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 المسائل االقتصادية والبيئية: 

 تسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

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

 تقرير األمين العام  

 موجز  
الذي ُطقب فيه إلى األمين    46/ 2006  أُعدَّ هذا التقرير استتتتتت اقرا لقراج الم قت اديتوتتتتتاعي وادجتماع  

العام لألمم المتحدة أن يحيط الق نر المعنير بتستتتتتتتتمير العقم والت نولوجيا ألنراة التنمير عقماا قحالر تنجيذ قتا   القمر  
العالمير لم تمع المعقومات. ويستتتتقط التقرير العتتتتوت عقى التروجات الر يستتتتير واألقشتتتترر الت  ا تتتترقع  ب ا ال  ات  

وأعّدته أماقر مؤتمر األمم المتحدة لقت اجة والتنمير استتتتتتتتناعاا إلى المعقومات الت    . 2022  عام  صتتتتتتتاصلر الموتتتتتتتقحر  
 يدمت ا كياقات    منظومر األمم المتحدة ومنظمات عولير وج ات أخرى صاصلر موقحر. 
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 مقدمة  

عتتتتتتتتتتتتمن وهو يت  2006/46 أُعدَّ هذا التقرير استتتتتتتتتتتتت اقرا لقراج الم قت اديتوتتتتتتتتتتتتاعي وادجتماع  -1
م تا   كيتاقتاا من كيتاقتات منظومتر األمم المتحتدة ومنظمتات عوليتر وج تات أخرى صتتتتتتتتتتتتتتتاصلتر   32معقومتات يتدَّ

ت ا إلي ا األمينر العامر لمؤتمر األمم المتحدة لقت اجة والتنمير )األوق تاع(   موتتتتتتتتتتتتتقحر جعاا عقى جستتتتتتتتتتتتتالر وج
  تنجيتذ قتتا   القمتر العتالميتر تتدعوهتا  ي تا إلى تقتديم إستتتتتتتتتتتتتت تامتات قشتتتتتتتتتتتتتت ن ادت تاهتات وا ق تازات والع لتات  

 .2022. ويوِجز التقرير التروجات واألقشرر الت  ش دها عام ( 1) المعقومات  لم تمع

 االتجاهاع الرئيسية -الا أو  

 السياق المتغير للتعاون الرقمي -ألف 

التنمير،  تعترف قتا   القمر العالمير لم تمع المعقومات قإمكاقات ت نولوجيا المعقومات    تعزيز   -2
وو تتتتتتتع أهداف لقركط الشتتتتتتتلك ، وتعزيز التعاون بين أصتتتتتتتحاب الموتتتتتتتقحر    الحكومات ويرا  األعمال 
والم تمع المدق ، لالستتتتجاعة من الجرل المتاصر لقن وة قالوتتتالم العام. وتعزز أهداف التنمير المستتتتدامر  

 ب    م ال التنمير الريمير.هدف القمر العالمير لم تمع المعقومات المتمثل    عدم تمقف أصد عن الرك

ويتتد تروج م تمع المعقومتتات قشتتتتتتتتتتتتتتكتتل كبير منتتذ القمتتر العتتالميتتر لم تمع المعقومتتات. وكتتات من  -3
الوتتعوكر قمكان    العديد من البقدان الجوتتل بين النشتتام الريم  والنشتتام نير الريم     عوا ر الحكومر  

لريمنر أصتتتتتتتتلح  ا ن    كل م ال من ويرا  األعمال وصتى عقى مستتتتتتتتتوى الستتتتتتتتقوا الجرعي.  ت  يرات ا
   الما ر من سكان  63. وكالرنم من أن . بيد أن التقدم المحرز كان متجاوتاا م ادت السياسر العامر تقريلاا 

 إن  رل التنمير الريمير د تزال قعيدة عن متناول العديد من   ،2021العالم استتتتتتتتتتتتمدموا ا قترق     عام  
، تبقغ قستتتلر مستتتتمدم  ود ستتتيما أولال الذين هم    أمت الحاجر إلي ا. و   أيل البقدان قمواا   ،األشتتتمال
. ويترقب تحقيق الركط الشتتتتتلك  الشتتتتتامل ( 2)    الما ر، أي أيل من قوتتتتتف المتوستتتتتط العالم  27ا قترق   

مماوف متزايدة من أن   وة    عاون بين الحكومات وأصتتتتحاب الموتتتتقحر ا خرين. وهناا أيعتتتتاا استتتتتمراج الت 
، مما يؤعي    ق اير المراف  الشتتتلك  القا مر أصتتتالا    وة الركطالبياقات آخذة    الظ وج، قا  تتتا ر إلى 

 إلى   وة إقما ير كبيرة.

  

جاقرر ادتوتادت التقدمير  م قت أوجوكا  الق نر اديتوتاعير وادجتماةير  ستيا والمحيط ال اعا  الق نر اديتوتاعير وادجتماةير  (1)
  لغرك  آستتتيا  الق نر اديتوتتتاعير أل ري يا  الق نر اديتوتتتاعير ألوجوكا  الق نر اديتوتتتاعير ألمريكا الالتينير ومنرقر اللحر ال اجيب  

لدولير لققعتتتتتتات عقى استتتتتتتغالل األطجال    اللغات و   إقتاا المواع ا قاصير وادت اج ب م ألنراة جنستتتتتتير  منظمر  المؤستتتتتتستتتتتتر ا
األنذير والزجاعر لألمم المتحدة )الجاو(  جاقرر النظام العالم  لالتوتتتادت المتنققر  ادتحاع الدول  لراقرات ومؤستتتستتتات المكتلات   

التدوليتر  مكتتب ملعوأل األمين العتام المعن  قتالت نولوجيتا  منظمتر   لالتوتتتتتتتتتتتتتتتادت  مركز الت تاجةجمعيتر ا قترقت   ادتحتاع التدول   
التعاون والتنمير    الميدان اديتوتتتتتتتتتتتتتاعي  األوق تاع  منظمر األمم المتحدة لقرجولر )اليوقيستتتتتتتتتتتتتف(  إعاجة األمم المتحدة لقشتتتتتتتتتتتتتؤون 

منظمتر األمم المتحتدة لقتركيتر والعقم والثقتا ر )اليوقستتتتتتتتتتتتتتكو(  هياتر األمم    اديتوتتتتتتتتتتتتتتاعير وادجتمتاةيتر  برقام  األمم المتحتدة ا قمتا   
مير المتحدة لقمستتاواة بين ال نستتين وتمكين المرأة )هيار األمم المتحدة لقمرأة(  برقام  األمم المتحدة لقبيار  منظمر األمم المتحدة لقتن

لر األمم المتحدة  نا ر وتشتغيل الالجاين الجقسترينيين    الشر   الوتناةير  مكتب األمم المتحدة المعن  قالممدجات وال ريمر  وكا
برقتام  األنتذيتر العتالم   منظمتر الوتتتتتتتتتتتتتتحتر العتالميتر  المنظمتر العتالميتر لقمق يتر     األعقى  ادتحتاع البريتدي العتالم   البنتل التدول 

-https://unctad.org/webflyer/2022-reportالج رير  المنظمر العالمير لألجصتتتتتتتتتتتتاع ال وير  منظمر الت اجة العالمير. اقظر  

secretary-general-progress-made-implementation-and-follow-outcomes-world.   
 .2023مالصظر: تم  مرالعر جميع الموايع الشلكير المشاج إلي ا    الحواش     كاقون الثاق /يناير 

(2) https://datahub.itu.int/data/?c=&i=11624&e=. 
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يه إلى تمكين ا عماا العالم  وكشج  التنمير الريمير عن تحديات جديدة لقم تمع الدول     سع -4
   اديتواع الريم ، وتداجا أوجه عدم المساواة    سيا  الجقر والنو  ادجتماع ، واألخذ قالتنمير الريمير 
وادستتتدامر البياير، والتوتتدي لقت ديدات الت  يتعرة ل ا األمن الستتيبراق ، قما    جلل ال را م الستتيبراقير. 

 جة التعاون الريم .ويد عززت هذه التحديات  رو 

لو تتتتتتتتتتتتتتع أهتتتداف   إطتتتاجاا   تقرير األمين العتتتتام: خريرتتتتر طريق من أجتتتل التعتتتتاون الريم ويررح   -5
. والمشتاوجات جاجير قشت ن عقد اتجا  جيم  عالم  يحدع الملاعا المشتتركر لمستتقبل جيم  مجتوح  ( 3) مشتتركر

قتاعتلتاجهتا منجعتر عتامتر   وصر وآمن لق ميع. وتشتتتتتتتتتتتتتتمتل الم تادت ال وهريتر ييتد النظر المشتتتتتتتتتتتتتتاعتات الريميتر
   مداودت يمر المستتتتتتتقبل المقرج عقدها      ج يستتتتتتياا  . وستتتتتتيشتتتتتتكل ادتجا ، قعد إبرامه، عنوتتتتتتراا ( 4) عالمير

، والت  ت دف إلى المروا قإجما  عالم  جديد قشتتت ن معالم المستتتتقبل وستتتبل ت مين المستتتتقبل. 2024 عام
 لمستقبل.ومن المسقم قه أن التعاون الريم  أساس  قالنسلر ل ذا ا

 تأثير النزاع ومخاطر النزاع السيبرااي - اء 

لقتتد نيرت الريمنتتر كتتا تتر جواقتتب الم تمع، ممتتا ترتبتت  عقيتته آ تتاج إي تتابيتتر وستتتتتتتتتتتتتتقبيتتر    التنميتتر  -6
ويذكر الجريق العامل  المستتتتتتتتتدامر، قما    جلل قشتتتتتتتتوت مماطر جديدة وستاصر  رل جديدة ستتتتتتتتوات قستتتتتتتتوات.

   ميدان المعقومات وادتوتتتتتتتتتتتتتتادت    ستتتتتتتتتتتتتتيا  األمن الدول  أن المجتوح الععتتتتتتتتتتتتتتوير المعن  قالتروجات  
عقى   "ادت اهات الستتقبير    الم ال الريم  يمكن أن تقوة األمن وادستتتقراج الدوليين، وتماجو  تتغوطاا 

 .( 5) النمو اديتواعي والتنمير المستدامر، وتعو  التمتع ال امل قحقو  ا قسان والحريات األساسير"

العنيجر تشتتتتتتتتكل أصد أدبر التحديات الت  تواجه الم تمع الدول ، صي  تتستتتتتتتتبب  ود تزال النزاعات -7
   خستتا ر    األجواح وتقتقع الم تمعات المحقير من مواطن ا وتعرل إمكاقات النمو اديتوتتاعي. وترتب   

اعير.  عقى الحرب    أوكراقيا آ اج عميقر    التعاون العالم  وسمداعات الغذات والراير و   ا  ا  اديتوتتتت 
وشتتتتتتتتت دت النزاعات ادستتتتتتتتتتمدام المتزايد لقت نولوجيا الريمير    األستتتتتتتتتقحر، مع ما ترتب عقى جلل من آ اج 
ملاشتتتتتتتترة    األهداف العستتتتتتتتكرير والمدقير. ويشتتتتتتتتكل التروج المتزايد لقت نولوجيا العستتتتتتتتكرير مماطر تت اوز 

 ادتجايات الدولير القا مر.

جعتتتتتتتتات الستتتتتتتتيبراق . ومن الممكن تعريل البنير التحتير وكات  النزاعات تثوج قشتتتتتتتتكل متزايد    ال -8
قكا ر أقواع ا عن طريق ال  مات الموزعر لح ب المدمر وستتتتتواها من وستتتتتا ل التعريل من جاقب ال  ات  
الجاعقر الحكومير أو نير الحكومير. ويمكن اخترا  المعقومات المتعققر قاألمن القوم  والشتتتتتتركات واأل راع.  

قدان إلى البنير التحتير الويا ير المرقوكر لألمن الستتتيبراق . وكا  تتتا ر إلى جلل، يمكن  وتجتقر العديد من الب 
من خالل الق وت إلى وستتا ل الدعاير والتعتتقيل ا عالم . واقتشتتاج وستتا ط التواصتتل   خوة النزاعات جيمياا 

  ستتتتتيا   جديدة    ادجتماع  والستتتتترعر الت  يمكن أن ينتشتتتتتر ب ا المحتوى عقى قرا  واستتتتتع يمقق  رصتتتتتاا 
مثل التالعب قالجيديو من خالل استتتتتتتتتتمدام صتتتتتتتتتوج األقرال الح يقيين،   ،النزاعات. وتؤعي التقنيات ال ديدة

 إلى تجايم خرر ادتساب الرسا ل ال اجقر لقموداقير أو التسبب    ا رراقات.

عقى الحد    وسلى جاقب هذه المماطر، يمكن لت نولوجيا المعقومات وادتوتتتادت أن تستتتاعد أيعتتتاا  -9
ن النزاعات وتيستتير صتتنع الستتالم وصجم الستتالم.  قد مكن  التقنيات الريمير المزيد من الناو من تستت يل  م

  

(3) https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/; https://digitalcooperation.org/. 

(4) https://www.un.org/techenvoy/sites/www.un.org.techenvoy/files/Global-Digital-Compact_how-to-

engage-guide.pdf. 
(5) A/75/816. 
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األصداأل ومرايبت ا، مما أتاح لقوتتتتتتحجيين المزيد من الجرل لقتحقق من الروايات الرستتتتتتمير أو الرعن  ي ا، 
ستتتتتتتعاعة البنير التحتير الريمير ما تتم ا  أدبر لجعتتتتتتم ادقت ادات. وناللاا   ومنم مرايب  صقو  ا قستتتتتتان م ادا 

مما يتيم مراقلر أ عتتل لعالمات العنف المتوتتاعد ويستتّ ل الحواج الذي يستتاعد  ،قستترعر عند عوعة الستتالم
 عقى إعاعة ا عماج وسصالل السالم.

 التطوراع يي وسائط اإلعالم التقليدية واالجتماعية -جيم 

  البياتتر ا عالميتتر، قمتتا    جلتتل الرر  الت     كبيراا   متتا  تاتت  الت نولوجيتتا ال تتديتتدة تؤ ر تتت  يراا  -10
عن ت  يرها    يدجة موتاعج وستا ط ا عالم التققيدير عقى   يحوتل ب ا الناو عقى األخلاج والترفيه،  عتالا 

، وكذا مو وقير المعقومات. وكات الققق يتزايد قشتتتتتتت ن المعقومات الماطار والمعقومات المعتتتتتتتققر  جادستتتتتتتتمرا
ادجتماع  ومق يت ا. فلالنستتتلر لق ثيرين، صق  وستتتا ط التواصتتتل ادجتماع  وكشتتت ن يوة منوتتتات التواصتتتل  

ونيرها من المنوتتتتتات عقى ا قترق  محل الموتتتتتاعج التققيدير مثل الوتتتتتحف وا جاعر والتقجزيون كوستتتتتا ط  
إعالم إخلاجير أستتاستتير. ويد أعى جلل إلى تقوين النماجا المالير لقوستتا ط التققيدير وتوستتيع قرا  ال  ات  

مقدمر لألخلاج، ليشتتتمل المواطنين إلى جاقب الوتتتحجيين المحتر ين. ومع أن هذا التغيير يد ستتتمم قإتاصر ال
،  قد  ايم صالر عدم اليقين الت  تقف صّ ير وستتتا ط ا عالم ومو وييت ا. وكا  تتتا ر إلى محتوى أدثر تنوعاا 

وصتتتتتتتتتول إلى المعقومات صد   تغييرات جوهرير    منوتتتتتتتتتات التواصتتتتتتتتتل ادجتماع  المستتتتتتتتتتمدمر لق ،جلل
 والمحتوى التر ي  .

