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 2021أيار/مايو  21-17جنيف، 
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 تسخير تقنية سلسلة الكتل من أجل التنمية المستدامة: اآلفاق والتحديات  

 تقرير األمين العام  

 موجز  
يناقش هذا التقرير كيف يمكن للبلدان والمجتمع الدولي تسخخخخخخخخخخخيار تسنولوجيا  خخخخخخخخخخخلسخخخخخخخخخخخل  الست    

المسخختدام و ويبا ن ما تنيوع عليت تسنولوجيا  خخلسخخل  الست   للمسخخاهم   ي أولوياا التنمي  وأهداا التنمي   
تركز علا   من قخخدرك كبارك علا المسخخخخخخخخخخخخخخخاهمخخ   ي التنميخخ  المسخخخخخخخخخخخخخختخخدامخخ و    أن م    ا  تسخخاراا  خخاليخخا  

التيبيقاا المالي  وأرباح المضخخخخخخخخارب   ي مجال األفخخخخخخخخول الم،خخخخخخخخ ركو وهذا الو خخخخخخخخع، مقتر ا    د  التن ي   
الئ  لل قاعاا وا   جاراا المالي و وتسنولوجيا  خخخخخخخلسخخخخخخخل  الست  يمكن أن تسون  و خخخخخخخرع  وتارك ا  تسار، م

تقني  رئيسخخخخخخخخخخخخي   ي  موجد تسنولوجي جديد يقو  علا لياآلك الت،خخخخخخخخخخخخعا  االي والتسام   ان ال ال  الماآلع  
  وال ال  ا  ترا خي،  لا جا   تقنياا مل  الذكا  ا فخيناعي والروبوتاا والت دي  الجانيو وقد أتا ت

محياا مماثل   ي اللوراا التسنولوجي  السخخخخخخخخخخخا ق  ل  ل البلدان النامي   رفخخخخخخخخخخخا للحا   الرك ، ولبدان  
أخرى  رفخخخخا للمضخخخخي قدماو لذلل ين عي للحكوماا والجناا الم ني  األخرى  ي البلدان النامي  السخخخخ ي  

قاا شخخخخامل  ومسخخخختدام    لا ت زيز أ  م  ا  تسار لتوجيت ا  تسار  ي تسنولوجيا  خخخخلسخخخخل  الست   حو تيبي
 وج    لدا نا  ي و ع ا تراتيجي مالئ  لال ت اآلك من هذه الموج  الجديدك من التعار التسنولوجيو
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 مقدمة   

اختارا اللجن  الم ني   تسخخخيار ال ل  والتسنولوجيا ألضرال التنمي ،  ي آلورتنا الحاآلي  وال ،خخخرين   -1
، مو خخخخخخخخخخوق يتسخخخخخخخخخخيار تقني   خخخخخخخخخخلسخخخخخخخخخخل  الست  من أج  التنمي   2020التي عقدا  ي جنيف  ي أيار/مايو  

  2020رتانا ل ا   المسخخخختدام ف اا ا  والتحديااي ليكون أ د موا خخخخي نا جاا األولوي  لل ترك ال افخخخخل   ان آلو 
 و2021وعا  

و ي اقتصخخخخخخخاآل ومجتمع يزآلاآلان رقمن ، يكتسخخخخخخخي األمن والمسخخخخخخخا ل  بيما يت ل   م امالا البيا اا   -2
أهمي   ا خم  لبنا  اللق  وتيسخار ا  تساراا ال اهرك  ي ال ال  الرقميو و ي هذا اليصخوي، يمكن أن تسون  

ا من التموي   لا  تسنولوجيا  خخخخخخخخخخخخخخلسخخخخخخخخخخخخخخل  الست  عام  تعاار،  ما لنا من قدرك علا   دا  ثورك  ي ال مليا
الصخخناعاا الصخخاد  ي ، ومن اليدماا ال ام  الحكومي   لا ال م  ان سخخا ي والمسخخاعدك ان مائي و وت،خخك  
تسنولوجيا  خخخلسخخخل  الست  التقني  األ خخخا خخخي  لل مالا الم،خخخ رك، وتتيم   جال م امالا م تو   )الند للند(  من  

،خخخخخخخم  م امالا مالي  شخخخخخخختا )تالد ع عبر ان تر ت  و خخخخخخخري  و وتو خخخخخخخع تيبا  تسنولوجيا  خخخخخخخلسخخخخخخخل  الست  لي
 ومنصاا الصرا(، وإ تر ت األشيا ، والن   الصحي ، و ال   انمداآلو 

ضار أن المسخائ  المرت ي   القا لي  للتو خع، وال،خواض  المت لق   اليصخوفخي ، والم ايار التن يمي    -3
يبيقخاا القخائمخ  هي   ل من القاوآل التي  المري خ ، والصخخخخخخخخخخخخخخ وبخاا التي يير نخا  آلمخاد التسنولوجيخا  ي الت

ُيحتم  أن تسب  السخخخخو و وهناض أيضخخخخا  خير ين ع من ا تمال أن تسون قدرك تسنولوجيا  خخخخلسخخخخل  الست  علا  
 خ  الم،خخخخخخخخخخخخخخاتخ  ان مخائيخ  قخد  خالل  ي تضخخخخخخخخخخخخخخييمنخا أوائخ  المتبنان لنخا وكتخا خاا و خخخخخخخخخخخخخخائخ  انعال  عن هخذه  

  ي البلدان النامي  وأق  البلدان  موا  كما  ي البلدان األخرىو التسنولوجيا، ومن أ  تسون قا ل  للتيبا 

