 .(46)م إتاحل الحيولذوت إعااات  يريل عاى المعاوماتر واامب الرا طل بتقيي

 (4-بناى القدلات )جيم )ج( 

يحول اصمتقتال إلى م تالات تكنولوجيتا المعاومتات واصتيتتتتتتتتتتتتتتاصت جون اعتمتاج التكنولوجيتا الةتديدة   -57
 واستخدام ا  فعاليل.

  Connect  2030واد أطاقب إجالة الات ون اصاتيتاجيل واصجتماعيل منيتل التكنولوجيا اإللكترونيل   - 58
 .(47)  رض جعم تباجل األمكال والتكنولوجيا بين لواج األعمال والمبتكرين والط.ب فيما يتعان  األهدا 

__________ 

(42) https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx; https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics 
/Pages/facts/default.aspx. 

(43) https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/youth_home_internet_access.aspx. 

(44) https://www.gsma.com/r/gender-gap/. 

(45) https://a4ai.org/research/from-luxury-to-lifeline-reducing-the-cost-of-mobile-devices-to-reach-

universal-internet-access/. 

(46) https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog/the-mobile-disability-gap-report-2020/. 

(47) https://tfm2030connect.un.org/. 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics
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يل  غيل مستتتتتتتتتاعدة  وناتتتتتتتتترت أكاجيميل اصتحاج الدول  ل.تيتتتتتتتتتاصت مةموعل أجوات لام الات الرام -59
واضتتتتتع  الستتتتتياستتتتتات عاى إجراى تقييمات لام الات الراميل الوطنيلر وم  األكاجيميل، تدعم مراكز اصمتياز  

واد عم م اصتحاج الدول  ل.تيتتتتتتتتتتتتاصت    .(48)التا عل ل.تحاج الدول  التطوير الم ن  والبحث وتباجل المعال 
لمعاومات   رض زياجة م م مستتتتتتتتتتتائ  تكنولوجيا  ستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتال من المحاجثات  اتتتتتتتتتتتأن القمل العالميل لمةتمع ا

 .(49)المعاومات واصتياصت

وناتتتترت من مل متستتتتاوون: الاتتتتراكل العالميل من أج  المستتتتاواة ين الةنستتتتين م  العيتتتتر الرام    -60
  Perceptions of Power: Championing Female Leadership in Technologyتقريراق  عنوان  

م  تطوير  )مفاليم القوة: منا ترة القياجات النستائيل م  التكنولوجيا(،  عد إجراى تقييم لامستاواة بين الةنستين 
 .(50)الم الات الراميل

 بناى الثقل واألمن م  استخدام تكنولوجيات المعاومات واصتياصت )هت( 

لقد عززت الةائحل أهميل الثقل م  األناطل والمعام.ت اإللكترونيل. مأج  اصعتماج المتزايد عاى   -61
 .(51)إلنترنب"العم  من  عد والنااط عبر اإلنترنب إلى ت يئل "بيئل  يبل لمةرم  ا

وناتتتتتتتتتتر اصتحاج األمريق  مباج  توجي يل جديدة لحمايل البيانات. واعتمدت المفوضتتتتتتتتتتيل األولوليل   -62
وأجر  اصتحاج الدول     .(52)استتتتراتيةيل لألمن الستتتيبران  م  العقد الرام  ضتتتمن ستتتياي استتتتراتيةيت ا الراميل

لستتتتتتتيبران ،  التعاون مع المرةز العالم   ل.تيتتتتتتتاصت ووةاصت أ ر  استتتتتتتتعراضتتتتتتتات تناولب ادلات األمن ا
لاقدلات األمنيل الستتتتتتتتتتيبرانيل م  جامعل أكستتتتتتتتتتفولج. ويومر متتب األمم المتحدة المعن   المخدلات والةريمل  
الموالج ويتولى بناى القدلات م  مةال التيتتتتتتتدت لاةريمل الستتتتتتتيبرانيل ويدعم استتتتتتتتخدام تكنولوجيا المعاومات  

ل، مع شتترةاى األمم المتحدة، وم  إطال الاتتبتل العالميل لنتتتتتتتتتتتتتتتتزاهل القءتاى.  واصتيتتاصت م  الن م القءتتائي
المنتد  اصاتيتتتاجت العالم  تقالير عن الاتتتراكل م  متامحل الةريمل الستتتيبرانيل، والمخاطر النستتتقيل   وناتتتر 

  .( 53)انيلالناشتتتتئل عن األمن الستتتتيبران  والتكنولوجيا الناشتتتتئل، ولناى األمن الةماع  بتباجل المعاومات الستتتتيبر 
وأناتتتتتتئب م  العديد من البادان أمرال وطنيل لاتيتتتتتتدت لاحواجح األمنيل الحاستتتتتتوليل، بدعم من منتد  أمرال  

 التيدت لاحواجح واألمن.

وناتتتتتتتتر اصتحاج الدول  ل.تيتتتتتتتتاصت مباج  توجي يل جديدة  اتتتتتتتتأن حمايل األطفال عاى اإلنترنب   -63
وناتتتر المتتب اإلاايم  لايونيستتتيم م  شتتتري   .(54)ولايتتتناعلموجَّ لق لآل اى والمرل  ين وواضتتتع  الستتتياستتتات  

صستتتتتتراتيةيات منع اصعتداى عاى األطفال واستتتتتت .ل م أثناى اصتيتتتتتال  اق  استتتتتيا والمحيا ال اج  استتتتتتعراضتتتتت
 .(55)المباشر  اإلنترنب

__________ 

(48) https://academy.itu.int/digital-skills-assessment-guidebook; https://academy.itu.int/index.php/centres-

excellence/coe-overview. 

(49) https://wsistalkx.buzzsprout.com/. 

(50) https://www.equals.org/publications; https://www.equals.org/taking-stock. 

(51) https://www.oecd.org/digital/oecd-digital-economy-outlook-2020-bb167041-en.htm. 
(52) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade. 
(53) https://www.weforum.org/reports/partnership-against-cybercrime; 

https://www.weforum.org/reports/future-series-cybersecurity-emerging-technology-and-systemic-

risk; https://www.weforum.org/reports/cyber-information-sharing-building-collective-security. 
(54) https://www.itu-cop-guidelines.com/. 
(55) https://www.unicef.org/eap/reports/what-works-prevent-online-and-offline-child-sexual-exploitation-

and-abuse. 

https://academy.itu.int/index.php/centres-
https://academy.itu.int/index.php/centres-
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ز تقرير مةاال أولولا   -64 وةانب إجالة البيانات اليتتتتتتتتتتتتحيل ذات أهميل حيويل أثناى هذه الةائحل. ولة 
عاى الحاول الراميل المعتمدة ألج  التيتتتتتتتتتدت لاةائحل، وأ تتتتتتتتتدل بيانات عن   2020  لحمايل البيانات لعام

 .(56)حمايل البيانات وتقف    اصتيال الرام 

نل )جيم )و(   (6-البيئل الممت  

ولَ  اهتمام أكبر ل يمنل منطن الستتتتتتتتتتتوي عاى  دمات اإلنترنب وليت  المنيتتتتتتتتتتتات، وحتى عاى  أ -65
 .(57)المقترحات التاريعيل والتن يميل الت  طرحت ا المفوضيل األولوليل

مين، حول موضتتوه "العةال التن يميل لات يير:   -66 وتناولب الطبعل العاتترين من الندوة العالميل لامن   
أجت  التحول الرام "، التن يم عقتب لاةتائحتل، والتعتاون التن يم ، والمنتامستتتتتتتتتتتتتتتل م  العيتتتتتتتتتتتتتتر  التن يم من 

الرام ، وتخيتتتتتتتتتتتتتي  الطيم، واألمن الرام ، وإتاحل الحيتتتتتتتتتتتتتول، وأيد المن مون الماتتتتتتتتتتتتتالةون المباج   
 .(58)التوجي يل لاممالسات الفءاى

  بنتتتك التتتدول  جلي.ق وناتتتتتتتتتتتتتتر اطتتتاه تطوير اصتيتتتتتتتتتتتتتتتتاصت م  اصتحتتتاج التتتدول  ل.تيتتتتتتتتتتتتتتتتاصت وال -67
)جلي  التن يم الرام ( يتناول التن يم التقن ، مرتبا  منيل  Digital Regulation Handbook  عنوان

ةما يستتتتتءتتتتيم اصتحاج الدول  ل.تيتتتتاصت بوا ات وموالج معاومات عن القءتتتتايا التن يميل.    .(59)إلكترونيل
)التواعتتتتات التن يميتتتتل العتتتتالميتتتل    Global ICT Regulatory Outlook 2020ولةز التقرير المعنون  

( عاى الةي  الخامال من التن يم التعاون ، حيث وضتتتتع معيالاق  2020لتكنولوجيا المعاومات واصتيتتتتاصت  
جديداق لاممالستتل التن يميل، وحدج "القواعد الذهبيل" صستتتراتيةيات اعتماج النطاي العريف المحمول والثابب.  

 .(60)يل ألشتال تيدت هذا القطاه لاةائحل م  عير اإلنترنبونار اصتحاج الدول   . ل واف

تن يميل لاحفاظ عاى اصتيتتتتتتتتال  اق  ولي نب من مل التعاون والتنميل م  الميدان اصاتيتتتتتتتتاجت مر تتتتتتتت -68
 .(61) اإلنترنب أثناى الةائحل، وجامعب عن ا

 (7-تطبيقات تكنولوجيا المعاومات واصتياصت )جيم )ز( 

 اإللكترونيلالحتومل   

أم رت الدلاستتتتتل اصستتتتتتقيتتتتتائيل الت  أجرت ا األمم المتحدة  اتتتتتأن الحتومل اإللكترونيل استتتتتتمرال  -69
  .( 62) تعتتاُمم الحتومتتل اإللكترونيتتل الوطنيتتل والمحايتتل، مع استتتتتتتتتتتتتتتمرال التفتتاوتتتات م  التةتتالب بين المنتتاطن

عاى جول البيتتانتتات المتتدعَّمتتل    2020التقرير عن أهتتدا  التنميتتل المستتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتل لعتتام تمتتب البرهنتتل م    واتتد
،  2021بتكنولوجيا المعاومات واصتيتتتتتتتتاصت م  ل تتتتتتتتد ما ُيحَرز من تقدم نحو تحقين األهدا . وم  عام  

__________ 

(56) https://www.coe.int/en/web/data-protection/-/digital-solutions-to-fight-covid-19-council-of-europe- 

report-on-data-protection-2020; https://www.coe.int/en/web/data-protection/covid-19-data-protection; 

https://www.coe.int/en/web/data-protection/contact-tracing-apps. 
(57) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package. 
(58) https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2020/Pages/default.aspx. 

