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   المسائل االقتصادية والبيئية:
 تسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

م المرر  يي تنييدن اتدائل القمدة العدالميدة لمجتمل المعلومداع ومتدابعت دا     التقددم
 والدوليعلى الصعيدين اإلقليمي 

 تقرير األمين العام  

 موجز  
،  8/ 2007و  2006/46أُعدَّ هذا التقرير استتتتتتتتتتااي ا لقرا ا المادي ااالتتتتتتتتتتتا ا وااجتماع    

الدذين ُطِدب فيهما إلى األمين العام لألمم المتحدة أن يخبر الدان  المعني  بتستتتتتتتتتتتتتتخير العدم والت نولوجيا  
ألغراض التنمي  بتنفيذ نتائج القم  العالمي  لماتمع المعدومات. ويستتتتتتدر التقرير الىتتتتتتوا عدى الت و ات  

. وأعّدته أمان  مؤتمر 2021  الرئيستي  واألنشت   الت  الت دعه بها الاهات بتاال  المتتدح  ف  عام
األمم المتحتدة لدتاتا ة والتنميت  استتتتتتتتتتتتتتتنتا اا إلى المعدومتات الت  التدمتهتا  يتانتات ف  من ومت  األمم المتحتدة  

 ومن مات  ولي  وجهات أخرى باال  متدح .
 

 
  

__________ 
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 مقدمة  

ىتتتتتتتتتتتمن . وهو يت2006/46أُعدَّ هذا التقرير استتتتتتتتتتتتااي ا لقرا  المادي ااالتتتتتتتتتتتتتا ا وااجتماع    -1
مهتا   يتانتاا من  يتانتات من ومت  األمم المتحتدة ومن متات  وليت  وجهتات أخرى بتتتتتتتتتتتتتتتاالت     31معدومتات التدَّ

متتتدح    اا عدى  ستتال  وجهها إليها األمين العام لمؤتمر األمم المتحدة لدتاا ة والتنمي  )األون تا ( يدعوها  
تنفيذ نتائج القم  العالمي  لماتمع  فيها إلى تقديم إستتتتتتتتتتتتتتهامات يشتتتتتتتتتتتتتتان ااتااهات وا ناازات والع لات ف  

2021المعدومات. ويوِجز التقرير الت و ات واألنش   الت  شهدها عام 
(1) . 

 االتجاهاع الرئيسية -أوالا  

 الجائرة: الدروس المستيادة -ألف 

( تاثير عدى  ل جانب تقريلاا من جوانب الماتمع  19-كان لاائح  مرض فيروس  و ونا )كوفيد -2
اللشتترا وااالتتتتا . والد أثرت التختيىتتات ف  ا نتال المحد  والتاا ة الدولي  الناجم  عن القيو  المتتتتد   
يالاائح  تاثيراا ستتدبياا عدى إيرا ات الحمومات ومداخيل األفرا . وُفِقد ت الوئائ و واُلدِّا التعديمو وخىتتعه  

 التح  والخدمات العام  األخرى لىغوط عدى الموا  .

الت نولوجيات الرالمي   و اا هاماا ف  التختيف من آثا  الاائح ، فستتتتتتتمحه ياستتتتتتتتمرا ي  أكبر مما    وأ ت  -3
كان ستتتتتتتتتتتتتيمون مممناا لواها. وانتقده وئائ  ممتبي  عديدة إلى ا نترنه. وستتتتتتتتتتتتتمحه المعام ت عبر ا نترنه  

والخدمات. وتعدم ال  ب    لدمؤستستات التاا ي  واألستر المييشتي  يالحفاى عدى العرض وال دب  يما يخا الستدع 
عن يعد ف  اين أُغِدقه المدا س والاامعات. وأ ت الت نولوجيات الرالمي  أيىتتتتتتتتتتاا  و اا  ئيستتتتتتتتتتياا ف  ااستتتتتتتتتتتااي   
ال بي ، ايث ستتتتتتتهل التحديل الستتتتتتتريع لدبيانات الستتتتتتتريري  ت وير الدقااات واتخا  تدابير التتتتتتتتح  العام  ااتواا  

مرونتت  لهتتا اتتدو . فتتالتعدم عبر ا نترنتته والعمتتل عن يعتتد لم يمونتتا مممنين  العتتدوى. بيتتد أن هتتذل األمىدتت  عدى ال 
لداميع،  متا أنهمتا لم يح  تمتامتا محتل األستتتتتتتتتتتتتتاليتب التقديتديت  لدتعديم والعمتل. والتد اتدت التفتاوتتات ف  إممتانيت  

ا ت من ادة أوجه  الوبتول إلى الموا   الرالمي  من الد ة األفرا  والمؤستستات التاا ي  عدى ااستتفا ة، ويبدو أنها ز 
عدم المستتتتاواة ف  الحتتتتتول عدى الخدمات، يما ف   لد أوجه عدم المستتتتاواة المتتتتتتد  يالنوط ااجتماع . وتلاطا  

 التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمي  المستدام ، بل انعمي اتااهه ف  يعض الحاات. 

الاتائحت  عدى تعزيز أهميت  إتتاا   ويممن استتتتتتتتتتتتتتتخ د العتديتد من التد وس. فقتد ستتتتتتتتتتتتتتاعتدت هتذل  -4
الوبتتتتتول ياستتتتتعا  معقول  إلى عرض ن او عال  الاو ة ودلى الموا   الرالمي  والخدمات الت  تعتمد عديه.  

__________ 

أو وباو والدان  ااالتتتتتتتتتتتتتتا ي  وااجتمامي   ستتتتتتتتتتتتيا والمحير الها  و والدان  ااالتتتتتتتتتتتتتتا ي    اي   ااتتتتتتتتتتتتتتاات التقدمي و ومادي   (1)
ب و  وااجتمامي  لغرب  آستياو والدان  ااالتتتا ي  ألفري ياو والدان  ااالتتتا ي  ألو وباو والدان  ااالتتتا ي  ألمريما ال تيني  وال ا ي

اللغاا وف  إنتال الموا  ا يااي  وااتاا  بهم ألغراض جنستتتتتي و ومن م   والمؤستتتتتستتتتت  الدولي  لدقىتتتتتاا عدى استتتتتتغ ل األطفال ف  
األغذي  والز اع  لألمم المتحدة )الفاو(و وهيئ  ا نترنه لألستماا واأل الام المختتتت  )آيمان(و وااتحا  الدول  لراي ات ومؤسسات  

ز التاا ة الدولي و ممتب ملعوث األمين العام المعن   الممتلاتو وجميي  ا نترنهو وااتحا  الدول  ل تتتتتتتتتتتتتتتتاات )ااتحا (و ومر 
يالت نولوجياو ومن م  التعاون والتنمي  ف  الميدان ااالتتتتتتتتا او واألون تا و ومن م  األمم المتحدة لد فول و وبرنامج األمم المتحدة  

ومن م  األمم المتحدة لدتربي  والعدم والىقاف    ا نمائ  )البرنامج ا نمائ (و ود ا ة األمم المتحدة لدشتتتتؤون ااالتتتتتتا ي  وااجتمامي و  
و  )اليونستتتتمو(و وهيئ  األمم المتحدة لدمستتتتاواة بين الانستتتتين وتممين المرأة )هيئ  األمم المتحدة لدمرأة(و وببرنامج األمم المتحدة لدبيئ  

د ات والاريمت و وو تالت  األمم المتحتدة  ومن مت  األمم المتحتدة لدتنميت  التتتتتتتتتتتتتتتنتاميت  )اليونيتدو(و وممتتب األمم المتحتدة المعن  يتالمخت 
 غاث  وتشتتتتتتتغيل ال جئين الفدستتتتتتت ينيين ف  الشتتتتتتترو األ نىو والبند الدول و ومن م  التتتتتتتتح  العالمي و والمن م  العالمي  لدمد ي   

-https://unctad.org/webflyer/2021-reportالف ري و والمن م  العالمي  لأل بتتتا  الاوي و ومن م  التاا ة العالمي . ان ر  

secretary-general-progress-made-implementation-and-follow-outcomes-world . 
 .2022تمه زيا ة جميع المواالع الشلمي  المشا  إليها ف  الحواش  ف   انون الىان /يناير  م ا  : 
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و ان األفرا  والبددان الذين لديهم عرض ن او عال  الاو ة وميستتتتو  الت دف  أوفر ا اا لتحقيق القد ة عدى  
ت الاائح  عدى إئها  قيم  جمع البيانات ود ا تها وتحديدها  التتتتتمو  وأالل عرلتتتت  لةثا  لتتتتا ة. وستتتتاعد

ف  تممين الماتمعات من فهم التحديات وتحديد ااستتتتتاايات ودجراا تعدي ت ستتتتريع . وهذا أمر أستتتتاستتتت  
ل ستتااي  لألزمات الفو ي  والتخ ير ل نتعا  عدى الستواا. والد ستاعدت الاائح  أيىتاا عدى تعزيز أهمي  

ي  بين العدم وولتتع الستتياستتات العام ، لتممين اابت ا  من المستتاهم  ال امد  ف  التتتمو   بناا ع الات الو 
والتنمي  المستتتتتتدام . والد أبتتتتتلحه يعض المخاطر المرتل   يالت نولوجيات الرالمي  أكىر ولتتتتتوااا وأبتتتتتل   

اماي    التتتتتتتتدا لها أكىر إلحاااا. وأئهر ااعتما  عدى البيانات الشتتتتتتختتتتتتتي  لدعم التتتتتتتح  العام  أهمي 
أهمي  نشتتتتتتتتتتر المعدومات    (2)البيانات وأمنها. وعزز الوباا المعدومات  الذا اد ته من م  التتتتتتتتتتتح  العالمي 

 وممافح  المعدومات الخاطئ  والمعدومات المىدد .

ولن ت ون هذل آخر جائح و والبددان الت  أعدت خ  اا استتتتتتتتتتتتراتياي  توجد ف  ولتتتتتتتتتتتع أفىتتتتتتتتتتل   -5
ين التارب  الحالي  أهمي  ولتتتتتتع الهياكل األستتتتتتاستتتتتتي  ل تتتتتتتتاات ود ا ة  لىتتتتتتمان التتتتتتتمو  واانتعا . وتب

 البيانات والموا   المتاا  عدى ا نترنه ف  بدب خ ر األزمات.

 تغير المناخ والبيئة -باء 

إلى جتانتب الاتائحت ،   ز الماتمع التدول  عدى أزمت  المنتاف، يمتا ف   لتد من خ ل االتزامتات   -6
ة الستتتا ستتت  والعشتتترين لمؤتمر األطراف ف  اتفاقي  األمم المتحدة ا طا ي  يشتتتان تغير الت  اُلِ ع ه ف  الدو  

المناف. واألهمي  المتزايدة لدت نولوجيات الرالمي  تاعدها أستتتتاستتتتي  ف  الاهو  المبذول  لدوفاا بتدد االتزامات  
 وتحقيق ااستقرا  المناخ  وااستدام  البيئي .

ئتت  معقتتدة وتفتتاعديتت . فتتالتقتتدم المحرز ف  جمع البيتتانتتات وتحديدهتتا يممن والع التت  بين الرالمنتت  والبي -7
الحمومات والمؤستتستتات التاا ي  من تحستتين ال فااة واستتتهداف الموا  ، مما الد يؤ ا إلى خفض استتته    

 ال اال . ويسهم  لد ف  ولع استراتيايات لدحد من انلعاثات ال ربون والتختيف من ا ثا  المناخي .

هه شتتتتتتتر ات البيانات نحو استتتتتتتتخدام متتتتتتتتا   ال اال  المتاد ة ف  عمدياتها وف  مراكز والد اتا -8
البيانات. غير أن انتشتتا  األجهزة، ونمو أستتواو الفيديو واأللعاب، ونشتتر الت نولوجيات الاديدة القائم  عدى  

ستتتتتتتتتتزيد  الذ اا اابتتتتتتتتت ناع ، والنمو الستتتتتتتتتريع لحام ار   البيانات يزيد أيىتتتتتتتتتاا من استتتتتتتتتته   ال اال . و 
الت نولوجيات الرائدة مىل المر لات المستتقد  والعم ت المشتفرة من سترع  هذا ااستته  ، وا يزال من غير 
الوالتتت  ما هو التاثير البيئ  ال ويل األجل لدتغيرات ف  الستتتدو ، مى ا عن طريق العمل عن يعد. ويستتتهم  

 ا ف  مشاكل النفايات ا ل تروني .انتشا  األجهزة الشائع  مىل الهوات  المحمول  وسرع  تاديده

والد ستتتتتتتتتتتتاعدت هذل ااتااهات عدى زيا ة الوع  يااستتتتتتتتتتتتتدام  البيئي  الرالمي ، وه  هدف ملا  ة   -9
. وتت دب استتتراتيايات ااستتتدام   (3)جديدة متعد ة الو اات ف  إطا  برنامج األمم المتحدة لدتعاون الرالم 

ات التاا ي  أن تزيد إلى أالتتتتى اد إممانات استتتتنلاط البيانات  من الحمومات والمن مات الدولي  والمؤستتتستتت
 تاا   فااة استتخدام ال اال  وتعزيز تحقيق أهداف التنمي  المستتدام . ويتعين عدى الحمومات والمؤستستات  
التاا ي  أن تدمج الملا   البيئي  و فااة ال اال  والحد من النفايات ف  تتتتتتتميم الهياكل األستتتتتاستتتتتي  الرالمي   

 جهزة والخدمات وف  إ ا ة البيانات.واأل

__________ 

(2) https://www.who.int/health-topics/infodemic#tab=tab_1. 

(3) https://www.sparkblue.org/content/press-release-launch-new-global-initiative-advance-digital-

environmental-sustainability. 
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 التنمية والتكنولوجياع المتغيرة -جيم 

الت  انقىتته منذ انعقا  القم  العالمي  لماتمع المعدومات تقدماا  بيراا ف    15 شتتهدت الستتنوات ال -10
ستتاا  ت نولوجيا المعدومات. وأبتتلحه شتتلم  ا نترنه أهم وستتيد  ل تتتتاات يالنستتل  ل ىير من الناس، وأستتا

ألشتتتتتتتتتتتمال جديدة من التاا ة والتفاعل ااجتماع ، ومنتتتتتتتتتتتت ا بنيه عديها ال اعات أعمال جديدة. غير أنها  
ليسته ستوى جزا من ماموع  من الت نولوجيات المبت رة الت  تعتمد عدى الرالمن ، يما ف   لد التعدم ا ل   

لواالع اافترالتتت ، والحوستتتل  ال مي .  والذ اا اابتتت ناع ، واتخا  القرا ات الخوا زمي ، والتشتتتغيل ا ل ، وا
 واسترعى انتلال الامهو  مؤخراا ااندمال المحتمل لدواالعين اافترال  والما ا  يما يسمى الميتافيرس.