وعقدا أما   اللجن  الم ني   تسخخخيار ال ل  والتسنولوجيا ألضرال التنمي   لق   قاي  ان الدورتان   -4
لتحسخخخخخخخخخان  ن  هذا المو خخخخخخخخخوق ومسخخخخخخخخخاعدك اللجن   ي   2021كا ون اللا ي/يناير   22 لا   17 ي ال ترك من  
آلورتنا الرا    وال ،خخخخخخخخخرينو ويسخخخخخخخخختند هذا التقرير  لا ورق  القضخخخخخخخخخايا التي أعدتنا أما   اللجن ،   مداو تنا  ي

وا خختنتاجاا  لق  النقاي وتوفخخياتنا، وآلرا خخاا الحا ا القيري  التي أ خخن   نا أعضخخا  اللجن ، واألآل ياا  
  و(1)جاا فل ، ومصاآلر أخرى 

 تكنولوجيا سلسلة الكتل  -أوالا  

لوجيا  خخخخخخلسخخخخخخل  الست  ن ،خخخخخخا  الباتسوين، وهي التقني  األ خخخخخخا خخخخخخي  لل مالا الم،خخخخخخ رك  اخترعت تسنو  -5
األخرى، التي تتيم   جال م امالا  من   ان الند والند تسخخخخخخخخخخخخخخج   ي آل تر مولق )أع  خخخخخخخخخخخخخخجالا م امالا  

 اا   وا خخخخخخخخخخخي  مزيب من كت  البيا   منا    مولعا   وتيب  تسنولوجيا  خخخخخخخخخخخلسخخخخخخخخخخخل  الست  آل ترا    و(2)(مولع   لسترو يا  
 والت، ار وخوارلمي  ل قد ال، ك  من أج  يالوفول  لا  جماقي  ،أن الم امالا )ا  ر ال،ك (و 

__________ 

-https://unctad.org/meeting/cstd-2020  :تتاح ورق  القضخخخايا والمسخخخاهماا المذكورك  ي هذا التقرير  ي الصخخخ ح  ال،خخخ كي  (1)

2021-inter-sessional-panel .    ، ومسخخخاهماا  كوماا ا تحاآل الرو خخخي، وبلجيكا، وتايلند، وتركيا، وجمنوري   يران ان خخخالمي
وروما يا، و خخخخخخخخخخخخخويسخخخخخخخخخخخخخرا، و نلندا، وكوبا، وكانيا، و تويا، والمملس  ال ربي  السخخخخخخخخخخخخخ وآلي ، والمملس  المتحدك لبرييا يا ال  ما وأيرلندا  

جن  ا قتصخخخخخاآلي  وا جتماسي  ا خخخخخيا والمحيو الناآل ، واللجن  ا قتصخخخخخاآلي   عن اللجن  ا قتصخخخخخاآلي  ألوروبا، والل   ضخخخخخال  ال،خخخخخمالي ،  
وا جتماسي  لعرب   خخخخخخخيا، ومن م  األم  المتحدك لاضذي  والزراع ، ومركز التجارك الدولي ، وا تحاآل الدولي لالتصخخخخخخخا ا السخخخخخخخلسي   

  المي، والمن م  ال المي  للملسي  ال سري  هي مو ع امتنانووالال لسي ، ومن م  األم  المتحدك للتنمي  الصناسي ، وبر امب األضذي  ال

(2) Nakamoto S, 2008, Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system. White paper, available at https://b 

itcoin.org/bitcoin.pdfو  

https://unctad.org/meeting/cstd-2020-2021-inter-sessional-panel
https://unctad.org/meeting/cstd-2020-2021-inter-sessional-panel
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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وبانما تسخخخخج  شخخخخ ك  الباتسوين م امالا ال مل  الم،خخخخ رك و دها، تو خخخخع تقنياا الجا  اللا ي من   -6
ا ختيدا  تسنولوجيا  خلسخل  الست   تسخجا  يعقوآل جكي ي  ي الد تر تن ذ تلقائي ا    ،(3) خلسخل  الست ، مل  انثاريو 

وتقوآل أ خخد ا التيوراا اتحخخاآلاا شخخخخخخخخخخخخخخركخخاا وجنخخاا م نيخخ  أخرى، ملخخ   و(4)عنخخد الو خخا   ،خخخخخخخخخخخخخخرو  ال قخخد
Hyperledger  وEnterprise Ethereum Alliance  وR3  ، ندا التصخخخخخخخخخخدع ألوجت القصخخخخخخخخخخور  ي 

 يا  لسل  الست ، مل  األآلا  والقا لي  للتو ع والت،عا  البانيوتيبيقاا  ا ق  لتسنولوج

 كيف تعمل سلسلة السجالت  

 

 A practical guide to using blockchain(و  2019األو ستاآل،  ا  خخخخخختناآل  لا شخخخخخخ ك  األم  المتحدك لال تسار ) المصدرف

within the United Nations, https://atrium.network/guideو  

 التطبيقات واالتجاهات -ألف 

ل  ل التقديراا،  لل  ج   خخخخخخو  الحلول والتيبيقاا القائم  علا تسنولوجيا  خخخخخخلسخخخخخخل  الست     و قا   -7
2024مليخخار آلو ر  ي عخخا    60؛ ومن المتوقع أن يتجخخاول  2017ماليان آلو ر  ي عخخا    708 والي 

 و(5)
و وُتسخختيد   اليا  ي المد وعاا انلسترو ي ،  ويمكن ا خختيدا  تسنولوجيا  خخلسخخل  الست   ي أع تيبا  أ خخا خخا  