وتزعاع أهمير النظر    هذه التغييرات قستتتتبب ادقتشتتتتاج الذي صققته المنوتتتتات    أستتتتوا  إعالم  -11
المستت ق ين، وألن التغييرات أعت إلى شتوانل واستعر النرا  قشت ن العالير بين المنوتات والعمل الستياست ،  

قر، وتركيز مق ير وستتتتتتتتتا ط ا عالم، والت  ير المحتمل  واستتتتتتتتتتوتتتتتتتتتواب ا شتتتتتتتتتراف عقى المحتوى وخرر الريا
 لقمنوات العالمير    الحكم الديمقراط  والسياعة الوطنير.

 التنظيم وإدارة البياااع -دال 

أعت األهميتر المتزايتدة لت نولوجيتا المعقومتات    جميع م تادت الم تمع إلى زيتاعة الوع  بتدوج  -12
ر لقوتتتتتتتالم العام. وتتروج ت نولوجيا المعقومات وادتوتتتتتتتادت  تتتتتتتمن التنظيم    بقوجة التنمير الريمير خدم

أطر تشتتتتتتتمل المعايير التقنير والقواعد الدولير، وستتتتتتتياستتتتتتتات الحكومات الوطنير، والقواقين والقوا م الت  تنظم 
م ادت مثل صقو  المستتتتتتتتتتتتتت قل وصقو  العمالر. ويشتتتتتتتتتتتتتكل الراقع العالم  ل قترق  والراقع عبر الوطن  

من أدبر الشتتتركات    العالم، تحديات لقحكومات الوطنير. وتعظم  لريمير، الت  تشتتتمل قععتتتاا لقمؤستتتستتتات ا
 هذه التحديات صي  تت اوز ادبت اجات يدجات األجيال الساققر من الت نولوجيا.

و   الن   التنظيميتر، أعرت  قعن الحكومتات األولويتر لالبت تاج وال يمتر اديتوتتتتتتتتتتتتتتاعيتر الوطنيتر،   -13
أدبر عقى األمن القوم  والنظتتتتام ادجتمتتتتاع  العتتتتام. ويتتتتد   ر اختالف    تركيزاا   وجكزت صكومتتتتات أخرى 

مقحوظ    م ادت مثل صماير البياقات والمراقلر، وهناا اختالف محتمل    إعاجة البنير التحتير الت  تقوم 
لميتر الت  عقي تا التنميتر الريميتر. وهنتاا يقق من أن ادختالف يمكن أن يؤعي إلى ت زب البروتوكودت العتا

 تقوم عقي ا ا قترق .

مثتتتل التركيز ال غرا      ،وت تم قعن م تتتادت التتتتدختتتل التنظيم  بتتتدينتتتاميتتتات العاليتتتات التتتدوليتتتر -14
لالبت اج الريم  وسعاجة البياقات، والودير القعتا ير عبر الحدوع. ويعكت اللعن ا خر الشتوانل القا مر منذ 

ما يتعقق قستتتياستتتر المنا ستتتر والتعريجات وصقو  المستتتت قل.  أمد قعيد قشتتت ن تنظيم ادتوتتتادت، قما    جلل
قتا شتتتتتتتتتتتتتتراف عقى المحتوى، قمتا    جلتل العاليتر بين صريتر التعبير والحق       يزال اللعن ا خر معنيتاا  ود
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الموتوصتير، والستيررة عقى خراب ال را ير وادقت ادات مثل استتغالل األطجال والتحرم ب م، والمعقومات 
ا جرام ، مثل ادصتيال. وتتميز إعاجة البياقات بوجه خال    هذا الستيا ، صي  يام   المعتققر والستقوا 

الشتركات الريمير ببنات قماجا أعمال تعتمد عقى ادستتجاعة من المعقومات الشتموتير وال مع بين م موعات 
اقات لقمستاعدة البياقات، دستت داف ا عالقات وزياعة ا يراعات إلى أيوتى صد، ويد تستتمدم الحكومات البي 

   تحستتتتتتين المدمات العامر، و   قعن الحادت، مراقلر ستتتتتتقوا المواطنين. وكرزت ق   تنظيمير ممتقجر  
قشتتتتتتت ن صقو  األ راع فيما يتعقق قالبياقات الشتتتتتتتموتتتتتتتير، وتوا ر البياقات لقحكومات والشتتتتتتتركات، والمستتتتتتتا ل  

التحديات التنظيمير الناشتار عن هذه المستا ل . و ( 6) المتعققر قالودير القعتا ير قشت ن ستياعة البياقات وتوطين ا
قادختال ات    القواقين والمعايير الوطنير. وت تم   معقدة، د ستتتتتتتتيما عندما تقترن الحاجر إلى ا قجاج الدول 

وتتناول العديد من الملاعجات األقعاع األخالقير لقتقنيات   ،المنتديات الدولير قشتتتتكل متزايد قمثل هذه القعتتتتايا
 مثل التعقم ا ل  والذكات ادصرناع . الناشار

وكغير  تتتتتتمان عمقير شتتتتتتامقر،     ل تمثيل جميع البقدان النامير، يتعين عقى األمم المتحدة أن  -15
. ويقزم بتذل ج تد عتالم  لالستتتتتتتتتتتتتتتجتاعة من الملتاعجات القتا متر عقى قرتا  األمم المتحتدة  ج يستتتتتتتتتتتتتتيتاا  تؤعي عوجاا 

، ومتعدعة التموتتتتتتتتتتتتتتوتتتتتتتتتتتتتتات، لمراعاة تعدع أقعاع البياقات،  وخاجج ا، الت  ينلغ  أن ت ون متعدعة األطراف
 قرريقر  عالر. وتعدع أصحاب الموقحر

 التنيين والمتا عة على الصعيد اإلقليمي -ثااياا  

 أيريقيا -ألف 

يدعم مركز ادمتياز الريم  التاقع لق نر اديتوتتاعير أل ري يا و تتع استتتراتي يات وطنير لت نولوجيا   -16
وادتوتتتتتتتتتتتتتتتادت وقظم ال ويتتر الريميتتر    عتتدع من البقتتدان. وجكز ادتحتتاع األ ريق  عقى التعقيم  المعقومتتات 

لستتتياستتتات البياقات، قغير تحقيق    ياجياا   وأطقق إطاجاا   ،والزجاعر والوتتتحر    إطاج استتتتراتي يته لقتحول الريم 
الجريق الرفيع المستتتتتتتتتوى    . وُيعدّ ( 7) أيوتتتتتتتتى يدج من ادستتتتتتتتتمدام ا قما   لقبياقات ومعال ر األمن الستتتتتتتتيبراق 

قإجشتاعات لتعظيم إمكاقات    عن الذكات ادصترناع     إ ري يا، مشتجوعاا   المعن  قالت نولوجيات الناشتار تقريراا 
. وملاعجة الستتتتياستتتتات والتنظيم من أجل إ ري يا الريمير ه  مشتتتترو   ( 8) الذكات ادصتتتترناع  عقى صتتتتعيد القاجة

جوك  وادتحتاع التدول  لالتوتتتتتتتتتتتتتتادت ي تدف إلى تعزيز النرتا   مشتتتتتتتتتتتتتتترا بين ادتحتاع األ ريق  وادتحتاع األو 
. وُعقد المنتدى األ ريق   ( 9) وك ستتتتعاج معقولر    جميع أقحات القاجة   العرين الذي يمكن الوصتتتتول إليه عالمياا 

، وتح  جعاير  . وأخيراا ( 10)    مالوي تح  شتعاج "الشتمول الريم  والثقر    أ ري يا"  2022لحوكمر ا قترق   
 .( 11)    أ ري يا، أو قاعج إلى إجرات، تقييمات لمؤشرات عالمير ا قترق  بقداا  17اليوقسكو، أجرى 

  

(6) https://unctad.org/webflyer/digital-economy-report-2021. 

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

https://au.int/en/documents/20220728/au-data-policy-framework. 

(8) https://www.nepad.org/news/african-union-artificial-intelligence-continental-strategy-africa. 

(9) https://au.int/fr/node/38115. 

(10) https://afigf.africa/afigf-2022-summary/. 

(11) https://www.unesco.org/en/internet-universality-indicators. 
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 آسيا والمريط ال ادئ - اء 

يدة لتنجيذ ملاعجة أيرت الق نر اديتوتتتتتتتتتتتتتاعير وادجتماةير  ستتتتتتتتتتتتتيا والمحيط ال اعا خرر عمل جد -17
طريق المعقومتات الجتا ق الستتتتتتتتتتتتتترعتر لمنرقتر آستتتتتتتتتتتتتتيتا والمحيط ال تاعا، تركز عقى التعتاون ا يقيم  من أجل  

. وقظم  الق نر اديتوتتتتتتتتتتاعير  ( 12) تحقيق الركط الشتتتتتتتتتتلك  لق ميع، والبياقات والت نولوجيا الريمير والتربيقات
وقشتتتتتتتترت أول تقرير عن التحول   وزاجياا   ومؤتمراا  وادجتماةير  ستتتتتتتتيا والمحيط ال اعا منتدى لقتحول الريم 

الريم     المنرقر، يستت شتف أ ر ال ا حر    التع يل قاعتماع الت نولوجيا الريمير، والنظر    المستتويات 
العتتاليتتر من عتتدم المستتتتتتتتتتتتتتتاواة الريميتتر والتتدعوة إلى اتمتتاج إجراتات لتعزيز البنيتتر التحتيتتر، وتعزيز التربيقتتات 

. وقظرت أقحاأل أخرى    ت  ير ال ا حر  ( 13) ر الريمير وتعزيز استتتمدام البياقات وسعاجت االريمير ومحو األمي 
 .( 14)    التنمير ادجتماةير واديتواعير    المنرقر

 غربي آسيا -جيم 

تعمل ا ستتكوا عقى تعزيز التنمير    م ال المدمات ا ل تروقير وال يادل األستتاستتير    المنرقر   -18
صول مراجعات التنمير الريمير الوطنير عقى المرط ادستتتتتتراتي ير والبنير التحتير العركير. ويركز عليل جديد 

. وتقوع جامعر الدول العركير عمقير ( 15) والحوكمر واديتوتتتتتتتتتتاع الريم  وا عماا ادجتماع  والثقا ر وا عالم
بدعم من  ،2033-2023و تتتتع أجندة جيمير عركير واستتتتتراتي ير لت نولوجيا المعقومات وادتوتتتتادت لقجترة 

المنتدى   ا ستتتتتكوا  وكالتعاون مع ا ستتتتتكوا يدعم ادتحاع الدول  لالتوتتتتتادت وكياقات األمم المتحدة األخرى 
 .( 16) العرك  الدول  لقتعاون الريم  والتنمير الذي ي دف إلى تشكيل المستقبل الريم 

 أوروبا -دال 

الت اجة واألعمال الت اجير تنستتتتتتتتتتق الق نر اديتوتتتتتتتتتتاعير ألوجوكا مع مركز األمم المتحدة لتيستتتتتتتتتتير   -19
ا ل تروقير، الذي يعتتتتتتع توصتتتتتتيات قشتتتتتت ن تيستتتتتتير الت اجة ومعايير إل تروقير لقنشتتتتتتام الحكوم  والت اجي  

. وأعرى م قت أوجوكا األولوير لقعمل عقى صرير التعبير  ( 17) ويدعم تلاعل المعقومات قشتتت ن القعتتتايا البياير
. وتوصتق  المجو تير األوجوكير إلى اتجا  قشت ن ياقون واقعكاستات الذكات ادصترناع  عقى صقو  ا قستان

.  (18)المتتدمتتات الريميتتر ويتتاقون األستتتتتتتتتتتتتتوا  الريميتتر، ب تتدف تو ير إطتتاج تنظيم  لقحقو  الريميتتر وادبت تتاج
 .( 19)    م ال الد ا  السيبراق  وكا  ا ر إلى جلل، قجذت المجو ير األوجوكير أعمادا 

  

(12) ESCAP/CICTSTI/2022/INF/1. 

(13) https://www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-digital-ministerial-conference-2022-shaping-

our-common-future-and-asia; https://repository.unescap.org/handle/20.500.12870/4725. 

(14) https://www.unescap.org/kp/2022/digital-divide-and-covid-19-impact-socioeconomic-

development-asia-and-pacific. 

(15) https://www.unescwa.org/publications/national-digital-developmet-reviews-manual-2021. 

 (16 ) https://ada.unescwa.org/en; https://www.unescwa.org/events/digital-cooperation-and-development-forum . 
(17) https://unece.org/shared-environmental-information-system. 

(18) https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package. 

(19) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6642. 
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 اريبيأمريكا الالتينية ومنطقة البرر الك -هاء 

وتعمل الق نر اديتوتتتتتتتتتتتتتتاعير ألمريكا الالتينير ومنرقر اللحر ال اجيب  ك ماقر تقنير لبرقام  العمل  -20
  وت تدف 2020ألمريكتا الالتينيتر ومنرقتر اللحر ال تاجيب  التذي اتجق عقيته وزجات المنرقتر    عتام  الريم   

لتروير   تحعتيرياا  عقد وزجات المنرقر اجتماعاا . و ( 20) النستمر الحالير إلى توطيد جبير مشتتركر لقتنمير الريمير
النستتتتتتتتتتمر الموالير، الت  ستتتتتتتتتتتركز عقى الركط الشتتتتتتتتتتلك  والقدجات، واديتوتتتتتتتتتتاع الريم  المستتتتتتتتتتتدام، والرعاير  

. وتقوع الق نتر اديتوتتتتتتتتتتتتتتاعيتر ألمريكتا الالتينيتر ومنرقتر اللحر ( 21) ادجتمتاةيتر، وسيتامتر ستتتتتتتتتتتتتتو  جيميتر إيقيميتر
يتوتاع الريم ، لو تع المقاييت وتحديد أولويات اللحوأل، وععم  تروير ال اجيب  عمقير إقشتات مرصتد لال

 .( 22) األسوا  الريمير    المناطق عون ا يقيمير

 التنيين والمتا عة على الصعيد الدولي -ثالثاا  

 يريق األمم المتردة المعني  مجتمل المعلوماع -ألف 

ينستتتق الجريق التنجيذ المشتتتترا بين الوكادت لنتا   مؤتمر القمر العالم  لم تمع المعقومات عقى  -21
اجتمع الجريق خالل منتتتتتدى القمتتتتر العتتتتالميتتتتر لم تمع   ،2022قرتتتتا  منظومتتتتر األمم المتحتتتتدة  و   عتتتتام  

 .( 23) روساهم    المنتدى السياس  الرفيع المستوى المعن  قالتنمير المستدام 2022المعقومات 

 الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي - اء 

قشتت ن المعقومات وادتوتتادت الستتق ير والالستتق ير    ستتيا  األمن   اعتمدت ال معير العامر يراجاا  -22
قشتتتتتتتتتتتت ن عوج الت نولوجيات الريمير    ادقتقال   . واعتمد الم قت اديتوتتتتتتتتتتتتاعي وادجتماع  يراجاا ( 24) الدول 

 شتتتتامالا   ، ستتتتت ري ال معير العامر استتتتتعرا تتتتاا 2025. و   عام  ( 25) تنمير المستتتتتدامرقحو ال العاعل اجتماةياا 
 لقتقدم المحرز منذ القمر العالمير لم تمع المعقومات.

 اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية -جيم 

امستر والعشترين،  جكزت الق نر المعنير بتستمير العقم والت نولوجيا ألنراة التنمير،    عوجت ا الم -23
عقى الثوجة الوتتتتتتتتتتناةير الراقعر من أجل التنمير الشتتتتتتتتتتامقر  وتستتتتتتتتتتمير العقم والت نولوجيا وادبت اج ألنراة  
التنمير الحعترير المستتدامر    عالم ما قعد ال ا حر  والتقدم المحرز    تنجيذ ومتاقعر قتا   القمر العالمير 

. وخالل اجتمتتا  الجريق ( 26) وادبت تتاج ألنراة التنميتتر  لم تمع المعقومتتات  وتستتتتتتتتتتتتتتمير العقم والت نولوجيتتا
  

(20) https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46440. 

(21) https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-preparatoria-la-octava-conferencia-ministerial-la-

sociedad-la-informacion-america. 

(22) https://www.cepal.org/es/proyectos/observatorio-regional-desarrollo-digital; 

https://www.cepal.org/es/eventos/seminario-papel-mercosur-la-promocion-comercio-electronico-

transfronterizo-la-construccion; https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47354. 

(23) https://www.itu.int/net4/wsis/ungis/Articles/View/1203. 

(24) A/RES/77/36. 

(25) E/RES/2021/10. 

(26) E/CN.16/2022/2  E/CN.16/2022/3  E/CN.16/2022/15  E/CN.16/2022/16. 
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المعقوع بين التتتدوجات، جكزت الق نتتتر عقى الت نولوجيتتتا النظيجتتتر والعقم والت نولوجيتتتا وادبت تتتاج فيمتتتا يتعقق 
 .( 27) قعمان المياه الم موقر والمرا ق الوحير

 تيسير وتنسيق التنيين من جااب أصراب المصلرة المتعددين -دال 

تحتتت  شتتتتتتتتتتتتتتعتتتاج "ت نولوجيتتتا المعقومتتتات   2022القمتتتر العتتتالميتتتر لم تمع المعقومتتتات  عقتتتد منتتتتدى   -24
عولر       150من   مشتتتتتتاجا 30 000وادتوتتتتتتادت من أجل الر اه والشتتتتتتمول والمروقر". وشتتتتتتاجا أدثر من 

. وجكزت ال قستتتتتتتتتتات عقى اصتياجات  أستتتتتتتتتتبوعاا  12جقستتتتتتتتتتر عبر ا قترق  عقدت عقى مداج    250أدثر من  
ألشتتتتتتتتتتمال جوي ا عاير والت نولوجيات الريمير الناشتتتتتتتتتتار وت نولوجيا المعقومات الشتتتتتتتتتتلاب وكلاج الستتتتتتتتتتن وا

وادتوتتتتادت من أجل الر ا ير والستتتتعاعة. وجكزت جقستتتتات الستتتتياستتتتات الرفيعر المستتتتتوى خالل أستتتتبو  من 
 ،ادجتماعات الحعتتتتتوجير عقى يعتتتتتايا مثل الج وات الريمير والثقر واألمن وتغير المنا  واديتوتتتتتاع الريم 

دع المتحد ون عقى أهمير إجرات استتتتتتتتتتتعراة شتتتتتتتتتتامل و عال لققمر العالمير لم تمع المعقومات لما قعد وشتتتتتتتتتت 
. وُأ تتتتتيجى  إلى منوتتتتتر تقييم القمر ( 28) مع مراعاة التروجات ال ديدة    الت نولوجيا والستتتتتياستتتتتر ،2025 عام

ومتتات وادتوتتتتتتتتتتتتتتتادت  ملتتاعجة تعتمتتد عقى ت نولوجيتتات المعق  1  000العتتالميتتر لم تمع المعقومتتات أدثر من  
. وجكز  ( 30) . وجا ق تقتتاجير التقييم ا يقيميتتر تقرير ختتال عن التوتتتتتتتتتتتتتتتدي لق تتا حتتر( 29) لتحقيق قتتتا   إقمتتا يتتر

عقى الد ع قالتحول الريم  الشتتتتتامل، وتناول  أ رير    2022اجتما  ل نر النرا  العرين    صزيران/يوقيه  
نات يدجات الذكات ادصرناع ، والركط الشلك  العمل التاقعر لق نر مس لر الحوول عقى ال واتف الذكير، وك 

لقمؤستتتتتستتتتتات المتنا ير الوتتتتتغر والمؤستتتتتستتتتتات الوتتتتتغيرة والمتوستتتتترر، والبياقات    خدمر التعقم، والوتتتتتحر  
 .( 31) والرعاير عبر ا قترق 

 الشراكاع بين المجتمل المداي والمؤسساع التجارية وأصراب المصلرة المتعددين -هاء 

منظمات الم تمع المدق  والمنظمات المتعدعة أصتتتتتحاب الموتتتتتقحر  ستتتتتُ ق  زياعة مررعة    عدع   -25
والملاعجات المعنير قالجرل والمماطر الريمير. وقظم  منظمر الوصتتتتتتتتول ا ن المؤتمر الحقوي  ألصتتتتتتتحاب  
الموقحر المتعدعين، الذي جكز عقى صقو  ا قسان    العور الريم . وجكزت جاقرر ادتوادت التقدمير،  

ن منظمتات الم تمع المتدق  المعنيتر قتالتنميتر والبياتر والحقو  والنو  ادجتمتاع ، عقى  وه  شتتتتتتتتتتتتتتلكتر عوليتر م
. وتحالف  ( 32) 2022-2021ادستتتتتت اقات الريمير ل ا حر    ستتتتتيا  هيار جصتتتتتد م تمع المعقومات العالم   

المستتتتدامر  أهداف التنمير  الستتتقع العامر الريمير ملاعجة متعدعة أصتتتحاب الموتتتقحر تستتتعى إلى تستتتريع تحقيق  
   البقدان المنمجعتتتتتتتتر والمتوستتتتتتتترر الدخل من خالل تستتتتتتتت يل تروير المنا ع العامر الريمير واستتتتتتتتتمدام ا 

.  ( 33) لقحواج قش ن السياسات الريمير وتعزز الدبقوماسير الريمير وادستثماج  ي ا. وتو ر مؤسسر عيبقو  رصاا 
   الستياصر ا ستيوير، وه  شتلكر عالمير  وتقوم المؤستستر الدولير لققعتات عقى استتغالل األطجال    اللغات

والد ا  عن صقو  األطجال. وتمثل جاقرر النظام  لقم تمع المدق ، قالتوتتتتتتتتدي دستتتتتتتتتغالل األطجال جنستتتتتتتتياا 

  

(27) https://unctad.org/meeting/cstd-2022-2023-inter-sessional-panel. 

(28) https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2022/Home/Outcomes. 

(29) https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Home/Reporting. 

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

(31) https://broadbandcommission.org/broadband-commission-urges-faster-global-action-on-digital-

development/; https://broadbandcommission.org/working-groups/. 

(32) https://www.giswatch.org/2021-2022-digital-futures-post-pandemic-world. 

(33) https://www.diplomacy.edu/topics/digital-diplomacy/. 
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عن قشتتتر ادتوتتتادت ال والر    العالم  لالتوتتتادت المتنققر شتتتركات ادتوتتتادت ال والر، ويد قشتتترت أقحا اا 
نستتتلر لقتنمير. ويعمل ادتحاع الدول  ل معيات ومؤستتتستتتات المكتلات عقى وت  يرات ا عقى التنمير وقيمت ا قال

. وتقوم هيار ا قترق  لألستتتتتتمات واألجيام المموتتتتتتوتتتتتتر بتنستتتتتتيق  ( 34) تعزيز النجاج الريم  من خالل المكتلات
 ،  مع الم تمع التقن  لتروير البنير التحتير العالميرقظام أسمات النرايات ل قترق . وتعمل جمعير ا قترق 

 .( 35) وتدجيب أععات الم تمع والحمقر عقى القعايا المتعققر قا قترق   ،وععم أمن ا قترق 

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

 تنيين مساراع العمل -1 

يتمتتاشتتتتتتتتتتتتتتى تنجيتتذ قتتتا   القمتتر العتتالميتتر لم تمع المعقومتتات مع تنجيتتذ خرتتر التنميتتر المستتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتر  -26
 11، تم ادتجتتا  عقى  2005 ج  عتتام    .70/125و  70/1  من خالل يراجي ال معيتتر العتتامتتر  2030 لعتتام

رو مستتاجات العمل استتتعرا تتاا   مستتاج عمل لتنجيذ النتا   من جاقب أصتتحاب موتتقحر متعدعين. وُي ري ميستتّ
لقميستتترين خالل   . وُعِقد اجتما ( 36) ستتتنوياا لقتنجيذ قاستتتتمدام موتتتجو ر متجق عقي ا لمستتتاجات العمل واألهداف

 .2022منتدى القمر العالمير لم تمع المعقومات لعام 

عوج الستتتقرات المعنير قإعاجة الشتتت ن العام وجميع أصتتتحاب الموتتتقحر    الن وة بت نولوجيات المعقومات  )أ( 
 (1-نراة التنمير )جيموادتوادت أل

يعترقع مكتب ملعوأل األمين العام المعن  قالت نولوجيا بدوج تنستيق  فيما يتعقق قالمستا ل الريمير   -27
خاجطر الرريق     منظومر األمم المتحدة، قما    جلل ت نولوجيات الموتتتتتتتتتتتتتتاعج المجتوصر، وجكز عقى تنجيذ  

الم . وكا  تتتا ر إلى جلل، تستتتعى الشتتترادر العالمير  واألعمال التحعتتتيرير لالتجا  الريم  الع  لقتعاون الريم 
من أجل المساواة ين ال نسين    العور الريم  ل ياقات األمم المتحدة والوكادت القراةير إلى سد الجواج   
الريمير المتوتتتقر قالنو  ادجتماع     الوصتتتول إلى يرا  ت نولوجيا المعقومات وادتوتتتادت وتبوب المرادز  

ويؤكتد ا تالف العمتل    م تال الت نولوجيتا وادبت تاج من أجتل المستتتتتتتتتتتتتتاواة بين ال نستتتتتتتتتتتتتتين عقى    ال يتاعير فيته.
 .( 37) الحاجر إلى  مان المساواة بين ال نسين    ادتجا  الريم  العالم  من خالل اعتماع ق   قسوي 

عن   وقظرت العتديتد من ال يتاقتات    ا  تاج المترتلتر عقى ال تا حتر    التنميتر الريميتر،  عتتتتتتتتتتتتتتالا  -28
الممتتاوف التتدوليتتر قشتتتتتتتتتتتتتتت ن النزاعتتات وتغير المنتتا  واقمجتتاة النمو اديتوتتتتتتتتتتتتتتتاعي. وعقتتد ادتحتتاع التتدول  
لالتوتتتتتتتادت اجتما  ما دة مستتتتتتتتديرة لقمبرات اديتوتتتتتتتاعيين قشتتتتتتت ن عوج الحكومات والقرا  العام    العالم 

يترا مع الحكومتات  . ويعمتل مكتتب األمم المتحتدة المعن  قتالممتدجات وال ريمتر ستتتتتتتتتتتتتتو ( 38) الريم  قعتد ال تا حتر
لتنجيتتذ اتجتتاقيتتر مكتتا حتتر ال ريمتتر المنظمتتر عبر الوطنيتتر، قمتتا    جلتتل متتا يتعقق قتتادستتتتتتتتتتتتتتتمتتدام ا جرام   
لقت نولوجيا الريمير. وتنستتتتتتتتتق المنظمر العالمير لقمق ير الج رير العمل الدول  وتو ر تنمير القدجات    م ال  

 صق المؤلف والمق ير الج رير.

  

(34) https://librarymap.ifla.org/map/Metric/Libraries-with-Internet-Access/LibraryType/National-

Libraries,Academic-Libraries,Public-Libraries,Community-Libraries,School-Libraries,Other-

Libraries/Weight/Totals-by-Country. 

(35) https://www.internetsociety.org/action-plan/2022. 

(36) https://www.itu.int/net4/wsis/sdg/. 

(37) https://forum.generationequality.org/news/unga77-launching-year-action-build-more-equal-and-

inclusive-digital-societies-through-multi. 

(38) https://www.itu.int/hub/publication/d-pref-ef-gov_ps-01-2021/. 
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تقييم ادستتتتتتراتي يات الريمير  عن    والتنمير    الميدان اديتوتتتتتاعي تقريراا وقشتتتتترت منظمر التعاون   -29
. وكا  تتتتتا ر إلى جلل، تستتتتتتعتتتتتي  منظمر التعاون والتنمير    الميدان اديتوتتتتتاعي ( 39) الوطنير وصوكمت ا

الشتتترادر العالمير قشتتت ن الذكات ادصتتترناع ، الت  تعزز التروير المستتتؤول لقذكات ادصتتترناع  القا م عقى 
 ا قسان والشمول والتنو  وادبت اج والنمو اديتواعي. صقو  

 (2-ساسير لقمعقومات وادتوادت )جيمال يادل األ )ب( 

عقى   2022جكز اجتما  ميستتتتتتتتري مستتتتتتتتاجات العمل    منتدى القمر العالمير لم تمع المعقومات  -30
. وكدأ استتمدام الستواتل جات المداج األج ت  المنمجن ( 40) ابت اج الشتلكات لركط الم تمعات النا ير قالشتلكر

يستتتتتتتتت م    خجن ت قجر النرا  العرين    المناطق الري ير. وجستتتتتتتتتم ادتحاع الدول  لالتوتتتتتتتتتادت خرا ط  
لقحالر الراهنر   مجوتتتتالا   تقييماا  الم تقرير الركط الشتتتتلك  العلتروير البنير التحتير لقنرا  العرين، ويدم    

. وتاقع  ل نر النرا  العرين  ( 41) مقترصر لقوصتتتتتتتتول إلى نير المركوطين قالشتتتتتتتتلكر  لقركط الشتتتتتتتتلك  وطرياا 
الركط الشتتتتتتلك  بواستتتتتترر النرا    التقرير المتعقق بنماجا تمويل القرن الحاعي والعشتتتتتترين لستتتتتتد الج وات   

التقتتتدم المحرز قحو تحقيق أهتتتداف التتتدعوة لتحقيق   2022صتتتالتتتر النرتتتا  العرين  العرين، ويتتلع تقرير  
 . ( 42) الركط الشلك  بواسرر النرا  العرين

وقاصتتترت ج ات  اعقر عمقيات قشتتتر الشتتتلكات الم تمعير لقم تمعات المحرومر، من ا عقى ستتتبيل  - 31
.  ( 43) لم تمعير عليل تقييم جاهزير الشتتتتتتلكر ا   القتان قشتتتتتترتا المثال، جاقرر ادتوتتتتتتادت التقدمير وجمعير ا قترق 

، تقرير صالر ادتوتتتتتتال قا قترق  عبر ال اتف المحمول جاقرر النظام العالم  لالتوتتتتتتادت المتنققر،       وتقدم 
ن   ( 44) لقتغرير الحالير لقنرا  العرين المتنقل واعتماع ا قترق  عبر ال اتف المحمول  مجوتتتتتالا  تحقيالا  . وعشتتتتتّ

 . ( 45) قش ن تروير البنير التحتير   ، من أجل أ ري يا الريمير هيار ا قترق  لألسمات واألجيام المموور التحالف  

 (3-الحوول عقى المعقومات والمعاجف )جيم )ا( 

لقشتتتمول الريم  قاعتلاجه   أولياا   قشتتترت ما دة األمم المتحدة المستتتتديرة قشتتت ن الشتتتمول الريم  تعريجاا  -32
الريمير والجرل المرتلرر ب ا دستتتتتتتتتمدام وقياعة وتوتتتتتتتتميم الت نولوجيات والمدمات   وآمناا  وهاع اا  عاعدا   قجاجاا 

ا ستكوا ملاعجات تيستير   . وتشت ع( 46) بتحقيل مترقلات التجستير وال ياو لق ميع    كل مكان  وكان مشتجوعاا 
. وصدع ادتحاع الدول  لالتوتتتادت ومكتب ( 47) إمكاقير الوصتتتول من خالل المنوتتتر العركير ل عماا الريم 

إطاج عمل ومنوتتتتتتتتتتتتتر تع د  لقنجاج الشتتتتتتتتتتتتتامل الجعق   وأطققا ملعوأل األمين العام المعن  قالت نولوجيا أهدا اا 
لقتحالف الريم  لقشتتترادر    م ال الركط الشتتتلك ، وهو تحالف ألصتتتحاب الموتتتقحر المتعدعين يركز عقى 

  

 (39 ) https://www.oecd.org/digital/assessing-national-digital-strategies-and-their-governance-baffceca-en.htm . 