(59) https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2020/08/31/09/09/Digital-Regulation-Handbook; digital 

regulation.org/. 

(60) https://reg4covid.itu.int/wp-content/uploads/2020/06/ITU_COVID-19_and_Telecom-ICT.pdf. 
(61) https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/keeping-the-internet-up-and-running-in-times-

of-crisis-4017c4c9/. 

(62) https://www.un.org/development/desa/publications/publication/2020-united-nations-e-government-survey. 

https://www.coe.int/en/web/data-protection/-/digital-solutions-to-fight-covid-19-council-of-europe-report-on-data-protection-2020
https://www.coe.int/en/web/data-protection/-/digital-solutions-to-fight-covid-19-council-of-europe-report-on-data-protection-2020
https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2020/08/31/09/09/Digital-Regulation-Handbook;%20digitalregulation.org/
https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2020/08/31/09/09/Digital-Regulation-Handbook;%20digitalregulation.org/
https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2020/08/31/09/09/Digital-Regulation-Handbook;%20digitalregulation.org/
https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2020/08/31/09/09/Digital-Regulation-Handbook;%20digitalregulation.org/
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ستتتتتتتتتتتتتتيرةز تقرير األونكتتاج عن اصاتيتتتتتتتتتتتتتتاج الرام  عاى تتدمقتات البيتانتات عبر الحتدوج وأثرهتا عاى التنميتل،  
 .(63)يرةز تقرير البنك الدول  عن التنميل العالميل عاى جول البيانات م  تحقين حياة أمء وس

واد تبي ن أن البيانات الوالجة من ميتتاجل متنوعل حيويلف م  ل تتد الةائحل وتحديد الطري الفعالل   -70
  ، 19- لةائحل الكوميد الخ. تتتتتتتتل الوافيل لمباجلات الحتومل الراميل م  إطال التيتتتتتتتتدت  م  التيتتتتتتتتدت ل ا. وتبي ن  

الت  أ تدلت ا إجالة الات ون اصاتيتاجيل واصجتماعيل، مباجلات لتومير موالج المعاومات ب د  جعم اليتحل  
وأبرز المنتد  العالم  لابيانات الحاجل إلى تعاون أاو  بين   .(64)العامل والناتتتتاط اصاتيتتتتاجت  .ل األزمل

ات فيما يتعان  ت  من الةائحل والمتطابات عاى مد  أطول  القطاعين العام والخاص م  مةال إجالة البيان
 .(65) غيل تحقين األهدا  اإلنمائيل لأللفيل

  .( 66)وير تتتتتتتتتتتتتتتد متتب  ع القتانون الستتتتتتتتتتتتتتيبران  م  األونكتتاج تنفيتذ األطر القتانونيتل لاتةتالة اإللكترونيتل -71
وتحتفظ شتتتتتبتل ستتتتتياستتتتتل اإلنترنب والستتتتتاطل القءتتتتتائيل  قاعدة بيانات عن تد .ت اإلجالة الراميل م  جميع 

 .(67)أنحاى العالم

 األعمال التةاليل اإللكترونيل  

هائال عاى التةالة الوطنيل والدوليل، من جمات ا انخفاض النااط اصاتياجت  اق   افب الةائحل اثال  -72
ن األونكتاج تقريراق  حثياق   العام مع تستتتاله وتيرة نمو التةالة اإللكترونيل، وص ستتتيما م  األستتتواي المحايل. ونستتت 

عالمياق عن اثال الةائحل عاى التةالة اإللكترونيل، تءتتتتتتتتتتتم ن مستتتتتتتتتتتاهمات من الاةان اإلاايميل التا عل لألمم  
المعنون  التقرير   Impact of the COVID-19 Pandemic on Trade and  المتحتتتتتتدة، وناتتتتتتتتتتتتتتر 

Development واستتتتقيتتتى األونكتاج ومرةز التةالة    .(68)عاى التةالة والتنميل(  19-)تأثير جائحل الكوميد
 .(69)الدوليل األعمال التةاليل اإللكترونيل وساوك المست اكين

ووا ت  األونكتاج تعزيز ستياستات التةالة اإللكترونيل وموالجها من  .ل الاتراكل المستماة "التةالة   -73
اإللكترونيل لاةميع" بين األمم المتحدة ووةاصت جوليل، مع الترةيز عاى اصستتتتتتتتتتراتيةيات الوطنيل، وال ياك   

الم الات والتموي ، وجول لائدات  األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتيل، واألطر القانونيل والتن يميل، والاوجستتتتتتتتتتتيات، ون م الدمع، و 
  134عبر اإلنترنب أكثر من ألَف ت ماتتتالك من   الماتتتاليع الراميل. واد شتتتالك م  أستتتبوه التةالة اإللكترونيل

وتنتاول مرين الخبراى الحتوم  التدول  المعن   تالتةتالة اإللكترونيتل واصاتيتتتتتتتتتتتتتتاج الرام ، م  جولته    .(70)باتداق 
  .( 71)ان القيمل م  البادان الناميلر و،ياو التةالة اإللكترونيل واصاتياج الرام الرا عل، المنيات الراميل و 

وأنةز األونكتتتتاج ومبتتتاجلة "التةتتتالة اإللكترونيتتتل لاةميع" ستتتتتتتتتتتتتتبعتتتل تقييمتتتات أ ر  لمتتتد  الةتتتاهزيتتتل لاتةتتتالة  
التةتالة التدوليل  واتد أطان مرةز  .(72)اإللكترونيتل، و،ي م تقريرف عن التنفيتذ الستتتتتتتتتتتتتتريع أثر التقييمتات الستتتتتتتتتتتتتتا قتل

__________ 

(63) https://consultations.worldbank.org/consultation/wdr2021. 

(64) https://www.un.org/en/desa/countries-step-innovation-efforts-using-over-500-digital-apps-fight-covid-19 . 
(65) https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Global-data-communitys-response-to-COVID-19/.  

(66) https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy/ecommerce-law-reform/summary-adoption-e-

commerce-legislation-worldwide. 

(67) https://www.internetjurisdiction.net/publications/retrospect#eyJ0byI6IjIwMjAtMTEifQ==. 

(68) https://unctad.org/webflyer/impact-covid-19-pandemic-trade-and-development-transitioning-new-normal. 

(69) https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstictinf2020d1_en.pdf. 

(70) https://unctad.org/meeting/eweek-online-events-dialogues-webinars-and-meetings. 

(71) https://unctad.org/meeting/intergovernmental-group-experts-e-commerce-and-digital-economy-

fourth-session. 

(72) https://unctad.org/webflyer/fast-tracking-implementation-etrade-readiness-assessments. 

https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy/ecommerce-law-reform/summary-adoption
https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy/ecommerce-law-reform/summary-adoption


A/76/64 
E/2021/11 

GE.21-03007 16 

واألونكتاج ومن مل التةالة العالميل متتب مستتتتتتتتتتاعدة م  التةالة العالميل منقَّحاق لدعم الماتتتتتتتتتتاليع اليتتتتتتتتتت ر   
 والمااليع الي يرة والمتوسطل الحةم.

ووا تتتتتتتتاب الاةنل اصاتيتتتتتتتتاجيل ألولولا وضتتتتتتتتع معايير تةاليل، حتى فيما يتعان  النوامذ الوحيدة،   -74
عب جليا ا إلى تيستتتتتتتير وستتتتتتتاستتتتتتتال الكت ، وتداب ير تنفيذ اتفاي من مل التةالة العالميل لتيستتتتتتتير التةالةر ووستتتتتتت 

 التةالةر وأطاقب أجوات واواعد بيانات جديدة عاى اإلنترنب.

  وأطان اصتحاج الدول  ل.تيتتتتتتاصت وجامعل ستتتتتتتانفولج المباجلة العالميل لاعمال الراميل، استتتتتتتكماصق  -75
مال  الت  يقوجها اصتحاج الدول  ل.تيتتتتتتتتتاصت والبنك الدول  وم ستتتتتتتتتستتتتتتتتتل بي  العالميل لااتتتتتتتتتمول ال لامباجلة
 .(73)غيتال وميايندا

ولة زت من مل األمم المتحدة لاتنميل اليتتتتتتتناعيل عاى التيتتتتتتتنيع م  العيتتتتتتتر الرام  م  تقريرها   -76
 Industrial Development Report 2020: Industrializing in the Digital Ageالتمتعتنتون  
عن التنميل اليتتتتتتتتتتتناعيل: التيتتتتتتتتتتتنيع م  العيتتتتتتتتتتتر الرام (، وجعمب المن مل الة وج ألج    2020)تقرير 

 استدامل التينيع واصبتكال الرام  إ  ان الةائحل.

 World Trade Report 2020: Government : عنوان اق وناتتتتتتترت من مل التةالة العالميل تقرير  -77

Policies to Promote Innovation in the Digital Age  الستتتتتتياستتتتتات    :2020  )تقرير التةالة العالميل
الحتوميل لتاتتةيع اصبتكال م  العيتتر الرام (. واستتتمرت المناااتتات  اتتأن التةالة اإللكترونيل م  مةاال  

 التةالة م  الخدمات، ونااش الماالةون م  اتفاي تكنولوجيا المعاومات سب  تحسين التنفيذ.