 والتموي ، والتجارك الدولي ، و ال   القيم  ال المي و 

 العمالت المشفرة والرموز والمدفوعات عبر اإلنترنت -1 

يرت و أول ا خخخختيدا  وأشخخخخنر تيبا  لتسنولوجيا  خخخخلسخخخخل  الست   بنا  ال مالا الم،خخخخ رك و    الد ع   -8
  م امالا  خخخخخخخري   و من  ومني ضخخخخخخخ  التسل   ومن آلون و خخخخخخخيا و وبان خخخخخخخا    لا  عبر ان تر ت عن طري

رمول البروتوكو ا )مل  انثار(،    أيضا  عمالا الباتسوين واللبارا ومو ارو الم، رك، ت،م  ال مالا الم، رك  
 ،  ورمول المن   ، ورمول األورا  المالي  )مل  األ خخخخخخخخخخن  والسخخخخخخخخخخنداا الم،خخخخخخخخخخ رك(، ورمول األفخخخخخخخخخخول اليبي ي 

 وال مالا النقدي  الم، رك، وال مالا الرقمي  اللا ت و

__________ 

(3) https://ethereum.org/en/و  

 ال قوآل المن ذك  وا ي  كوآل الحا وب التي تنجز تلقائيا  ي  لسل  الست  عند ا تي ا  ال،رو و (4)

(5) https://www.marketwatch.com/press-release/blockchain-market-size-analytical-overview-demand-

trends-and-forecast-to-2024-2019-04-05و  

https://atrium.network/guide
https://ethereum.org/en/
https://www.marketwatch.com/press-release/blockchain-market-size-analytical-overview-demand-trends-and-forecast-to-2024-2019-04-05
https://www.marketwatch.com/press-release/blockchain-market-size-analytical-overview-demand-trends-and-forecast-to-2024-2019-04-05
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عمل  م، ركو و  يزال لل ديد مننا   1  000، كان هناض أتلر من  2020و ي ت،رين األول/أتتوبر   -9
  17ملاون آلو ر، و  100عمل  م،خخخ رك ت و  قيمتنا السخخخوقي   46قيم   خخخوقي   خخخفال و  ل  يكن هناض  خخخوى 

السخخخخخخخخخخخوقي  مليار آلو رو وقد  لل  جمالي قيم  ال مالا الم،خخخخخخخخخخخ رك المائ  األعلا  عمل  م،خخخخخخخخخخخ رك ت و  قيمتنا 
 و(6)مليار آلو ر  200مليار آلو ر، ين رآل مننا الباتسوين  ما ي اآلل  330 قيم 

2020م خاملخ   ي ت،خخخخخخخخخخخخخخرين األول/أتتوبر    300 000و خا  عخدآل م خامالا الباتسوين الاوميخ    -01
 ؛(7)

الباتسوين )انلسترو يخخخخخ (  خخخخخائزا    25وكخخخخخان   عنخخخخخاوين  الباتسوين  ننخخخخخايخخخخخ    ملاون عنوان من  لرفخخخخخخخخخخخخخخاخخخخخد من 
2018 عا 

أ ا مليار م امل     6,5وعلا  خخبا  المقار  ، ت الب شخخرك   ازا ل ياقاا ا ئتمان أتلر من   و(8)
2018ملياراا من  ياقاا  ازا  ي ال ال   ي عا   3,3 ي الاو ، وكا ت هناض 

 و(9)

 التمويل الالمركزي  -2 

 ن التموي  الالمركزع مجال من مجا ا ا  تسار السريعو وهو ي،ار  لا األآلواا المالي  القائم    -11
  251، كان هناض  2020علا تقني   لسل  الست  والمن ذك  وا ي  ال قوآل الذكي و و ي ت،رين اللا ي/ و مبر  

وهي منصخخخ   عالمي  للمجتمع المالي  ،  DeFiprime.comم،خخخروعا  للتموي  الالمركزع مدرج   ي منصخخخ  
مليخار آلو ر، والقيمخ    12,7الالمركزعو وبلعخت القيمخ  السخخخخخخخخخخخخخخوقيخ  لرمول التمويخ  الالمركزيخ  المخائخ  األولا  

  و(10) ي المائ  من المجموق 71مليار آلو ر، أو  1,9السوقي  للرمول المالي  الالمركزي  ال ،رك األولا 

المسخخخخخخخخخختيدمون عن ثقتن   ا خخخخخخخخخختلمار ك  متزايد من األموال  ي ال قوآل الذكي  التي تدع   وقد عبر  -12
المن ومخخ  المخخاليخخ  الالمركزيخخ ، وهو مخخا ي،خخخخخخخخخخخخخخار  لا تزايخخد اللقخخ   ي هخخذه األآلواا المخخاليخخ  الجخخديخخدكو وبننخخايخ   

وكا ت الم،اريع  مليار آلو ر،    11,06،  لعت قيم  ا  تلماراا  ي الم،اريع المالي  الالمركزي   2020 عا 
 و(11) ي المائ  من المجموق 94ال ،رك األولا تيتص  نس   

 التجارة الدولية -3 

 ي مجال التجارك الدولي ، يسخخخمم ا خخختيدا  ال قوآل الذكي   افخخخدار ال واتار والتصخخخاريم والتراخيص   -13
ئ و ويمكن أن يقلص جلل  وال،خناآلاا الجمركي  تلقائيا  و خري ا  و ي الوقت المنا خ    د آل ع الر خو  والضخرا

 من تساليف الدع  انآلارع ووقت تيليص ال،حناا وا تما ا ال ساآلو 

وتقو  ال ديد من ال،خخركاا والحكوماا  ت،خخكا  تحال اا لن،خخر تسنولوجيا  خخلسخخل  الست   ي التجارك   -14
وقد    و(13) ال    اخت ار هذه التسنولوجيا لزياآلك الس ا ك  (12)الدولي و وقد  دأا ال،خ ك  ال المي  ألعمال ال،خحن