(40) https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2022/Agenda/Session/414. 

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

https://www.itu.int/hub/publication/d-ind-global-01-2022/. 

(42) https://broadbandcommission.org/publication/21st-century-financing-models/; 

https://www.broadbandcommission.org/publication/state-of-broadband-2022/. 

 (43 ) https://www.apc.org/en/news/community-networks-can-be-missing-piece-bridge-digital-divide; 

https://www.internetsociety.org/resources/doc/2022/community-network-readiness-assessment-handbook/ . 
(44) https://www.gsma.com/r/somic/. 

(45) https://intgovforum.org/en/content/igf-2022-town-hall-98-launch-of-the-coalition-for-digital-africa. 

(46) https://www.un.org/techenvoy/content/digital-inclusion. 

(47) https://www.unescwa.org/arab-digital-inclusion-platform. 
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والبقدان النامير نير الستتاصقير والدول ال زجير الوتتغيرة    ل البقدان قمواا الركط الشتتلك  الجعق  ود ستتيما    أي
. وقشتتتتتتتتتتتتتترت ل نتر النرتا   ( 48) بقيون عودج أمريك  منتذ إطاليته 25ويتد تمكن من صشتتتتتتتتتتتتتتد أدثر من    النتاميتر،

. واصتجق  اليوقستتتتتتتتتتتكو قاليوم الدول  لتعميم  ( 49) استتتتتتتتتتتتراتي يات قحو النجاج الشتتتتتتتتتتتامل لق واتف الذكيرالعرين  
  قالمعقومات، الذي اعتمد فيه المشتتاجكون إعالن طشتتقند قشتت ن ادقتجا  الشتتامل قالمعقومات، وتناول ادقتجا

 .( 50) الجرل والتحديات    العور الريم 

قما   ،يعزز مج وم الركط الشتتتتلك  الجعق   وقشتتتتر التحالف من أجل ا قترق  الميستتتتوج الت قجر تقريراا  -33
اتف الذكير وادستتتتتمدام اليوم  والوصتتتتول نير المحدوع إلى ومق ير ال و   ،   جلل النرا  العرين الستتتتريع

 .( 51) وتقييم الحواجز ال غرافير واستراتي يات السياسر العامر لقم تمعات الري ير  ،ا قترق 

ويام  جاقرر النظام العالم  لالتوتتتتادت المتنققر، من خالل استتتتترال  آجات المستتتتت ق ين، برستتتتم  -34
تقرير الج وة بين  ل    األستتتتتتتتتتتتوا  المتقدمر والنامير. وأشتتتتتتتتتتتتاجت     خرا ط دستتتتتتتتتتتتتمدام ا قترق  عبر ال وا

، إلى أقتته د تزال هنتتاا   وة كبيرة    اعتمتتاع  2022ال نستتتتتتتتتتتتتتين    م تتال ادتوتتتتتتتتتتتتتتتادت المتنققتتر لعتتام  
ادتوتادت المتنققر بين النستات والرجال    البقدان المنمجعتر الدخل  واستت شتج  اعتلاجات الستياستر العامر 

ت تتعقق قالركط الشتتلك  والقدجة عقى تحمل الت الي  والم اجات الريمير والستتالمر ومترقلات ويدم  توصتتيا
 .( 52)  المحتوى  وععم  الشمول الريم  والمال  من خالل برقام  المرأة الموصولر قا قترق 

 (4-بنات القدجات )جيم )ع( 

وتقحر المتعدعين قشت ن أطقق مكتب ملعوأل األمين العام المعن  قالت نولوجيا شتلكر ألصتحاب الم -35
التعاون الريم ، لتعزيز الن   الشتتتامقر لتنمير القدجات وتلاعل المعاجف. وععم  الق نر اديتوتتتاعير أل ري يا 

. وأقشتتتتت   ( 53) وعشتتتتتن  المركز األ ريق  لقلحوأل    م ال الذكات ادصتتتتترناع   ،التدجيب عقى التحول الريم 
لتنمير القدجات الريمير لدعم   مشتتتتتتتتتتتتتتتركاا   دة ا قما   مر قاا ادتحاع الدول  لالتوتتتتتتتتتتتتتتادت وكرقام  األمم المتح

  وأطقق ادتحاع الدول  لالتوتتادت وشتتركر ستتيستتكو ستتيستتتمز ملاعجة مرادز  خاجطر الرريق لقتعاون الريم 
  وعالوة عقى جلل، تو ر ( 54) التحول الريم  لتقديم التدجيب عقى الم اجات األستتتتتتاستتتتتتير ومحو األمير الريمير

لقم نيين قشتتتتتت ن يعتتتتتتايا المعقومات وادتوتتتتتتادت، كما وا ق  عقى برقام     إل تروقياا   أداعيمير ادتحاع تدجيلاا 
وتتيم عوجة اليوقستتكو العالمير قشتت ن الذكات ادصتترناع  وستتياعة   .2023جديد لمرادز التدجيب يبدأ    عام  

دي القعتتتتتتتتتتتتتتتاتعوجة تتدجيبيتر عبر ا قترقت  لمت القتاقون   . وتو ر م موعتر أعوات التتدجيتب عقى م تاجات ( 55) ع تّ

  

(48) https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2022-04-19-UN-targets-universal-meaningful-

connectivity.aspx; https://www.itu.int/itu-d/sites/partner2connect/. 

 (49 ) https://www.broadbandcommission.org/publication/strategies-towards-universal-smartphone-access/ . 

(50) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383211. 

(51) https://a4ai.org/research/advancing-meaningful-connectivity-towards-active-and-participatory-

digital-societies/; https://a4ai.org/research/meaningful-connectivity-rural-report/. 

(52) https://www.gsmaintelligence.com/product-news/latest-consumer-insights-survey-mapping-mobile 

-internet-use; https://www.gsma.com/r/gender-gap/; https://www.gsma.com/mobilefordevelopment 

/resources/policy-considerations-to-accelerate-digital-inclusion-for-women-in-low-and-middle-

income-countries/; https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/connected-women/. 

(53) https://www.un.org/africarenewal/magazine/march-2022/africas-first-ai-research-centre-launched-

brazzaville-congo. 

(54) https://academy.itu.int/itu-d/projects-activities/digital-transformation-centres-initiative. 

(55) https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/rule-law/mooc-judges. 
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ا قترق  عبر ال وال الت  أعدت ا جاقرر النظام العالم  لالتوتتتتتتتتتادت المتنققر مواجع لتحستتتتتتتتتين ادستتتتتتتتتتمدام 
 .( 56) الجعال ل قترق  من يبل األ راع

 (5-بنات الثقر واألمن    استمدام ت نولوجيات المعقومات وادتوادت )جيم ()ه  

أعتدت جاقرتر ادتوتتتتتتتتتتتتتتتادت التقتدميتر م موعتر أعوات لتدعم األمن الستتتتتتتتتتتتتتيبراق  المراع  لقمنظوج  -36
. واشتتتتترك  ( 58) . وواصتتتتل م قت أوجوكا التوتتتتدي لق را م الستتتتيبراقير قموجب اتجاقير بوعاقستتتت ( 57) ال نستتتتاق 

فيته    الق نتر اديتوتتتتتتتتتتتتتتاعيتر أل ري يتا مع صكومتر تونو    تنظيم مؤتمر يمتر األمن الحتاستتتتتتتتتتتتتتوك ، التذي اعتمتد
. وجاجع ادتحاع الدول  ( 59) المشتتتتتتاجكون إعالن لوم  قشتتتتتت ن األمن الستتتتتتيبراق  ومكا حر ال ريمر الحاستتتتتتوكير

  وقشتتر طلعر جديدة من مؤشتتر األمن عليل و تتع استتتراتي ير وطنير لألمن الستتيبراق لالتوتتادت وشتتركابه 
  الملاعجة العالمير لقعمقر الريمير الستيبراق  العالم   وتعاون ادتحاع الدول  لالتوتادت وجامعر ستتاقجوجع  

. واستت شتف الجريق العامل المجتوح قاب الععتوير المعن   ( 60) ل ياو وو تع ستياستات قشت ن العمالت الريمير
قالتروجات    ميدان المعقومات وادتوتتتتتتتتادت الستتتتتتتتق ير والالستتتتتتتتق ير    ستتتتتتتتيا  األمن الدول ،    تقريره، 

. واستتتتتعرة المنتدى  ( 61) بنات الثقر وسمكاقير استتتتتمراج الحواج الدول   الت ديدات الستتتتيبراقير والمعايير وتدابير
 .( 62) اديتواعي العالم  التويعات العالمير لألمن السيبراق 

 (6-البيار التمكينير )جيم )و( 

قايشتت  الما دة المستتتديرة    أ ينا القعتتايا المتعققر قالذكات ادصتترناع  وستتياعة القاقون. ويتولى   -37
وتتتادت من خالل أعاة تعقب أقظمر ت نولوجيا المعقومات وادتوتتتادت جصتتتد التروجات  ادتحاع الدول  لالت 

تقرير اقعكاستتتتات الستتتتياستتتتات والقوا م والمؤستتتتستتتتات عقى أعات التنظيمير    جميع أقحات العالم  ويام بنشتتتتر  
م من  . وجكزت الندوة العالمير لمنظم  ادتوتتتتادت عقى التنظي ( 63) يرا  ت نولوجيا المعقومات وادتوتتتتادت

أجل مستتتتتتتتتتتقبل جيم  مستتتتتتتتتتتدام، وقظرت قدوة المعايير العالمير    المعايير الدولير لتمكين التحول الريم ، 
المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتتر. وكحثتتتت  ل نتتتتر النرتتتتا  العرين،      تقرير صتتتتالتتتتر النرتتتتا   لتتتتدعم تحقيق أهتتتتداف التنميتتتتر 

مم المتحدة ل ت النلن ، آ اج ال ا حر عقى ادبت اج التنظيم  والتعاون. وتعمل ملاعجة األ2022 العرين
لتستريع التنمير المستتدامر وادستتمدام المستؤول لقبياقات العتممر والذكات ادصترناع .  العالم  مع شتركات

لوا تع  الستياستات يبّين القبنات األستاستير لتوتميم ستياستات شتامقر لتروير الذكات  وقشترت اليوقستكو عليالا 
ويدعم البنل الدول  تروير الوكادت والسياسات التنظيمير  .  ( 64) ادصرناع  ألصحاب الموقحر المتعدعين

المتعققر قالنجاج الشتتتتتتامل والمنا ستتتتتتر والتشتتتتتتغيل المتلاعل ونير جلل من التحديات التنظيمير. وقشتتتتتتر المنتدى 
 .( 65) عن صالر الحوسلر ال مير تقريراا اديتواعي العالم  

  

(56) https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/mistt/. 

(57) https://www.apc.org/en/pubs/why-gender-matters-international-cyber-security. 

(58) https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention. 

(59) https://sommetcybersecuritelome.com/en/. 

(60) https://www.itu.int/pub/D-STR-CYB_GUIDE.01; https://www.itu.int/en/ITU-T/extcoop/dcgi/ 

Pages/default.aspx. 

(61) A/75/816. 

(62) https://www.weforum.org/reports/global-cybersecurity-outlook-2022/. 

(63) https://app.gen5.digital/tracker/about; https://www.itu.int/pub/D-PREF-EF.ICT_SECT_PERF-2021 . 

(64) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382570. 