 Development.(74)  ولال عم   اأن الءرائب م  اصاتياج الرام ونار  ندوي النقد الدول -78

Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains   وناتتتتتر
 عن التنميل م  العالم: التةالة من أج  التنميل م  عير س.س  القيمل العالميل. اق البنك الدول  تقرير 

 Mapping Trade Tech: Trade in the عنواناق وناتتر المنتد  اصاتيتتاجت العالم  مناتتول  -79

Fourth Industrial Revolution and Advancing Digital Trade in Asia    لستتتتتتتتتتتتم  ريطل(
ةالة م  الثولة اليتتتناعيل الرا عل والن وض  التةالة الراميل م  استتتيا(، وادم تو تتتيات  تكنولوجيا التةالة: الت

 .(75)سياساتيل  اأن الدمع عبر الحدوج

  State of the Industry Report on Mobile Money 2019 عنوان  اق  ونارت الرا طل تقرير  -80
 .(76)ألموال ال اتف المحمولاق تن يمياق وم شر 

 لكترون التعا م اإل  

لقتد أج  إغ.ي المتدالو م  ةثير من الباتدان إ ان الةتائحتل إلى زياجة الوع   إمتتانات التعام عن  -81
  عد ولما ينطوت عايه من تحديات.

وجمعب اليونستتتتو معاق من مات جوليل وحتومات وشتتترةاى من القطاه الخاص م  تحالف عالم    -82
من أجت  التعايم، لاحفتاظ عاى معتايير التعايم والمستتتتتتتتتتتتتتتاواة م  أواتات األزمتات، بتدعم من أكتاجيميتل عتالميتل  

__________ 

(73) https://www.itu.int/en/ITU-T/extcoop/dcgi/Pages/default.aspx. 

(74) https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/05/29/Tec-h-tonic-Shifts-Taxing-the-Digital 

-Economy-49363. 

(75) https://www.weforum.org/reports/connecting-digital-economies-policy-recommendations-for-cross-border 

-payments. 

(76) https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/the-mobile-money-regulatory-index/. 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/05/29/Tec-h-tonic-Shifts-Taxing-the-Digital-Economy-49363
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/05/29/Tec-h-tonic-Shifts-Taxing-the-Digital-Economy-49363
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/05/29/Tec-h-tonic-Shifts-Taxing-the-Digital-Economy-49363
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/05/29/Tec-h-tonic-Shifts-Taxing-the-Digital-Economy-49363
https://www.weforum.org/reports/connecting-digital-economies-policy-recommendations-for-cross-border-payments
https://www.weforum.org/reports/connecting-digital-economies-policy-recommendations-for-cross-border-payments
https://www.weforum.org/reports/connecting-digital-economies-policy-recommendations-for-cross-border-payments
https://www.weforum.org/reports/connecting-digital-economies-policy-recommendations-for-cross-border-payments
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أستتتتتبوه التعام   ولمناستتتتتبل  .(77)لام الات تستتتتتعى إلى بناى الم الات ال.زمل لاتوميم واليتتتتتموج أثناى األزمات
المتنق ، تم الترةيز عاى أشتتتتتتال تيتتتتتدت التعام عن  عد لاةائحل. ولاإلضتتتتتامل إلى ذلك، أطاقب اليونستتتتتتو  

 .(78) اأن الموالج التعايميل المفتوحلاق جينامياق تحالف

واستتتحدثب اليونيستتيم واصتحاج الدول  ل.تيتتاصت مباجلة جي ا الت  تستتعى إلى للا ة  مدلستتل   -83
ونار الفرين العام  التا ع لاةنل النطاي العريف المعن  بو ت  المدالو  اق.  باد   11نترنب، ولدأت بتتتتتتتتتتتتت   ابتل اإل 

 ,The Digital Transformation of Education: Connecting Schools عنوان اق   اإلنترنب تقرير 

Empowering Learners تعامين(.)التحول الرام  لاتعايم: و ت  المدالو  اإلنترنب، تمتين الم 

 التطبيب عن  عد  

لقد ةانب الةائحل الاتتتت   الاتتتتاغ  لوةاصت اليتتتتحل  قياجة من مل اليتتتتحل العالميل. ومءتتتت.ق عن   -84
معالةل شتتتتتتواغ  اليتتتتتتحل العامل والاتتتتتتواغ  الطبيل، أ تتتتتتدلت من مل اليتتتتتتحل العالميل توجي ات  اتتتتتتأن تتبع  

صت  اتتتتتتتتتتتتتتأن المختاطر، وإشتتتتتتتتتتتتتراك المةتمعات  المختالطين، من تا متا يتعان  تاصعتبتالات األ .،يتل، واصتيتتتتتتتتتتتتتتا
وصح ب من مل اليتتحل العالميل ووةاصت أ ر  أن من شتتأن المعاومات المءتتاال أن ت ثر ستتاباق    .( 79)المحايل

عن عام المعاوماتر وه   يتتتتتتدج بناى شتتتتتتبتل  اق  وعقدت المن مل م تمر   .( 80)عاى اليتتتتتتحل العامل إ  ان الةائحل
الة ات المعنيل المتعدجةر  لاميل ُتعنى  اليتحل لتكون أمَّ الاتبتات،  قيتد تبي ن الفرص وتنستين الاتراكات بين  

، الت  تعط  األولويتل لاتعتاون العتالم  ونقت   2025-2020وتنفتذ اصستتتتتتتتتتتتتتراتيةيتل العتالميتل لايتتتتتتتتتتتتتحتل الراميتل  
المعرمل، ولتنفيذ اصستتتتتراتيةيات الوطنيل لايتتتتحل الراميل، وتحستتتتين الحوةمل والن م اليتتتتحيل المتمحولة حول  

 Digital Health عنوان    تحاج الدول  ل.تيتتتتتتتتاصت جلي.ق وناتتتتتتتترت من مل اليتتتتتتتتحل العالميل واص  .( 81)الناو 

Platform Handbook: Building a Digital Information Infrastructure (Infostructure) 

for Health    .)جلي  منيتل اليتحل الراميل: بناى بنيل تحتيل لامعاومات الراميل )معاومات أستاستيل( لايتحل(
  متكام.ق اق  والمن مل العالميل لاماكيل الفكريل ومن مل التةالة العالميل ن ة  وأ تتتتتتتتتدلت من مل اليتتتتتتتتتحل العالميل

 .(82)الفكريل لك  ُيت بع م  التيدت لاةائحل، حتى  النسبل لاقءايا المتعاقل  اليحل والتةالة والماكيل

المءتتتاال  لاستتتتياستتتتل العامل يستتتتتكاتتتتف ستتتتب  التيتتتتدت لناتتتتر المعاومات  اق  وناتتتترت اليونستتتتتو موجز  -85
 .(83)ويءع ا م  سياا ا

وةالل جوليل، التيدت   13وتو ى التحالف ألج  متامحل ولاى المعاومات م  أمريقيا، الذت يءم   -86
 .(84)لامعاومات المءاال م  أمريقيا

__________ 

(77) https://globaleducationcoalition.unesco.org/global-skills-academy. 

(78) https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer/dynamic-coalition. 

(79) https://apps.who.int/iris/handle/10665/332265; https://apps.who.int/iris/handle/10665/332049; 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Ethics_Contact_tracing_apps-2020.1ر  
 -https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement  :ان ر هذا الرا ا 

(rcce)-action-plan-guidance . 

(80) https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-beh 

aviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation. 

(81) https://www.who.int/teams/risk-communication/infodemic-management/1st-who-infodemiology-conference; 

https://www.who.int/docs/default-source/documents/gs4dhdaa2a9f352b0445bafbc79ca799 dce4d.pdf. 

(82) https://www.who.int/publications/i/item/9789240008267. 

(83) https://en.unesco.org/sites/default/files/disinfodemic_deciphering_covid19_disinformation.pdf. 

(84) https://news.un.org/en/story/2020/12/1079222. 

https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-%20(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-%20(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation
https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation
https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation
https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation
https://www.who.int/docs/default-source/documents/gs4dhdaa2a9f352b0445bafbc79ca799
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 Reimagining Global Health through عنوان  اق وناتتتتترت لةنل النطاي العريف مناتتتتتول  -87

Artificial Intelligence: The Road Map to AI[Artificial Intelligence] Maturity    إعاجة(
إلى نءتتتج الذةاى اص تتتطناع (.    تيتتتول اليتتتحل العالميل من  .ل الذةاى اص تتتطناع :  ريطل الطرين

 .(85)عن تةالب م  مةال اليحل الراميل م  عدة بادان ناميلاق وادمب الرا طل تقرير 

،يل لارامنل المتعاقل  اليتتتتتتتتتتتحل أثناى الةائحل. وتبحث  طل  واد اتءتتتتتتتتتتتحب أكثر الةوانُب األ . -88
العم  اصستتتتتتتتتراتيةيل الت  وضتتتتتتتتع ا مةاال أولولا  اتتتتتتتتأن حقوي اإلنستتتتتتتتان والتكنولوجيات م  مةال الطب  

 .(86)الحيوت هذه المسائ  م  ضوى التطول التكنولوج  السريع

 العمالل اإللكترونيل  

عالميل عاى اإلنترنب  قيتتتتتتتتتتد تباجل نتائج ماتتتتتتتتتتروع ا المتعان  عقدت من مل العم  الدوليل ندوة   -89
الم تتتتالات،   المعاومتتتتات واصتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتاصت، ونق  الم تتتتالات، وتطوير  العمتتتت  م  تكنولوجيتتتتا   مستتتتتتتتتتتتتتتقبتتتت  

 .(87)الدوليل وال ةرة

 .(88)واستةاب ولالف لابنك الدول  إمتانيل العم  من  عد م  بادان مختافل -90

 Jobs of Tomorrow: Mapping عنوان اق  اصاتيتتتتتتتتتتاجت العالم  مناتتتتتتتتتتول المنتد    وناتتتتتتتتتتر  -91

Opportunity in the New Economy (  ومائف ال د: لستتتتتتتتتتتتم  ريطل الفرص م  تقرير اصاتيتتتتتتتتتتتتاج
(، التذت أكد  2020)تقرير مستتتتتتتتتتتتتتتقبت  الومتائف لعتام   The Future of Jobs Report 2020الةتديتد( و

ى العماللر وعقد م تمَر امل إلعاجة تعيين الومائف  غيل استتتتتكاتتتتا  استتتتتمرال تأثير التكنولوجيا الةديدة عا
عن ثولة  اق  بيئل العم  المت يرة الت  ناتتتتتتأت عن الت يرات ذات اليتتتتتتال  اليتتتتتتحل واصاتيتتتتتتاجر وأطان برنامة