الماتمعتتتتات   - 11 فه  التتتتا  ة عدى تحويتتتتل  ف  هتتتتذل الت نولوجيتتتتات.  وهنتتتتا  ت و ات جتتتتديتتتتدة مستتتتتتتتتتتتتتمرة 
دها، وستتتتتتتتتتوف تتفاعل يعمق مع الاهو  الرامي  إلى تحقيق  وااالتتتتتتتتتتتتا ات تحوي ا أكىر جذ ي  من ا نترنه وا 

التنمي  المستتدام . وتعمل الحمومات والمن مات الدولي  والمؤستستات التاا ي  يشتمل متزايد عدى استت شتاف هذل  
ا ممتانيت  الت  تعززت خ ل هتذل الاتائحت . وتشتتتتتتتتتتتتتمتل ااتاتاهتات ف  الت نولوجيتات الرائتدة، والع الت  بين التنميت   

"تقرير الت نولوجيا    والرالمي ، والحاج  إلى اابت ا  مع ا نتتتتتتتاف مولتتتتتتوط منشتتتتتتو  األون تا  المعنون  اللشتتتتتتري 
 . التوفيق بين اابت ا  وا نتاف   - الدحاو بر ب موجات التقدم الت نولوج    :2021واابت ا  لعام  

، الحواجز  بيانات من أجل اياة أفىتتتتتتل"  :2021"تقرير التنمي  العالمي   ويحد  البند الدول ، ف    -12
الت  تحول  ون تحقيق ا ممتانتات الت نولوجيت ، يمتا ف   لتد الع الت  بين األهتداف التاتا يت  وا نمتائيت  ف  
  إ ا ة البيتتانتتات، ون م البيتتانتتات غير المتوافقتت ، وانعتتدام ثقتت  الامهو و وي اق الحتتاجتت  إلى عقتتد اجتمتتاع 
جديد، أا "اتفاو بين جميع المشتتا  ين ف  عمدي  إنشتتاا البيانات ودعا ة استتتخدامها وتلا لها يعزز الىق  ف  
 أنهم لن يتىر وا من تلا ل البيانات وأن جزاا من ال يم  الت  تولدها البيانات سُتستح ق عدى الدم المساواة". 

الستتتتتتتتتتتتتتدو  وتبتتدل المعتتايير ااجتمتتاميتت    وبتتكممتتان اابت تتا ات ف  الت نولوجيتتات الرائتتدة أن تغير  -13
وااالتتتتتتا ي  وغيرها من المعايير البل أن تتتتتتل  آثا ها والتتتتح  تماماا أو البل أن تتعامل معها الحمومات.  
وأ ت الشتتتتتتتتتتتتتتواغل المتعدق  يالمخاطر المحتمد  إلى مناالشتتتتتتتتتتتتتتات واستتتتتتتتتتتتتتع  الن او يشتتتتتتتتتتتتتتان أخ قيات الذ اا  

عد  بتتتتتتتتتتتتغير من البددان أيىتتتتتتتتتتتتاا مخاوف من أن البددان  اابتتتتتتتتتتتت ناع . وأثا  تر ز اابت ا  الرالم  ف  
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  معتمدة عدى ماموع  لتتتتتتتتتتتتتيق  من المو  ين لدمنتاات والخدمات الت  تز ا  أهمي  ل ز ها   
الوطن . ويتعين عدى األمم المتحدة والمن مات الدولي ، يما فيها الدان  المعني  بتستتتتتتخير العدم والت نولوجيا  

ف  ستتتتتتتبل  فال  استتتتتتتتااي  الت نولوجيات الرائدة لمتتتتتتتتال  جميع البددان، وتوزيع   ألغراض التنمي ، أن تن ر 
القد ات ال زم  استتتتتتتتتتغ ل البيانات ألغراض التنمي  توزيعاا عا اا، مى ا من خ ل ت نولوجيات المعدومات  

 وااتتاات المفتوا  المتد  والشفا ي  وتقاسم الت نولوجيا.

 السيبراايإدارة البياااع واألمن  -دال 

أ ى الدو  المتزايد لدبيانات ف  التنمي  إلى زيا ة ااهتمام يك ا ة البيانات واو متها. وتُناال ش عدى   -14
ن او واستع مستؤوليات شتر ات البيانات تاال مستتعمد  خدمات من البيل محر ات اللحث ومنتتات وستائل  

 التوابل ااجتماع ، ا سيما  يما يتعدق يالختوبي .

ق يعض المؤستتتتتتتستتتتتتتات التاا ي  من البيانات أكىر مما تحتفق يه الحمومات عن األفرا  ف  وتحتف -15
ماتمعاتها. ولهذل البيانات قيم  تاا ي  ودنمائي  عدى اد ستتتتتتتتتتتتتواا. ويممن لدمعدومات المستتتتتتتتتتتتتتمدة منها عن 
   التتتتتتتتتح  العام ، مى ا، أن تستتتتتتتتاعد الحمومات ومقدم  الخدمات التتتتتتتتتحي  عدى تحديد المشتتتتتتتتاكل والموا  

المستتتهدف ، وتعزيز الرفال الفر ا، واستتتلاو األوبئ ، وخفض الت اليف، ودلتتاف  قيم  اجتمامي  واالتتتتا ي .  
وف  الوالته الحتالتتتتتتتتتتتتتتر، لم يتم التوبتتتتتتتتتتتتتتتل يعتد إلى توافق ف  ا  اا يشتتتتتتتتتتتتتتتان ترتيلتات تلتا ل البيتانتات بين 
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   خفاا هوي  البيانات، لحماي   ااستتتخدامات التاا ي  وا نمائي . وثم  ااج  أيىتتاا إلى توفير وستتتائل فعال
 المستخدمين من ااالتحام أو المراقل .

و ا ت مناالشتتتتتات أكىر ادة يشتتتتتان او م  البيانات وموالعها عدى التتتتتتعيد الدول .  لعض الحمومات   -16
والشتتتتر ات ترغب ف  أن تُقدَّل إلى أ نى اد القيو  المفرولتتتت  عدى تدفقات البيانات عبر الحدو . وتشتتتتعر أخرى  

لقدق من أن  لد الد يعرض المتتتال  الوطني  أو األمن الوطن  لدخ ر ويفىتتدون عدى األالل اااتفاى بلعض  يا 
أنواط البيانات محدياا. ويتم استتت شتتاف نما ل الحو م  وستتبل التختيف من الشتتواغل ف  منشتتو  األون تا  المعنون  

 . لمن تتدفق البيانات"   - التنمي   تدفقات البيانات عبر الحدو  و   :2021"تقرير ااالتتا  الرالم  لعام  

واألمن الستتتتتيبران  أمر أستتتتتاستتتتت  ف  إ ا ة البيانات. ويزيد الدو  المتزايد لدبيانات عبر الماتمعات   -17
من مختاطر انتهتاكتات البيتانتات والمختاطر المرتل ت  بهتا، ا ستتتتتتتتتتتتتتيمتا عنتدمتا تعرض هتذل األخيرة الختدمتات  

ي  عدى الشتتتتتتلمات الرالمي  واألفرا  عدى اد ستتتتتتواا خ ل  األستتتتتتاستتتتتتي  لدخ ر. والد از ا ت الهامات ا جرام
. وهنا  أيىتتتتاا شتتتتواغل يشتتتتان المعدومات المىتتتتدد  والتدخل ف  العمديات  (4)الاائح  وأبتتتتلحه تز ا  ت و اا 

 الديمقراطي . والتعاون الدول  لدحفاى عدى الواعد األمن السيبران  وتحسين معاييرل أولوي  من األولويات.

 التعاون الرقمي -هاء 

.  ( 5) "خري   طريق من أجل التعاون الرالم "استتتتتتتتتتتتتمر التقدم ف  تنفيذ تقرير األمين العام المعنون   -18
و ان الغرض من التقرير هو التاكيد عدى ال بيع  المعقدة لدماتمع الرالم  الناشتتتتتتتر وتاثيرل عدى  ل جانب  

 من جوانب التنمي  اللشري ، الماتميي  والشختي .

بر انتشتا  ت نولوجيا المعدومات وااتتتاات المتزايد وسترع  ت و ها الحدو  التقديدي  لدستياست   ويع -19
العام ، مما يت دب أنواعاا جديدة من الحو م  والتن يم والشتتتتتتتتتتتراك  بين الحمومات والمؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتات التاا ي   

دختتتدمتتتات ا ل ترونيتت   والماتمع المتتتدن . وال بيعتتت  العتتتالميتتت  لدرالمنتتت ، وا ستتتتتتتتتتتتتتيمتتتا ال تتتايع العتتتابر لدحتتتدو  ل
والمعام ت الرالمي ، تؤثر أيىتتتتتاا عدى الحدو  بين الحو م  الوطني  والدولي . ويت دب التغير الستتتتتريع الذا  
ا يممن التنبؤ يه ستتتتترع  أكبر بين أبتتتتتحاب المتتتتتتدح ، يما ف   لد القد ة عدى  مج الفرد الاديدة مع  

   يحقوو ا نسان والتنمي  المستدام .القواعد واألهداف الدولي  الراسخ ، مىل تدد المتعدق

وتت دتب هتذل ااتاتاهتات اابت تا  ف  الحو مت  و تذلتد ف  الت نولوجيتا. والتد يستتتتتتتتتتتتتتر ئهو  نهج  -20
متعد ة أبتتحاب المتتتدح  أالرتها القم  العالمي  لماتمع المعدومات عمدي  بتتنع القرا  وممَّن من استتتغ ل  

استتتتتتتتتتتغ اا أكىر فعالي . ويت دب ال ايع المعقد والشتتتتتتتتتتامل لدتنمي   الفرد الناشتتتتتتتتتتئ  عن ماتمع المعدومات  
الرالمي  أن ت ون المشا    أيىاا متعد ة الق اعات ومتعد ة التختتات، مع  بر الفرد اافترالي  الت   

 يتم تحديدها من خ ل الت نولوجيا يالقيو  الت  تحد ها العدوم ااجتمامي  وعدم ااالتتا .

و  الحو مت  المتعتد ة األطراف أيىتتتتتتتتتتتتتتتاا ل ستتتتتتتتتتتتتتتفتا ة من الفرد الاتديتدة لدتنميت  وينلغ  أن تت  -21
المستتتتتتتتتتتتتتتدام  والمخاطر الت  تهد ها. ويهد  انتشتتتتتتتتتتتتتتا  المحافل المتعد ة األطراف المعني  ياوانب الماتمع  

ز واجيت  والتنتافر، ف  اين أن الشتتتتتتتتتتتتتتراكت  والتعتاون لتتتتتتتتتتتتتترو يتان لتحقيق األهتداف التدوليت   الرالم  يخ ر اا
مشتتتر  . وتاعل فىتتااات بتتنع القرا  المتعد ة أو المتنافستت  من التتتعب عدى البددان النامي  أن تؤ ا  ال

 و اا  ام ا ف  بتتنع القرا . ويستتعى برنامج األمم المتحدة لدتعاون الرالم  إلى بناا التماستتد وتوافق ا  اا،  
 .2025دومات ف  عام وسيشمل جزااا ااسماا من استعراض نتائج القم  العالمي  لماتمع المع

__________ 

(4) https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-

rate-of-cyberattacks-during-COVID-19. 

(5) https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/; https://digitalcooperation.org/. 
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 التنيين والمتابعة على الصعيد اإلقليمي -ثااياا  

 أيريقيا -ألف 

ا يزال ااتتتتتتتتتتتتتتتتال ا ل ترون  ف  أفري يا أالل مما هو عديه ف  المناطق األخرى، ومع  لد فكن   -22
ن   استتتتتتتتتخدام ت نولوجيا المعدومات وااتتتتتتتتتتاات ينمو يستتتتتتتترع  وعرف تستتتتتتتتا عاا خ ل الاائح . وتعمل الدا

ااالتتتتتتتتتا ي  ألفري يا وااتحا  األفريق  مع و اات األمم المتحدة وشتتتتتتتر اا الق اط الخاد ل ستتتتتتتتفا ة من 
الفرد المتتتتتتتتتد  بت نولوجيا المعدومات وااتتتتتتتتتاات. وأطدقه الدان  ااالتتتتتتتتتا ي  ألفري يا منتتتتتتتت   المي  

اعدة الحمومات عدى تحديل تتعدق يالاائح  عدى ن او أفري يا، يالشتتتراك  مع مؤستتتستتتات ااتتتتتاات، لمستتت
 اااتياجات وتوجيه الموا   لدتتدا لهذل الاائح .

وأجرت اليونستتمو ومر ز يحوث التنمي  الدولي  استتتقتتتااا ألولويات الذ اا اابتت ناع  والد اته،   -23
 .(6)وشد ا عدى الحاج  إلى تعزيز القد ة ف  أفري يا عدى تحقيق مماسب من الت نولوجيا

  استتت  ال ري  لستتتياالات   14 ة ااالتتتتتا  الرالم  من أجل أفري يا التايع  لدبند الدول   وأجرت ملا  -24
تتعدق يالهياكل األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتي  والمنتتتتتتتتتتات والخدمات المالي  والمها ات واألعمال التاا ي  لتوفير المعدومات  

 ال زم  لإلالراض الذا يقدمه البند الدول .

أجل أفري يا الرالمي  مشتتتتتتروعاا مشتتتتتتتر اا بين ااتحا  األفريق   وتمىل ملا  ة الستتتتتتياستتتتتتات والتن يم من   -25
وااتحا  األو وب  وااتحا  الدول  ل تتتتتاات يهدف إلى تحقيق أمىل استتتتخدام لد يف، ومواام  الستتتياستتتات  
والدوائ ، وتعزيز مشتا    أبتحاب المتتدح  ف  بتنع الستياسات المتتتد  يا نترنه. ويعمل ااتحا  األفريق   

 . (7)إطا  لسياسات البيانات بدعم من مر ز يحوث ت نولوجيا المعدومات وااتتاات ف  أفري يا  عدى ولع

 آسيا والمريط ال ادئ -باء 

ولتعه الدان  ااالتتتا ي  وااجتمامي   ستيا والمحير الها   مشتروط خ   عمل لتنفيذ ال ريق   -26
اون ا الديم  من أجل توفير ااتتتتتتتتتتتتتتتتال  الستتتتتتتتتتتتتتريع لدمعدومات ف  آستتتتتتتتتتتتتتيتا والمحير الهتا   ير ز عدى التعت

. وأجرت الدان    استات ااات إفرا ي  عن (8)ا ل ترون  لداميع، والبيانات والت نولوجيا الرالمي  والت بيقات
ااتتال ا ل ترون  المادا ف  خمس  بددان و  اسات لتقييم تحسين ااتتال ا ل ترون  عبر الحدو  ف  

  الديمي  لتلا ل ا نترنه.آسيا الوس ى والنقاط  ون ا

،  "تقرير الايل الرالم  لراي   أمم جنوب شتتتتتتتترو آستتتتتتتتيا" وادل المنتدى ااالتتتتتتتتتتا ا العالم ، ف   -27
 الع ال  بين الاائح  والرالمن  ف  ست  بددان ف  جنوب شرو آسيا.

 غرب آسيا -جيم 

كل األستتتتاستتتتي  ف  المن ق   تعمل ا ستتتتموا عدى تعزيز التنمي  ف  ماال الخدمات ا ل تروني  والهيا -28
العربي . وتشتتتتمل التحديات توافر ا نترنه ويستتتتر ت دفتها، وا ستتتتيما ف  أالل البددان نمواا والبددان الخا ج  من  

__________ 

(6) https://en.unesco.org/news/unesco-launches-findings-artificial-intelligence-needs-assessment-

survey-africa. 