(65) https://www.weforum.org/reports/state-of-quantum-computing-building-a-quantum-economy/. 
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 (7-تربيقات ت نولوجيا المعقومات وادتوادت )جيم )ز( 

 لحكومر ا ل تروقيرا  

يتتتامتتت  ل نتتتر النرتتتا  العرين بتحقيتتتل ال جتتتاتات المرقوكتتتر من يبتتتل مو ج  المتتتدمتتتر المتتتدقيتتتر  -38
. وأشتتتتاجت إعاجة الشتتتتؤون اديتوتتتتاعير وادجتماةير    ( 66) يتعقق قالذكات ادصتتتترناع  والتحول الريم  فيما

ات الحكومتر ا ل تروقيتر  إلى استتتتتتتتتتتتتتتمراج النمو    ختدمت   2022مستتتتتتتتتتتتتتم األمم المتحتدة لقحكومتر ا ل تروقيتر  
)الحكومر ا ل تروقير(    جميع المناطق، عقى المستتتتتتتتتتويين المحق  والوطن ، وشتتتتتتتتتدعت عقى الحاجر إلى 

.  ( 67) الركط الشتتتتلك  والتركيز المت دع عقى ا عماا، لعتتتتمان استتتتتجاعة جميع المواطنين من المدمات الريمير
ويشترف تحالف األ ر الريم  عقى ملاعجة نوف ستتاا، لتستريع التحول الريم  لقمدمات الحكومير. وقشترت 
منظمر التعاون والتنمير    الميدان اديتوتتتاعي توصتتتيات ستتتياستتتاتير لتعزيز األ ر اديتوتتتاعي وادجتماع  

تمر الدول  المامت عشتتتتتتتتتتتتر . ويستتتتتتتتتتتترت جامعر األمم المتحدة المؤ ( 68) لقحكومر المجتوصر    البقدان العركير
. وقشتتتتتتر البنل الدول  تقاجير عن اقتقال المدمات الحكومير ( 69) المعن  بنظرير ومماجستتتتتتر ا عاجة ا ل تروقير

إلى المنوتتتات القا مر عقى الحوستتتلر الستتتحابير وعوج التقنيات الريمير    استتتت اقات المستتتاعدة ادجتماةير  
 .( 70) المتعققر قال ا حر

 ل تروقيراألعمال الت اجير ا   

صي  استتتتتتتتتتتجاعت    ،أبقغ األوق تاع عن استتتتتتتتتتتمراج النمو ول ن نير المت ا ر    الت اجة ا ل تروقير -39
أدبر المنوتتتتات عبر ا قترق  أدثر من زياعة ادستتتتتمدام أ نات  ترة ال ا حر. وجكزت الدوجة المامستتتتر لجريق 

لريم  عقى التعا   من ال ا حر     ل  المبرات الحكوم  الدول  المعن  قالت اجة ا ل تروقير واديتوتتتتتتتتتتاع ا
عقى البياقات والريمنر من أجل التنمير وجذب   2022ايتواع جيم  متزايد. وجكز أسبو  الت اجة ا ل تروقير  

. وواصتتتتتل األوق تاع إجرات تقييمات لالستتتتتتعداع لقت اجة  ( 71) بقداا   130مشتتتتتاجا من أدثر من   2  500أدثر من  
. وتشتتتتتتتتتتتتتت ع شتتتتتتتتتتتتتترادتر الت تاجة ( 72) النتتا   من خالل آليتر ععم التنجيتذ  مكمالا ا ل تروقيتر    البقتدان النتاميتر،  

ا ل تروقير لق ميع، الت  ينستتتتتتتتتتق ا األوق تاع، عقى زياعة  عالير الدعم المقدم من الم تمع الدول  ل   ت ون  
 البقدان النامير م  زة قشكل أ عل لقمشاجكر    الت اجة ا ل تروقير وادستجاعة من ا.

اديتوتتتتتتتتتاعير أل ري يا وأماقر منرقر الت اجة الحرة القاجير األ ري ير منوتتتتتتتتتر التلاعل   وأطقق  الق نر -40
لتعزيز ستتتتتتالستتتتتتل التوجيد ا يقيمير من خالل الت اجة   ،الت اجي األ ريق  وقظام الد ع والتستتتتتتوير لعموم إ ري يا

قتاجير عن الت تاجة  . وقشتتتتتتتتتتتتتترت الق نتر اديتوتتتتتتتتتتتتتتتاعيتر ألمريكتا الالتينيتر ومنرقتر اللحر ال تاجيب  ت ( 73) الريميتر

  

 (66 ) https://www.broadbandcommission.org/publication/artificial-intelligence-and-digital-transformation/ . 

(67) https://desapublications.un.org/publications/un-e-government-survey-2022. 

(68) https://www.oecd.org/fr/publications/the-economic-and-social-impact-of-open-government-

6b3e2469-en.htm . 

(69) https://egov.unu.edu/events/archive/conference/icegov-2022.html#overview. 

 (70 ) https://www.worldbank.org/en/events/2022/06/12/government-migration-to-cloud-ecosystems-wbg; 

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/ 

099830009302217091/p1731660f8c52f062092ac00d53c648bac7 . 

(71) https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy/ecommerce-week. 

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

 (73 ) https://www.uneca.org/stories/africa-trade-exchange-%28atex%29-platform-launched-to-facilitate-trading-

under-the-afcfta; https://www.trade.gov/market-intelligence/pan-african-payment-and-settlement-system . 
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. وو ر مركز ( 74) ا ل تروقير وععم  تنمير يدجات المؤستتتتتتتتستتتتتتتتات الوتتتتتتتتغيرة والمتوستتتتتتتترر الح م    المنرقر
الت اجة الدولير وادتحاع البريدي العالم  التدجيب لقمؤسسات الوغيرة والمتوسرر الح م والمدمات البريدير،  

لعرين والمعن  قالركط الشتتتلل لقمؤستتتستتتات الوتتتغرى  عقى التوال . ويقوم  ريق العمل التاقع لق نر النرا  ا
والمؤستتتتتستتتتتات الوتتتتتغيرة والمتوستتتتترر بدجاستتتتتر الركط الريم . وتدعم منظمر األمم المتحدة لقتنمير الوتتتتتناةير  
استتتتتتتتتتتتتتتيعتاب الت نولوجيتات ال تديتدة    البقتدان النتاميتر وزيتاعة التركيز عقى تعزيز النظم ا يكولوجيتر لالبت تاج  

 ناع  واألمن السيبراق .المعنير قالذكات ادصر

وواصتتق  منظمر الت اجة العالمير إجرات منايشتتات قشتت ن الت اجة ا ل تروقير والت اجة    المعاجف   -41
  وأعجج   ق   الستتياستتر العامر لتستتمير جيمنر الت اجةوقشتترت، قادشتتتراا مع المنتدى اديتوتتاعي العالم ،  

ادستتتتتعراة العالم  ة المستتتتتدامر كموا تتتتيع ج يستتتتير    الركط الشتتتتلك  الريم  والت اجة ا ل تروقير والت اج 
 .( 75) 2022لقمعوقر من أجل الت اجة 

تقرير صالر الوتتتتتتتتتتتتناعر قشتتتتتتتتتتتت ن األموال وكين  جاقرر النظام العالم  لالتوتتتتتتتتتتتتادت المتنققر،     -42
 .( 76) ، استمراج قمو األموال المتنققر    أعقاب ال ا حرالمتنققر

 التعقم ا ل تروق   

لتعقيم، الت  عقدت أ نات ال معير العامر كمستتتتتتتتتتتاهمر    خرتنا المشتتتتتتتتتتتتركر، عززت يمر تحويل ا -43
شتتتتتت ق ا شتتتتتت ن تقرير األمين العام، ادلتزام بركط كل طجل وشتتتتتتاب قالحقول الريمير وشتتتتتتدعا عقى الحاجر إلى 
  ، محتوى عال  ال وعة وسلى تدجيب المعقمين، إلى جاقب الركط الشتتتلك ،    ستتتيا  تمكين التعقم ا ل تروق 

 .( 77) قوها بدوج المواجع التعقيمير المجتوصرو 

. وي تدف ادتحتاع التدول   ( 78) عن التحول الريم  لقتعقيم   وقشتتتتتتتتتتتتتر ادتحتاع التدول  لالتوتتتتتتتتتتتتتتادت تقريراا  - 44
لالتوادت واليوقيسي ، من خالل ملاعجة جيغا العالمير، إلى جسم خريرر الركط الشلك  لقمداجو وتوصيل كل  

  العمتل التتاقع لق نتر النرتا  العرين والمعن  قتالبيتاقتات من أجتل التعقم تقريراا . وأعتد  ريق  ( 79) متدجستتتتتتتتتتتتتر قتا قترقت  
 . وستنظر ل نر و ع المرأة،    إطاج أعمال ا،    التعقيم والمساواة بين ال نسين    العور الريم . مؤيتاا 

إعالن يمر جيوايرع العالم  قشت ن ادستتجاعة من تقنيات ادتوتال    م ال  وشتدعت اليوقستكو،     -45
، عقى الحاجر إلى إشتتراا الجاات الم مشتتر    التنمير الريمير، وتوستتيع ادستتتثماج    محتوى التعقيم التعقيم

.  (80) الريم  المجتوح والعتال  ال وعة، وتعزيز ادبت تاج    ممتاجستتتتتتتتتتتتتتتر التتدجيت، إلى جتاقتب ادبت تاج الريم 
 .( 81) يز المنوات والمحتوى وأطقق  اليوقسكو واليوقيسف شرادر بواقات التعقم الريم  العام لتعز 

  

(74) https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47183. 

(75) https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/tradeinknowledgepub22_e.htm; 

https://www.weforum.org/reports/the-promise-of-tradetech-policy-approaches-to-harness-trade-

digitalization/; https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/a4tpublicationgr22_e.htm. 

(76) https://www.gsma.com/sotir/. 

(77) https://www.un.org/en/transforming-education-summit/about; 

https://transformingeducationsummit.sdg4education2030.org/TESFollowUp. 

(78) https://www.itu.int/hub/publication/s-pol-broadband-22-2020/. 

(79) https://giga.global/about-us/; https://projectconnect.unicef.org/map. 

(80) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381482.locale=en. 

(81) https://www.un.org/en/transforming-education-summit/gateways-public-digital-learning. 
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 التربيب عن قعد  

لقمنتدى الستتتتتياستتتتت  الرفيع المستتتتتتوى المعن  قالتنمير    ج يستتتتتياا  دان التعا   من ال ا حر مو تتتتتوعاا  -46
عقى أهداف التنمير المستتتتتتتتتدامر   المستتتتتتتتتدامر، قما    جلل عوج الت نولوجيات الريمير وتمكين التركيز م دعاا 

 .( 82) المتعققر قالوحر

عن التعاون   وتقريراا    مستتتتتتتتتتتتقبل الوتتتتتتتتتتتحر والرعاير عبر ا قترق العرين   وقشتتتتتتتتتتترت ل نر النرا  -47
 .( 83) العالم     إعاجة ال وا م    المستقبل

 2025-2020  "ادستتتتتتتتتتتتتراتي ير العالمير لقوتتتتتتتتتتتتحر الريميروقوه  منظمر الوتتتتتتتتتتتتحر العالمير      -48
قادستتتتمدام المناستتتب لقت نولوجيات الريمير من خالل ادستتتتراتي يات الوطنير، وصوكمر أدثر يوة، وملاعجات  

عقى الت ديدات الوتتتتتتتتتتحير العالمير، قما    جلل ال  وع   2022محوجها الناو  واقوتتتتتتتتتتب التركيز    عام  
. وو ر المرصتتتد ( 84) ادستتتت اقاتالرامير إلى تعزيز بياقات الرصتتتد والترصتتتد، لتمكين ا قذاج الملكر وتيستتتير 

إلى البياقات الوحير ل  ات تقرير السياسات. ويعمل مركز التميز لقوحر   شامالا  الوح  العالم  وصودا 
الريمير، الذي تشتتتتترا    قياعته منظمر الوتتتتحر العالمير واليوقيستتتتف، عقى تحستتتتين التنستتتتيق بين ال  ات  

 ويات الوحير الوطنير.الماقحر وتقديم المساعدة المست د ر لمعال ر األول

 العمالر ا ل تروقير  

"ادستتتتتتتتتتتتتتتمتتدام وا  تتا  ادجتمتتاةيتتر    العتتالم: جكرت منظمتتر العمتتل التتدوليتتر    تقريرهتتا المعنون   -49
أن التغير الت نولوج  المتساج  أ نات ال ا حر وكعدها يؤعي إلى تجايم الج وات الريمير       "2022ات اهات  

ل الال ق    ايتوتتتاع المنوتتتات وعقدت اجتما  خبرات قشتتت قه  وأبقغ  عن العمالر. ويدم  تقاجير عن العم
 .( 85) اقعكاسات العمالر الريمير عقى الحماير ادجتماةير

وقشتتتتتتترت اليوقستتتتتتتكو ومنظمر التعاون والتنمير    الميدان اديتوتتتتتتتاعي وموتتتتتتترف التنمير لقبقدان  -50
 .( 86) لقمرأة آ اج الذكات ادصرناع     الحياة العمقير عن   األمريكير تقريراا 

ويقوم مؤشتتتتتتتر العمل عبر ا قترق ، الذي ُأطِقق    مع د ا قترق     أدستتتتتتتجوجع، بتتلع أستتتتتتتوا    -51
 العمل عبر ا قترق .

  

(82) E/HLS/2022/1. 

(83) https://broadbandcommission.org/publication/the-future-of-virtual-health-and-care/; 

https://broadbandcommission.org/publication/epidemic-management/. 

(84) https://apps.who.int/iris/handle/10665/344249; https://www.who.int/emergencies/surveillance. 

 (85 ) https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2022/lang--en/index.htm; 

https://www.ilo.org/travail/eventsandmeetings/WCMS_852196/lang--en/index.htm; 

https://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-social-security-report/2020-22/lang--en/index.htm . 
(86) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380861?posInSet=1&queryId=2400acd2-aa16-4ac3-

a687-09528096b318 . 
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 البيار ا ل تروقير  

قايش الجريق العامل لألطراف    ادتجاقير الماصتتتر قإتاصر  رل الحوتتتول عقى المعقومات عن  -52
ت قشتت ق ا وادصت ام إلى الجعتتات    المستتا ل المتعققر ب ا )اتجاقير البيار ومشتتاجكر ال م وج    اتماج القراجا

 .( 87) آجهوو( التروجات    م ال الحوول عقى المعقومات البياير

 .( 88) لاليتواع الدا ري لألج زة الريمير وقشرت جاقرر ادتوادت التقدمير عليالا  -53

ستتتتتدام    العوتتتتر خرر عمل من أجل كوكب موقشتتتتر التحالف من أجل استتتتتدامر البيار الريمير  -54
 .( 89) وتمكين المواتمر التعاوقير والتم ي  من ا  اج السقبير لقريمنر  ،تركز عقى تسريع ادبت اج ،الريم 

وأصتتدج تحالف المنا ع العامر الريمير توصتتيات قشتت ن تحستتين البياقات المتعققر قالرقت والمنا   -55
 .( 90) وال يدجولوجيا، لتس يل التم ي  والت ي 

الق نر اديتوتتتتتتتتتاعير ألوجوكا قظم المعقومات البياير الريمير وتو ر الملاعا التوجي ير وكنات وتدعم   -56
 القدجات    م ادت مثل إعاجة األجا   وجصد التقوأل.

ومكنتت  الم موعتر المعنيتتر قتادتوتتتتتتتتتتتتتتتادت    صتادت الرواجا من زيتاعة استتتتتتتتتتتتتتتمتتدام ت نولوجيتتا  -57
 ،يعير وادصتتتتتتتتترناةير وكنات يدجة الم تمع عقى الوتتتتتتتتتموعلمعال ر ال واجأل الرب  ،المعقومات وادتوتتتتتتتتتادت

 .( 91) لتقييم  وا د ادستثماج    الت هب لالتوادت    صادت الرواجا  وو ع  قموججاا 

وكادت تاقعر لألمم المتحدة لقدعوة إلى و تتتتتع استتتتتتراتي يات  وي مع ا تالف النجايات ا ل تروقير   -58
 .( 92) تنجيذها لمعر ر قش ق ا وععملقتعامل مع النجايات ا ل تروقير وتلاعل ا

واستتتتتتتتتتتعرة ادتحاع الدول  لالتوتتتتتتتتتتادت والتحالف العالم  لو تتتتتتتتتتع المعايير المرجعير الغايات  -59
. ويحتجم ادتحتاع التدول  لالتوتتتتتتتتتتتتتتادت ( 93) شتتتتتتتتتتتتتتركتر جيميتر 150المتعققتر قتادقلعتا تات والمنتا  لمتا م موعته 

 ر قحو الناو وكواقر قشتتتتتتت ن البيار والمدن قم موعر أعوات قشتتتتتتت ن التحول الريم  لقمدن والم تمعات الموج
. وأجرى ادتحاع الدول  لالتوتادت مشتاوجات مع مع د األمم المتحدة لقتدجيب واللح  ( 94) الذكير المستتدامر

 .( 95) قش ن سبل جصد التشريعات المتعققر قالممقجات ا ل تروقير

لقريمنتتر  وجكز، من خالل  عن األ ر البيا  المتزايتتد    وعرة برقتتام  األمم المتحتتدة لقبياتتر مقموتتتتتتتتتتتتتتاا  - 60
وتحويتتل   ، برقتتام  التحول الريم ، عقى ععم ادستتتتتتتتتتتتتتتتدامتتر البيايتتر من خالل تربيق البيتتاقتتات والتقنيتتات الريميتتر 

  

(87) https://unece.org/env/pp/wgp/. 