إعاجة اكتستتتاب الم الات ب د  مستتتاعدة اصاتيتتتاجات عاى بناى الم الات ال.زمل لاعيتتتر الرام ر ووضتتتع  
 .(89)لاعم  الةيد لامنيلميثاي مباج  

 البيئل اإللكترونيل  

لمد  إستتتتتت ام التكنولوجيات الحدوجيل المتقدمل م  اق ناتتتتتتر تحالف من وةاصت األمم المتحدة تقييم -92
وألول مرة، ُأجلجب القءتتتتتتتايا البيئيل ةموضتتتتتتتوه لئيستتتتتتت  م  تقييم   .(90)حمايل البيئل والتيتتتتتتتدت لت ير المنا 

يةريه منتد  حوةمل اإلنترنب. ووا تتاب الاةنل اصاتيتتاجيل ألولولا المستتاهمل م  تطوير ن ام المعاومات  
البيئيل الماتتتترك لد  الوةالل األولوليل لابيئل، الذت يومر معاومات بيئيل ألج  وضتتتع ستتتياستتتات اائمل عاى  

لانفايات  اق  وتحاياياق  إحيتتتتائياق  وناتتتتر اصتحاج الدول  ل.تيتتتتاصت وجامعل األمم المتحدة استتتتتعراضتتتت  .(91)األجلل
__________ 

(85) https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/resources/digital-health-a-health-system-strengthening -

tool-for-developing-countries/. 
(86) https://www.coe.int/en/web/bioethics/strategic-action-plan. 

(87) https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_755306/lang--en/index.htm. 

(88) https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34277. 

(89) https://www.weforum.org/events/the-jobs-reset-summit-2020/about; 

https://www.weforum.org/press/2020/01/the-reskilling-revolution-better-skills-better-jobs-better-education 

-for-a-billion-people-by-2030; https://www.weforum.org/reports/the-charter-of-principles-for-good-

platform -work. 

(90) https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/pr07-2020-frontier-technologies-are-key-tools-to-combat-climate 

-change.aspx. 

(91) https://www.unece.org/environmental-policy/environmental-monitoring-and-assessment/areas-of-

work/shared-environmental-information-system.html. 

https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/resources/digital-health-a-health-system-strengthening
https://www.weforum.org/events/the-jobs-reset-summit-2020/about
https://www.weforum.org/press/2020/01/the-reskilling-revolution-better-skills-better-jobs-better-education%20-for-a-billion-people-by-2030
https://www.weforum.org/press/2020/01/the-reskilling-revolution-better-skills-better-jobs-better-education%20-for-a-billion-people-by-2030
https://www.weforum.org/reports/the-charter-of-principles-for-good-platform%20-work
https://www.weforum.org/reports/the-charter-of-principles-for-good-platform%20-work
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/pr07-2020-frontier-technologies-are-key-tools-to-combat-climate
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وناااتتتتب عدة من مات،  ما مي ا لا طل اصتيتتتتاصت التقدميل، اصاتيتتتتاجات الراميل الدائريل    .(92)اإللكترونيل
 .(93)لاميين أكثر استداملاق واست .كاق الت  تتو ى إنتاج

  مباج  توجي يل لخطا اصتياصت الوطنيل م  حاصت الطوال  صتحاج الدول  ل.تياصت  ونار ا -93
والموالج ال.زمل لاحفاظ عاى  تتتتتتتموج اصتيتتتتتتتاصت أثناى األزمات،  ما م  ذلك توجي ات  اتتتتتتتأن التيتتتتتتدت  

 .(94)لاةائحل وتحاي  لافرص والقيوج الت  تةدها النساى م  حاصت الطوال  

، اليتاجل عن برنامج األمم  : ،يمل التوستع الحءترت المستتدام2020مدن العالم  تقرير واستتكاتف  -94
المتحدة لامستتتتوطنات الباتتتريل، مستتتاهمل التكنولوجيات الةديدة. وناتتترت مباجلة اصتحاج الدول  ل.تيتتتاصت  

 Accelerating City Transformation Using عنوان  اق من أجت  متدن ذةيتل مستتتتتتتتتتتتتتتتدامتل مناتتتتتتتتتتتتتتول 

Frontier Technologies .)تسريع تحوي  المدن بواسطل التكنولوجيات الحدوجيل( 

ويستتتتتخدم ن ام المعاومات م  من مل األل تتتتاج الةويل المعاومات الة رافيل المتانيل وغيرها من   -95
تكنولوجيات المعاومات واصتيتتتتتتتتتتاصت ألغراض جعم تحاي.ت األحوال الةويل واصستتتتتتتتتتترشتتتتتتتتتتاج ب ا م  إجالة  

بيئل. واد ألستتتتى م تمر البيانات األستتتتاو لاتحديث الاتتتتام  إلجالة بيانات األل تتتتاج الةويل  المنا  والمياه وال
 استتتتخدام التكنولوجيات الةديدة م  إطال ن ج شتتتام  لُن م األلض. وأُناتتتج منتد  مةتمع  لتيستتتير تباجل  

 .(95)الخبرات والمعاومات

 الزلاعل اإللكترونيل  

حدة الءتت ا عاى ستت.ستت  اإلمداجات ال ذائيل، مما زاج     ستتبب الةائحل انخفءتتب الد ول وزاجت -96
 من مخاطر الةوه وسوى الت ذيل.

وترةز مبتاجلة من متل األغتذيتل والزلاعتل عاى متا ينب   اتبتاعته من  طوات ألجت  القءتتتتتتتتتتتتتتاى عاى   -97
يتي    الةوه والفقر م  أشتد البادان ضتعفاق، ةما أن المن مل تيستر مةتمع ممالستل الزلاعل اإللكترونيل، الذت

تباجل المعال  عاى اإلنترنب  اتتتتتتتتتتأن الزلاعل وتنميل األليا ، وتعاونب اصتحاج الدول  ل.تيتتتتتتتتتتاصت عاى  
واعتمد مةاال من مل األغذيل والزلاعل    .(96)جعم وضتتتتتتتتع استتتتتتتتتراتيةيات الزلاعل اإللكترونيل م  ثمانيل بادان

جتتدول أعمتتال ولرنتتامج عمتت  جتتديتتدين لارامنتتل، وأعرب عن جعمتته لامنبر التتدول  لألغتتذيتل   165م  جولتتته  
والزلاعل الراميل. وناتتتترت من مل األغذيل والزلاعل واصتحاج الدول  ل.تيتتتتاصت جلاستتتتل عن الزلاعل الراميل  

 .(97)م  أولولا واسيا الوسطى واستءاما منتد  لحاول الزلاعل الراميل آلسيا والمحيا ال اج 

 . ( 98) لاميل ميممل لاحد من الخسائر ال ذائيل وهدل األغذيل اق  وأطاقب الاةنل اصاتياجيل ألولولا سوا  - 98
__________ 

(92) https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx. 

(93) https://www.apc.org/en/publications/circular-guide#background. 

(94) https://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/Publications/2020/Guidelines -

for-TTX.aspx; https://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/telecommun 

ications-ICT-contingency-plan-pandemic-response.aspx; https://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-

Telecommunications/ Pages/Women-ICT-and-Emergency-Telecommunications.aspx. 

(95) https://public.wmo.int/en/community-platform. 

(96) http://www.fao.org/hand-in-hand/en/; www.fao.org/e-agriculture/. 

(97) http://www.fao.org/about/meetings/council/cl165/documents/en/; 

http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA9578EN/; http://www.fao.org/asiapacific/events/detail-

events/en/c/1697/. 

(98) http://feedup.unece.org/. 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/Publications/2020/Guidelines%20-for-TTX.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/Publications/2020/Guidelines%20-for-TTX.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/telecommun%20ications-ICT-contingency-plan-pandemic-response.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/telecommun%20ications-ICT-contingency-plan-pandemic-response.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/
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 العاوم اإللكترونيل  

ن رت لةنل تستتتتتتتتتخير العام والتكنولوجيا ألغراض التنميل، م  جولت ا الثالثل والعاتتتتتتتتترين، م  جول   -99
 .(99)لتكنولوجيا الفءاىاق  ا اق التنميل المستدامل وأولب اهتمامالعام والتكنولوجيا واصبتكال م  

 واد شةع البرنامج اإلنمائ  اصبتكال الرام  م  التيدت لاةائحل. -100

 اتتتتتأن العاوم المفتوحل إ ان الةائحل، وطرحب ماتتتتتروه تو تتتتتيل  اتتتتتأن  اق  ون مب اليونستتتتتتو حوال  -101
قدت م تمر امل  اتتتتتتتتأن محو األميل م  المستتتتتتتتتقب  ب د   العاوم المفتوحل لتن ر فيه الدول األعءتتتتتتتتاى، وع

 .(100)استكاا  سب  تعبئل اصبتكال الفكرت 

وتتعتاون من متل األغتذيتل والزلاعتل ومن متل العمت  التدوليتل ولرنتامج األمم المتحتدة لابيئتل ومن متل   -102
العاميين والتقنيين والطبيين  اليتتتتحل العالميل والمن مل العالميل لاماكيل الفكريل مع الرا طل الدوليل لاناشتتتترين  

م  برنتتتامج البحوح من أجتتت  الحيتتتاة، التتتذت يتي  لاباتتتدان النتتتاميتتتل اصط.ه عاى مة.ت وةتتتتب واواعتتتد  
 عاميل. بيانات

 (8-التنوه وال ويل الثقافيان، والتنوه الا وت، والمحتو  المحا  )جيم )ح( 

الثقافيل الت   افت ا الةائحل، إلى جانب  أطاقب اليونستتتتتتتتتتتتتو برنامةاق يتعقب عاى اإلنترنب اآلثال   -103
موالج تستتتتتتتةيب لآلثال عاى مةتمعات الاتتتتتتعوب األ تتتتتتايل وتراث ا و تتتتتتناعات ا اإلبداعيل، واعتمدت إع.ناق  

إلى التمتين الرام  وتكنولوجيا الا ات ووستتتتتائا الاتتتتتعوب  اق   اتتتتتأن ل ات الاتتتتتعوب األ تتتتتايل، يتطري أيءتتتتت
وأطاقب اليونستتتتتتتو أيءتتتتتتاق مباجلة "ت ك ُةول" لتعزيز التعاون بين لواج األعمال والم ستتتتتتستتتتتات    .(101)األ تتتتتتايل

 المعنيل عاى جعم المن مات الثقافيل إ ان الةائحل.