، وهو اتحاآل شخخخخخركاا رائدك  ي قياق ال،خخخخخحن ال حرع والقياق ال حرع تقوآله شخخخخخركتا  (14) جم اتحاآل تريدلنس

__________ 

(6) https://coinmarketcap.com/و  

(7) https://www.blockchain.comو  

(8) https://blog.chainalysis.com/reports/bitcoin-addressesو  

(9) https://usa.visa.com/dam/VCOM/download/corporate/media/visanet-technology/aboutvisafactshe 

et.pdfو  

(10) https://coinmarketcap.com/defi/و  

(11) https://defipulse.comو  

(12) https://www.cargosmart.ai/en/solutions/global-shipping-business-network/و  

(13) https://smartmaritimenetwork.com/2019/07/16/global-shipping-business-network-agreements-

signed/و  

(14) https://www.tradelens.com/و  

https://coinmarketcap.com/
https://www.blockchain.com/
https://blog.chainalysis.com/reports/bitcoin-addresses
https://usa.visa.com/dam/VCOM/download/corporate/media/visanet-technology/aboutvisafactsheet.pdf
https://usa.visa.com/dam/VCOM/download/corporate/media/visanet-technology/aboutvisafactsheet.pdf
https://usa.visa.com/dam/VCOM/download/corporate/media/visanet-technology/aboutvisafactsheet.pdf
https://usa.visa.com/dam/VCOM/download/corporate/media/visanet-technology/aboutvisafactsheet.pdf
https://coinmarketcap.com/defi/
https://defipulse.com/
https://www.cargosmart.ai/en/solutions/global-shipping-business-network/
https://smartmaritimenetwork.com/2019/07/16/global-shipping-business-network-agreements-signed/
https://smartmaritimenetwork.com/2019/07/16/global-shipping-business-network-agreements-signed/
https://www.tradelens.com/
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وتتزايد هذه الجنوآل  سخخخرع ،  ت اون المزيد من   (15) ع  ي    ومار خخخل،  ي تجرب   وليصخخخ  شخخخحن  لسترو ي 
  ي القياق علا لياآلك الس ا كو  ال،ركاا السبرى 

 سالسل القيمة -4 

 ا خخخختياع  تسنولوجيا  خخخخلسخخخخل  الست  تحسخخخخان ال،خخخخ ابي  وإمكا ي  التت ع والموثوقي   ي جميع  خخخخال خخخ    -15
القيم  ال المي و وت،خخار عدك تيبيقاا  جحت  ي  ث اا   الي  الم نو   لا أن تسنولوجيا  خخلسخخل  الست   ختؤآلع  

لا اعتماآل  ماجد ت،خخخخخخعالي  جديدكو  علا األرجم  لا تحو ا جذري ، تتراوح من تو ار التساليف ولياآلك الس ا ك  
وهناض تيبيقان واعدان هما تت ع السخخخخخخخخخخلع علا امتداآل عملي  ان تاد والتسخخخخخخخخخخلي ، لضخخخخخخخخخخمان الجوآلك واألفخخخخخخخخخال ،  
وا متلال االي للوائم ال،حن والتجاركو وعلا  با  الملال، أآلى الح  القائ  علا تسنولوجيا  لسل  الست  الذع  

  2,2 لا تقليص وقت تت ع أفخخخول الما جو من  خخخ    أيا   لا    IBM Hyperledger Fabricيسخخختيد  أآلاك  
  و(16)(Walmartثا ي  و اعد علا لياآلك ال، ابي  آلاخ   لسل   مداآلاا العذا   ي والمارا )

 بتكار في تكنولوجيا سلسلة الكتلاالنظام  -باء 

أتبر  المقار   مع تقنياا رائدك  يتسخخخخخخخخ    ا  ا  تسار  ي تسنولوجيا  خخخخخخخخلسخخخخخخخخل  الست   يا ع عالمي   -16
أخرى، مل  الذكا  ا فخخخيناعيو وقد ا خخخت اآلا ا تساراا تسنولوجيا  خخخلسخخخل  الست  من مبرمجان من البلدان  
المتقدم  والبلدان النامي ، ومن  ورفخاا عمالا  ي أ خوا  عدك، ومن يالت دين الم،خ ري )المولق  ي جميع 

ومن قاعدك مسخختيدمان تضخخ  تجار تجزئ   -قي  مني ضخخ  التسل     ي أماتن جاا موارآل طا  -أ حا  ال ال (  
وقد ُوجنت ا تساراا تسنولوجيا  خخخخخلسخخخخخل  الست  أ خخخخخا خخخخخا  حو    و(17)ومؤ خخخخخسخخخخخاا مالي  من جميع أ حا  ال ال 

 الحلول المالي  و لول الد ع، وهو ما يساه   قدر أتبر  ي عولم    ا  ا  تسار  ي هذه التسنولوجياو 

الرئيسخخخخخخخخي  لنذا الن ا  أن ال ديد من م اآلراا تسنولوجيا  خخخخخخخخلسخخخخخخخخل  الست  تتضخخخخخخخخمن ومن السخخخخخخخخماا   -17
 رمجياا م تو   المصخخخخدر ومجا ي  ومتا    سخخخخنول و وتتولا تموي  ال ديد مننا أو آلعمنا مؤ خخخخسخخخخاا ضار 

 ربحي  )مل  مؤ س   اتسوين، ومؤ س   ثاريو ، ومؤ س  لابرا، ومؤ س   لوكت،ان الياري (و 