(7) https://afroaware.com/data-policy-framework-in-africa-What-you-need-to-know. 

(8) https://www.unescap.org/our-work/ict-and-disaster-risk-reduction/asia-pacific-information-

superhighway-platform. 
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نزاطو واألمن الستتتتيبران و والفوا و الرالمي  الانستتتتاني  والاغرا ي و والستتتتياستتتتات المتعدق  ياابت ا  وااستتتتتىما .  
تتتتتتتتتاات، وجامع  الدول  ؤون ااالتتتتتتتتتا ي  وااجتمامي ، وااتحا  الدول  ل وعمده ا ستتتتتتتموا مع إ ا ة الشتتتتتتت

. وأعدت اليونستتمو مع جامع  الدول  (9)العربي ، واألون تا ، واليونستتمو لتن يم منتدى التعاون والتنمي  الرالميين
. وبا لتتتتتتتتتتاف  إلى  (10)والمعدوماتالعربي  جدول أعمال  المياا لين ر  يه مادي الوز اا العرب ل تتتتتتتتتتتتاات  

  لد، ساعدت اليونسمو ف  بناا القد ات ال زم   جراا استعرالات وطني  لدتنمي  الرالمي  ف  المن ق .

 أوروبا -دال 

ق الدان  ااالتتتتتتتتا ي  ألو وبا أعمال مر ز األمم المتحدة لتيستتتتتتير التاا ة واألعمال التاا ي    -29 تنستتتتتتّ
يات يشتتان تيستتير التاا ة ومعايير إل تروني  لدحمومات والمؤستتستتات التاا ي .  ا ل تروني  الذا يىتتع توبتت

"تيسير التاا ة الرالمي  والمستدام : التقرير ا الديم  لدان  ااالتتا ي   والد نشرت الدان  ااالتتا ي  ألو وبا  
از:  ليتل  و عم المشتتتتتتتتتتتتتتتا يع المبت رة عتتاليتت  النمو ف  أو وبتتا الشتتتتتتتتتتتتتترقيتت  وجنوب القوالتت 2021ألو وبتتا لعتتام  

 .السياسات ف  الدان  ااالتتا ي  ألو وبا"

ويع   مادي أو وبا األولوي  لدعمل المتعدق يحري  التعبير، والختتتتتتتتتتتوبتتتتتتتتتتي  واماي  البيانات،   -30
واألمن السيبران ، واماي  ال فل، ووسائر ا ع م ف  العتر الرالم ، ون م مع امومت  الوايات المتحدة  

 .(11)عالمي  عن اقوو ا نسان ف  الماال الرالم األمريمي  واليايان ندوة 

"، وهو برنامج لدتنمي  الرالمي  ف  2030وأبتتتتتتد ت المفولتتتتتتي  األو وبي  "البوبتتتتتتد  الرالمي  لعام   -31
الحمومتت  واألعمتتال التاتتا يتت  والمهتتا ات والهيتتاكتتل األستتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيتت  ف  أعقتتاب الاتتائحتت و واالتراتته ملتتا  تين  

مي  والانون لألستتتتتتتتتواو الرالمي ، تتعدقان يك ا ة المنتتتتتتتتتتات ا ل تروني   تشتتتتتتتتتريعيتين، هما الانون لدخدمات الرال
 .(12)ال بيرة، ودطا اا لدتنمي  الرالمي 

 أمريكا الالتينية ومنطقة البرر الكاريبي -هاء 

تعمل الدان  ااالتتتتتا ي  ألمريما ال تيني  ومن ق  اللحر ال ا يب  بوبتتتفها األمان  التقني  لادول   -32
،  2020ألمريمتا ال تينيت  ومن قت  اللحر ال تا يب  التذا اتفق عديته وز اا المن قت  ف  عتام    األعمتال الرالم 

مع مااات التر يز التالي : الهياكل األستتتتاستتتتي و وااالتتتتتتا  الرالم و والحموم  الرالمي و وا  مال والمها ات  
ديميت و والتعتاون ا الديم   الرالميت و والت نولوجيتات النتاشتتتتتتتتتتتتتتئت و والىقت  واألمن الرالم و والستتتتتتتتتتتتتتوو الرالميت  ا ال

. ونشتتتتتترت الدان  ااالتتتتتتتتا ي  ألمريما ال تيني  ومن ق  اللحر ال ا يب  تقا ير عن الت نولوجيات  (13)الرالم 
الرالميتت  من أجتتل مستتتتتتتتتتتتتتتقبتتل جتتديتتد، مع التر يز عدى الرعتتايتت  ااجتمتتاميتت  وا  متتال، والتنميتت  ا نتتتاجيتت ، 

__________ 

(9) https://www.unescwa.org/events/arab-forum-digital-cooperation-and-development. 

(10) https://archive.unescwa.org/publications/arab-digital-agenda-arab-information-communication-

technology-sustainable-development. 

(11) https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/human-rights-in-digital-sphere. 

(12) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118; 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-

decade-digital-targets-2030_en; https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-

act-package. 

(13) https://www.cepal.org/en/publications/46440-digital-agenda-latin-america-and-caribbean-

elac2022. 
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. وبا لتتتتاف  إلى  لد، قيمه الدان   (14)ا الديمي  اعتما  الت نولوجيا الرالمي والحو م  الرالمي و والمؤشتتتترات  
ااالتتتتتتتتتتتتتتتا ي  ألمريما ال تيني  ومن ق  اللحر ال ا يب  اتااهات ااستتتتتتتتتتتتتتىما   يما يتعدق بت نولوجيا الايل  

ول الرالم   الختاميو و عمته خ ر التنميت  الرالميت   ون ا الديميت ، ووفرت أ وات تحديديت   يمتا يتعدق يتالتح
لدمشتا يع اللالغ  التتغر والتتغيرة والمتوست   الحامو وه  تهدف إلى إنشتاا مربتد إالديم  لدتنمي  الرالمي   

 .(15)لدن ر ف  مقاييي وملا   توجيهي  جديدة لولع السياسات

 التنيين والمتابعة على الصعيد الدولي -ثالثاا  

 يريق األمم المتردة المعني بمجتمل المعلوماع -ألف 

ينستتتتتتتتتتتتتتق الفريق تنفيتتذ نتتتائج القمتت  العتتالميتت  لماتمع المعدومتتات  يمتتا بين الو تتاات عدى ن تتاو   -33
 .(16)من وم  األمم المتحدة، والد بدأ اوا اا يشان  و  الرالمن  ف  عقد العمل لتنفيذ أهداف التنمي  المستدام 

 الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي -باء 

ي  العام  الرا اا يشتتتتتان تستتتتتخير ت نولوجيا المعدومات وااتتتتتتتاات ألغراض التنمي   اعتمدت الامي -34
. واعتمد المادي ااالتتتتتتتتتتتتتتتا ا وااجتماع  القرا  المعنون "اانتقال العا ل اجتمامياا نحو (17)المستتتتتتتتتتتتتتدام 

 .(18)التنمي  المستدام :  و  الت نولوجيات الرالمي  ف  التنمي  ااجتمامي  و فال الاميع"

 اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية -جيم 

  زت الدان  المعني  بتستتتتتتتتتتخير العدم والت نولوجيا ألغراض التنمي  ف   و تها الرايع  والعشتتتتتتتتتترين   -35
عدى العدم والت نولوجيا واابت ا  من أجل التتتتتتح  وعدى تستتتتتخير تقني  ستتتتتدستتتتتد  ال تل لدتنمي  المستتتتتتدام و  

را ات يشتتتتتتتتان تنفيذ نتائج القم  العالمي  لماتمع المعدومات والعدم والت نولوجيا واابت ا  ألغراض  واالتراه ال
. وخ ل اجتمتتاط الفريق  يمتتا بين التتدو ات،   زت الدانتت  المعنيتت  بتستتتتتتتتتتتتتتخير العدم والت نولوجيتتا  (19)التنميتت 

نمي  الشتامد  والعدم والت نولوجيا  ( من أجل الت0-4ألغراض التنمي  عدى الىو ة التتنامي  الرايع  )التتناع   
 .(20)واابت ا  ألغراض التنمي  الحىري  المستدام  ف  عالم ما يعد الاائح 

__________ 

(14) https://www.cepal.org/en/publications/46817-digital-technologies-new-future; 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46766-datos-hechos-la-transformacion-digital-informe-

principales-indicadores-adopcion. 

(15 ) https://www.cepal.org/es/publicaciones/47147-la-inversion-extranjera-directa-america-latina-caribe-

2021; https://www.cepal.org/es/publicaciones/47183-transformacion-digital-mipymes-elementos-

diseno-politicas; https://www.cepal.org/es/proyectos/observatorio-regional-desarrollo-digital . 

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

(17) A/RES/76/189. 

(18) E/RES/2021/10. 

(19) E/CN.16/2021/2; E/CN.16/2021/3; E/2021/31-E/CN.16/2021/4. 

(20) https://unctad.org/meeting/cstd-2021-2022-inter-sessional-panel. 
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 تيسير وتنسيق التنيين من جااب أصراب المصلرة المتعددين -دال 

د منتتتدى القمتت  العتتالميتت  لماتمع المعدومتتات لعتتام  - 36 اول مولتتتتتتتتتتتتتوط "ت نولوجيتتا المعدومتتات    2021ُعقتتِ
مشتتتتتا      50  000وااتتتتتتتاات من أجل ماتمعات واالتتتتتتتا ات شتتتتتامد  ومرن  ومستتتتتتدام ". وشتتتتتا   أكىر من  

عدى    جدستتتتتتتتت  عبر ا نترنه ُعِقد ت عدى مدى أ بع  أشتتتتتتتتتهر. و  زت الادستتتتتتتتتات   250بدداا ف  اوال     185 من 
الشتلاب والمستنين، واألشتخاد  وا ا عاال ، وتعميم مراعاة المن و  الانستان ، واألمن الستيبران ، والت نولوجيات  
الناشتتتتئ  من أجل التنمي  المستتتتتدام . وتىتتتتمن األستتتتبوط األخير مائدة مستتتتتديرة عدى المستتتتتوى الوزا ا، وجدستتتتات  

ف ه إلى منتتتتتتتت  تقييم القم  العالمي  لماتمع المعدومات  . وُألتتتتتتتي ( 21) تحاو    يع  المستتتتتتتتوى، واف ا لمن  الاوائز 
 . ( 22) ملا  ة تعتمد عدى ت نولوجيات المعدومات وااتتاات لتحقيق نتائج إنمائي    1  000أكىر من  

، النهج المتمحو ة  "2021"تقرير اتالت  الن تاو العريض لعتام  وتنتاولته لانت  الن تاو العريض، ف   -37
ل ترون  الشتتتامل يالن او العريض. وتشتتتا   اليونستتتمو ونو يا ف   ئاستتت   اول الناس من أجل ااتتتتتال ا 

فريق عامل تايع لدان  لولتع توبتيات يشتان التحول الرالم  وتنمي  القد ات ف  ماال الذ اا اابت ناع   
  . وتقو (23)ف  البددان النامي و وتن ر أفرال  عامد  أخرى ف  األجهزة الذ ي  والتتتتح  والرعاي  اافترالتتتيتان

هيئ  األمم المتحدة لدمرأة وامومتا  ندا والممستتتتتتتيد مناالشتتتتتتتات يشتتتتتتتان إطا  مشتتتتتتتتر  لدفهم والتقييم من أجل  
ا  مال الرالم ، بتنستتتيق من ممتب ملعوث األمين العام المعن  يالت نولوجيا. وبا لتتتاف  إلى  لد، تستتتعى 

ت األمم المتحدة والو اات  الشتتتتتتتتتراك  العالمي  من أجل المستتتتتتتتتاواة ين الانستتتتتتتتتين ف  العتتتتتتتتتتر الرالم  ل يانا
الق امي  إلى ستتتد الفوا و الرالمي  المتتتتتد  يالنوط ااجتماع  ف  الوبتتتول إلى ال اط ت نولوجيا المعدومات  

 وااتتاات وتبوؤ المراكز ال يا ي   يه.

 الشراكاع بين المجتمل المداي والمؤسساع التجارية وأصراب المصلرة المتعددين -هاء 

ُينفَّذ العديد من األنشتتت   الت  تدعم أهداف القم  العالمي  لماتمع المعدومات عن طريق الماتمع   -38
المدن  والمؤستستات التاا ي  والدوائر األكا يمي  والتقني  و ذلد من خ ل الشتراكات بين أبتحاب المتتدح   

 المتعد ين.

ات لدعم مستتتتاهمتها ف  الوبتتتول  وعمل ااتحا  الدول  لراي ات ومؤستتتتستتتتات الممتلات مع الممتل -39
الرالم  والمشتتتتتتتتتتتتتتا  ت  خ ل الاتائحت ، واستتتتتتتتتتتتتتتعرض  و  الممتلتات ف  بنتاا المهتا ات الرالميت ، وأجرى ت يمتاا 

 لدتعاون مع البدديات لدعم الحقوو الرالمي  وا  مال.

تممين الناس من إنشتتتتتتاا شتتتتتتلم  إنترنه أكبر   :2021"خ   العمل  و  زت جميي  ا نترنه، ف   -40
، عدى تقوي  ا نترنه، وتممين ااستتتتخدام الفعال والمستتتائل التن يمي و واالتراه، ف  ماموع  أ وات  ى"وأالو 

 .(24)لتقييم األثر عدى ا نترنه، طرالاا لتقييم أثر السياسات وااتااهات عدى األسي التقني  لإلنترنه

الماتمع المدن  المعني  يالتنمي   و  زت  اي   ااتتتتتتاات التقدمي ، وه  شتتتتلم   ولي  لمن مات   -41
والحقوو والنوط ااجتماع ، عدى ا التتتتتتاا المال ، والتتتتتتتدا لدتهديدات الت  تتعرض لها اقوو ا نستتتتتان  

 بوساط   المي ، وبناا الوع  يا نترنه خ ل األزم  البيئي .

__________ 

(21) https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2021/Home/Outcomes. 

(22) https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2021/Files/outcomes/draft/WSISStocktakingReport2021.pdf. 

(23) https://broadbandcommission.org/working-groups/. 

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

toolkit/. 
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تحقيق أهداف  وتحال  الستتدع العام  الرالمي  ملا  ة متعد ة أبتتحاب المتتتدح  تستتعى إلى تستتريع  -42
التنمي  المستتتدام  ف  البددان المنخفىتت  والمتوستت   الدخل من خ ل تستتهيل ت وير المنافع العام  الرالمي   

 واستخدامها وااستىما  فيها.