. وأناتتتأ البنك الدول   2020ونوااتتتب القءتتتايا المتعاقل  ال ويل الراميل عاى نطاي واستتتع م  عام   -104
ولحثب الرا طل م  ن م هويل محمولل جديدة م  أمريقيا جنوب   .(102)يلجلي.ق لاممالستتتتتين  اتتتتتأن ال ويل الرام

 .(103)اليحراى

 (9-وسائا اإلع.م )جيم  ‘1’ 

لقد ةانب اليتتتتتحامل ومخاطر المعاومات المءتتتتتاال والخاطئل مواضتتتتتيع  الزة إ  ان الةائحل. وادم   -105
عن األمراض الةتائحتل وحريتل اق قرير المقرل الختاص المعن  بتعزيز وحمتايتل الحن م  حريتل الرأت والتعبير ت

 .(104)الرأت والتعبير 

__________ 

(99) https://unctad.org/meeting/commission-science-and-technology-development-twenty-third-session- 

virtual-informal-meeting. 
(100) https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation; 

https://en.unesco.org/news/learning-envision-future-first-world-summit-futures-literacy-unesco. 

(101) https://en.unesco.org/news/culture-covid-19-impact-and-response-tracker; 

https://en.unesco.org/news/pinos-declaration-chapoltepek-lays-foundations-global-planning-inter 

national-decade-indigenous. 

(102) https://id4d.worldbank.org/guide. 

(103) https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/resources/reimagining-identity-ecosystems-in-sub-

saharan-africa-with-mobile/. 

(104) A/HRC/44/49. 

https://unctad.org/meeting/commission-science-and-technology-development-twenty-third-session-virtual-informal-meeting
https://unctad.org/meeting/commission-science-and-technology-development-twenty-third-session-virtual-informal-meeting
https://unctad.org/meeting/commission-science-and-technology-development-twenty-third-session-virtual-informal-meeting
https://unctad.org/meeting/commission-science-and-technology-development-twenty-third-session-virtual-informal-meeting
https://en.unesco.org/news/pinos-declaration-chapoltepek-lays-foundations-global-planning-international-decade-indigenous
https://en.unesco.org/news/pinos-declaration-chapoltepek-lays-foundations-global-planning-international-decade-indigenous
https://en.unesco.org/news/pinos-declaration-chapoltepek-lays-foundations-global-planning-international-decade-indigenous
https://en.unesco.org/news/pinos-declaration-chapoltepek-lays-foundations-global-planning-international-decade-indigenous
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عن استق.ل اليحامل واصستي.ى عاى وسائا اإلع.مر ووا اب معالةل  اق  ونارت اليونستو تقرير  -106
المستتتائ  المتعاقل  ستتت.مل اليتتتحفيين، وص ستتتيما النستتتاى من م، بوستتتائ  من ا إط.ي  تتتندوي عالم  متعدج  

وستتتتائا اإلع.مر وأنةزت عدة جلاستتتتات عن البيئات اإلع.ميل الوطنيل  اصستتتتتناج إلى  المانحين لادماه عن  
 .(105)م شرات تطوير وسائا اإلع.م

 Balancing Act: Countering Digital عنوان  اق  وناتتتتتتتتتتتتتترت لةنتتل النطتتاي العريف تقرير  -107

Disinformation While Respecting Freedom of Expression   ازن: متامحل )كيم يتحقن التو
 المعاومات المءاال الراميل مع احترام حريل التعبير(.

 ووا   مةاال أولولا عماه م  جعم حريل وسائا اإلع.م وس.مل اليحفيين. -108

 (10-األ عاج األ .،يل لمةتمع المعاومات )جيم )ت( 

 أستتتتاليب تحترم حقوي اإلنستتتتان  انبر  العديد من المن مات الدوليل لكستتتتب لهان احتواى الةائحل   -109
والتنميل. واستتعرضتب مفوضتل األمم المتحدة الستاميل لحقوي اإلنستان أثر التكنولوجيات الةديدة عاى تعزيز 

وناتتتتتتتتر مةاال أولولا    .(106)وحمايل حقوي اإلنستتتتتتتتان م  ستتتتتتتتياي التةمعات،  ما مي ا اصحتةاجات الستتتتتتتتاميل
 .(107)اجة القانون وسي مةموعل أجوات عن الديمقراطيل وحقوي اإلنسان

جديدة م  النقا  الدائر  اتتتتأن حمايل البيانات والخيتتتتو تتتتيل. وأ تتتتدلت  اق واد  عثب األزمل لوح -110
 اتتتتأن حمايل البيانات و يتتتتو تتتتيت ا م  إطال التيتتتتدت  اق ماتتتتترةاق  األمم المتحدة والوةاصت الماتتتتالةل بيان

عن اق     الحن م  الخيتتتتتو تتتتتيل تقرير وأعد المقرل الخاص لد  مةاال حقوي اإلنستتتتتان المعن  .(108)لاةائحل
ولحث المنتد     .(109)جوانب الةائحل ذات اليتتتتتتتتال  الخيتتتتتتتتو تتتتتتتتيل، حتى ما يتعان من ا بتعق ب المخالطين

 .(110)اصاتياجت العالم  إعاجة تيميم  يو يل البيانات

عم  وتعتف اليونستتتو عاى وضتتع تو تتيل  اتتأن أ .،يات الذةاى اص تتطناع  والترويج إلطال   -111
إلى مباجئه المتمثال م  الحقوي واصنفتاح وإتاحل الحيتتتول  اق  ُتحاَّ  ضتتتمنه نتائج الذةاى اص تتتطناع  استتتتناج

 .(111)وماالةل الة ات المعنيل المتعدجة

وناتتر المتتب اإلاايم  لايونيستتيم م  شتتري استتيا والمحيا ال اج  نتائج أ حاح تناولب استتتخدام   -112
وأعدت اليونيستيم،  اصشتتراك مع شتراكل جي  الذةاى    .(112)التوا ت  اصجتماع األطفال والمراهقين لوستائا  

  .( 113) اص طناع ، توجي ات لوضع السياسات المتعاقل  حقوي الطف  م  سياي الذةاى اص طناع  الناشج
  عن اإلجالة الرشتتتتتيدة لبيانات األطفال وتو تتتتتيات وج  ت ا إلىاق  ولاإلضتتتتتامل إلى ذلك، أعدت اليونيستتتتتيم بيان

__________ 

(105) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375061; https://en.unesco.org/themes/safety-journalists/ 

dgreport; https://en.unesco.org/news/special-rapporteur-violence-against-women-publishes-report-

safety-women-journalists; https://en.unesco.org/global-media-defence-fund; https://en.unesco.org/ 

programme/ipdc/initiatives/mdis. 

(106) A/HRC/44/24. 

(107) https://www.coe.int/en/web/congress/covid-19-toolkits. 

(108) https://www.un.org/en/coronavirus/joint-statement-data-protection-and-privacy-covid-19-response. 

(109) A/75/147. 

(110) https://www.weforum.org/reports/redesigning-data-privacy-reimagining-notice-consent-for-huma 

ntechnology-interaction. 

(111) https://en.unesco.org/artificial-intelligence/ethics; https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372132. 

(112) https://www.unicef.org/eap/reports/our-lives-online. 

(113) https://www.unicef.org/globalinsight/featured-projects/ai-children. 

https://en.unesco.org/themes/safety-journalists/%20dgreport
https://en.unesco.org/themes/safety-journalists/%20dgreport
https://en.unesco.org/%20programme/ipdc/initiatives/mdis
https://en.unesco.org/%20programme/ipdc/initiatives/mdis
https://www.weforum.org/reports/redesigning-data-privacy-reimagining-notice-consent-for-humantechnology-interaction
https://www.weforum.org/reports/redesigning-data-privacy-reimagining-notice-consent-for-humantechnology-interaction
https://www.weforum.org/reports/redesigning-data-privacy-reimagining-notice-consent-for-humantechnology-interaction
https://www.weforum.org/reports/redesigning-data-privacy-reimagining-notice-consent-for-humantechnology-interaction
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ولالتعاون مع المفوضتيل األولوليل،    .(114)اطاه  تناعل األلعاب اإللكترونيل  اتأن تقييم اثالها عاى األطفال
تنكب اليونيستتيم عاى إنةاز جلاستتل عن استتتخدام األطفال لاتكنولوجيا الراميل إ  ان الةائحل. وناتتر مةاال  

 Handbook for Policymakers on the Rights of the Child in theأولولتتتتا ةتيبتتتتاق  عنوان  

Digital Environment    جلي   تانع  الستياستات إلى حقوي الطف  م  البيئل الراميل( ومباج  توجي يل(
 .(115)لتنائل األطفال م  العير الرام ، وة.هما يرةز عاى الحمايل من اصعتداى الةنس 

والتحر  الةنستتتتتتتتتتتتتت  الت  يطرح ا   ولفتب هيئل األمم المتحدة لامرأة العنايل إلى الت ديدات  العنف -113
استتتتتتتخدام اإلنترنب،  ما م  ذلك إستتتتتتاىة استتتتتتتخدام التكنولوجيات الةديدة، واستتتتتتتكاتتتتتتفب إمتانيل استتتتتتتحداح  

 عنوان اق  مءتتتتتتتتتتاىات لاميل امنل لانستتتتتتتتتتاى والفتيات. وناتتتتتتتتتترت م ستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتل الاتتتتتتتتتتبتل العنكبوتيل العالميل تقرير 
Women’s Rights Online: Closing the Digital Gender Gap for a More Equal World  

 )حقوي المرأة عاى اإلنترنب: سد الفةوة الراميل بين الةنسين من أج  عالم أكثر مساواة(.