(88) https://circulartech.apc.org/books/a-guide-to-the-circular-economy-of-digital-devices. 

(89) https://www.unep.org/resources/report/action-plan-sustainable-planet-digital-age. 

(90) https://digitalpublicgoods.net/blog/dpga-itu-and-wmo-call-for-weather-climate-and-hydrological-

datasets-to-be-dpgs/. 

(91) https://www.etcluster.org/document/return-investment-roi-model. 

 (92 ) https://unemg.org/our-work/emerging-issues/innter-agency-issue-management-group-on-tackling-e-waste/ . 
(93) https://www.itu.int/hub/publication/d-str-digital-03-2022/. 

 (94 ) https://toolkit-dt4c.itu.int/modules/; https://www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/resources/Pages/env-

and-ssc.aspx . 

(95) https://globalewaste.org/wp-content/uploads/2022/05/CONSUL_1.pdf. 
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األستتوا  وأقمام ستتقوا المستتت قل وتعزيز محو األمير الريمير البياير والحوكمر. وعمل عقى تعزيز الن   الريمير  
 . ( 96) لاليتواع الدا ري لقرا  ا ل تروقيات   تغير المنا   وقشر عليالا عن    لرصد جوعة ال وات والمات،  عالا 

مؤشتتتتتتترات أعات   "متحدون من أجل مدن جكير مستتتتتتتتدامر"وو تتتتتتتع  ملاعجة األمم المتحدة المعنوقر   -61
عن ا عاجة المت امقر لقمدن   مدينر لتقييم التقدم المحرز  وقشتتتتتترت تقريراا  150ج يستتتتتتير تستتتتتتتمدم ا أدثر من 

 .( 97) بنير جديدة لقتنمير الريمير المستدامروسيامر 

عن استتتتمدام الت نولوجيا الريمير    التنمير الحعتتترير    وقشتتتر المنتدى اديتوتتتاعي العالم  تقريراا  -62
 . ( 98) توسرر الح ملقتحول الريم     المدن الوغيرة والم المستدامر وسطاجاا 

وي ري تحدي  قظام معقومات المنظمر العالمير لألجصتتتتتاع ال وير، الذي يعتتتتتم بياقات وتحقيالت  -63
 األجصاع ال وير وال يدجولوجيا، لتحسين التعاون وتلاعل المعقومات.

 الزجاعر ا ل تروقير  

ت نولوجيتات ، قتاألهميتر المتزايتدة لق2031-2022ا طتاج ادستتتتتتتتتتتتتتتراتي    أيرت منظمتر الجتاو،      -64
الريمير    الزجاعر. واستتتتتتتتتتتعر تتتتتتتتتت  صالر الزجاعر الريمير    أ ري يا جنوب الوتتتتتتتتتتحرات ال برى  وقشتتتتتتتتتترت 

، الت  تتناول المماطر الت  يمكن أن تترتب  استتتتراتي ير ادبت اج الريم  لقنظم الزجاةير والغذا ير    أ ري يا
الج وات الريمير  واستتتتعر تتت  التميز الريم      عقى التقدم الستتتريع    الت نولوجيا الريمير من صي  تجايم 

. وتيستتتر منظمر األنذير والزجاعر شتتتلكر مماجستتت  الزجاعر ا ل تروقير  ( 99) الزجاعر    آستتتيا الوستتترى وأوجوكا
الت  تتقاستتتتتم المعاجف المتعققر قالزجاعر والتنمير الري ير وتدعم و تتتتتع استتتتتتراتي يات لقزجاعر ا ل تروقير     

تعال  ملاعجة القرير الريمير مستتتتتتتتتتا ل ال و  والجقر وعدم المستتتتتتتتتتاواة    المناطق الري ير     البقدان النامير  و 
آستتتتتتتتتتتتتيا والمحيط ال اعا، ويو ر مركز البياقات    صادت الرواجا معقومات عن اقعدام األمن الغذا       

 البياات ال شر.

قريراا عن الريمنر والتغير وقشتتتتتتتتترت الق نر اديتوتتتتتتتتتاعير ألمريكا الالتينير ومنرقر اللحر ال اجيب  ت  -65
. وقشتتتتتتتر ادتحاع الدول  ( 100) الت نولوج     الوتتتتتتتناعر الزجاةير    أمريكا الالتينير ومنرقر اللحر ال اجيب 

 .( 101) مس لر الزجاعر الريمير    العمل: الذكات ادصرناع  ألنراة الزجاعرلالتوادت 

  

(96) https://www.unep.org/resources/emerging-issues/growing-footprint-digitalisation; 

https://www.unep.org/explore-topics/technology/what-we-do/digital-transformation; 

https://www.unep.org/news-and-stories/story/how-digital-technology-and-innovation-can-help-

protect-planet; https://www.unep.org/resources/report/towards-circular-economy-electronics-sector 

-africa-overview-actions-and. 

(97) https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/publications-U4SSC.aspx; 

https://www.itu.int/hub/publication/t-tut-smartcity-2022-05/. 

(98) https://www.weforum.org/reports/using-digital-technology-for-a-green-and-just-recovery-in-cities/; 

https://www.weforum.org/reports/shaping-the-future-of-small-and-medium-sized-cities-a-

framework-for-digital-transformation/. 

 (99 ) https://www.fao.org/strategic-framework/en; https://www.fao.org/policy-support/tools-and-

publications/resources-details/en/c/1476537/; https://www.fao.org/policy-support/tools-and-

publications/resources-details/en/c/1475335/; https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6098en/ . 

(100) https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46965. 

(101) https://www.itu.int/hub/publication/d-str-e_agricult-05-2021/. 
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 العقوم ا ل تروقير  

ت نولوجيا ألنراة التنمير اجتما  ما دة مستتتتتتتديرة قشتتتتتت ن عقدت الق نر المعنير بتستتتتتتمير العقم وال -66
عوج العقم والت نولوجيا وادبت اج    التعا   من ال ا حر وسصراز تقدم    تحقيق أهداف التنمير المستتتتتدامر.  
وتتعاون منظمر األنذير والزجاعر، ومنظمر العمل الدولير، وكرقام  األمم المتحدة لقبيار، ومنظمر الوتتتتتتتتتتتحر  

ر، والمنظمتر العتالميتر لقمق يتر الج ريتر مع قتاشتتتتتتتتتتتتتترين    برقتام  اللحوأل من أجتل الحيتاة، التذي يتيم  العتالميت 
لقبقتتدان النتتاميتتر إمكتتاقيتتر الوصتتتتتتتتتتتتتتول إلى الم الت وال تتتب ويواعتتد البيتتاقتتات العقميتتر. واعتمتتد المؤتمر العتتام 

وات ستتتتتتياستتتتتتات العقوم لقيوقستتتتتتكو توصتتتتتتير قشتتتتتت ن العقوم المجتوصر  وتتع د اليوقستتتتتتكو المرصتتتتتتد العالم  ألع
 والت نولوجيا وادبت اج وتست شف النظام البيا  األوسع لقنجاج إلى المعر ر العقمير.

 (8-التنو  الثقا   وال وير الثقافير، والتنو  القغوي، والمحتوى المحق  )جيم )ح( 

واليوقيستي  تنستيق وتتولى إعاجة الشتؤون اديتوتاعير وادجتماةير وكرقام  األمم المتحدة ا قما     -67
  رير العمل المعنير قمرر األمم المتحدة لق وير القاقوقير.

وجكز إعالن مؤتمر اليوقستتتكو العالم  لقستتتياستتتات الثقافير والتنمير المستتتتدامر عقى تشتتتكيل يرا    -68
قعنوان    منشتتتتتوجاا . وقشتتتتترت اليوقستتتتتكو ( 102)  قا   أدثر يوة ومروقر    ستتتتتيا  التغير العالم  والتحول الريم 

، وعمق  مع ادتحاع األوجوك   ة تشتتكيل ستتياستتات ا بدا : معال ر الثقا ر بوصتتج ا منجعر عامر عالمير"إعاع
لدعم األطر التنظيمير لتعزيز الوتتتتتتتتتتتتتناعات الثقافير وا بداةير  ويعال  ممتبر ا بدا  الريم ، الذي تدعمه 

. وأددت اليوقسكو وادتحاع ( 103) جم وجير كوجيا، الج وات    الم اجات ومترقلات السياسات    هذا القرا 
الدول  ل معيات ومؤستستات المكتلات    بيان قشت ن المكتلات العامر عقى عوج المكتلات    تعزيز الثقا ر  

عقى   . ويتعتتمن العقد الدول  لقغات الشتتعوب األصتتقير تركيزاا ( 104) وقشتتر المعقومات وتمكين التحول الريم 
خالل   ،وقظم  اليوقستتتتتتتكو وادتحاع الدول  لالتوتتتتتتتادت.  ( 105) خدمات ومحتوى المعقومات المتعدعة القغات

هادا وقا )مستتتتتتتتتتتتتاققر البرم ر الحاستتتتتتتتتتتتتوكير ال ماةير( عن   ،2022منتدى القمر العالمير لم تمع المعقومات 
 .( 106) ت نولوجيا المعقومات وادتوادت ألنراة الحجاظ عقى لغات الشعوب األصقير وتنشير ا وتعزيزها

ع، قمتا    جلتل الملتاعا، ويستتتتتتتتتتتتتتاقتد توتتتتتتتتتتتتتتميم وتنجيتذ قظم تحتديتد ال ويتر  ويو ر البنتل التدول  المواج  -69
 .( 107) بقداا  50والتس يل المدق     أدثر من 

 (9-وسا ط ا عالم )جيم )م( 

عن تعزيز صرير  ويدم المقرج المال المعن  بتعزيز وصماير الحق    صرير الرأي والتعبير تقريراا  -70
الريم  وعن المعقومات المعتتتتتتتتتققر وصرير الرأي والتعبير أ نات ا عالم وستتتتتتتتتالمر الوتتتتتتتتتحجيين    العوتتتتتتتتتر 

  

(102) https://www.unesco.org/en/articles/mondiacult-2022-states-adopt-historic-declaration-

culture?hub=701. 

(103) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380474; 

https://en.unesco.org/creativity/activities/supporting-new-regulatory-frameworks-strengthen. 

(104) https://www.ifla.org/g/public-libraries/public-library-manifesto/. 

(105) https://en.unesco.org/idil2022-2032. 

(106) https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2022/Home/Hackathon. 

(107) https://id4d.worldbank.org/node/2096; 

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-

reports/documentdetail/213581486378184357/principles-on-identification-for-sustainable-

development-toward-the-digital-age. 



A/78/62 
E/2023/49 

19 GE.23-00730 

الت  أعدها برقام  األمم المتحدة ا قما   البقدان    (verify-i). وتستتاعد أعاة التحقق  ( 108) النزاعات المستتقحر
. وأشتاجت اليوقستكو    تقريرها  ( 109) عقى التعامل مع المعقومات المعتققر وخراب ال را ير أ نات ادقتماقات

إلى   "الوتتتتحا ر منجعر عامر: ادت اهات العالمير    م ال صرير التعبير وتروير وستتتتا ط ا عالم"ون  المعن 
التحديات الناشتتتتتتتتتار عن تغير الت نولوجيا ووستتتتتتتتتا ط ا عالم، قما    جلل  قدان إيراعات ا عالقات، وأن ما 

داق م عقى مدى الستتنوات     صرير الوتتحا ر    بق    الما ر من ستتكان العالم شتت دوا تراجعاا  85يقرب من  
. وتناول المؤتمر العالم  لقيوم العالم  لحرير الوتتتتتحا ر ت  ير العوتتتتتر الريم  عقى  ( 110) الممت الما تتتتتير

 .( 111) صرير التعبير وسالمر الوحجيين والمووصير والوصول إلى المعقومات

عالم ويستعى الوتندو  الدول  لوستا ط ا عالم جات الموتقحر العامر إلى الحجاظ عقى وستا ط ا  -71
 المستققر والوحا ر ادستقوا ير     ل الت ديدات السياسير والتحديات المالير. 

 (10-األقعاع األخالقير لم تمع المعقومات )جيم )ي( 

وينستتتتتتتتتتتتتتق مكتتتب ملعوأل األمين العتتام المعن  قتتالت نولوجيتتا صواج األمم المتحتتدة المشتتتتتتتتتتتتتتترا بين   -72
. واصتجق  األمم المتحدة قاليوم الدول  األول ( 112) تالوكادت قشتتتتتتتت ن المعقومات المعتتتتتتتتققر وشتتتتتتتتجافير البياقا

. وقشتتتترت مجو تتتتير األمم ( 113) لمكا حر خراب ال را ير، بنات عقى ادستتتتتراتي ير وخرر العمل جات الوتتتتقر
قشتتتتتتت ن استتتتتتتتمدام الموتتتتتتتدج الريم  المجتوح والمعقومات      عمقياا   المتحدة الستتتتتتتامير لحقو  ا قستتتتتتتان عليالا 

. وصقل المقرج المال المعن  قالحق    الموتتتتوصتتتتير الملاعا  ( 114) انالتحقيق    اقت ادات صقو  ا قستتتت 
 .( 115) الت  تقوم عقي ا المووصير وصماير البياقات الشموير

. وقظر المشتتتاجكون  ( 116) الشتتتيموخر    عالم جيم قعنوان    وقشتتتر ادتحاع الدول  لالتوتتتادت تقريراا  -73
.  ( 117) اج الريميتر المرتلرتر قتالعمر   يمتر الشتتتتتتتتتتتتتتلتاب العتالميتر ل يتل التواصتتتتتتتتتتتتتتل ا ل تروق     الج وات وا  ت 

واستتتت شتتتج  الملاعجة العالمير لقشتتتمول المال  صماير المستتتت قل وخوتتتوصتتتيته    ستتتيا  التعقم ا ل  لقبياقات  
عن ا  اج األخالقير  قترق  األشتتتيات وأعدت أعوات لتقييم ال اهزير    . وقشتتترت اليوقستتتكو تقريراا ( 118) العتتتممر 

. وتؤيد اليوقستكو سن  ( 119) توصتير اليوقستكو قشت ن أخالقيات الذكات ادصترناع إلى    واأل ر األخالي  استتناعاا 
بقداا، ويد و تتتتتتتع  من  ير استتتتتتتتقوتتتتتتتا ير    130يواقين لحرير ا عالم، وه  يواقين ُتستتتتتتتن ا ن    أدثر من  

وهو عليل ي دف إلى صماير األطجال من    ،لقتشتريع    العوتر الريم   لرصتد التنجيذ. وقشترت اليوقيستف عليالا 
صماير األطجال    النزاعات    ووجير عن قحو إطاج لقمستتتاواة الريمير محوجه الرجلعنواقه    ستتتتغالل. وتقريراا اد

  

(108) A/HRC/50/29  A/77/288. 