،  م اآلراا ميتل  ، شخخخخخخخخركاا مت دآلك الجنسخخخخخخخخياا ت م   ي القياعاا  أيضخخخخخخخخا  القياق    وآلخلت هذا -18
 ي ا  تسار ال المي و ي  ،خخخخخخر   أيضخخخخخخا  وبالن ر  لا عملياتنا الدولي ، تسخخخخخخاه  هذه ال،خخخخخخركاا    و(18)التقلادي 

 تيبيقاا تقني   لسل  الست و 

 ي تسنولوجيا  خخخخخخلسخخخخخخل   ويجرع   ،خخخخخخا  من ماا ضار  كومي  وم اهد  حلي  جديدك متيصخخخخخخصخخخخخخ    -19
وهو مجمع  سرع تمولت شخخخخخخخخخخخخركاا آلولي     ،(19)الست ؛ ومن األملل  علا جلل م ند أ حا   خخخخخخخخخخخخلسخخخخخخخخخخخخل  الست 

__________ 

(15) https://worldmaritimenews.com/archives/277649/cma-cgm-msc-to-become-members-of-tradelens-

blockchain-platform/و  

(16) Kamath R, 2018 ، تت ع الي خا  علاblockchain:   طيخارو لح  الينزير والمخا جو  ي وول مخارا معIBM  ،  مجلخ  جم يخ
Blockchain  و12-1(ف1)1 البرييا ي 

 Riasanow T et al., 2018, The generic blockchain ecosystem and its strategicا  ر علا  خخخخخخخخبا  الملال،   (17)

implications, 24th Americas Conference on Information Systems; and Zalan T, 2018, Born global 

on blockchain. Review of International Business and Strategy, 28(1):19–34و 

(18) Chang Y, Iakovou E and Shi W, 2020, Blockchain in global supply chains and cross border trade: 

a critical synthesis of the state-of-the-art, challenges and opportunities, International Journal of 

Production Research, 58(7):2082–2099و 

(19) https://www.blockchainresearchinstitute.org/و  

https://worldmaritimenews.com/archives/277649/cma-cgm-msc-to-become-members-of-tradelens-blockchain-platform/
https://worldmaritimenews.com/archives/277649/cma-cgm-msc-to-become-members-of-tradelens-blockchain-platform/
https://worldmaritimenews.com/archives/277649/cma-cgm-msc-to-become-members-of-tradelens-blockchain-platform/
https://worldmaritimenews.com/archives/277649/cma-cgm-msc-to-become-members-of-tradelens-blockchain-platform/
https://www.blockchainresearchinstitute.org/
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ووكخا ا  كوميخ و ويمكن أن يصخخخخخخخخخخخخخخ م هخذا اتجخاهخا  رائخدا   ي  آلمخاد التسنولوجيخا  ي عمخ  المن مخاا ضار 
 الحكومي  ولياآلك الس ا ك  ي القياق ضار الربحيو 

ا لدرا خ  تسنولوجيا  خلسخل  الست و    ويقو  عدآل -20 متزايد من الجام اا  تصخمي  آلوراا آلرا خي  خصخيصخ 
وتت اون عدك شخخخخخركاا متيصخخخخخصخخخخخ   ي تقني   خخخخخلسخخخخخل  الست  مع المؤ خخخخخسخخخخخاا األتاآليمي   ي مجال ال ح   

ومن المتوقع أن تن،خخخخخخخخخخخأ من وم  جديدك يكون  ي فخخخخخخخخخخخميمنا أتاآليماون    و(20)والتيوير وتصخخخخخخخخخخخمي  المنتجاا
 ومست،ارون ومبرمجون ومحللون مالاون وأخصائاون  ي ا قتصاآل الم، رو 

 تمويل االبتكار في تكنولوجيا سلسلة الكتل -جيم 

من خصخخخخخخخخائص من وم  تسنولوجيا  خخخخخخخخلسخخخخخخخخل  الست  ا خخخخخخخختيدامنا السبار للتموي  الجماعي لتموي    -21
تسارااو وتسمم عرول ال مل  األولي  وضارها من األشكال المبتسرك للتموي  المولق  توخي طر   ري   ا  

لجمع األموال الاللمخ  لال تسخار  ي هخذه التسنولوجيخا )وب نور ال قخاعخاا(و وهخذا يماز ا  تسخار  ي تسنولوجيخا 
تبر علا مصخخخخخخخخاآلر تموي  تقلادي    خخخخخخخخلسخخخخخخخخل  الست  عن ا  تسار  ي التسنولوجياا األخرى التي ت تمد  قدر أ

 )مل  رأس المال المياطر(و

  ي  طخار عرول ال ملخ  األوليخ ، يبيع  ري  من الميورين رمولا لتمويخ  ا خخخخخخخخخخخخخختحخدا   خ  مخاو   -22
وعاآلك ما تولق  صخ  من الرمول علا  ري  التيوير والمسختلمرين األولاانو وب د ا نيار  خ ر الباتسوين  ي 

مل  األولي  لتدقا  السخخخخخخخلياا التن يمي   ي الو ياا المتحدك األمريكي ،  ، خضخخخخخخخ ت عرول ال 2017عا   
  و(21)واعتبرا   ل عرول ال مل  األولي  ميال   للوائم األورا  المالي 

و ي ال ترك األخارك، ا خخخخخت اآلا أشخخخخخكال أخرى من التموي  الالمركزع من تقوي  ال مالا الم،خخخخخ رك،   -23
 تيبيقاا جديدكو مل  الباتسوين، لتموي  ا تحدا  

 تأثير تكنولوجيا سلسلة الكتل المحتمل في بلوغ أهداف التنمية المستدامة  -ثانياا  

مكن تيبا  تسنولوجيا  لسل  الست ، علا ضرار أع تسنولوجيا، من  يجاآل  لول تساه   ي تحقا   -24
متقدم  والبلدان النامي  علا  أهداا التنمي  المسخخخخختدام و وهناض عدك أملل  علا هذه التيبيقاا،  ي البلدان ال