 (11-التعاون الدول  واإلاايم  )جيم )ك( 

 اعتباله   . واد تير   البرنامج اإلنمائ  2020كانب الةائحل محول التعاون الدول  واإلاايم  م  عام   - 114
الةائحل،   وةالل تقنيل لائدة م  استتتتتتتتتتتتتتةا ل من ومل األمم المتحدة لآلثال اصجتماعيل واصاتيتتتتتتتتتتتتتاجيل المترتبل عاى 

 . ( 116) أمء    عاى الدول الذت يمتن أن ت جيه الرامنل عاى المد  القيير وم  إعاجة البناى  ات  اق  مادج 

إطتالاق لاتعتاون    تعتاون الرام "" ريطتل طرين األمين العتام من أجت  الويحتدج التقرير المتءتتتتتتتتتتتتتتمن   -115
المتعتدج األطرا  ولين الة تات المعنيتل المتعتدجة عاى تعزيز التطول الرام ، والتخفيم من المختاطر الت   

إلى تحقين عالم أكثر إنيتتتتتتتاماقر وهو يرةز عاى  اق ستتتتتتتعي  اد تناتتتتتتتأ عن الرامنل، وزياجة المنامع العامل الراميل
القدلات، وحقوي اإلنستتتتتتتان، والثقل، واألمن، والتعاون م  مةال تطوير الذةاى  اصتيتتتتتتتال، والاتتتتتتتمول، ولناى  

اص تتتتتتتطناع . ون م اصتحاج الدول  ل.تيتتتتتتتاصت ووةاصت أ ر  حاقات جلاستتتتتتتيل عاى اإلنترنب ومنتديات  
واستتتتتتتتتتحدح    .(117)لامناااتتتتتتتتتل من أج  إاامل حوالات بين ج ات معنيل متعدجة تتناول جوانب  ريطل الطرين

 .(118)لتقييم المنامع العامل الراميل م  ضوى  ريطل الطريناق لمنامع العامل الراميل معيال تحالف ا

وأ تتتتتتتتتتتتتتتدلت مراتل العمت  المعنيتل  تالتمويت  الرام  ألهتدا  التنميتل المستتتتتتتتتتتتتتتتدامتل ناتتتتتتتتتتتتتترة  عنوان   -116
People’s Money: Harnessing Digitalization to Finance a Sustainable Future    أموال(

تستخير الرامنل لتموي  مستتقب  مستتدام(، ولي نب مي ا الحاجل إلى ناتوى ن ام مال  محوُله المواطن،    الناو:
يمتنه اصستتتتتتتتتتتتفاجة من التقدم م  مةال ال ويل الراميل وال ياك  األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتيل، ألج  تطوير جي  جديد من 

 منيات التموي  الراميل.

ستتتتتتتتتاهمات م  تنفيذ نتائج القمل العالميل  وناتتتتتتتتتر اصتحاج الدول  ل.تيتتتتتتتتتاصت  . تتتتتتتتتل وافيل لام -117
لمةتمع المعاومات، وأباغ عن عماه م  المنتد  الستتتياستتت  الرفيع المستتتتو  المعن   التنميل المستتتتدامل، م  

 شراكلل مع وةاصت أ ر .

__________ 

(114) https://www.unicef.org/globalinsight/good-governance-childrens-data; 

https://www.unicef.org/partnerships/unicef-publishes-recommendations-online-gaming-industry-asse 
ssing -impact-children . 

(115) https://edoc.coe.int/en/children-s-rights/7513-parenting-in-the-digital-age-parental-guidance-for-

the-online-protection-of-children-from-sexual-exploitation-and-sexual-abuse.html. 

(116) https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus.html. 

(117) https://www.itu.int/en/itu-wsis/Pages/Contribution.aspx. 

(118) https://digitalpublicgoods.net/standard/. 

https://www.unicef.org/partnerships/unicef-publishes-recommendations-online-gaming-industry-assessing%20-impact-children
https://www.unicef.org/partnerships/unicef-publishes-recommendations-online-gaming-industry-assessing%20-impact-children
https://www.unicef.org/partnerships/unicef-publishes-recommendations-online-gaming-industry-assessing%20-impact-children
https://www.unicef.org/partnerships/unicef-publishes-recommendations-online-gaming-industry-assessing%20-impact-children
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 تني ن المواضيل -2 

 اليات التموي  )أ( 

اصتيتتتتال  اإلنترنب منعاق ل  ول أوجه ستتتتا طب الةائحل الءتتتتوى عاى الحاجل إلى اصستتتتتثمال م    -118
 عدم المساواة الراميل الت  تفاا م أوجه عدم المساواة اصجتماعيل واصاتياجيل.

 :Connecting Humanity عنوان اق  وناتتتتر اصتحاج الدول  ل.تيتتتتاصت الستتتتاكيل وال.ستتتتاكيل مناتتتتول  - 119

Assessing Investment Needs of Connecting Humanity to the Internet by 2030     و تتتتتتت(
، ،ي م فيه ( 2030اإلنستتتتتتتانيل  اإلنترنب: تقييم اصحتياجات اصستتتتتتتتثماليل لو تتتتتتتت  اإلنستتتتتتتانيل  اإلنترنب  حاول عام  

 المناسب.  اصستثمال المطاوب لتطوير ال ياك  األساسيل والتن يم والم الات وإنااى المحتو  وسب  تعبئل التموي  

 .(119)لةنل النطاي العريف نماذا تموي  التطوير المستدام لانطاي العريفويبحث أحد أمرال  -120

وغَدت م ستتتتتتتتتستتتتتتتتتات تةاليل ذات  تتتتتتتتتال بتكنولوجيا المعاومات واصتيتتتتتتتتتاصت اآلن من بين أكبر   -121
الاتتتترةات العالميل، حيث إن ا تستتتتتثمر م  التكنولوجيات الةديدة، من بين ا الذةاى اص تتتتطناع ، وم  ُن ج 

اصتيتتتتتتتال اإللكترون . ويقدم تموي  التنميل مستتتتتتتاهمل هامل، ص ستتتتتتتيما م  المةاصت الت  اد    جديدة لتمتين
تكون أا  جاذبيل لامستتتتتتتتتتتتثمرين التةاليين. واد وضتتتتتتتتتتتع البنك الدول  برامج إاايميل ل.ستتتتتتتتتتتتثمال الرام  م  

ل تطولات م  ة  باد من البادان. وهو منكب عاى بناى أجوات   رض الت يتتتتتتتتدت ألزمل  مناطن أمريقيا ومو 
م  األج  الطوي ، عاى أستتتتتتتتتتتاو زياجة عرض النطاي الترججت إل قاى اصتيتتتتتتتتتتتال، وضتتتتتتتتتتتمان    19-الكوميد

استتتتتتتتتتتتتتتمرال األعمتال، وتمتين التكنولوجيتا المتاليتل ونمتاذا األعمتال التةتاليتل الراميتل. وةتان اصستتتتتتتتتتتتتتتثمتال م  
الراميل الت  ينستتق ا البنك الدول ، مع  اصتيتتال  اإلنترنب محولاق هاماق  النستتبل لابنك الدول  وشتتراكل التنميل 

ترةيز البرامج عاى البيانات والم شتتترات، واصاتيتتتاج الرام ، واألمن الستتتيبران ، واإلنترنب الاتتتام  لاةميع،  
وياتتتتتتتت  اصستتتتتتتتثمال الخاص م    .(120)والحتومل الراميل، وتعميم الخدمات، والتطبيقات والمنيتتتتتتتات الراميل

 .(121)لدعم الرئيال لقطاه تكنولوجيا المعاومات واصتياصتشراكل التنميل الراميل ميدل ا

 حوةمل اإلنترنب )ب( 

 تعزيز التعاون   

أار برنامج عم  تونال لمةتمع المعاومات  الحاجل إلى تعزيز التعاون  اتتتتتأن اءتتتتتايا الستتتتتياستتتتتل  -122
الفرين العتتامتت  المعن  بتعزيز العتتامتتل التتدوليتتل المتعاقتتل  تتاإلنترنتتب. وأحتتاطتتب الةمعيتتل العتتامتتل عامتتاق  عمتت   

التعاون التا ع لاةنل المعنيل بتستتتتتتتتتتخير العام والتكنولوجيا ألغراض التنميل، ولالحاجل إلى موا تتتتتتتتتتال الحوال  
ز عاى النحو المتو ى م  برنامج عم  تونال  .(122)والعم  عاى تنفيذ التعاون المعزَّ

 منتد  حوةمل اإلنترنب  

م  بدايل الةائحل، وضتتتعب الاةنل اصستتتتاتتتاليل لاة ات المعنيل المتعدجة، التا عل لمنتد  حوةمل   -123
اإلنترنب،  طل طوال  لك  يقدم ا المنتد  عاى اإلنترنب. وُعقد اصجتماه الستتتتتتتتنوت الخامال عاتتتتتتتتر عاى  

__________ 

(119) https://broadbandcommission.org/workinggroups/Pages/WG6-2019.aspx. 

(120) https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/10/26/digital-development-partnership-annual-

report-responding-to-the-covid-19-crisis. 

(121) http://documents1.worldbank.org/curated/en/848061587152231518/pdf/Digital-Development-Partnership-

Annual-Review-2019-Making-Sure-That-No-One-Is-Left-Behind-in-the-Digital-Age.pdf. 