وتمىل  اي   الن ام العالم  ل تتتاات المتنقد  المؤستستات التاا ي  ل تتتاات المتنقد  وتنشتر  -43
 تتاات المتنقد  وآثا ها وقيمها لدتنمي .أيحاثاا مستتيى  اول نشر اا

نت ا كياااع األمم المتردة -واو   مساراع العمل وأمثلة مختارة على أاشطة ايَّ

 تنيين مساراع العمل -1 

تنفيتتذ نتتتائج القمتت  العتتالميتت  لماتمع المعدومتتات مع تنفيتتذ خ تت  التنميتت  المستتتتتتتتتتتتتتتتتدامت     يتمتتاشتتتتتتتتتتتتتتى -44
  11، تم ااتفتتاو عدى  2005. فف  عتتام  70/125و  70/1من خ ل الرا ا الامييتت  العتتامتت    2030 لعتتام

رو مستتا ات العمل استتتعرالتاا   مستتا  عمل لتنفيذ النتائج من جانب أبتتحاب متتتدح  متعد ين. وُيارا ميستتّ
   . وُعِقد اجتماط افترالتتتتتتتت(25)ستتتتتتتتنوياا لدتنفيذ ياستتتتتتتتتخدام متتتتتتتتتفوف  متفق عديها لمستتتتتتتتا ات العمل واألهداف

 .2021لدميسرين خ ل منتدى القم  العالمي  لماتمع المعدومات لعام 

 و  الستتتد ات المعني  يك ا ة الشتتتان العام وجميع أبتتتحاب المتتتتدح  ف  النهوض بت نولوجيات المعدومات   )أ( 
 وااتتاات ألغراض التنمي 

التختتتتتتتتات استتتلما قيم  المشتتتا    المتعد ة األطراف والمتعد ة أبتتتحاب المتتتتدح  والمتعد ة   -45
. عقد  ئيي الاميي  العام  مناالشتتتتت  تقرير األمين العام: خري   طريق من أجل التعاون الرالم أشتتتتتا  إليه  

موالتتييي    يع  المستتتوى يشتتان التعاون الرالم  وااتتتتال ا ل ترون  اول مولتتوط "استتتاايات الماتمع  
ااجتمامي  اانتقال العا ل اجتمامياا نحو التنمي  . واعتبرت لان  التنمي  (26)ياستتتتتتتتتتتتتترل  نهاا الفاوة الرالمي "

 .(27)المستدام  و و  الت نولوجيات الرالمي  مولوعاا  ا أولوي 

وير  موجز ألنش   ااتحا  الدول  ل تتاات ف  التقا ير السنوي  المتعدق  يالمساهم  ف  نتائج  -46
مات عن التتتتتتتتتتدا لداائح  من خ ل منتتتتتتتتت  . ونشتتتتتتتتر ااتحا  معدو (28)القم  العالمي  لماتمع المعدومات

إل تروني ، وأ  ل ف  منتتتتتت  تقييم القم  العالمي  لماتمع المعدومات مستتتتتتو عاا لحاات استتتتتتخدام ت نولوجيا  
. ون رت المناالشتتتتتتتتات الت  جرت خ ل ادث عالم  عدى  (29)المعدومات وااتتتتتتتتتتاات لدتتتتتتتتتتدا لداائح 
ال ا ل ترون  وتنمي  القد ات ف  المدن المستتتتتدام  والشتتتتراكات  ا نترنه يشتتتتان الت نولوجيا الناشتتتتئ  ل تتتتتت

العالمي  و  زت عدى اااتياجات لمستتتتاعدة أالل البددان نمواا والبددان النامي  غير الستتتتاادي  والدول الاز ي   
. وأبتتتتل  مؤتمر (30)التتتتتغيرة النامي  عدى تحقيق األهداف المتعدق  يالتعديم والتتتتتناع  والهياكل األستتتتاستتتتي 

__________ 

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

SDGSMatrix.pdf. 
(26) https://www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2021/07/PGA-Letter-Summary-of-HLD-

on-Digital-Cooperation-Connectivity.pdf. 

(27) https://www.un.org/development/desa/dspd/united-nations-commission-for-social-development-

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

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

(29) https://reg4covid.itu.int/; 

https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Surveys/Surveys/Submit/15863048637525604. 

(30) https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/ET/2021/Pages/default.aspx. 
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لقمت  العتالم  لدتذ تاا اابتتتتتتتتتتتتتت نتاع  من أجتل تحقيق التتتتتتتتتتتتتتتال  العتام اتدثتاا  الميتاا عدى متدا  العتام يعرض  ا
 الت بيقات المحتمد  لدت نولوجيا الاديدة.

إلى الحاج     بيانات من أجل اياة أفىتتل"  :2021"تقرير التنمي  العالمي   وأشتتا  البند الدول  ف   -47
 .(31)إلى عقد اجتماع  جديدو وتناوله وثائق المعدومات األساسي  التحديات  ات التد 

 ."2020"اال  العالم المتتل: طلع  ونشر المنتدى ااالتتا ا العالم  التقرير المعنون  -48

 (2-الهياكل ااساسي  لدمعدومات وااتتاات )جيم )ب( 

عدى البني     19-"التاثير ااالتتتتا ا لاائح   وفيدت تقريراا يعنوان  نشتتر ااتحا  الدول  ل تتتتاا -49
النمتتذجتت     :19-التحتيتت  الرالميتت  واألثر ااالتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ا لدن تتاو العريض والرالمنتت  من خ ل جتتائحتت   وفيتتد

و ونق    استتتتتتتتتتتت  عن الاائح  ف  عتتتتتتتتتتتتتر ا نترنهو وعقد اجتماط مائدة مستتتتتتتتتتتتتديرة لدخبراا  ااالتتتتتتتتتتتتتتا ي "
"تقرير . وشتتتتتتتتتد  األون تا ، ف  (32)بتتتتتتتتتناع  ااتتتتتتتتتتتاات ف  عالم ما يعد الاائح  ااالتتتتتتتتتتتا يين ن ر ف 

، عدى لتتتتتتتتترو ة التنويع ااالتتتتتتتتتتتا ا إلى جانب ااستتتتتتتتتتعدا  والقد ة عدى  "2021الت نولوجيا واابت ا  لعام  
 اعتما  الت نولوجيات الرائدة.

لمتعدق  يااتتتتتتال ا ل ترون   ونقحه من م  التعاون والتنمي  ف  الميدان ااالتتتتتتا ا التوبتتتتي  ا -50
 .(33)يالن او العريض

ف  المائ  من ستمان العالم تح ى    94واا ه  اي   الن ام العالم  ل تتتاات المتنقد  أن نستل    -51
ف  المائ  منهم ا يستتتتتتخدمون ا نترنه المتنقد و وف     43ا ن بتغ ي  شتتتتتلم  عريىتتتتت  الن او متنقد ، ول ن  

، لختتتتتتتتتتتته أثر الاائح  عدى الوبتتتتتتتتتتتول إلى خدمات  "2021"اال  ااتتتتتتتتتتتتتال يا نترنه المتنقد  لعام  تقرير  
 .(34)مفتل ف  خمس  تقا ير إالديمي  تغ   البددان النامي ااتتاات المتنقد  واستخدامها، مع تحديل 

واستتتتتتتتهدفه عدة مشتتتتتتتا يع جديدة يشتتتتتتتان ااتتتتتتتتتال ا ل ترون  الدول  الماتمعات الت  تنقتتتتتتتتها   -52
الخدمات، يما ف   لد  يما يتعدق يال ب ت العالي  القد ة تحه ست   اللحر والستواتل  ات المدا  األ لت   

، نشتتتتتر المنخفض. ويعزز أبتتتتتحاب المتتتتتتدح ، يما ف   لد  اي   ااتتتتتتتاات التقدمي  وجميي  ا نترنه
 شلمات ماتميي  لدماتمعات الت  تنقتها الخدمات.

 (3-الحتول عدى المعدومات والمعا ف )جيم )ل( 

أشا  منتدى أبحاب المتدح  المتعد ين المعن  يالعدم والت نولوجيا واابت ا  من أجل األهداف   -53
ى ا نترنه وتوفير الستترع   إلى أن النفا  الرالم ، الذا يعرف يانه "تحقيق وبتتول عد   افم من األجهزة إل

والن او التر  ا العريض ل تتتتال عدى التتتعيد العالم "، ينلغ  اعتلا ل اقاا أستتاستتياا من اقوو ا نستتان،  
وأشتتتتتتتتا  إلى األولويات  ات التتتتتتتتتد  مىل "إتاا  وبتتتتتتتتول الاميع إلى خدم  ا نترنه، ولتتتتتتتتمان أن يمون  

. ونشتتتتر ااتحا   (35)شتتتتخا يستتتتتخدم ا نترنه" ااتتتتتتال الرالم  ُمىريا وماديا، ولتتتتمان ستتتت م  وأمن  ل

__________ 

(31) https://wdr2021.worldbank.org/the-report/#background-research. 

(32) https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2021/05/11/08/52/Pandemic-in-the-Internet-age; 

https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2021/05/11/08/10/The-telecommunication-industry-in-

the-post-COVID-19-world. 

(33) https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0322. 

(34) https://www.gsma.com/r/somic/. 

(35) E/HLPF/2021/6. 
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الدول  ل تتتتاات وممتب الممىل الستتام  ألالل البددان نمواا والبددان النامي  غير الستتاادي  والدول الاز ي   
، يتىتتمن توبتتيات  "2021"ااتتتتال ف  أالل البددان نمواا: تقرير الحال  لعام  التتتغيرة النامي  تقريراا يعنوان  

وستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتاتي . وأبتتتتتتتتتتتد ت لان  الن او العريض بياناا عن الهدف العالم  المتمىل ف  ااتتتتتتتتتتتتتال  عمدي  
. ونشتتتتتتتتتتترت  (36)ا ل ترون  الشتتتتتتتتتتتامل   ز عدى ااتتتتتتتتتتتتتال ا ل ترون  وااستتتتتتتتتتتتىما  والتن يم وبناا القد ات

المن م   . واستتتتتخدمه  "ما نعرفه عن الفاوة الرالمي  بين الانستتتتين لدبنات: استتتتتعراض لأل بيات"اليونيستتتتيف  
، البيتتانتتات المتعدقت   الت نولوجيتتا المستتتتتتتتتتتتتتتاعتتدة"  :2021"اتاتتاهتتات الت نولوجيتتا العتتالميتت  لدمد يتت  الف ريتت ، ف   

يتتالبرااات وغيرهتتا من البيتتانتتات لتوفير التتاعتتدة معر يتت  يشتتتتتتتتتتتتتتتان اابت تتا  ف  الت نولوجيتتا المستتتتتتتتتتتتتتتاعتتدة لتتدعم  
 األشخاد  وا ا عاال .

الميدان ااالتتا ا توبي  يشان األطفال ف  البيئ  الرالمي   واعتمدت من م  التعاون والتنمي  ف   -54
 .(37)تحد  األ وات ال زم  لمساعدة األطفال عدى تحقيق الفرد ومواجه  مخاطر الرالمن 

ونشتتتتتتتتتر التحال  من أجل إنترنه ياستتتتتتتتتعا  معقول  تقريراا عن ت اليف ا التتتتتتتتتتاا يتعدق يالعواالب   -55
 .(38)ين، وجمع بيانات عن تسعير األجهزة والن او العريض المتنقلااالتتا ي  لدفاوة الرالمي  بين الانس

"تقرير الفاوة بين الانستتتتتتتتتتتين ف  خدمات  ونشتتتتتتتتتتترت  اي   الن ام العالم  ل تتتتتتتتتتتتتاات المتنقد    -56
 .(39)، إلى جانب وثيق  تفسيري  اول المنهاي "2021ااتتاات المتنقد  لعام 

 (4-بناا القد ات )جيم ) ( 

اائح  عدى إئها  أثر نقا المها ات والد اي  الرالمي  عدى اعتما  الت نولوجيا الاديدة  ساعدت ال -57
واستتتتتتتتتتتتتتتختدامهتا يفعتاليت . وانتقدته ملتا  ات عتديتدة لتنميت  القتد ات، مىتل مراكز التميز التتايعت  ل تحتا  التدول   

 ل تتاات، من تقديم مع م األنش   اىو ياا إلى تقديمها عبر ا نترنه.

وتعمل أكا يمي  ااتحا  مع شتتر   ستتيستتمو ستتيستتتمز   " ليل تقييم المها ات الرالمي "اتحا   ونشتتر ا -58
عدى ملا  ة مراكز التحول الرالم  لبناا القد ات الرالمي  لدمواطنين، ا ستتتتتتتيما ف  الماتمعات الت  تنقتتتتتتتتها 

مشتتتتر اا لت وير القد ات  الخدمات. وأنشتتتا ااتحا  الدول  ل تتتتتاات وبرنامج األمم المتحدة ا نمائ  مرفقاا 
، وتوجيتته المستتتتتتتتتتتتتتتختتدمين إلى برامج ااتحتتا   "خري تت  طريق من أجتتل التعتتاون الرالم "الرالميتت  بهتتدف  عم 

وبرنامج األمم المتحدة ا نمائ   ات التتتتتتتتتد ، وتحديد المااات الت  لم تدبَّ الحاج  إليها، وتعزيز الاهو   
 .(40)الرامي  إلى تدبيتها

ويدعم مادي أو وبا بناا القد ات الدولي  لممافح  الارائم الستتتتتتتيبراني  ويستتتتتتتاعد الدول األعىتتتتتتتاا   -59
 عدى ت وير أ وات لدحموم  ا ل تروني  ومشا    المواطنين.

 ."المها ات الرالمي : لما ا وما ا و يف"ونشر البند الدول   ليل  -60

__________ 

(36) https://www.broadbandcommission.org/manifesto/. 

(37) https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0389. 

(38) https://a4ai.org/research/costs-of-exclusion-report/; https://a4ai.org/research/device-pricing-2021/; 

https://a4ai.org/extra/baskets/A4AI/2020/mobile_broadband_pricing_gni. 

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

(40) https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/cm29-2021-ITU-UNDP-Joint-Facility-Digital-Capacity-

Development.aspx. 



A/77/62 
E/2022/8 

13 GE.22-00469 

 (5-دومات وااتتاات )جيمبناا الىق  واألمن ف  استخدام ت نولوجيات المع )ه( 

ستاعدت الاائح  عدى تعزيز أهمي  الىق  ف  األنشت   اافترالتي . واعتمدت الاميي  العام  الرا اا   -61
. واستتمرت المناالشتات يشتان (41)يشتان ممافح  استتخدام ت نولوجيا المعدومات وااتتتاات ألغراض إجرامي 

اات واألمن الدول  ف  الفريق العامل المفتوح العىتتتتتتتوي   المستتتتتتتائل المتعدق  بت نولوجيا المعدومات وااتتتتتتتتت
وفريق الخبراا الحموميين التتايع لممتتب شتتتتتتتتتتتتتتؤون نزط الستتتتتتتتتتتتتت ح. واتدَّث ااتحتا  التدليتل الختاد بولتتتتتتتتتتتتتتع  
استتتتراتياي  وطني  لألمن الستتتيبران و ونشتتتر طلع  جديدة من مؤشتتتر األمن الستتتيبران  العالم و وأتاح الاعدة  

. وولتتعه اليونيستتيف بياناا يشتتان الىتتي  تحستتين إ ا ة  (42)ستتيبران  المتتتتد  يالاائح بيانات لموا   األمن ال
بيتتانتتات األطفتتال ونقحتته أ اة التقييم التتذات  لدتتتاثير عدى اقوو ال فتتل لمشتتتتتتتتتتتتتتغد  ختتدمتتات ااتتتتتتتتتتتتتتتتتاات  

قد ات  . وزا  ممتب األمم المتحدة المعن  يالمخد ات والاريم  من الدعم التشتتتتتتتريع  و عم بناا ال(43)المتنقد 
لدمخاطر الناشتتتتتتتتئ  عن الشتتتتتتتتلمات الختي ، وااستتتتتتتتتغ ل ا جرام  لدعم ت    والتتتتتتتتتتدالددول األعىتتتتتتتتاا،  

 ا ل تروني ، وااستغ ل الانس  لألطفال وااتاا  ياللشر.