 (109 ) https://www.undp.org/press-releases/undp-tool-fight-misinformation-scales-globally-digital-public-good . 

(110) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380618. 

(111) https://www.un.org/en/observances/press-freedom-day. 

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

(113) https://www.un.org/en/observances/countering-hate-speech. 

(114) https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/berkeley-protocol-

digital-open-source. 

(115) A/77/196. 

(116) https://www.itu.int/hub/publication/d-phcb-dig_age-2021/. 

(117) https://www.itu.int/generationconnect/generation-connect-youth-summit-2022/. 

(118) https://www.itu.int/hub/publication/t-tut-dfs-2022-1/. 

(119) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375304; 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455. 
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. وتو ر منوتر أصتوات الشتلاب  رصتر لقشتلاب لقمستاهمر ق   اج صول يعتايا الستياستر العامر.  ( 120) الستيبراقير 
 .( 121)  د النسات والجتياتوشدعت هيار األمم المتحدة لقمرأة عقى  روجة القعات عقى العنف الريم  

وقجذ م قت أوجوكا استتتتتتراتي ير جديدة لحقو  الرجل، قما    جلل ملاعا قشتتتتت ن صقو  ا قترق ،   -74
. وكا  تا ر إلى جلل، جكز الم قت عقى  ( 122) عن برام  الت ستت وآ اجها عقى صقو  ا قستان  وقشتر تقريراا 

ن التقنيات الريمير المعنير قحرير صقو  كلاج الستتتن    المشتتتاجكر    العوتتتر الريم  واعتمد توصتتتيات قشتتت 
التعبير والعمقيتات ادقتمتابيتر والوتتتتتتتتتتتتتتحتا تر. وتقوم ل نتر التذكتات ادصتتتتتتتتتتتتتترنتاع  قتإعتداع اتجتاقيتر تتعقق قحقو   

 .( 123) ا قسان والديمقراطير والقاقون المتعقق ق قظمر الذكات ادصرناع 

وقشترت الشترادر العالمير  ق ات العنف  تد األطجال، قما    جلل المؤستستر الدولير لققعتات عقى  -75
استتتتتتتتغالل األطجال    اللغات    الستتتتتتتياصر ا ستتتتتتتيوير، والمنظمر الدولير لقشتتتتتتترطر ال نا ير، واليوقيستتتتتتتي ، 

 .( 124) استراتي ير لحماير الرجل

 إجشتتتتتاعياا   عليالا الشتتتتتلكر العالمير،  وقشتتتتترت شتتتتتلكر صقو  المرأة عقى ا قترق ، بدعم من مؤستتتتتستتتتتر -76
، تدعو إلى ستياستر ت نولوجيا المعقومات لستياستات المستاواة بين ال نستين وت نولوجيا المعقومات وادتوتادت

دستتتت اقات المنوتتتات    وادتوتتتادت المراةير لقمنظوج ال نستتتاق ، وقشتتترت مؤستتتستتتر الشتتتلكر العالمير تقييماا 
 .( 125) بر ا قترق الريمير لقعنف القا م عقى قو  ال نت ع

 (11 -التعاون الدول  وا يقيم  )جيم )ا( 

، الواجعة    خرتنا المشتتركرستينظر مؤتمر يمر المستتقبل    ادتجا  الريم  العالم  المقترح     -77
. ويعتتتتتتتتتتتتترقع مكتب ملعوأل األمين العام المعن  قالت نولوجيا بدوج تنستتتتتتتتتتتتتيق  عاخل  ( 126) تقرير األمين العام

األعمتتتال التحعتتتتتتتتتتتتتتيريتتتر لالتجتتتا  الريم  العتتتالم ، ومن المقرج ادقت تتتات من   منظومتتتر األمم المتحتتتدة   
تنجيتذ ختاجطتر طريق األمين العتام لقتعتاون  ، وسصتتتتتتتتتتتتتتداجهتا  2023المشتتتتتتتتتتتتتتاوجات المجتوصتر قحقول آجاج/متاجو  

وقظر المنتدى المتعدع أصتتتتتتتتتتحاب الموتتتتتتتتتتقحر المعن  بتستتتتتتتتتتمير العقم  .2022الريم : تحدي  تموز/يوليه  
دبت اج ألنراة أهداف التنمير المستتتتتتتتدامر    عوج المنا ع العامر الريمير العالمير ك ستتتتتتتاو  والت نولوجيا وا

  وأشتتاج إلى أن آلير تيستتير الت نولوجيا ه  وستتيقر لتيستتير منايشتتات الستتياستتات ( 127) لقتنمير والتعاون الدول 
 . ( 128) جات الوقر

  

(120) https://www.unicef.org/reports/legislating-digital-age; 

https://www.unicef.org/globalinsight/reports/towards-child-centred-digital-equality-framework; 

https://www.unicef.org/globalinsight/reports/protecting-children-cyberconflicts. 

(121) A/77/302   https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/10/accelerating-efforts-

to-tackle-online-and-technology-facilitated-violence-against-women-and-girls. 

 (122 ) https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a5a064; 

https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/-/pegasus-spyware-and-its-impacts-on-human-rights . 

 (123 ) https://rm.coe.int/terms-of-reference-of-the-committee-on-artificial-intelligence-for-202/1680a74d2f . 

(124) https://www.end-violence.org/what-we-do. 

(125) https://webfoundation.org/research/gender-and-ict-policy-playbook/; 

https://webfoundation.org/research/strengthening-accountability-for-online-gender-based-

violence-one-year-later/. 

(126) A/76/L.87. 

(127) https://www.un.org/techenvoy/content/roadmap-digital-cooperation. 

(128) E/HLPF/2022/6. 
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قد كل أجكع ستتتنوات. وجكز وعقد ادتحاع الدول  لالتوتتتادت مؤتمر المندوكين المجو تتتين الذي يع -78
المؤتمر العالم  لتنمير ادتوتتتادت لالتحاع الدول  لالتوتتتادت عقى جكط نير الموصتتتولين لتحقيق التنمير  
المستتتتتتتتتتتتتتدامر، وو تتتتتتتتتتتتتع برقام  عمل القرا  ا قما   لقستتتتتتتتتتتتتنوات األجكع المقبقر، وتناول    إعالن كيغال  

ات وادتوادت، مع تحديد مؤشرات األعات لألولويات، قما قالتجويل التزام ادتحاع بتنمير ت نولوجيا المعقوم
السياسات والقوا م التمكينير وتعبار المواجع وت مين       جلل الركط الشلك  الميسوج الت قجر، والتحول الريم ،

 .( 129) ت نولوجيا المعقومات وادتوادت من أجل التنمير المستدامر

، إلى 2025-2022ادستتتتتتتتتتتتتراتي ير الريمير خالل  ويستتتتتتتتتتتتعى برقام  األمم المتحدة ا قما  ، من   -79
تعتتتتتتتتتتتتتتمين التقنيتات الريميتر    جميع أعمتال المنظمتر، وععم تروير النظم ا يكولوجيتر الريميتر الشتتتتتتتتتتتتتتامقتر  

 .( 130) وادستجاعة من الجرل الت نولوجير ال ديدة

وأجرى وزجات اديتوتتتتاع الريم     م موعر العشتتتترين منايشتتتتات قشتتتت ن التحول الريم ، وأصتتتتدج  -80
صدعوا فيه التدخالت جات األولوير قالنستتتلر لقتعا   قعد   زجات الت نولوجيا الريمير    م موعر الستتتلع إعالقاا و 

 .( 131) ال ا حر

و   إطاج منوتتتتتر الستتتتتياستتتتتر العالمير لقذكات ادصتتتتترناع  عقى ا قترق ، تتعاون  مان وكادت  -81
 .( 132) ت ادصرناع  والتنمير المستدامرعولير عقى تلاعل المواجع والملاعجات المتعققر قحقو  ا قسان والذكا

 تنيين المواضيل -2 

 آليات التمويل )أ( 

 ،صتتتتتعوع العمالت المشتتتتتجرة ،2022تقرير تمويل التنمير المستتتتتتدامر      ،وقايشتتتتت  األمم المتحدة -82
. ويعد  ( 133) والقوة اديتوتتتتتتتاعير لقمنوتتتتتتتات الريمير والحاجر إلى األمن الستتتتتتتيبراق  فيما يتعقق بتمويل التنمير
 صندو  تنمير جأو المال قرايات أعات شامقر لاليتواع الريم  تتلع التنمير    بقدان ممتاجة.

ل آليات ا التمويقير مثل مؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتر التمويل وتدعم م موعر البنل الدول  التنمير الريمير من خال -83
الدولير والوكالر الدولير لعتتتتتتتتتتمان ادستتتتتتتتتتتثماج  وتحدع ل نر التنمير أولويات البنل الدول     مرصقر ما قعد 

. وينستتتتتتتتتتتتتتق البنتل التدول  شتتتتتتتتتتتتتترادتر التنميتر الريميتر، الت  ت مع بين منظمتات ( 134) ال تا حتر    هتذا القرتا 
من ادبت اج الريم  من أجل التنمير. وتشتتتتتتتتتتتتتتمل م ادت العمل جات  القراعين العام والمال لالستتتتتتتتتتتتتتتجاعة 

األولوير البياقات والمؤشترات، والبياات التمكينير لاليتوتاع الريم ، واألمن الستيبراق ، والوصتول الشتامل إلى 
ا قترق ، والحكومر الريمير، وتعميم المدمات والتربيقات والمنوتتتتتتتتتتات الريمير. وتدير الشتتتتتتتتتترادر مشتتتتتتتتتتاجيع  

 مقياجات عودج أمريك  من ادلتزامات الترادمير. 3 مرق ي 

  

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

2022&media=electronic. 

(130) https://www.undp.org/publications/digital-strategy-2022-2025. 

(131) http://www.g20.utoronto.ca/2021/210805-digital.html; 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-g7-presidency-statement-digital-and-tech/uk-g7-

presidency-statement-digital-and-tech. 

(132) https://globalpolicy.ai/en/about/. 

(133) https://developmentfinance.un.org/fsdr2022. 

(134) https://www.devcommittee.org/sites/dc/files/download/Documents/2022-

04/Final%20on%20Digitalization_DC2022-0002.pdf. 
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ويتعقب التحالف العالم  لو تتتتتتتتتتتع المعايير المرجعير ج وع يرا  األعمال لتحقيق م تمع جيم   -84
 .أدثر شمودا 

 صوكمر ا قترق  )ب( 

أير برقام  عمل توقت قشت ن م تمع المعقومات قالحاجر إلى تعزيز التعاون قشت ن يعتايا الستياستر   -85
الدوليتر المتعققتر قا قترق . وأصاط  ال معيتر العتامر عقمتاا قعمتل الجريق العتامل المعن  بتعزيز التعتاون    العتامر

 . ( 135) التاقع لق نر المعنير بتسمير العقم والت نولوجيا ألنراة التنمير، وكالحاجر إلى مواصقر الحواج

قمتا       ،ة ا قترقت إعختال تحستتتتتتتتتتتتتتينتات عقى منتتدى إعاج  ختاجطتر الرريق لقتعتاون الريم وايترصت   -86
جلل إقشتتات هيار استتتراتي ير جفيعر المستتتوى ألصتتحاب الموتتقحر المتعدعين تتمتع قالستتقرر الالزمر، وو تتع 

ل ا مستتتتتتتتتتتتتاجات وزاجير وكرلماقير وسيامر جواقط أيوى بين منتدى إعاجة ا قترق  واألقشتتتتتتتتتتتتترر   خرر أدثر تركيزاا 
عير لمعال ر القعتتتتتتتتتتتتايا ادستتتتتتتتتتتتتراتي ير والعاجقر وتعزيز  . وتم تعيين ل نر قيا( 136) المنجذة    ما بين الدوجات

. وقظم  إعاجة الشتتتتتتؤون اديتوتتتتتتاعير وادجتماةير ( 137) ت  يرات أدبر من منايشتتتتتتات منتدى صوكمر ا قترق 
. وعقتد  ( 138) لجريق خبرات لقنظر    التروج المستتتتتتتتتتتتتتتقبق  لمنتتدى إعاجة ا قترقت     هتذا الستتتتتتتتتتتتتتيتا   اجتمتاعتاا 

قما      ،2021صوكمر ا قترق  كحدأل ه ين    كاقون األول/عيستتتمبر ادجتما  الستتتاعو عشتتتر لمنتدى 
. وشتتتتتتتتتتتتتتاجا أدثر  ( 139) بولنتدا تحت  شتتتتتتتتتتتتتتعتاج "ا قترقت  المتحتد"  ،جلتل اجتمتا  صعتتتتتتتتتتتتتتوجي    كتاتو يتشتتتتتتتتتتتتتت 

مشتتتتتتاجا  200جقستتتتتتر، قما    جلل مستتتتتتاج برلماق  معزز يعتتتتتتم أدثر من  318مندوب      10 000 من
. وعقد ادجتما  الستتتتاقع  ( 140) الريمير من كياقات األمم المتحدة  ومنتدى مجتوح تعتتتتمن تقاجير عن األقشتتتترر

  2022كاقون األول/عيستتتتتتتمبر  -عشتتتتتتتر لمنتدى صوكمر ا قترق     أعيت أقاقا    تشتتتتتتترين الثاق /قو مبر  
تح  شتتتعاج "إقترق  مرن من أجل مستتتتقبل مشتتتترا ومستتتتدام ومشتتتترا" وجكزت المو تتتوعات الجرةير عقى 

لم  المقترح. وا تترقع  شتتلكات الستتياستتات، الت  يستترت ا أ رير العمل المعنير عناصتتر ادتجا  الريم  العا
قشتتتتتتتتت ن النجاج ال اعف    2022-2021ق صتتتتتتتتتحاب الموتتتتتتتتتقحر المتعدعين، قعمل فيما بين الدوجات    الجترة 

وت زب ا قترق . وتناول  منتديات أ عتتتتتل المماجستتتتتات األمن الستتتتتيبراق  والمستتتتتاواة بين ال نستتتتتين والحقو   
ق عمال فيما بين الدوجات قشتتتت ن طا جر متنوعر من القعتتتتايا. وكذل    عيناميكياا  تحالجاا  24، وا تتتترقع  الريمير

   عمل منتدى إعاجة ا قترق ، قما    جلل  قايوتاا  ج وع كبيرة  شتراا أصتحاب الموتقحر الممثقين تمثيالا 
قترق  الوطنير . وتؤعي منتديات صوكمر ا ( 141) صققات عمل لبنات القدجات وقشتتتتتتتتتتر من   عجاستتتتتتتتتت  لقمداجو

من المنتديات  155وا يقيمير عوجاا متنامياا    قشتتتتتتام منتدى صوكمر ا قترق   ويوجد    الوي  الحا تتتتتتر  
 .( 142) الوطنير وا يقيمير  عاجة ا قترق  توب أعمال ا    أعمال منتدى إعاجة ا قترق 

  

(135) A/RES/76/189. 