 السوا و و  يزال ال ديد مننا  ي المر ل  التجريبي  أو هي  ،را  ال    آلون  جرا  تقاي  لاثرو 

من أهخخخداا التنميخخخخ  المسخخخخخخخخخخخخخختخخخخدامخخخ  )المسخخخخخخخخخخخخخخخخخاواك  ي الحقو   ي الملسيخخخ     4-1النخخخخدا   •
تايال د،  دأا الحكوم ،  ي األ خخخا خخخي  والتسنولوجيا والموارآل ا قتصخخخاآلي (و  ي  واليدماا

 ،خخخخأن النوي  الرقمي  لتيوير منصخخخخ  وطني  لتحديد النوي  الرقمي    ، م،خخخخروعا  2019 عا 
 ا خخخخخخخخخخخختيدا  تسنولوجيا  خخخخخخخخخخخخلسخخخخخخخخخخخخل  الست  من أج  التلبت من النوياا الرقمي  للمواطنان  

 و(22)التايال ديان والتحق  مننا

ا الجوق و خخمان  صخخول جميع من أهداا التنمي  المسخختدام  )القضخخا  عل 1-2الندا   •
الناس، و   يما ال قرا  وال فاا الض ي  ، علا ما يك ان (و أ ،أ  ر امب األضذي  ال المي  

__________ 

 Wang Y et al., 2019, A review of fast-growing blockchain hubs in Asia, The  ا  ر، علا  خخخخخخخخخخبا  الملال، (20)

Journal of The British Blockchain Association, 2(2):83–98و 

(21) https://www.sec.gov/ICO.  

ال،خخخخخخخخخخخخخخ كيخخخخخخ  (22) الصخخخخخخخخخخخخخخ حخخخخخخ   متخخخخخخا خخخخخخ   ي  تخخخخخخايلنخخخخخخد،  من  -https://unctad.org/system/files/non-official  :مسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاهمخخخخخخ  

document/CSTD_2020-21_c30_B_Thailand_en.pdfو  

https://www.sec.gov/ICO
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c30_B_Thailand_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c30_B_Thailand_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c30_B_Thailand_en.pdf
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منصخخ  يعنافخخر البنا ي لتسخخلي  القسخخائ   عرل ت سخخيو م امالا القسخخائ   ا  خختعنا  عن 
هذه    ،خخخخخخا   سخخخخخخا اا الح ل ا  ترا خخخخخخي  لدى مقدمي اليدماا المالي و وقد ا خخخخخخت اآل من 

2020شيص  ي عا   700 000الم اآلرك 
 و(23)

من أهداا التنمي  المسختدام  )لياآلك ك ا ك ا ختيدا  المياه و خمان  مداآلاا   4-6الندا   •
المياه ال ذ  (و  ي أ خخخخختراليا، قامت  كوم  و ي   او  خخخخخاو  ويلز  و خخخخخع  ث اا للم نو   

المياه أتلر موثوقي  وشخخخخ ابي  وك ا ك  يسخخخختيد  تسنولوجيا  خخخخلسخخخخل  الست  لج     ا  تجارك  
 و(24) ي انآلارك

من أهداا التنمي  المسخخختدام  )مضخخخاع   التحسخخخن  ي ك ا ك الياق (و   ذا   3-7الندا   •
ا تجريبي ا يسختيد  تقني   خلسخل  الست  لقياس الياق  السنربائي    شخرك  طاق  رو خي  م،خروع 

ت اآلل البيا اا  ان شخخخخخخركاا السنربا   من أج   خخخخخخمان الس ا ك  ي الن ا  وال،خخخخخخ ابي   ي 
 و(25)والمستنلسان

من أهداا التنمي  المسخخخختدام  ) خخخخمان تسا ؤ ال ري(و م،خخخخروق يتو ستي    3-10الندا   •
التا ع لمن م  األم  المتحدك للي ول  )الاو يسف( هو منص  قائم  علا تسنولوجيا  لسل   

لسترو ي، وتو ار  يا اا   ي  الست  لمسخم ك  مدر خ   ي ال ال  وتحديد مدى اتصخالنا ان
 و(26)عن  وسي  اتصال ك  مدر    ان تر ت

من أهخداا التنميخ  المسخخخخخخخخخخخخخختخدامخ  )ت بفخ  الموارآل المخاليخ  للبلخدان النخاميخ (و    3-17النخدا   •
أطلقت المملس  المتحدك منصخخخخخخخخخخ  قائم  علا تسنولوجيا  خخخخخخخخخخلسخخخخخخخخخخل  الست  لتنسخخخخخخخخخخا  وتت ع  

ي و ويمكن لنذا الح  أن يحسخخخن  خخخرع  األموال  المسخخخاعداا الدولي   ا خخختيدا  ال قوآل الذك
 و(27)وتسل تنا وش ا اتنا انجمالي  علا مدى  لسل  انمداآل المالي 

و  توجخد من  اخ  المبخدأ  خدوآل لتيبا  تقنيخ   خخخخخخخخخخخخخخلسخخخخخخخخخخخخخخلخ  الستخ   ي الحلول التسنولوجيخ  المت لق    -25
أن تسخخخاعد  ي تيزين   جادا   المصخخخمم  تصخخخميما   أهداا التنمي  المسخخختدام و ويمكن لتيبيقاا  خخخلسخخخل  الست   