(122) A/RES/75/202. 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/848061587152231518/pdf/Digital-Development-Partnership
http://documents1.worldbank.org/curated/en/848061587152231518/pdf/Digital-Development-Partnership
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لةزت المواضتتيع  اإلنترنب وةان موضتتوعه الرئيستت  "اإلنترنب من أج   تتموج الباتتر والتءتتامن فيما بين م" و 
والتقرير عن  ريطل طرين األمين العام من  الفرعيل عاى البيانات والثقل والاتتتتتمول والبيئل، إلى جانب الةائحل  

ةان أكثر من نيتتتف م ياتتتالك فيه  اق،  باد  173ماتتتالك من    6  000. واد تستتتةَّ  أكثر من  أج  التعاون الرام 
شتتترة،  عد أن تمب جدولت ا لاستتتماح  أايتتتى ادل ممتن  جاستتتل عاى ال واى مبا  250ألول مرة. وُلثَّ أكثر من  

من الماتتتتالةل عبر مناطن زمنيل مختافل. و تتتتدل تقرير موجز إلى جانب لستتتتائ  تتناول المواضتتتتيع الرئيستتتتيل  
واد أشتتتتالت هذه الوثائن الختاميل    . ( 123)والنواتج اليتتتتاجلة عن المائدة المستتتتتديرة البرلمانيل وم تمر امل الاتتتتباب

ايد  الع.ال بين الرامنل والتنميل المستتتتتدامل، وإلى أهميل التعاون بين التخيتتتتيتتتتات وفيما بين  إلى الوع  المتز 
 عن تعاون الة ات المعنيل المتعدجة، والحاجل إلى التفاع  أكثر مع محام  جوليل أ ر .  القطاعات، مء.ق 

ومنتديات  اق،  ائت.م  23واد اضتتتتتتتتتتتتتطاعب ائت.مات جيناميل  أعمال فيما بين الدولات، وعدجها اآلن   -124
م تمل  الممالستتتتتتات الفءتتتتتتاى م  مةال األمن الستتتتتتيبران  والمحتو  المحا  واصعتبالات الةنستتتتتتانيل والنفاذ  
والبيانات والتكنولوجيات الةديدة، مع إعداج تقرير عن تةرلل منتديات الممالستتتتتتات الفءتتتتتتاى لك  تن ر فيه 

وأناتتتتتتتئب ثمانيل منتديات وطنيل وإاايميل جديدة لحوةمل   .(124)الاةنل اصستتتتتتتتاتتتتتتتاليل لاة ات المعنيل المتعدجة
م ستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتل وطنيل وإاايميل وشتتتتتتتتتتتبابيل، وعقد العديد من ا   131اإلنترنب، ولذلك باغ مةموه هذه المنتديات  
وينكتب مرين عتامت  معن  بتعزيز واستتتتتتتتتتتتتتتراتيةيتل منتتد    .(125)اجتمتاعتات عاى اإلنترنتب عاى متدال الستتتتتتتتتتتتتتنتل

اةنل اصستتتتتتتتتتاتتتتتتتتتاليل لاة ات المعنيل المتعدجة، عاى استتتتتتتتتتعراض التحستتتتتتتتتينات  حوةمل اإلنترنب، وهو تا ع ل
 .(126)المقترحل م   ريطل الطرين

 ،ياو تكنولوجيا المعاومات واصتياصت ألغراض التنميل  )ا( 

وةالل من    14تةمع الاتتتتتراكل المعنيل  قياو تكنولوجيا المعاومات واصتيتتتتتاصت ألغراض التنميل  -125
تحتتتدة والوةتتتاصت التتتدوليتتتل المعنيتتتل  ةمع البيتتتانتتتات وتحايا تتتا، وتقي م اصتةتتتاهتتتات، وتقترح  وةتتتاصت األمم الم

م شتتتترات لتحستتتتين القياو فيما يتعان  مةتمع المعاومات. وأارت الاةنل اإلحيتتتتائيل  األمم المتحدة القائمل  
م  المعنيل  المواضتتتتتتتتتتتيعيل الةديدة لم شتتتتتتتتتتترات تكنولوجيا المعاومات واصتيتتتتتتتتتتتاصت، وه  من إعداج مرال الع

بتكنولوجيا المعاومات واصتيتتتتتتتتتاصت التا عل لااتتتتتتتتتراكل ألغراض تحقين أهدا  التنميل المستتتتتتتتتتدامل، وتتناول  
الم شتتترات مستتتألل توامر واستتتتخدام تكنولوجيا المعاومات واصتيتتتاصت لتحقين األهدا ، واستتتتخدام األعمال  

 .(127)رونيل، والنفايات اإللكترونيل، والتعايمالتةاليل لتكنولوجيا المعاومات واصتياصت، والحتومل اإللكت

ولتد  اصتحتاج التدول  ل.تيتتتتتتتتتتتتتتاصت اتاعتدة بيتانتات  م شتتتتتتتتتتتتترات اصتيتتتتتتتتتتتتتتاصت/تكنولوجيتا المعاومتات   -126
م شتتتراق من أكثر من مائت  ااتيتتتاج، ويناتتتر اصتحاج الحقائن    180واصتيتتتاصت م  العالم، الت  تءتتتم أكثر من  

واأللاتتام المستتتتتتتتتتتتتتمتتدة من اتتاعتتدة البيتتانتتات، إلى جتتانتتب استتتتتتتتتتتتتتعراض اتةتتاهتتات أستتتتتتتتتتتتتعتتال تكنولوجيتتا المعاومتتات  
لقياو  اق منقح   لةمع البيانات اإلجاليل عن اصتيتتاصت وجلي.ق اق  منقح   وناتتر اصتحاج الدول  جلي.ق   . ( 128) واصتيتتاصت 

__________ 

(123) https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2020-outputs. 

(124) https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalitions; 

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/bpf-on-bpfs. 

(125) https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-regional-and-national-initiatives. 

(126) https://www.intgovforum.org/multilingual/content/working-group-on-igf-strengthening-and-strategy-

wg-strategy. 

(127) E/2020/24-E/CN.3/2020/37 رE/CN.3/2020/23. 

(128) https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx; https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Pages/facts/default.aspx; https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/pr08-2020-Measuring-

Digital-Development-ICT-Price-Trends-2019.aspx . 

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/working-group-on-igf-strengthening-and-strategy-wg-strategy
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/working-group-on-igf-strengthening-and-strategy-wg-strategy
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/pr08-2020-Measuring
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/pr08-2020-Measuring
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  .( 129) ل حيتتتتول األستتتتر المعياتتتتيل واألمراج عاى تكنولوجيا المعاومات واصتيتتتتاصت واستتتتتخدام م إياهاإمتاني
وُعقدت الندوة العالميل عن م شرات اصتياصت/تكنولوجيا المعاومات واصتياصت عاى اإلنترنب م  ةانون  

قدم المحرز ووضتتتتتتتتتتتتتتع اصتحاج الدول  ل.تيتتتتتتتتتتتتتتاصت إطال ل تتتتتتتتتتتتتتد لتقييم الت  .(130)0202األول/جيستتتتتتتتتتتتتتمبر  
" م  مةاصت نمو تكنولوجيا المعاومات واصتيتاصت  2030"اصتيتال  اإلنترنب  تتتتتتتتتتتتتتأهدامه المتعاقل ب  تحقين  نحو 

وشتتتتتتتتتتتتتمول تا واستتتتتتتتتتتتتتتدامت تا وابتكتالهتا وشتتتتتتتتتتتتتراكت تار وترج تفتا تتتتتتتتتتتتتيت  التقتدم م  التقرير الستتتتتتتتتتتتتنوت عن تنفيتذ الخطتل  
 . ( 131) واألناطل  اصستراتيةيل 

وتناتتتتر اليونستتتتتو    .(132)جلياه إلنتاا إحيتتتتاىات حول ااتيتتتتاج المعاوماتواد استتتتتكم  األونكتاج   -127
تقالير عن بيئات اإلنترنب الوطنيل الت  تخءتتتتتتع لاتحاي   اصستتتتتتتناج إلى م شتتتتتترات عالميل اإلنترنب القائمل  

تقييمتاق م  مراحت     20عاى مبتاج  الحقوي واصنفتتاح والنفتاذ وماتتتتتتتتتتتتتتتالةتل الة تات المعنيتل المتعتدجةر ويوجتد 
وناتتتتتر  تتتتتندوي النقد الدول  ومن مل التعاون والتنميل م  الميدان اصاتيتتتتتاجت ومن مل    . ( 133) مختافل من اإلعداج 

العتتتتتالميتتتتتل ةتيبتتتتت التةتتتتتالة    Handbook on Measuring Digital Trade عنوان  اق  التةتتتتتالة  )جليتتتتت  ،يتتتتتاو 
م   وحتدجت لا طتل الن تام العتالم  صتيتتتتتتتتتتتتتتاصت ال تاتف المحمول حةم تطولات ال تاتف المحمول   . ( 134) الراميتل( 

 The State of Mobile( و2020)اصاتيتتاج المحمول    The Mobile Economy 2020تقريرين  عنوان  

Internet Connectivity 2020    (،  اإلضتتتتتتتتامل  2020)حالل اصتيتتتتتتتتال  اإلنترنب عبر ال اتف المحمول
)تقرير الفةوة بين الةنستتين م  استتتخدام ال اتف المحمول    Mobile Gender Gap Report 2020إلى  
(. ويقيال م شتتر اصتيتتال  اإلنترنب المحمول، الذت وضتتعته لا طل الن ام العالم  صتيتتاصت  2020لعام  

ةافت ا، واستتتتعداج المستتتت اك،    ياك  األستتتاستتتيل لارلا  خدمل ال اتف المحمول، ومد  ُيستتتر المحمول، ال  ال اتف  
باتداق. و،ي م التحتالف من أجت  إنترنتب  تأستتتتتتتتتتتتتتعتال معقولتل تكتاليم   150والمحتويتات، والختدمتات م  أكثر من 

 .(135)النفاذ وأ دل تو يات  اأن القدلة عاى تحم  التكاليم إ ان الةائحل

  واالقت احاع  ارو التعايي من الجاصرةالنتاصل  -را عاا  

اب   مسل عار عاماق، اذن اعتماج برنامج تونال لمةتمع المعاومات ببدايل مرحال جديدة  النسبل   -128
لم تمر القمتتل العتتالم  لمةتمع المعاومتتات، تتمثتت  م  تنفيتتذ المبتتاج  واألهتتدا  المتفن عاي تتا  .ل م تمر 

 .(136)لمةتمع معاومات شام  لاةميع، محوُله اإلنسان وو ج ُته التنميلاق القمل  اعتبالها أساس

مالكثير مما تم تيتتتوله م  م تمر   .(137)واد ت ير الكثير م  الستتتنوات التتتتتتتتتتتتتتتتتخمال عاتتترة الماضتتتيل -129
القمل العالم  لمةتمع المعاومات اد تحقن، ب  تحقن أكثر منه. و تتال  إمتان عدج أكبر  تثير من الناو  

__________ 

(129) https://www.itu.int/en/publications/ITU-D/pages/publications.aspx?parent=D-IND-ITC_IND_HBK-

2020& media=paper; https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/manual.aspx . 