ونشتتتتتر مادي أو وبا إ شتتتتتا ات يشتتتتتان اماي  البيانات أثناا الاائح و ووابتتتتتل التتتتتتتدا لدارائم   -62
  بو ابيستتتتته المتعدق  يالاريم  ا ل تروني و وأعد استتتتتتراتياي  يشتتتتتان اقوو ال فلو  الستتتتتيبراني  يموجب اتفاقي

 . (44)واعتمد إع ناا يشان ختوبي  األطفال

ووابتتتده المؤستتتستتت  الدولي  لدقىتتتاا عدى استتتتغ ل األطفال ف  اللغاا وف  إنتال الموا  ا يااي    -63
 نترنه.وااتاا  بهم ألغراض جنسي  تعزيز اماي  ال فل عدى ا 

 (6-البيئ  التمميني  )جيم )و( 

يستتتتىتتتيف ااتحا  الدول  ل تتتتتاات بوايات وموا   معدومات عن المستتتائل التن يمي . وشتتتمده   -64
ه يمنتتدى عتالم  اول   "تن يم التحول  النتدوة العتالميت  الحتا يت  والعشتتتتتتتتتتتتتترين لدمن مين أاتداثتاا إالديميت  وُتوِّجت 

الشتتت  قيا ات موجه  نحو ، يما ف   لد مناالرالم : تستتتريع ااتتتتتال ا ل ترون  والنفا  وااستتتتخدام لداميع"
اول مولتوط    2022المؤتمر العالم  لتنمي  ااتتتاات الذا يعقد  ل أ بع ستنوات، المقر  عقدل ف  عام  

. وبا لتتتتتتتاف  إلى  لد، نشتتتتتتتر ااتحا  اتااهات  (45)"وبتتتتتتتل غير الموبتتتتتتتولين لتحقيق التنمي  المستتتتتتتتدام "
ت من أجل التنمي ". وتستتتتعى ااستتتتتراتياي  الرالمي   الت نولوجيا الناشتتتتئ  المعني  يالذ اا اابتتتت ناع  والبيانا

لدبرنامج ا نمائ  إلى تستتتتتتتتتتخير ا ممانات الرالمي  لدتنمي ، وتدعم مختبرات تستتتتتتتتتتريع األثر ا نمائ  لبرنامج  
األمم المتحتدة ا نمتائ  تتتتتتتتتتتتتتتتميم ونشتتتتتتتتتتتتتتر نهج مبت رة لمواجهت  التحتديات ا نمتائيت ، يمتا ف   لد التحتديات  

ح . ون مه اليونيدو واموم  ا ما ات العربي  المتحدة مؤتمر القم  المعن  يالتتناعات  الناشتئ  أثناا الاائ
 التحويدي  والتتنيع يشان إعا ة تحديد أغراض الرالمن  لتحقيق ااز ها .

__________ 

(41) A/RES/75/282. 

(42) https://www.itu.int/pub/D-STR-CYB_GUIDE.01-2018;  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx; 

https://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Pages/CYB4COVID.aspx. 

(43) https://www.unicef.org/globalinsight/reports/better-governance-childrens-data-manifesto; 

https://www.unicef.org/reports/mo-cria-child-rights-impact-self-assessment-tool-mobile-operators . 

(44) https://rm.coe.int/t-pd-bur-2021-6rev2-statement/1680a25713; 

https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention; 

https://www.coe.int/en/web/children/-/draft-council-of-europe-strategy-for-the-rights-of-the-child-

to-be-examined-at-the-cdenf-plenary-meeting; 

https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a2436a. 

(45) https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2021/Pages/default.aspx. 
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ويدعم البند الدول  ت وير الو اات والستتتتتتياستتتتتتات التن يمي  المتعدق  يالنفا  الشتتتتتتامل والمنافستتتتتت    -65
 وغير  لد من التحديات التن يمي . والتشغيل المتلا ل

 والد الامه هيئ  ا نترنه لألسماا واأل الام المختت  بتقييم أثر الاائح  عدى ن ام أسماا الن االات.  -66

 (7-ت بيقات ت نولوجيا المعدومات وااتتاات )جيم )ز( 

 الحموم  ا ل تروني   

ثبه أن البيانات الوا  ة من متتتتتا   متنوع  ايوي   ف   بتتتتد الاائح  وتحديد ال رو الفعال  ف   -67
التتتتتتتتتتدا لها. وأعدت إ ا ة الشتتتتتتتتؤون ااالتتتتتتتتتتا ي  وااجتمامي  خ بتتتتتتتت  لدملا  ات الت  اتخذتها الحموم   

ائي  يشتتتتتتان الرالمي  لدتتتتتتتتدا لداائح  وأجرت مشتتتتتتاو ات إالديمي  من أجل   استتتتتت  األمم المتحدة ااستتتتتتتقتتتتتتت
، لدعم الاهو  الرامي  إلى معالا  أوجه عدم المستتتتتاواة ف  الحتتتتتتول عدى  2022الحموم  ا ل تروني  لعام  

. وتعمتل ملتا  ة األمم المتحتدة لاي النلض العتالم   (46)الختدمتات الحموميت  المحديت  والوطنيت  عدى ا نترنته
 مسؤول لدبيانات الىخم  والذ اا ااب ناع .مع شر اا متنوعين لتسريع التنمي  المستدام  وااستخدام ال

 األعمال ا ل تروني   

 فعه هذل الاائح  المؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتات التاا ي  إلى زيا ة استتتتتتتتتتتتعمال الخدمات الرالمي  لدحفاى عدى   -68
نشتاطها. ونتيا  لذلد، از ا ت اتتا الستدع المتتتد  بت نولوجيا المعدومات وااتتتاات ف  تاا ة السدع  

 بت نولوجيا المعدومات وااتتاات ف  با  ات الخدمات. والخدمات المتتد 

و  رت الدول األعىتتتتتتاا ف  الدو ة الخامستتتتتت  عشتتتتتترة لمؤتمر األمم المتحدة لدتاا ة والتنمي ،  يما   -69
يتعدق يااالتتتتتتتتتتا  الرالم ، أن عدى األون تا  أن يعزز العمل المتعدق يمستتتتتتتتاعدة البددان النامي  عدى إجراا  

تها الراهن  واستتتعدا ها لدمشتتا    ف  ااالتتتتا  الرالم  وااندمال  يه موت  عم تعزيز جمع  تقييم منها  لحال
وتاهيز البيانات المتاا  ومعالاتها من أجل إنتال إاتتتتتتتتتااات وتحدي ت لدستتتتتتتتياستتتتتتتتات  يما يتعدق يفرد  

حديات  ااالتتتتتتتتتتتا  الرالم  وتحدياتهو وتقديم تحديل لتتتتتتتتتتتميم الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات ي ي  اغتنام الفرد ومواجه  الت
. و  ز األون تا ، ف  (47)ل ستتتتتتتتتتفا ة من ال يم  ف  ااالتتتتتتتتتتتا  الرالم  وتعزيز ت وير البني  التحتي  لدرالمن 

، عدى تدفقات البيانات عبر الحدو  وت ويرها، وتحديل النهج المتلع   "2021"تقرير ااالتتتتتتتتتتا  الرالم  لعام  
 فااة ااالتتتا ي  واماي  البيانات واألمن القوم .  ف  إ ا ة البيانات، والتوبتي  يستبل لتحقيق التوازن بين ال

وبا لتتتتتتتاف  إلى  لد، نشتتتتتتتر األون تا  استتتتتتتتعرالتتتتتتتاا عالمياا ألثر الاائح  مدعوماا بد استتتتتتتات أجرتها الداان  
. وتشتتتتاع شتتتتراك  التاا ة ا ل تروني   (48)ا الديمي و وأنشتتتتا مستتتتتو عاا لدمعدومات التاا ي  المتتتتتتد  يالاائح 

ستتتتقها األون تا ، ستتتتياستتتتات وموا   التاا ة ا ل تروني ، يما ف   لد ااستتتتتراتيايات الوطني ،  لداميع، الت  ين
والهياكل األستتاستتي ، واألطر القانوني  والتن يمي ، والدوجستتتيات التاا ي ، ون م الدفع، والمها ات، والتمويل.  

  "إنها تتاجر" المرتل تان بها ستتتيدات  وتستتتاعد ملا  ة التاا ة ا ل تروني  لدنستتتاا وملا  ة مر ز التاا ة الدولي
 .(49)األعمال عدى المشا    ف  ااالتتا  الرالم 

__________ 

(46) https://unpan.un.org/node/1182. 

(47) TD/541/Add.2. 

(48) https://unctad.org/webflyer/covid-19-and-e-commerce-global-review; 

https://etradeforall.org/publications/covid-19-and-e-commerce-global-review/; 

https://etradeforall.org/covid-19. 

(49) https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy/etrade-for-women; 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=33503. 
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وتيستتتتتتتر الدان  ااالتتتتتتتتتا ي  ألو وبا  المن  ترتيلات النقل الدول ، مما يدعم عبو  الستتتتتتتدع لدحدو    -70
ريما ال تيني   . ونشتترت الدان  ااالتتتتا ي  ألم(50)بدون أو او، والد اعتمدت خري   طريق لن م النقل الذ ي 

ومن ق  اللحر ال ا يب  تقريراا عن اانتعا  ااالتتتتتتتتتتتتتا ا يعد الاائح    ز عدى فرد التاا ة ا ل تروني   
.  "ابت ا  الخدمات المالي  الرالمي  لدبريد" . ونشتتتتتتتتتتتتر ااتحا  البريدا العالم  تقريراا يعنوان (51)والتاا ة الرالمي 

"التاا ة ف  المعرف : المد ي  الف ري  والتاا ة والتنمي  ف  االتتتا   وبحىه من م  التاا ة العالمي ، ف   تاب  
 ، تدفقات البيانات عبر الحدو .عالم  متحول"

ونشتتتتتر بتتتتتندوو النقد الدول  و الات عن النقو  الرالمي  واستتتتتتخدام األموال الرالمي  ف  المدفوعات   -71
 .(52)عبر الحدو 

، تنتاولته  اي ت  الن تام العتالم   "2021"تقرير اتالت  التتتتتتتتتتتتتتتنتاعت  عن األموال المتنقدت  لعتام  وف   -72
ل تتتتتتاات المتنقد  يالتفتتتتتيل النمو الستتتتريع ف  األموال المتنقد  خ ل الاائح و ونشتتتترت  لي ا لدستتتتياستتتت  

 .(53)والقواعد التن يمي  لألموال المتنقد و والدمه مؤشراا انتشا  األموال المتنقد 

 التعدم ا ل ترون   

أطدقه اليونسمو التحال  العالم  لدتعديم ف  بداي  الاائح ، يما ف   لد أكا يمي  لدمها ات العالمي    -73
تهدف إلى تحستتتين فرد العمل، ا ستتتيما ف  مااات العدوم والت نولوجيا والهندستتت  والريالتتتيات، إلى جانب  

اليونستمو واليونيست  والبند الدول  ملا  ة "المهم : استتعا ة التعديم"  تد يب المعدمين وتعديم الفتيات. وأبتد ت  
. وتهدف اليونيستتتتت ، من خ ل برنامج  (54)لدمستتتتتاعدة ف  تقديم  عم متتتتتتمم ختتتتتتيتتتتتتاا لد  ب يعد الاائح 

"إعا ة تتتتتتتتتو  التعديم"، إلى زيا ة فرد الوبتتتتتتتول إلى التعدم الرالم  لألطفال ف  جميع أنحاا العالم. وملا  ة  
 يغا  ونيمه" ملا  ة جديدة من اليونيسيف وااتحا  الدول  ل تتاات لربر  ل مد س  يا نترنه."غ

 التح  ا ل تروني   

الا ت من م  التتتتتح  العالمي  تتتتتتدا من وم  األمم المتحدة لهذل الاائح ، يما ف   لد الاهو    -74
الرامي  إلى نشتتتتتتتتر المعرف  وتبديد المعدومات الخاطئ ، وه  تتعهد  لي ا لستتتتتتتتياستتتتتتتتات التتتتتتتتتح  ا ل تروني .  

لوجيات الرالمي   ااستتتتتخدام المناستتتتب لدت نو   "2025-2020"ااستتتتتراتياي  العالمي  لدتتتتتح  الرالمي   وتشتتتتاع 
من خ ل ااستتتتتتتتتتتتتتتراتيايتات الوطنيت ، واو مت  أكىر الوة، وملتا  ات متمحو ة اول النتاسو وعقتد اجتمتاعتات  
مائدة مستتتتتتتتتديرة ف  ماال التتتتتتتتتح  الرالمي  لدعم ااستتتتتتتتتراتياي  مع الق اط الخاد واألوستتتتتتتتاط األكا يمي .  

ييم ادول التح  الرالمي و وأنشات فريقاا  وأطدقه من م  التح  العالمي  منت  تلا ل المعدومات الرالمي  لتق

__________ 

(50) ECE/TRANS/2021/15. 

(51) https://www.cepal.org/en/publications/46858-post-pandemic-covid-19-economic-recovery-

enabling-latin-america-and-caribbean. 

(52) https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2021/07/28/The-Rise-of-Public-and-

Private-Digital-Money-462919;  

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/PP/2021/English/PPEA2021054.ashx; 

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2021/07/09/Central-bank-digital-

currencies-for-cross-border-payments-461850. 