(136) A/74/821. 

(137) https://www.intgovforum.org/en/content/terms-of-reference-for-the-igf-leadership-panel; 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2022-08-16/internet-governance-

forum-leadership-panel%C2%A0. 

(138) https://www.intgovforum.org/en/content/report-from-expert-group-meeting. 

(139) https://www.intgovforum.org/en/filedepot_download/223/20511. 

(140) https://www.intgovforum.org/en/content/igf-2021-un-open-forum-connecting-the-digital-dots-

%E2%80%93-how-the-un-system-is-supporting-the. 

(141) https://www.intgovforum.org/en/content/igf-capacity-development-workshops; 

https://www.intgovforum.org/en/content/supporting-sigs. 

(142) https://www.intgovforum.org/en/content/national-and-regional-igf-initiatives. 
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 قياو ت نولوجيا المعقومات وادتوادت ألنراة التنمير )ا( 

وكالر من  14ر المعنير ق ياو ت نولوجيا المعقومات وادتوتتتتتادت ألنراة التنمير ت مع الشتتتتتراد -87
وكتتتادت األمم المتحتتتدة والوكتتتادت التتتدوليتتتر المعنيتتتر ق مع البيتتتاقتتتات وتحقيق تتتا، وت ّيم ادت تتتاهتتتات، وتقترح  

ات  مؤشتتتتترات لتحستتتتتين ال ياو فيما يتعقق قم تمع المعقومات  وققح  الشتتتتترادر يا مت ا األستتتتتاستتتتتير لمؤشتتتتتر 
عن ا صوتتتتتتتتتتتاتات المتاصر إلى الم قت اديتوتتتتتتتتتتتاعي    ت نولوجيا المعقومات وادتوتتتتتتتتتتتادت، ويدم  تقريراا 

وادجتماع ، وقظرت    ستتتتتتبل ادستتتتتتتجاعة من موتتتتتتاعج البياقات المبت رة من خالل التعاون بين أصتتتتتتحاب  
 .( 143) الموقحر المتعدعين

المير لالتوتتتتتتتتتتتادت/ت نولوجيا ويتع د ادتحاع الدول  لالتوتتتتتتتتتتتادت ياعدة بياقات المؤشتتتتتتتتتتترات الع -88
،  مؤشتتراا  180ايتوتتاع    إطاج أدثر من  200المعقومات وادتوتتادت، الت  تتعتتمن بياقات من أدثر من  

و   لوصر متاقعر معقومات  2022تقرير الركط الشتتتتتتتتتتلك  العالم  لعام مع تقميص البياقات الر يستتتتتتتتتتير     
.  ( 144) تيستتتتتتتتتير ت الي  خدمات ت نولوجيا المعقومات وادتوتتتتتتتتتادت تقاجير عن  التنمير الريمير  وُيعد أيعتتتتتتتتتاا 

 ،وت ّمع بوصتقر التنمير الريمير لبرقام  األمم المتحدة ا قما   البياقات المستتمقوتر من المؤشترات الوطنير
عتد أعاة تقييم ال تاهزيتر الريميتر    تعيين طر  تحتديتد أولويتات وتستتتتتتتتتتتتتتا ،لتمكين تمريط إقمتا   أدثر  عتاليتر

لتقييم بياات ا قترق     . وتو ر مؤشتتتتتتتتتتتترات اليوقستتتتتتتتتتتتكو لعالمير ا قترق  إطاجاا ( 145) التدخالت الريمير الوطنير
الوطنير، قما    جلل ما يتعقق قالحقو  وادقجتاح والنجاج وسشتتتتتتتتراا أصتتتتتتتتحاب الموتتتتتتتتقحر المتعدعين  وتتقدم  

 .بقداا  44الوطنير    الدجاسات 

وتو ر منظمر التعاون والتنمير    الميدان اديتوتتتتاعي، من خالل بواقر النرا  العرين، بياقات  -89
عن الركط الشتلك  وادستتمدام واألستعاج  وتول  تحدي  خاجطر طريق ال ياو الريم ، الت  تو ر إجشتاعات  

 .( 146) صول قياو التحول الريم 

وتستتتتعى شتتتترادر بياقات التنمير إلى استتتتتمدام بياقات األطراف الثالثر    قحوأل التنمير من خالل   -90
تلاعل البياقات قشتتتتتتكل آمن. وي يت مؤشتتتتتتر ادتوتتتتتتال بواستتتتتترر ال اتف المحمول الذي أعدته جاقرر النظام 

  واستعداع المست قل العالم  لالتوادت المتنققر البنى التحتير لق اتف المحمول والقدجة عقى تحمل الت الي 
 بقداا. 170والمحتوى والمدمات    

  االستنتاجاع والمقترحاع -را عاا  

قشتتتتكل كبير       ستتتتريعاا   شتتتت د العقدان القذان اققعتتتتيا منذ القمر العالمير لم تمع المعقومات تروجاا  -91
ت الريمير، قما الت نولوجيا ل ا ت  يرات كبيرة    الم تمع واديتواع والحوكمر. وو ع  المزيد من ادبت اجا

العالم عقى أعتاب المزيد من التغيير الستتتريع.   ،   جلل الذكات ادصتتترناع  والتعقم ا ل  والحوستتتلر ال مير
جديدة لتحقيق التنمير المستتدامر، د ستيما       وكو تع الستياستات الوتحيحر، تتيم الت نولوجيا الريمير طرياا 

الموتتتتول، عقى إ  اج إمكاقات الت نولوجيا لتستتتت يل . ويد ستتتتاعدت ال ا حر، عقى وجه  أشتتتتد البقدان  قراا 
 المروقر    مواج ر األزمات. وأ  رت الستتتنوات الت  اققعتتت  منذ القمر العالمير لم تمع المعقومات أيعتتتاا 

  

(143) https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/coreindicators/default.aspx  E/CN.3/2022/21. 

(144) https://www.itu.int/hub/publication/d-ind-global-01-2022/; https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/ 

Dashboards/Pages/Digital-Development.aspx; https://www.itu.int/hub/publication/d-ind-pol_brief-

01-01-2022/. 

(145) https://www.undp.org/digital/transformations. 

(146) https://www.oecd.org/digital/the-oecd-going-digital-measurement-roadmap-bd10100f-en.htm. 
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قما    جلل  ،   القمر العالمير لم تمع المعقومات أن الت نولوجيا الريمير ل ا آ اج أوستتتتتتتتتتتع مما كان متويعاا 
األجتل     يكتل الم تمعتات واديتوتتتتتتتتتتتتتتتاعات، وكتذلتل فيمتا يتعقق قتالممتاطر الت  ت تدع   التغييرات الرويقتر

ج ا ير الجرع وصقو  ا قستتان وادستتتقراج ادجتماع . وتستتقط الملاعجات الواجعة    هذا التقرير العتتوت عقى 
 ال  وع المبذولر دنتنام الجرل والتودي لقمماطر عقى صد سوات.

تشتتتتتتتتتتكل تحديات كبيرة لق  وع الدولير الرامير إلى تعظيم الجرل وهناا  ال ر عوامل أستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتير   -92
 والتم ي  من مماطر التنمير الريمير.

أول تا، استتتتتتتتتتتتتتتمراج الج وة الريميتر.  غتالبيتر مواطن  العتالم موصتتتتتتتتتتتتتتولون ا ن قتا قترقت ، ومع جلتل  -93
من الموصتتتتتتتتتتتولين   يزال ال ثيرون يجتقرون إلى الوصتتتتتتتتتتتول إلى ا قترق  والمدمات عبر ا قترق . والعديد د

مما د يستتتتتتتتمم ل م ق ن  الجوا د ال امقر لقريمنر. وس تتتتتتتتا ر إلى جلل،  إن  ،قا قترق  لدي م اتوتتتتتتتتال محدوع
اد تقاج إلى القدجة عقى تحمل الت الي  والم اجات الريمير والمحتوى والمدمات جات الوتتتتتتتتقر يقيد الشتتتتتتتتمول 

ما يستتتتتتتتتتتتتجيدون من التنمير الريمير أدثر من   ناللاا   والمستتتتتتتتتتتتاواة. وقتي ر لذلل،  إن من هم قالجعل أدثر صظاا 
المتمثقر  2030أولال الذين هم    أمت الحاجر إلي ا. و   هذا الوتتتدع،  إن الرستتتالر الر يستتتير لمرر عام 

    عدم تمقف أي شمص عن الركب، ه  جسالر قالغر األهمير    هذا الش ن.

رى لقم تمع العالم .  قد قات  الريمنر مستتتتتت لر  و اقي ا، العالير بين التنمير الريمير وال واقب األخ -94
قالنسلر ل ميع جواقب الم تمع. ومن الوعب قشكل متزايد التمييز بين الن   الريمير ونير الريمير  محوجير

   العتديتد من الم تادت، وتحتتاا ج تات تقرير الستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتات    جميع الم تادت إلى إيالت اهتمتام قتالغ 
إلى إيالت اهتمام   الربيعير ه  أن ج ات تقرير الستتتتتياستتتتتات الريمير تحتاا أيعتتتتتاا   قالتنمير الريمير. والنتي ر

  وجوعياا   م ادت أخرى من الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتر العامر. ويشتتتتتتتتتكل تغير المنا  ت ديداا  أدبر لت  ير التنمير الريمير   
 ي  من يمكن من خالل ا التم  طرياا  لقلشتتتتتترير، وتستتتتتتاهم الت نولوجيا الريمير    الت ديد ول ن ا تقترح أيعتتتتتتاا 

صدته. واألمن الستتيبراق  والنزاعات، ستتوات عبر ا قترق  أو خاجج ا، تعرة لقمرر التنمير الريمير والتنمير  
لق  وع المبذولر لتحقيق أهداف   اللشترير    عموم ا. ويد شتكق  ال ا حر واصتمال الركوع اديتوتاعي تحدياا 

 .( 147) إلى جاقب إ  اج المروقر الريمير التنمير المستدامر وجكما أعت إلى تجايم الج وات الريمير،

و تتالث تتا، وتيرة تغيير الت نولوجيتتا.  قتتد تروجت العتتديتتد من جواقتتب م تمع المعقومتتات منتتذ مؤتمر  -95
ممتتا صجز التغييرات    الم تمع واديتوتتتتتتتتتتتتتتتاع الت  تؤ ر عقى خيتتاجات    ،القمتتر العتتالم  لم تمع المعقومتتات

حموع،  قد أعى اللعن ا خر إلى ادجتياب وس اجة الشتتتتوانل. المستتتتتقبل. ومع أن العديد من هذه التغييرات م
والتوصتتتتتتل إلى توا ق   ،ما تت اوز وتيرة التنمير الريمير    الوي  الحا تتتتتتر القدجة عقى   م ا وآ اجها  وناللاا 

   ا جات صول كي ير تشتتتتتتتتكيل التنمير الريمير من أجل الوتتتتتتتتالم العام وو تتتتتتتتع المعايير الدولير المناستتتتتتتتلر 
 ن أو القوا م الوطنير.والقواقي 

وهناا صاجر إلى ال ثير  .2025وستتتتستتتتعرة ال معير العامر تروج م تمع المعقومات    عام  -96
من التحقيل يبل جلل لقتغيرات الت  صد      الت نولوجيا والركط الشتلك ، والمدمات والتربيقات، وادعتماع  

اج هذه التغييرات    الم تمعات واديتوتتتتاعات  عن آ   وادستتتتتمدام، ومق ير المواجع الريمير وسعاجت ا،  عتتتتالا 
لقت اجب  والثقا ات. وستتتتتيترقب التج ير    التروجات المستتتتت قر منذ القمر العالمير لم تمع المعقومات تقييماا 

ستتتتتتتتتتوات فيما بين البقدان أو فيما بين    ،المتنوعر والعالير بين الج وات الريمير وأوجه عدم المستتتتتتتتتتاواة األخرى 
 اج الت  تترقب التقييم تقل المتعققر قالبيار وصقو  ا قستتتتان، والمستتتتاواة بين ال نستتتتين ستتتتكاق ا. وتشتتتتمل ا 

  

(147) https://www.un.org/sustainabledevelopment/progress-report/. 
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وال واقب األوستتتتتتتع ل عماا، والمتعققر قالتعقيم والعمالر، وككل هدف من أهداف التنمير المستتتتتتتتدامر. ويتعين  
 خرين.   جلل، إلى جاقب أصحاب الموقحر ا  عقى جميع كياقات األمم المتحدة أن تؤعي عوجاا 

بيد أن أهم جواقب تقييم م تمع المعقومات ت من    المستتتتتتتقبل وليت    الما تتتتتت ، أي      م   -97
ال ي ير الت  يمكن ب ا لقم تمع الدول  أن يزيد إلى أيوى صد من  رل الت نولوجيا ال ديدة لتمكين التنمير  

م والتعاون، وععم صقو   المستتتتتتتتتتتدامر، وتستتتتتتتتتتمير إمكاقات ا لقتم ي  من األ تتتتتتتتتتراج البياير، وتعزيز الستتتتتتتتتتال
وا ستتتتتتاتة.   والتعتتتتتتقيلا قستتتتتتان، والتققيل إلى أعقى صد من المماطر المرتلرر ق را م الجعتتتتتتات الحاستتتتتتوك ،  

  إيامر م تمع المعقومات من أجل الوالم العام هو إصدى الجرل العظيمر المتاصر لقلشرير.

عقى يمر المستتتتتتتتتتتتتتقبل     والمشتتتتتتتتتتتتتاوجات جاجير لتروير ادتجا  الريم  العالم  الذي ستتتتتتتتتتتتتيعرة   -98
وال دف منه هو ت يار مستتقبل جيم  مجتوح وصر وشتامل وآمن لق ميع، تتجق عقيه الحكومات،   .2024 عام

مع متتدخالت من جميع أصتتتتتتتتتتتتتتحتتاب الموتتتتتتتتتتتتتتقحتتر ا خرين، قمتتا    جلتتل يرتتا  األعمتتال والم تمع المتتدق  
لمشتتاوجات  رصتتر لقحكومات ونيرها عن المعنيين قآ اج ومدخالت الريمنر. وتتيم ا  والم تمع التقن ،  عتتالا 

من أصتتتتتتتحاب الموتتتتتتتقحر لتنشتتتتتتتيط التعاون الدول      تتتتتتتوت التغيرات ال ا قر الت  طرأت عقى الت نولوجيا 
الريمير منذ مؤتمر القمر العالم  لم تمع المعقومات وسعجاا قتا   العديد من المنتديات الدولير الت  قايشتتت   

ستتتتتتتتتتتتوات عاخل منظومر األمم المتحدة أو خاجج ا. كما أق ا تو ر  جواقب م تمع المعقومات منذ جلل الحين،
 رصتتتتر لدعم التعا   من ال ا حر والتم ي  من خرر ادق مام اديتوتتتتاعي. ويبل كل شتتتت ت،  إق ا تو ر 

الذي   2030 رصتتتتتتتر لدم  التنمير الريمير    جميع أهداف التنمير المستتتتتتتتدامر، يبل استتتتتتتتعراة خرر عام  
 .2030سي ري    عام 
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