 و(28)الم لوماا وتت ع ت اآلل القي  والت،عا  االي للقواعد وال قوآل الذكي 

ومع جلل،  ان آلرا خخخخخخ  تأثار تسنولوجيا  خخخخخخلسخخخخخخل  الست  السام  المحتم   ي تحقا  أهداا التنمي    -26
المر ل و لذا، يسخخخخختيد   ي هذه الوثيق     المسخخخخختدام  يتيل  م لوماا كابي ، وهو ميل  ضار متو ر  ي هذه

 نب ا ت،را ي لتحلا  أثر تسنولوجيا  لسل  الست   ي  يا   اناريوهاا ميتل  و كما يتناول التحلا    ل  
 النتائب المحتمل  ضار المقصوآلكو

__________ 

-https://unctad.org/system/files/non-official  :مسخخخخخخخخخاهم  من  ر امب األضذي  ال المي، متا    ي الصخخخخخخخخخ ح  ال،خخخخخخخخخ كي  (23)

document/CSTD_2020-21_c41_B_WFP_en.pdfو  

(24) https://www.arup.com/projects/water-trading-with-blockchain . 

-https://unctad.org/system/files/non-official  :مسخخخخخخخخخخخخخخاهمخ  من ا تحخاآل الرو خخخخخخخخخخخخخخي، متخا خ   ي الصخخخخخخخخخخخخخخ حخ  ال،خخخخخخخخخخخخخخ كيخ  (25)

document/CSTD_2020-21_c25_B_Russia_en.pdfو  

(26) https://www.projectconnect.world . 

ال،خخخخخخخخخخخخخخ كيخخخخخخ   (27) الصخخخخخخخخخخخخخخ حخخخخخخخ   ال،خخخخخخخخخخخخخخمخخخخخخخاليخخخخخخخ ، متخخخخخخخا خخخخخخخ   ي  ال  ما وأيرلنخخخخخخخدا  لبرييخخخخخخخا يخخخخخخخا  المتحخخخخخخخدك  المملسخخخخخخخ     :مسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاهمخخخخخخخ  من 
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c34_B_UK_en.pdfو  

(28) United Nations Innovation Network, 2019, A practical guide to using blockchain within the United 

Nations, available at https://atrium.network/guideو  

https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c41_B_WFP_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c41_B_WFP_en.pdf
https://www.arup.com/projects/water-trading-with-blockchain
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c25_B_Russia_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c25_B_Russia_en.pdf
https://www.projectconnect.world/
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c34_B_UK_en.pdf
https://atrium.network/guide
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 سيناريوهات استشرافية -ألف 

ا  خخخخخخخخخت،خخخخخخخخخرابي   لا تحقا    يركز هذا ال رق علا السيوي  التي يمكن أن تؤآلع  نا السخخخخخخخخخاناريوهاا -27
النتائب المن،خخخخخخوآلك، وعلا أثر ك   خخخخخخاناريو  ي التنمي  المسخخخخخختدام و وهذه السخخخخخخاناريوهاا   تتنا ر بيما  اننا 
وتسخخخخلو الضخخخخو  علا الريى التي ي زوها المجتمع  صخخخخ   عام   لا تسنولوجيا  خخخخلسخخخخل  الست   ا  خخخختناآل  لا  

 ا لنا األولاو ال ديد من جوا   التيبا  التي   تزال  ي مر 

هو شخخخ ك  ان تر تو  الريي  األولي  التي كو نا المجتمع عن تسنولوجيا ان تر ت  دا   والملال األ خخخب  عن  -28
التوق اا قائم  علا   هي أن هذه األآلاك  خختن،خخر يقري  عالمي ي تن،خخر ال دال  وان صخخاا والديمقراطي و وكا ت هذه 

ا تصا ا ضار المكل   واللح ي   ي ا تجاهان(و لسنت ل  يتوقع ال واق  ضار اليصائص التقني  لإل تر ت )مل  
 المقصوآلك، مل  ال جوك الرقمي  والت لا  انعالمي وم،ات  خصوفي  البيا اا وأمنناو 

وبالمل   ان تسنولوجيا  خخلسخخل  الست    تزال  اليا  ي مرا    ،خخأتنا األولاو وهناض ريى ميتل    -29
 تيورها وللمنتجاا التي  تن،أ عننا ولل واق  المحتمل  من ا تيدامناو تلارك لسيوي  

 السيناريو: التطبيقات الالمركزية تأتي على التطبيقات المركزية -1 

 ي هذا السخخاناريو، ت تبر تقني   خخلسخخل  الست  أآلاك ن ،خخا  تيبيقاا  مركزي  تح  مح  التيبيقاا   -30
  اا مركزي ( لمزيد من األمان وال، ابي و المركزي  ) ا  تناآل  لا قواعد  يا

 توقع ا ي ال  ي تساليف الم امالاو ومع    أيضخخخخخخا  ويقترن ا خخخخخختيدا   لول تقني   خخخخخخلسخخخخخخل  الست    -31
 ي تساليف الم امالاو وعلا  خخخخبا  الملال، وفخخخخ  ما    جلل، ليس  ي هذه التسنولوجيا ما يتيل  ا ي ا خخخخا  

نثاريو ، الذع يد  ت المسخختيدمون للم د ان لتسخخجا  م امالا  يسخخما يالعالي )تسخخ ارك آلاخلي (  ي منصخخ  ا
  11،  ج آل ع   ل المسختيدمان  2020المسختيدمان  ي  خلسخل  الست ،  لا مسختوياا عالي   ي أيلول/ خبتمبر  

ومن ضار الوا خخخخم ما  جا كا ت تسل   تيبيقاا تسنولوجيا  خخخخلسخخخخل  الست   خخخختسون  ي    و(29)لس  م امل   آلو را  
 ت  الحا ا أيسر من تسل   التيبيقاا المركزي و 