(53) https://www.gsma.com/r/sotir/; https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/resources/mobile-

money-policy-and-regulatory-handbook-2/; 

https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/resources/the-mobile-money-prevalence-index-mmpi/ . 
(54) https://www.unicef.org/reports/mission-recovering-education-2021. 
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"أخ قيات واو م  الذ اا  استتتتتشتتتتا ياا تقنياا والائم  خبراا ف  ماال التتتتتح  الرالمي و ونشتتتترت إ شتتتتا ات ف  
وملا   توجيهي  يشتتتتان ا  مال المستتتتؤول لدت نولوجيات الرالمي  ف  الن م التتتتتحي     اابتتتت ناع  لدتتتتتح "

19-وبشتتتتتتتتتتتتتتان التوثيق الرالم  لشتتتتتتتتتتتتتتهتا ات  وفيتد
. وأطدقته من مت  التتتتتتتتتتتتتتتحت  العتالميت  وااتحتا  الدول   (55)
. وبا لتاف  إلى  لد، نشترت لان  الن او العريض  (56)ل تتتاات ملا  ة لتعزيز ت بيقات التتح  المتنقد 

"أهميتت  ت نولوجيتتا المعدومتتات وااتتتتتتتتتتتتتتتتتاات والتعتتاون العتتالم  من أجتتل إ ا ة الاتتائحتتات ف  تقريراا يعنوان  
. وأطدقه من م  التتتتتتح  العالمي  واليونيستتتتتيف مر ز التميز التتتتتتح  الرالم  لدعم ااستتتتتتااي   المستتتتتتقبل"

لداائح  واانتعا  منها، يما ف   لد تقديم المستتتتتتتتتاعدة التقني  لدحمومات يشتتتتتتتتتان النهج المتلع  ف  معالا   
من م  التتتتتتتتح  العالمي   . وولتتتتتتتعه  (57)اااتياجات التتتتتتتتحي  أثناا الاائح  و يما مراد  ما يعد الاائح 

واموم  الممد   المتحدة لبري انيا الع مى وأيرلندا الشتتتتمالي  ماموع  أ وات لوستتتتائر التوابتتتتل ااجتماع   
 .(58)لمساعدة مما س  الرعاي  التحي  ف  التتدا لدمعدومات الخاطئ 

الرالمي     "الن م التتتتتتتتتتتحي  والتتتتتتتتتتتح ونشتتتتتتتتتترت  اي   الن ام العالم  ل تتتتتتتتتتتتاات المتنقد  تقرير  -75
 . ؤى من بنغ  يش وميانما  وباكستان وبنن ونيايريا و واندا" :19-و وفيد

 التوئيف ا ل ترون   

أ ت الاائح  إلى نمو سريع ف  العمل عن يعد، وا سيما ف  البددان المتقدم . غير أن  ىيراا من   -76
 التسري  المؤاله وبرامج أخرى. الناس ف  جميع أنحاا العالم واجهوا التسري  أو الدعم من خ ل برامج

وأشتتتتتتتتتتتتا  منتدى أبتتتتتتتتتتتتحاب المتتتتتتتتتتتتتدح  المتعد ين المعن  يالعدم والت نولوجيا واابت ا  من أجل   -77
. (59)األهداف إلى أن "منتتتتتتتتتتتتتتات العمل الرالمي  ياب أن ت ون مشتتتتتتتتتتتتتمول  بدوائ  العمل لتوفير عمل ائق"

 و  منتتتتتتتات   :2021والعات ااجتمامي  لعام  "التوئيف العالم  والتونشتتتتتتترت من م  العمل الدولي  تقرير 
العمل الرالمي  ف  تحويل عالم العمل وتعزيز التوئيف العا ل واألخ ال  ف  عالم  الم : الد وس وخيا ات  

و وبحىه إممانات التوئيف ف  ااالتتتتتا  الرالم  لألشتتتخاد  وا ا عاال ، ف  إطا  شتتتراك  مع  الستتتياستتت "
. ويقوم مؤشتتتتتتتتتتتتر العمل عبر ا نترنه، الذا ُأطِدق ف  معهد  (60)"فونداستتتتتتتتتتتتيون واني"، ول جئين الشتتتتتتتتتتتتلاب

 ا نترنه ف  أكسفو  ، بتتلع أسواو العمل عبر ا نترنه.

 البيئ  ا ل تروني   

اعتمد اجتماط األطراف ف  ااتفاقي  الخابتتت  يكتاا  فرد الحتتتتول عدى المعدومات عن البيئ    -78
ومشتتتتتتتتا    الامهو  ف  اتخا  القرا ات يشتتتتتتتتانها وااات ام إلى القىتتتتتتتتاا ف  المستتتتتتتتائل المتعدق  بها )اتفاقي   

.  ( 61) اتخا  القرا ات آ هوس( توبتتتيات يشتتتان استتتتخدام أ وات المعدومات ا ل تروني   ثراا التشتتتاو  البيئ  و 

__________ 

(55) https://who-dch.powerappsportals.com/en/; https://www.who.int/news/item/18-02-2021-from-paper-

to-digital-pathway-who-launches-first-smart-guidelines; 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Digital_certificates-vaccination-2021.1. 

(56) https://www.who.int/activities/Addressing-mobile-health. 

(57) https://digitalpublicgoods.net/blog/unicef-and-who-launch-covid-digital-health-centre-of-

excellence-dice-to-support-global-goods-for-covid-19-response-and-recovery/. 

(58 ) https://www.who.int/publications/m/item/a-social-media-toolkit-for-healthcare-practitioners---desktop . 

(59) E/HLPF/2021/16. 

(60) https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_769852/lang--en/index.htm; 

https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/publications/WCMS_816539/lang--

en/index.htm. 
(61) https://unece.org/environmental-policy/events/MoP7-MoPP4-JHLS. 
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وأطدق برنامج األمم المتحدة لدبيئ  وبرنامج األمم المتحدة ا نمائ  والمن مات الشتتتتتتتتتتتريم  التحال  من أجل  
. ويتقاستتتتتتتتتتتتتم  (62)"خري   طريق من أجل التعاون الرالم "ااستتتتتتتتتتتتتتدام  البيئي  الرالمي  ف  إطا  متايع  تقرير 

  من خ ل غرف  متايع  الحال  البيئي  العالمي ، والد ولتتتتتع إطا اا  برنامج األمم المتحدة لدبيئ  البيانات البيئي
لدتقدم نحو ولتتتتتتتع استتتتتتتتراتياي  عالمي  لدبيانات البيئي  تتماشتتتتتتتى مع أهداف األمم المتحدة. ويستتتتتتتتخدم ن ام  
المعدومتات التتايع لدمن مت  العتالميت  لأل بتتتتتتتتتتتتتتا  الاويت  ت نولوجيتا المعدومتات الاغرا يت  الممتانيت  وغيرهتا من 

نولوجيا المعدومات وااتتتتتتتتتتتاات لتقاستتتتتتتتتم البيانات والتحدي ت المتعدق  يال قي والمناف، مما يدعم ن ام  ت 
معدومات الخدمات المناخي . واعتمد المؤتمر العالم  لأل بتتتا  الاوي  ستتتياستتت  يشتتتان تعزيز التلا ل الدول   

ت تايع  لألمم المتحدة لددعوة إلى  . ويامع ائت ف النفايات ا ل تروني  ستته و اا(63)لبيانات ن ام األ ض
 .(64)تنفيذها ولع استراتيايات لدتعامل مع النفايات ا ل تروني  وتلا ل المعرف  يشانها و عم

وأطدقه مؤستتتتستتتت  الذ اا اابتتتت ناع  من أجل تحقيق التتتتتال  العام تقييم المدن الذ ي  لمستتتتاعدة   -79
لذ اا ااب ناع  عدى مواطنيها. ونشرت مؤسس  الشلم   البدديات عدى فهم ال يتي  الت  يممن أن يؤثر بها ا
"الوبتتتتتول الشتتتتتتامل المستتتتتتتدام إلى ا نترنه: ا ثا  البيئي   العالمي  والتحال  من أجل إنترنه ياستتتتتتعا  معقول   

 ، يما ف   لد توبيات لدسياسات المتعدق  ياألهداف البيئي  ف  سياس  الن او العريض.وخيا ات السياسات"

 ل تروني الز اع  ا   

زا ت الاائح  من الىتتتتتتتغر عدى ستتتتتتت ستتتتتتتل ا مدا  ياألغذي ، مما يعرض لدخ ر التقدم المحرز   -80
 نحو تحقيق أهداف التنمي  المستدام   ات التد .

ونشتتتتتتتتترت الدان  ااالتتتتتتتتتتتا ي  ألمريما ال تيني  ومن ق  اللحر ال ا يب  تقريراا عن الرالمن  والتغير   -81
. ويتىتتمن برنامج من م  (65)لز امي  ف  أمريما ال تيني  ومن ق  اللحر ال ا يب الت نولوج  ف  التتتناع  ا

واانتعا  منها ستتتتتتتتتلع  مااات  ات أولوي ، يما ف   لد    19-األغذي  والز اع  ل ستتتتتتتتتتااي  لاائح   وفيد
تىتتتتمن  بيانات عن بتتتتنع القرا و و عمه من م  األغذي  والز اع  منتتتتت   ولي  لألغذي  والز اع  الرالمي  ت

ملا  ات يشتتتان ااتتتتتال ا ل ترون  ياستتتعا  معقول ، والمها ات الرالمي  لدعمل الز اع ، وخدمات  عم ن م  
. وتيستتتتتتتتر من م  األغذي  والز اع  شتتتتتتتتلم  مما ستتتتتتتت  الز اع  ا ل تروني  الت  تتقاستتتتتتتتم  (66)األغذي  الز امي 

استراتيايات لدز اع  ا ل تروني  ف  البددان النامي و  المعا ف المتعدق  يالز اع  والتنمي  الريتي  وتدعم ولع  
.  ( 67) وتعالج ملا  ة القري  الرالمي  الاوط والفقر وعدم المستتتاواة ف  المناطق الريتي  ف  آستتتيا والمحير الها   

وتتعاون من م  األغذي  والز اع  مع ااتحا  الدول  ل تتتتتتتتتتتتتتتاات ف    استتتتتتتتتتتتت  الز اع  الرالمي  ف  أفري يا  
"تاربت  تنميت  التاتا ة  لتتتتتتتتتتتتتتتحراا ال برى. ونشتتتتتتتتتتتتتترت من مت  األغتذيت  والز اعت  وجتامعت  تشتتتتتتتتتتتتتتايتان  جنوب ا

 .ا ل تروني  الريتي  من التين"

 .(68)و  س البند الدول  التحوات الرالمي  لن ام األغذي  الز امي  -82

__________ 

(62) https://www.unep.org/events/webinar/launch-coalition-digital-environmental-sustainability-codes. 

(63) https://public.wmo.int/en/events/constituent-bodies/cg-ext2021. 

(64) https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Priority-Areas/E-waste-Coalition.aspx. 

(65) https://www.cepal.org/es/publicaciones/46965-digitalizacion-cambio-tecnologico-mipymes-

agricolas-agroindustriales-america. 

(66) https://www.fao.org/partnerships/resource-partners/covid-19/en/; 

https://www.fao.org/about/meetings/council/cl164/documents/en/; 

https://www.fao.org/news/story/en/item/1338985/icode/. 

(67) https://www.fao.org/asiapacific/perspectives/digital-villages/en/. 

(68) https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35216. 
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 العدوم ا ل تروني   

عن ستتتتتبل تحستتتتتين ااستتتتتتفا ة من   اعتمد المادي ااالتتتتتتتا ا وااجتماع  الرا اا يشتتتتتان مقتراات -83
. وتتعاون من م  األغذي  والز اع ، ومن م   (69)الت نولوجيات المفتوا  المتتد  من أجل التنمي  المستتدام 

العمل الدولي ، وبرنامج األمم المتحدة لدبيئ ، ومن م  التتتتتتتتتتتتح  العالمي ، والمن م  العالمي  لدمد ي  الف ري   
اللحوث من أجل الحياة، الذا يتي  لدبددان النامي  إمماني  الوبتتتتتتول إلى الما ت  مع ناشتتتتتترين ف  برنامج  

وال تب والواعد البيانات العدمي . واعتمد المؤتمر العام لديونستتتتتتتتمو توبتتتتتتتتي  يشتتتتتتتتان العدم المفتوح تهدف إلى  
وبتتتتول  توستتتتتيع ن او الحتتتتتتول عدى المعا ف العدمي  إ  ثبته خ ل الاائح  الحاج  المدح  إلى تعزيز ال

.  ( 71) . واد  منتدى جيل المستاواة التايع لهيئ  األمم المتحدة لدمرأة الت نولوجيا واابت ا   اولوي  (70)المنتت 
ويهدف ائت ف العمل المعن  يالت نولوجيا واابت ا  من أجل المستتتتاواة بين الانستتتتين إلى تحستتتتين مشتتتتا     

 ساهمتها ف  التمو  ف  وجه الاائح .المرأة ف  العدوم والت نولوجيا والهندس  والرياليات وم

 (8-التنوط الىقاف  والهوي  الىقا ي ، والتنوط الدغوا، والمحتوى المحد  )جيم )ح( 

الستتتتتتن  الدولي  ل التتتتتتتتا  ا بداع  من أجل التنمي  المستتتتتتتدام و والت نولوجيا    2021كانه ستتتتتتن    -84
. ونشرت اليونسمو تقا ير عن أثر الاائح  عدى  (72)الرالمي  جزا من بيئ  تمميني  لتعزيز ااالتتا  ا بداع 

الق اط الىقاف ، والدمه معدومات مفتتتتتتتتتتد  عن اابت ا  الرالم  ف  التراث الىقاف  والتتتتتتتتتتناعات ا بدامي   
والمتاا  والمدن. وشتتتتاع وز اا الىقاف  ف  ماموع  العشتتتترين، ف  إع ن  وما، ااستتتتتىما ات ف  التد يب  

 مال  المتتد  يالىقاف .التقن  والمهن  ف  ماال الع

وتُناال ش القىتايا المتعدق  يالهوي  الرالمي  عدى ن او واستع. والد زا  البند الدول   عمه من خ ل   -85
بدداا. واستتتتت شتتتت  البند الدول  و اي   الن ام    49برنامج تحديد الهوي  ألغراض التنمي ، الذا يستتتتاعد ا ن  

يايتال الهوي  الرالمي  لدنستتتتتتتتتتتتاا والفتيات من خ ل ملا  ة  العالم  ل تتتتتتتتتتتتتتاات المتنقد  وشتتتتتتتتتتتتر    ا يبو  
"الوبتول إلى الخدمات  ال ومنولث لدهوي  الرالمي . ونشترت  اي   الن ام العالم  ل تتتاات المتنقد  تقرير 

. ووابتده هيئ  ا نترنه لألستماا واأل الام المختتتت  تعزيز القبول العالم   "2021المتنقد  ودثلات الهوي   
 ألسماا الن االات المتعد ة الدغات.

 (9-وسائر ا ع م )جيم )طاا( 

"ااتااهات العالمي  لحري  التعبير وت وير وستتتتتتتائر ا ع م: التقرير  اىه اليونستتتتتتتمو، ف  تقرير  -86
، عدى  عم التتتتتتتتتتتتحاف  المستتتتتتتتتتتتقد . واعتمد المشتتتتتتتتتتتا  ون ف  المؤتمر العالم  لديوم  "2021/2022العالم   

يشتتتان ا ع م  منفع  عام ، يما ف   لد وستتتائر إع م ارة   30لتتتتحاف  إع ن ويندهو  العالم  لحري  ا
  130. وتؤيد اليونستمو ستن الوانين لحري  ا ع م، وه  الوانين ُتستن ا ن ف  أكىر من (73)ومستتقد  وتعد ي 

ث  لدستتياستات   بدداا، والد ولتتعه منهاي  استتتقتتتائي  لربتتد التنفيذو وعمده عدى ولتتع ملا   توجيهي  محدَّ
العتامت  من أجتل ت وير وتعزيز المعدومتات الحموميت  المتتاات  لدعتامت و وأجرت عتدة   استتتتتتتتتتتتتتتات عن البيئتات  
ا ع مي  الوطني  يااستتتتتنا  إلى مؤشتتتتراتها الخابتتتت  بت وير وستتتتائر ا ع مو ونشتتتترت و ال  نقا  يشتتتتان 

__________ 

(69) E/RES/2021/30. 

(70) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en. 

(71) https://forum.generationequality.org/action-coalitions. 

(72) A/RES/74/198. 