(130) https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/events/wtis2020/default.aspx. 

(131) https://itu.foleon.com/itu/connect-2030-agenda/home/. 

التتتتتتترا تتتتتتتا (132) هتتتتتتتذا  -https://unctad.org/meeting/working-group-measuring-e-commerce-and-digital  :انتتتتتتت تتتتتتتر 

economy-first-meeting. 

(133) https://en.unesco.org/internet-universality-indicators. 

(134) https://www.oecd.org/sdd/its/handbook-on-measuring-digital-trade.htm. 

(135) https://a4ai.org/affordability-report/report/2020/; https://webfoundation.org/research/covid-19-policy- 

briefings/ . 

(136) https://www.itu.int/net/wsis/outcome/booklet/declaration_A.html. 

(137) https://unctad.org/webflyer/fifteen-years-world-summit-information-society. 

https://www.itu.int/en/publications/ITU-D/pages/publications.aspx?parent=D-IND-ITC_IND_HBK-2020&
https://www.itu.int/en/publications/ITU-D/pages/publications.aspx?parent=D-IND-ITC_IND_HBK-2020&
https://unctad.org/meeting/working-group-measuring-e-commerce-and-digital-economy-first-meeting
https://unctad.org/meeting/working-group-measuring-e-commerce-and-digital-economy-first-meeting
https://a4ai.org/affordability-report/report/2020/;%20https:/webfoundation.org/research/covid-19-policy-%20briefings/
https://a4ai.org/affordability-report/report/2020/;%20https:/webfoundation.org/research/covid-19-policy-%20briefings/
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ل عاى األج زة الراميتل واستتتتتتتتتتتتتتتختدام تا. أمتا التطبيقتات والختدمتات الت  لم تكن معرومتل م  اآلن الحيتتتتتتتتتتتتتتو 
مقد أ تتتبحب م   تتتاب حياة العديد من الناو اليوم. واد تطولت األج زة المحمولل من مةرج    2005 عام

هواتف م  مع م ا إلى أج زة ةمبيوتر محمولل  اليد ت جت ومائف ص حيتتتتتتتتتتتر ل ا. وأ تتتتتتتتتتتبحب وستتتتتتتتتتتائا  
 تتتت  اصجتماع  والحوستتتتبل الستتتتحابيل ستتتتائدة وم ثرة لا ايل م  حياة الناو وستتتتب  عياتتتت م. وُيتواع أن  التوا

 تحدح موجات جديدة من اصبتكال اد ت جت إلى تحوصت م  التقدم  اتةاه تحقين أهدا  التنميل المستدامل.

ا المعاومتات  غير أن عتدم التكتام  الاتتتتتتتتتتتتتتتديتد ص يزال يطبع إمتتانيتات الحيتتتتتتتتتتتتتتول عاى تكنولوجيت -130
واصتيتتتتتتتتتتتتتاصت الت  تتفاوت فيما بين البادان وجا   البادان نفستتتتتتتتتتتتت ا، وما بين النستتتتتتتتتتتتتاى والرجال، وما بين 
األشتتتتتتتتخاص حستتتتتتتتب المناطن الت  يعياتتتتتتتتون مي ا أو حستتتتتتتتب ا ت.  الحياة الت  يعياتتتتتتتتون ا. واد تعززت  

عوااب لم تكن مقيوجة   التطاعات اإلنمائيل م   عف المةاصت، ولكن ا تقوضب م  مةاصت أ ر   سبب
 .ومرو  معاكسل. واد اسُتخدمب تكنولوجيات المعاومات ل ايات  ي  رة ولكن ا تسببب م  الءرل أيءاق 

وأم رت الستتنوات الت  انقءتتب منذ انعقاج م تمر القمل العالم  لمةتمع المعاومات أشتتياى ةثيرة:  -131
لت  تواج  ا المةتمعات م  ستتتتتتتعي ا إلى تاتتتتتتتتي   اوة التكنولوجيا م  إعاجة تاتتتتتتتتي  المةتمعات والتحديات ا

التكنولوجيتا ل.ستتتتتتتتتتتتتتتفتاجة من أمءتتتتتتتتتتتتتت  متا تتيحتهر والتفتاعت  بين الفرص والمختاطرر وأهميتل معتالةتل الفةوات  
الراميل والتخفيم من حدت ار واصعترا  المتزايد  أن وجوج مةتمع معاومات شتام  لاةميع، محوُله اإلنستان  

 الع.ال بين التنميل الباريل والتطول التكنولوج . وو ج ُته التنميل، لهن ببناى

ز اصهتمتتتام طياتتتل عتتتام  -132 . متتتأجت تكنولوجيتتتا المعاومتتات  19-عاى جتتتائحتتتل الكوميتتتد  2020واتتتد ترةَّ
واصتيتتتتتتتتاصت جولاق حاستتتتتتتتماق م  زياجة القدلة عاى التكيم مع اثال الةائحل. مستتتتتتتت  اب اصستتتتتتتتتمرال م  تومير 
الرعايل اليحيل والتعايم واطاعات من اصاتياج والترفيه. ومن ثم، يتاج يتون من الم ةد أن ا سر عب وتيرة 

ت. غير أن الةائحل اد ةاتتتتتتتتتفب أيءتتتتتتتتتاق عن أشتتتتتتتتتتال جائمل من عدم  الرامنل واصنتقال إلى مةتمع المعاوما
المستتتتتتتتتتتتتاواة م  تومير التكنولوجيا الراميل. فيةد َمن تومرت ل م إمتانيل الحيتتتتتتتتتتتتتول عاى تكنولوجيا المعاومات  
واصتيتاصت ومن يات اون ومائف تعتمد عاى استتخدام ا أنفست م م  وضتع أمءت  لتخط   عف اليتعولات  

انعدام المستتاواة    ائحل من وضتتع أولئك الذين ص تتومر لدي م هذه التكنولوجيات. واد أستت مالت  تستتببب مي ا الة
م  النفاذ الرام ، واصتيتال  اإلنترنب، والقدلة عاى تحم  التكاليم، ومحو األميل الراميل والموالج الراميل م   

المعاومات أن تتحقن، مقد أثبتب    عدم المستتتتتاواة م  الرماه اصجتماع  واصاتيتتتتتاجت. وإذا ما ةان لفوائد مةتمع
 .الةائحل  ات  أوض  أنه يةب تحقين ادل أكبر من المساواة م  اصنتفاه من تاك الفوائد لاةميع

وثمل ث.ثل تحديات أ ر  تناتتتتتتتتتتتتأ عن المستتتتتتتتتتتتائ  الت  جر  تناول ا والمباجلات والوثائن الت  ولج   -133
التعتتتتامتتتت  مع التةتتتتالب م   هتتتتذا التقرير، وعن  إطتتتتال    ذةرهتتتتا م   الةتتتتائحتتتتل. وهتتتتذه التحتتتتديتتتتات جزى من 

 .المعنون " ريطل طرين األمين العام من أج  التعاون الرام " التقرير 

ومن الواضتتتتتتتتتتتتتت  أن تع يم القيمتل اإلنمتائيتل لتكنولوجيتات المعاومتات واصتيتتتتتتتتتتتتتتاصت يتواف عاى   -134
راكتتتات بين  براى ةيم أن الاتتتتتتتتتتتتتت 19-التعتتتاون بين مختاف الة تتتات المعنيتتتل. مقتتتد أم رت أزمتتتل الكوميتتتد

التكنولوجيا والخبراى م  مةاصت التعايم واليتتتتتتتحل والبيئل، عاى ستتتتتتتبي  المثال،  ال ل الءتتتتتتترولة إذا ما أليَد  
لاتكنولوجيا أن تستتتتتتاعد م  تابيل اصحتياجات غير الماباة م  هذه المةاصت. والاةنل المعنيل بتستتتتتتخير العام  

حيوت لان ر الاتتتتتتتتتتتتتتتامت  م  اثتال التقتدم التكنولوج ، ومن    والتكنولوجيتا ألغراض التنميتل ه   مثتا تل محفت 
 عن مسائ  التعاون والحوةمل م  هذا الاأن. ضمنه الرامنل، مء.ق 

وتتنوه احتياجات مختاف البادان والمةتمعات المحايل. ويتتستتتتتتتتتتتتت  م م أثر التكنولوجيات الةديدة   -135
اض التنميل إلى أايتتى حد ممتن. وص غنى عن م  ستتيااات مختافل أهميل  ال ل  النستتبل لزياجة ،يمت ا ألغر 
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زياجة ماتتتتتتتتتتتتتتالةل الخبراى والمةتمعات المحايل من جميع أنحاى العالم إذا أليد لابادان الناميل أن تكون ممثَّال  
 تمام التمثي  م  مةتمع المعاومات الناشج.

ومتتات عاى نحو ويتمثتت  هتتد  المةتمع العتتالم  م  تحقين نتتتائج القمتتل العتتالميتتل لمةتمع المعا -136
م  باوغ أهدا  التنميل المستتتتتتتتتدامل. وال د  المنبثن عن مترة الةائحل هو عدم العوجة إلى  اق  يستتتتتتتتاعد أيءتتتتتتتت

الوضتع الستابن، وإنما إعاجة البناى عاى نحو أمءت ،  استتخدام اإلمتانات الت  تتيح ا التكنولوجيات الحاليل  
ةمعيل العامل نتائج القمل العالميل لمةتمع المعاومات  تيستيراق لاتعام  الاتام  والمستتدام. وعندما تستتعرض ال

، ستتتتتتتتتتتتتتيقتاو نةتاح مةتمع المعاومتات  مقتدال الفرص الت  يتون اتد أتتاح تا لاةميع، ولمتد   2025م  عتام  
مت ن من ل اى، ولعدج ما حمى من األشتتتتتتتتتتتخاص من الءتتتتتتتتتتترل، ولمقدال ما حقن من مائدة من التعاون   ما

 والة ات المعنيل والقطاعات اإلنمائيل.الرام  بين البادان 
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