(73) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378158. 



A/77/62 
E/2022/8 

19 GE.22-00469 

لحقوو ا نستان امد  عالمي  من   وأطدقه اليونستمو ومفولتي  األمم المتحدة الستامي .  (74)ست م  التتحفيين
 .(75)أجل اري  ا ع م وس م  التحفيين

ووابتتتتتتتل مادي أو وبا  عمه لستتتتتتت م  التتتتتتتتحفيينو وت وير تحدي ت البيئ  ا ع مي  المتغيرةو   -87
 والن ر ف  توبيات يشان الىايا تشمل إ ا ة المحتوى وخ اب ال راهي .

اا لوستائر ا ع م  ات المتتدح  العام  استتااي  لدنما ل  وأنشتات ماموع  لومينات  بتندوالاا  ولي -88
 المالي  المتغيرة لدمؤسسات ا ع مي .

 (10-األيعا  األخ قي  لماتمع المعدومات )جيم )ا( 

اعتمد مادي اقوو ا نستتتتتتتتتتتتتان الرا اا يشتتتتتتتتتتتتتان تعزيز اقوو ا نستتتتتتتتتتتتتان وامايتها والتمتع بها عدى   -89
. وأبتد  المادي تقا ير عن أثر (76)تتد  يالوبتول وا غ و والتشتفير ا نترنه، يما ف   لد المستائل المت

الت نولوجيات الاديدة عدى تعزيز واماي  اقوو ا نستان ف  ستياو الاميياتو والمعدومات المىتدد  واري  
الرأا والتعبير، ف  تقرير المقر  الختاد المعن  بتعزيز وامتايت  الحق ف  اريت  الرأا والتعبيرو والحق ف  

.  ( 77) تتتتتتوبتتتتتي  ف  العتتتتتتر الرالم ، مع التر يز عدى ااستتتتتتخدام الواستتتتتع الن او لدذ اا اابتتتتت ناع الخ
وأبتتتتتتتتتتد ت لان  اقوو ال فل تعديقاا عاماا عدى اقوو ال فل  يما يتعدق يالبيئ  الرالمي ، مع مراعاة الفرد  

المتعدق  يحقوو ا نستتتتتتتان  . وأطدقه مفولتتتتتتتي  اقوو ا نستتتتتتتان مر زاا لدموا    (78)والمخاطر عدى اد ستتتتتتتواا
 والت نولوجيا الرالمي  يتي  الوبول إلى تقا ير األمم المتحدة ومقر اتها  ات التد .

وولعه اليونيسيف واموم  فندندا إ شا ات يشان سياسات تحترم اقوو ال فل لدمنتدى العالم    -90
أة الموجز الستتتتتياستتتتتات  المعنون  . ونشتتتتترت هيئ  األمم المتحدة لدمر (79)المعن  يالذ اا اابتتتتت ناع  لألطفال

"العن  عدى ا نترنه والعن  الذا تيستتتترل ت نولوجيا المعدومات وااتتتتتتاات لتتتتد النستتتتاا والفتيات خ ل  
، وعمده مع و اات شتتريم  لولتتع ملا   توجيهي  يشتتان استتتخدام الت نولوجيا المامون   "19-جائح   وفيد

 ف  الخدمات األساسي .

الرا اا يشان اقوو ا نسان ف  العتر الرالم  وأبد  ملا   توجيهي  يشان   واعتمد مادي أو وبا -91
 .(80)التعّرف عدى األشخاد من ِسمات وجوههم

 .(81)ون مه من م  الوبول ا ن المؤتمر العاشر لحقوو أبحاب المتدح  المتعد ين -92

راهي  والمعدومات  وهنا  الدق متزايد يشتتتتتتتتتتتتتان  و  المنتتتتتتتتتتتتتتات ا ل تروني   يما يتعدق يخ اب ال  -93
الخاطئ  والمعدومات المىتتتتدد ، ا ستتتتيما  يما يتعدق يالاائح . ونشتتتتا اوا  بين الو اات يشتتتتان المعدومات  

__________ 

(74) https://en.unesco.org/programme/ipdc/initiatives/mdis; 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379589.locale=en. 

(75) https://en.unesco.org/news/unesco-and-ohchr-launch-global-drive-media-freedom-and-safety-

journalists. 

(76) A/HRC/47/L.22. 

(77) A/HRC/44/24; A/HRC/47/25; A/HRC/48/31. 

(78) CRC/C/GC/25. 

(79) https://www.unicef.org/globalinsight/reports/policy-guidance-ai-children. 

(80) https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a28ddf; 

https://rm.coe.int/guidelines-on-facial-recognition/1680a134f3. 

(81) https://rightscon.summit.tc/catalog/course/rightscon-online-2021. 
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. واعتمد المؤتمر  (82)المىتتتتتتتدد  وشتتتتتتتفا ي  البيانات من خ ل ممتب ملعوث األمين العام المعن  يالت نولوجيا
ناع  تهدف إلى ولتتتتتتع ملا   توجيهي  مييا ي   العام لديونستتتتتتمو توبتتتتتتي  يشتتتتتتان أخ قيات الذ اا اابتتتتتت 

لىتتمان استتتفا ة اللشتتري  جمعاا من ت نولوجيات الذ اا اابتت ناع ، وتم ولتتعها عن طريق التشتتاو  مع  
أبتتتتتتتتتتتتتتحاب المتتتتتتتتتتتتتتتدح  المتعد ين ومستتتتتتتتتتتتتتاهمات الفريق العامل المشتتتتتتتتتتتتتتتر  بين الو اات المعن  يالذ اا  

الدول  لدستتتت م بتن يم مؤتمر عن ممافح  التىتتتتديل ا ع م   . وااتفده اليونستتتتمو ياليوم  (83)اابتتتت ناع 
عبر ا نترنه وخ اب ال راهي و ونشتتتتتتترت موجز الىتتتتتتتايا اول الشتتتتتتتفا ي  والمستتتتتتتاال  ف  العتتتتتتتتر الرالم و  

 .(84)وأطدقه اوا اا عالمياا اول الشفا ي  والمساال 

اجتمامي  وممتب ملعوث  و يما يتعدق يالذ اا اابتت ناع ، نشتترت إ ا ة الشتتؤون ااالتتتتا ي  وا -94
، يما ف   لد  " ليل الموا   المتعدق  ياستتتتتتتتتتراتيايات الذ اا اابتتتتتتتتت ناع "األمين العام المعن  يالت نولوجيا  

الن ر ف  أخ قيات الذ اا اابتتتتتت ناع  والمعايير التقني . وأعد مادي أو وبا   استتتتتت  جدوى يشتتتتتتان إطا   
" اد  او م  . ونشتر المنتدى ااالتتتا ا العالم   (85)يقهالانون  لتتتميم الذ اا اابت ناع  وت ويرل وت ب

. ونشترت  "تتتميم تقنيات الذ اا اابت ناع  لدراشتدين األكبر ستناا"و  الذ اا اابت ناع : التنمي  والفرد"
مؤستتتتتستتتتت  موزي   تاياا أبيض اول إنشتتتتتاا   اا ابتتتتت ناع  جدير يالىق ، ومعالا  القىتتتتتايا المتعدق  بدو   

 .(86)ال برى شر ات الت نولوجيا 

 (11-التعاون الدول  وا الديم  )جيم ) ( 

محو  التر يز الرئيست  لدتعاون ا الديم  والدول . ون ر المنتدى الستياس     19-كانه أزم   وفيد -95
"خ تنا . واالترح تقرير األمين العام المعنون  (87)الر يع المستتتتتوى ف  اانتعا  المستتتتتدام والمرن من الاائح 

انب تازئ  ميىاالاا  المياا عالمياا لوبتتتتتتل جميع الناس يا نترنه، يما ف   لد جميع المدا سو وت  المشتتتتتتتر  "
ا نترنهو واماي  البياناتو وت بيق اقوو ا نسان عدى ا نترنهو ود خال معايير المساال و وتعزيز تن يم  
الذ اا اابتتت ناع و ود ا ة المشتتتاعات الرالمي   منفع  عام  عالمي . ويىتتت دع ممتب ملعوث األمين العام  

"خري ت  طريق من دة، والتد   ز عدى تنفيتذ  المعن  يتالت نولوجيتا بتدو  تنستتتتتتتتتتتتتتيق   اختل من ومت  األمم المتحت
، وولتتتتتتتع خ ر عمل ودجرااات تتعدق يالتوبتتتتتتتيدي  الشتتتتتتتامد ، وبناا القد ات الرالمي ،  أجل التعاون الرالم "

وا  مال الرالم ، وأولويات أخرىو والعمل مع و اات أخرى يشتتتتتتتتتتتتتتان الملا  ات المتعدق  يالستتتتتتتتتتتتتت م  عدى  
اتتتتتتتتتتتال ا ل ترون  الفىتتتتتتتتتائ . وأعدت امومتا ألمانيا وا ما ات  ال رو واماي  األطفال عدى ا نترنه وا

. وف  المنتدى العالم  الستتتتتتتا س  (88)العربي  المتحدة و ال  خيا ات يشتتتتتتتتان مستتتتتتتتتقبل التعاون الرالم  العالم 
لستتتتياستتتتات ااتتتتتتاات/ت نولوجيا المعدومات وااتتتتتتاات الذا ين مه ااتحا  الدول  ل تتتتتتاات، ناالش  

ات الت نولوجيا  يما يتعدق ياهداف التنمي  المستتتتتتتتتتتتدام ، والتحديات المتعدق  يالاائح   والتتتتتتتتتتتعو الستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتت
والستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات، مع عقد اجتماعات تحىتتتتتتتتتتيري  لدمؤتمر العالم  لتنمي  ااتتتتتتتتتتتتاات. وف  من م  التاا ة  

 العالمي ، استمرت المناالشات يشان الترتيلات الدولي  لدتاا ة ا ل تروني .

__________ 

(82) https://www.un.org/techenvoy/content/digital-human-rights. 

(83) https://en.unesco.org/artificial-intelligence/ethics. 

(84) https://en.unesco.org/events/countering-online-disinformation-hate-speech-to-foster-peace; 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377231. 

(85) https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/-/the-feasibility-study-on-ai-legal-standards-

adopted-by-cahai. 

(86) https://foundation.mozilla.org/en/insights/trustworthy-ai-whitepaper/. 

(87) E/HLS/2021/1. 

(88) https://www.global-cooperation.digital/GCD/Redaktion/EN/Downloads/options-for-the-future-of-

global-digital-cooperation.pdf. 
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ميون من ماموع  العشتترين إع ناا يشتتان ااستتتفا ة من الرالمن  من أجل انتعا   وأبتتد  وز اا  ال -96
مرن والوا ومستتدام وشتامل لداميع اد  إجرااات لتستريع التحوات الرالمي ، يما ف   لد  يما يتعدق يحماي  

ن العمل  المستتتهدد والهوي  الرالمي  والذ اا اابتت ناع . وأبتتد  وز اا ماموع  البددان الستتلع  إع ناا يشتتا
من أجتتل "ن تتام إيمولوج   الم  موثوو يتته ومتتدفوط يتتال يم"، يمتتا ف   لتتد تتتدخ ت تعزز بنيتت  تحتيتت  آمنتت  

 .(89)ومرن ، والتعاون يشان التدفق الحر لدبيانات، وس م  ا نترنه، والتعاون يشان المعايير والمنافس 

ل التعاون بين المن مات الحمومي   والذ اا اابت ناع  لدستياست  العالمي  منتت  إل تروني  لتستهي -97
 الدولي  المعني  يالذ اا ااب ناع .

 تنيين المواضيل -2 

 آليات التمويل )أ( 

"تقرير تمويتل التنميت   التامته فرالت  العمتتل المشتتتتتتتتتتتتتتتر ت  بين الو تاات المعنيتت  بتمويتل التنميتت ، ف    -98
، بتقييم أثر الاائح  عدى أستواو ااتتتاات، وأشتا ت إلى الشتواغل المتعدق  يا ثا   "2021المستتدام  لعام  

المحتمد  ل ستتتتتىما  ف  اابت ا  الناجم  عن انخفاض المالي  العام  وفقدان إيرا ات الق اط. والدمه لان  
،  لشتتتتتتتتتتتتتتتامتتل" "اتتالتت  الن تتاو العريض: النهج المتمحو ة اول النتتاس لدن تتاو العريض االن تتاو العريض، ف   

معدومات مفتتتد  عن الد وس المستتتفا ة من الاائح  والحاج  إلى تستتريع النمو ف  نشتتر الن او العريض،  
"نما ل تمويل القرن الحا ا والعشترين لستد الفاوات ف  بدعم من لوائ  تن يمي  مؤاتي  ل ستتىما و ونشترت  

 .ااتتال يالن او العريض"

الرالمي  الت  تستتتتتتعى إلى تعزيز ااالتتتتتتتتا  الرالم و وتشتتتتتتمل    وينستتتتتتق البند الدول  شتتتتتتراك  التنمي  -99
مااات العمل  ات األولوي  البيانات والمؤشتتترات، والبيئات التمميني  ل التتتتتا  الرالم ، واألمن الستتتيبران ،  
والوبتول الشتامل إلى ا نترنه، والحموم  الرالمي ، وتعميم الخدمات والت بيقات والمنتتات الرالمي . وزا ت  

ب يين  وا ، وأطدقه بتندوالاا    9، ليتتل إلى  2021ف  المائ  ف  عام   50تعزيز ا الراض بنحو   الشتراك 
استتتتتتتتتتتتتتئمانياا جديداا متعد  المانحين لألمن الستتتتتتتتتتتتتيبران . ويدعم البند الدول  التنمي  الرالمي  من خ ل آليات  

  2021زت الملا  ات ف  عام  التمويل مىل مؤستتستت  التمويل الدولي  والو ال  الدولي  لىتتمان ااستتتىما و و  
عدى التتتتتتتتتتتتتتتتدا لداائح و و عم ملا  ة ااالتتتتتتتتتتتتتتتتا  الرالم  ألفري ياو والبرامج ا الديمي  ف  أمريما ال تيني   

 ومن ق  اللحر ال ا يب  وف  جنوب آسيا.

 او م  ا نترنه )ب( 

الىتتتتتتتتتتتايا  أالر برنامج عمل توني يشتتتتتتتتتتتان ماتمع المعدومات يالحاج  إلى تعزيز التعاون يشتتتتتتتتتتتان   -100
الستتياستت  العام  الدولي  المتعدق  يا نترنه. وأشتتا ت الاميي  العام  إلى عمل الفريق العامل المعن  بتعزيز 

 .(90)التعاون التايع لدان  المعني  بتسخير العدم والت نولوجيا ألغراض التنمي  ولرو ة موابد  الحوا  

د ااجتمتتاط الستتتتتتتتتتتتتتتا س عشتتتتتتتتتتتتتتر لمنتتتدى او متت  ا نترنتته -101    حتتدث هاين ف   تتانون األول/  وُعقتتِ
، يما ف   لد اجتماط اىتو ا ف   اتوفيتسته، بولندا. وا تلر المولتوط الرئيست ، "ا نترنه  2021  يستمبر 

متحد"، يماال  تر يز )ا  مال ااالتتتتتتتتا ا وااجتماع  واقوو ا نستتتتتتانو الوبتتتتتتول الشتتتتتتامل وااتتتتتتتتال  
والىتتتايا الستتتووو وااستتتتدام  البيئي  وتغير المنافو    المادا( وأ بع الىتتتايا ناشتتتئ  وشتتتامد  )التن يم الناشتتتر

واو م  ا نترنه الشتتامد  والتعاون الرالم و والىتتايا الىق  واألمن وااستتتقرا (. ون ر الفريق العامل المعن   
__________ 

(89) https://www.gov.uk/government/publications/g7-digital-and-technology-ministerial-declaration. 

(90) A/RES/75/202. 
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بتعزيز واستتراتياي  منتدى او م  ا نترنه التايع لدفريق ااستتشتا ا المتعد  أبتحاب المتتدح  ف  منتدى 
"خري   طريق  ه ف  ستتتتبل تعزيز  و  المنتدى وأ ائه يما يتماشتتتتى مع المقتراات الوا  ة ف  او م  ا نترن

. والتتتتتت دعه منتديات أفىتتتتتتل المما ستتتتتتات يشتتتتتتان األمن الستتتتتتيبران  والحقوو  (91)من أجل التعاون الرالم "
 يما بين تحالفاا  ينامياا يشتتتتتان ماموع  متنوع  من القىتتتتتايا، ياعمال    22الانستتتتتاني  والرالمي ، فىتتتتت ا عن 

، وأُِنشتتتتتتتئ ه شتتتتتتتلمات لدستتتتتتتياستتتتتتتات يستتتتتتترتها أفرال  عامد  متعد ة أبتتتتتتتحاب  2021-2020الدو ات ف  الفترة  
. وتؤ ا منتديات او م  ا نترنه الوطني  وا الديمي   و اا  (92)المتتتتتتتتتدح  يشتتتتتتتتان البيئ  والوبتتتتتتتتول المادا

ملا  ة شلابي    23ا  ة إالديمي  ومل  19ملا  ة وطني  و  93متنامياا ف  نشاط منتدى او م  ا نترنهو وتعمل  
 .(93)لمنتدى او م  ا نترنه مع أمان  المنتدى من خ ل اجتماعات افترالي  وخ   عمل متفق عديها

 قياس ت نولوجيا المعدومات وااتتاات ألغراض التنمي  )ل( 

و ال  من    14تامع الشتتتتتتتتتتراك  المعني  ي ياس ت نولوجيا المعدومات وااتتتتتتتتتتتتاات ألغراض التنمي    -102
و اات األمم المتحدة والو اات الدولي  المعني  يامع البيانات وتحديدها، وت ّيم ااتااهات، وتقترح مؤشتتتتتتتتتترات  

يعدم الت ابق بين القد ات    لتحستتتتتتتتين ال ياس  يما يتعدق يماتمع المعدوماتو والد أشتتتتتتتتا ت إلى شتتتتتتتتواغل تتعدق
. ويتعهد ااتحا  الدول  ل تتتتتتتتتتتتتتاات  (94)ا اتتتتتتتتتتتتتائي  القائم  والحاج  إلى معالا  أثر البيانات عدى التنمي 

  200ت نولوجيا المعدومات وااتتتتتتاات الت  تشتتتتمل أكىر من  الاعدة  البيانات العالمي  لمؤشتتتترات ااتتتتتتاات/ 
. وتوفر مؤشتتتترات اليونستتتتمو لعالمي  ا نترنه إطا اا لتقييم البيئات  (95)مؤشتتتتراا   180االتتتتتتا  لتتتتمن ما يزيد عن  

الوطني  لإلنترنه وفقاا لمؤشتتتتتتتتتتتترات الحقوو واانفتاح ودمماني  النفا و ومشتتتتتتتتتتتتا    الاهات المعني و والقىتتتتتتتتتتتتايا  
شا يع  بدداا. وولتع بتندوو األمم المتحدة لدم   33الشتامد و والد أُنِازت   استات وطني  أو ه  اليد ا نااز ف   

ا نتاجي  ستتتتتال أهداف شتتتتتام ا ل التتتتتتتا  الرالم  لدعم البددان ف   بتتتتتد التنمي  الرالمي  الوطني . وف  إطا   
منتدى او م  ا نترنه، تم تشتتتتتتميل ائت ف  يناميم  لتلا ل الخبرات. وولتتتتتتع بتتتتتتندوو النقد الدول  مؤشتتتتتراا  

"خري    والتنمي  ف  الميدان ااالتتتتتتتتتتا ا  . ونشتتتتتتتترت من م  التعاون  ( 96)جديداا ل ياس الشتتتتتتتتمول المال  الرالم 
. وي يي مؤشتتتتتر ااتتتتتتتال عبر الشتتتتتلمات المتنقد ، الذا  طريق نحو إطا  مشتتتتتتر  ل ياس ااالتتتتتتتا  الرالم "

ولتتتتعته  اي   الن ام العالم  ل تتتتتتاات المتنقد ، الهياكل األستتتتاستتتتي  لخدمات ااتتتتتتاات المتنقد ، ومدى  
 بدداا. 150والمحتويات، والخدمات ف  أكىر من ُيسر ت دفتها، واستعدا  المستهدد، 

 االستنتاجاع والمقترحاع  -رابعاا  

الت  انقىتتتتتتتتتته منذ القم  العالمي  لماتمع المعدومات.    15 ادثه تحوات  بيرة ف  الستتتتتتتتتتنوات ال -103
 يممن اتاليتاا لغتالبيت  النتاس ف  جميع أنحتاا العتالم الوبتتتتتتتتتتتتتتول بتد جت  متا عدى األالتل إلى ا نترنته، ويعتمتد  
ال ىيرون عدى الخدمات عبر ا نترنه، مىل محر ات اللحث ومنتتتتتتتتتتتات وستتتتتتتتتتائل التوابتتتتتتتتتتل ااجتماع ،  

ه وجوانتتب أخرى من الحيتتاة اليوميتت . ويعتمتتد جزا  بير من نشتتتتتتتتتتتتتتتاط  لدحتتتتتتتتتتتتتتتول عدى المعدومتتات والتر يتت

__________ 

(91) https://www.intgovforum.org/en/content/mag-working-groups. 

(92) https://www.intgovforum.org/en/content/thematic-intersessional-work. 

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

(94) https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/intlcoop/partnership/default.aspx; 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=2721&menu=3170. 

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

(96) https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/03/19/Digital-Financial-Inclusion-in-

Emerging-and-Developing-Economies-A-New-Index-50271. 
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الحمومتات واألعمتال التاتا يت  ا ن عدى الرالمنت  والختدمتات ا ل ترونيت . والتد ُأاِرز تقتدم  بير لبدو  وتاتاوز  
ماتمع المعدومتات المتوخى ف  القمت  العتالميت  لماتمع المعدومتات، بيتد أن هتذا التقتدم ئتل غير مت تافر إلى  

 بير. وا تزال الشتتتتتتتتتتتتتتواغتتل المتعدقتت  يتتالفاوات الرالميتت  الوا  ة ف  وثتتائق نتتتائج القمتت  العتتالميتت  لماتمع  اتتد  
المعدومات مهم ، مع إي ا اهتمام خاد لخ ر تستتتبب عدم المستتتاواة ف  الوبتتتول إلى الت نولوجيا الرالمي   

  و ااجتمامي  وااالتتا ي .ف  تفاالم الفاوات ف  الحتول عدى السدع ا نمائي  األخرى، مما يديم الفوا

وتختد  الت نولوجيتتا والختتدمتتات الت  تشتتتتتتتتتتتتتتمتتل ماتمع المعدومتتات اخت فتتاا  بيراا عن الت نولوجيتتا   -104
. والد أ ى التقدم الهائل ف  الشتتتلمات المتنقد  والحوستتتل  الستتتحابي  ود ا ة  2005والخدمات المتوخاة ف  عام  

ا نترنه واستتتتتتخدامها، إلى زيا ة نمو وستتتتتائل التوابتتتتل    البيانات، الت  عززت توستتتتتيع ن او الوبتتتتتول إلى
ااجتمتاع  والتاتا ة ا ل ترونيت  وغير  لتد من المنتتتتتتتتتتتتتتتات الت  جعدته ا نترنته ستتتتتتتتتتتتتتوالتاا عتالميت . وممنه  
الزيتا ات ف  التد ات الشتتتتتتتتتتتتتتلمتات واألجهزة موجتات متتتاليت  من اابت تا  ف  الت نولوجيتا الرالميت  تن وا عدى  

ول نها تشتتتتتتتتتمل أيىتتتتتتتتتاا مخاطر عدى الحقوو والمعايير الراستتتتتتتتتخ . وينلغ  أن يمون    إممانات  بيرة لدتنمي ،
الهدف من التزام القم  العالمي  لماتمع المعدومات ببناا "ماتمع معدومات متمحو  اول ا نستتتتتان وشتتتتتامل  
  وموجه نحو التنمي "، ماتمع يعمل من أجل اللشتتتتري  جمعاا وا يتر  أاداا خد  الر ب، هو التشتتتتديد عدى
 هذل الفرد والمخاطر، ف  الواله الذا يف ر  يه أبحاب المتدح  ف  آثا  التحول الرالم  ودممانياته.

و انه الاائح  يمىاي  تذ ير بهشتتتتتتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتت  الحياة اللشتتتتتتتتتتتتري  والتهديدات القائم  ل ز ها  والتنمي    -105
 ، وا ستتتتتتتتتتتيما بتممين المستتتتتتتتتتتتدام . والد ستتتتتتتتتتتاعدت الت نولوجيات الرالمي  اللشتتتتتتتتتتتري   ىيراا ف  مواجه  الاائح

ااستمرا ي  ف  التاا ة والعمال ، ول ن الاائح  ساعدت أيىاا عدى إئها  الع الات بين ا  مال وا التاا  
الرالم  وااجتمتتاع  وااالتتتتتتتتتتتتتتتتتا ا. وثمتت  ا تلتتاط وثيق بين أوجتته عتتدم المستتتتتتتتتتتتتتتاواة الرالميتت  وااجتمتتاميتت   

لى الموا   المالي  أو يعانون من التمييز متتتتتتتتتتتدين  وااالتتتتتتتتتتتا ي . فااتمال أن يمون أولئد الذين يفتقرون إ
 المياا أالل يالمقا ن  مع غيرهم، وأولئد الذين يفتقرون إلى ااتتتتتتال الرالم  هم أالل الد ة عدى الوبتتتتول إلى  
الموا   الت  يممن أن تنتشتتدهم من براثن الفقر وتلعدهم عن م اهر الحرمان. ولهذا الستتبب وألستتلاب أخرى 

ا ينلغ  فتتتتتتتتتل الستتتتتتتتياستتتتتتتتات الرالمي  عن األهداف األوستتتتتتتتع ن االاا المتمىد  ف  ااز ها   كىيرة، ا يممن و 
 ااالتتا ا والرفال ااجتماع  الذا هو محو  التنمي  المستدام .

وترتلر أزم  المناف والتحديات البيئي  األخرى الت  تواجهها اللشتتري  أيىتتاا يالتنمي  الرالمي . وعدى   -106
لت نولوجيات الرالمي  لدمستتتتتتتتتاعدة ف  خفض انلعاثات ال ربون، والحد من مدى تغير العالم أن يستتتتتتتتتتفيد من ا

المناف، والتختيف من ا ثا  الت  تحدث يالفعل. وعدى أختتتتائي  الت نولوجيا والمؤستتتستتتات التاا ي  أيىتتتاا  
ي  إلى أ نى  أن يستتتتايبوا من خ ل تقديل ا ثا  البيئي  الستتتدبي  لدهياكل ااستتتاستتتي  واألجهزة والخدمات الرالم

 اد من أجل "تخىير ا نترنه" والت نولوجيات الاديدة ف  المستقبل.

والتد أئهرت الاتائحت  وأزمت  المنتاف أهميت  التعتاون ف  التتتتتتتتتتتتتتتتتدا لدتحتديتات. فف  القمت  العتالميت    -107
لماتمع المعدومات، اققه الحمومات وأبتتتتحاب المتتتتتدح  ا خرون توافقاا ف  ا  اا يشتتتتان أهداف ماتمع 

عدومات وآليات تيستتتتير ما  ان ُيعتق د آنذا  أنه مممن. والد ُأاِرز تقدم  بير منذ  لد الحين، ول ن هنا   الم
أيىتتاا الدق متزايد من أن المنافستت  الدولي  المتزايدة ف  ماال الرالمن  والتوترات الاغرا ي  الستتياستتي  المتزايدة  

 .الد تعوو بناا توافق ا  اا وتشمل مخاطر عدى األمن الدول 

وتزيتتد الت و ات الهتتامتت  المتستتتتتتتتتتتتتتتا عتت  ف  الت نولوجيتتا الت  اتتدثتته منتتذ القمتت  العتتالميتت  لماتمع   -108
المعدومات من الحاج  إلى التعاون بين األمم وأبتحاب المتتدح  لىتمان  ون ماتمع المعدومات متمحو اا  

دم والت نولوجيا ألغراض  اول ا نستتتتتتان وشتتتتتتام ا وموجهاا نحو التنمي . والد أ ت الدان  المعني  بتستتتتتتخير الع
التنمي  و يانات أخرى أ وا اا هام  ف  تحديد ما ين وا عديه  لد من تحديات وفرد. ومن األهمي  يممان  
بناا أهداف مشتتتتر   ف  مااات من البيل األمن الستتتيبران  والذ اا اابتتت ناع  لىتتتمان خدم  الت و ات  
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"تقرير األمين العام: خري   طريق من . والغرض من المستتتقبدي  لدلشتتري  وعدم تهديدها يكلحاو الىتتر  بها
هو تعزيز التعاون بين المناطق والبددان وأبتتتتتتتتتتتتتحاب المتتتتتتتتتتتتتتدح  والمواطنين لتحقيق    أجل التعاون الرالم "

 المتال  المشتر   لدلشري .

، ستتتتتتتتيستتتتتتتتتعرض الماتمع الدول  التقدم المحرز ف  تحقيق أهداف القم  العالمي   2025وف  عام   -109
المعدومات ف  لتتتتتتتتتتوا الخبرات الممتستتتتتتتتتتل  منذ مؤتمر القم  واالتزام العام ف  إطا  األمم المتحدة    لماتمع

بتحقيق التنمي  المستتتتتتتتتتتتتتتدام . والد تم تااوز العديد من التوالعات ف  القم  العالمي  لماتمع المعدومات  يما 
المعدومات الذا تحقق يتعدق يالت نولوجيا والخدمات. وستتتتتتتتتتيتعين عدى ااستتتتتتتتتتتعراض أن ير ز عدى ماتمع 

وعدى الت نولوجيتات الرائتدة الت  يممن توالعهتا. ولم تتغير جوانتب أخرى من جتدول األعمتال النتاشتتتتتتتتتتتتتتئت  عن 
القم  العالمي  لماتمع المعدومات تغيراا  بيراا، وا سيما الحاج  إلى المساواة الرالمي  والتعاون الرالم . وهنا   

 .2025ها ف  هذل المااات البل ااستعراض ف  عام ال ىير من األعمال الت  ينلغ  ال يام ب
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