وإجا  لخت التيبيقخاا الالمركزيخ  محخ  التيبيقخاا المركزيخ   خال  خ ،  قخد يكون لخذلخل تخأثار  خخخخخخخخخخخخخخلبي   -32
سخخل  الست   اعت اره  لي   جماق، وهو عملي  ت تقر  لا  شخخديد  ي الباف   سخخب  ا خختيدا  ي ث اا ال م ي  ي  خخل

 الس ا ك  ي ا ت مال الياق ، كما يناقش   ق ا  ي هذا التقريرو 

وهناض عدك تحالا   رشخخخاآلي  مقتر   لتوجيت ا ختيار  ان قاعدك  يا اا تقلادي  وتسنولوجيا  خخخلسخخخل    -33
ا اا المركزي ، و  ُيقترح     خخخخخخخخلسخخخخخخخخل  الست     عندما  وعاآلك ما يكون الييار المبدئي قواعد البي  و(30)الست 

 وجدا   ي تبر المستيدمون خير الحلول المركزي  عاليا  

وهكذا يمكن أن تيسخخخر  خخخلسخخخل  الست  ا  تسار ألهداا التنمي  المسخخختدام  عندما تمكن من  يجاآل  لول   -34
 ترل  خخخخخخخخخخخخخباخخ  تن اخخذ الحلول التسنولوجيخخ   مخا كخا خت لتسون  خاعت خخارهخا تيبيقخخاا مركزيخ و ضار أن الحواجز التي ت 

ألهداا التنمي  المسخخخخخخختدام    تسمن عاآلك  ي التسنولوجياا جاتنا وإ ما  ي الوفخخخخخخخول  لا هذه التسنولوجياا،  ما  
   و ( 31)  ي جلل توا رها، وتيسر تسالي نا، والوعي  نا، وإمكا ي  الوفول  لانا، والقدرك علا ا تيدامنا 

__________ 

(29) https://coinjournal.net/news/ethereum-price-eth-usd-eyes-400-as-miner-fees-hit-new-highs/و  

 United Nations Innovation Network, 2019, A practical guide to using blockchainا  ر علا  با  الملال (30)

within the United Nations, https://atrium.network/guideو  

(31) UNCTAD, 2021, Technology and Innovation Report 2021: Catching Technological Waves – 

Innovation with Equity (United Nations publication, Sales No. E.21.II.D.8, Geneva)و 

https://coinjournal.net/news/ethereum-price-eth-usd-eyes-400-as-miner-fees-hit-new-highs/
https://atrium.network/guide
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تقنياا  خخخخخخخخلسخخخخخخخخل  الست  مح  التقنياا المركزي   ي الحلول التسنولوجي  ألهداا التنمي   وإجا  لت   -35
 لا شخخخخ ك  ان تر ت وتوا ر   شخخخخامال    المسخخخختدام ،  ان ا خخخختيدا  تقنياا  خخخخلسخخخخل  الست    يزال يتيل  وفخخخخو   

السنربا  الموثو   المناراا الرقمي  والقوا ان واللوائم المت لق   يصخخخخخخوفخخخخخخي  البيا اا وأمننا،  ان خخخخخخا    لا  
 ه   ي تعار المناخو  نا والمتيسرك التسل   من مصاآلر   تسا

 السيناريو: استحداث تطبيقات من أجل الشمول المالي -2 

 ي هذا السخخخخخاناريو، ت تبر تسنولوجيا  خخخخخلسخخخخخل  الست  أآلاك تسخخخخخمم للناس  الحصخخخخخول علا اليدماا   -36
اليدماا المصخخخخخخخخخخربي  علا الموفخخخخخخخخخخولان  ان تر ت ضار الم،خخخخخخخخخخمولان  المالي   تساليف مني ضخخخخخخخخخخ ، وت مي   

 اليدماا المصخخخخربي ، وجلل علا  خخخخبا  الملال  ا خخخختحدا  فخخخخيل من التحويالا الرقمي  المتنقل  وخدماا  
 أق و  القرول ال الع  الصعر تقو  علا تسنولوجيا  لسل  الست  وت رل ر وما  

 ي كانيا،  ا ي ال تسل تنا و خنول     M-Pesaتنقل ، مل  وتمتال تيبيقاا التحويالا الرقمي  الم -37
ا خخخخخخختيدامنا، وت م   تيبيقاا الناتف المحمول وشخخخخخخخ ك  مولع  من الوكال  الذين يديرون النقد المتجت  لا  

 منص  األموال الرقمي و وت رل ال مالا الم، رك  واجز آلخول تسنولوجي  أتبرو 

  لل،خخخخمول المالي علا ا خخخختقرار  خخخخ رع  سخخخخبي، وتسخخخخما  وتحا ل ال مالا الم،خخخخ رك األتلر مال م -38
وإجا كان  خخخخخخ ر ال مل  الم،خخخخخخ رك متقل  ا، كما  ي  ال  الباتسوين، تصخخخخخخ م ال مل  عديم     و(32)ال مالا اللا ت 

 ال ائدك كأآلاك للت اآللو 

   مركزي  للتموي      ويمكن أن يسخخن  التموي  الالمركزع  ي تحقا  ال،خخمول المالي،  ان،خخر فخخيعا   -39
ال الل الصخخخعر و لياا مالي  شخخخامل  أخرىو ضار أن   ا  ا  تسار المالي الالمركزع   يسخخختندا  اليا  ضار 

 الم،مولان  اليدماا المصربي ؛ وليس ال،مول آلا  ا من آلوا ع ا  تسار  ي هذا المجالو

د من  خخعو  ي ولسي تتجسخخد  سرك ا خختيدا  تقني   خخلسخخل  الست  أآلاك لتحقا  ال،خخمول المالي،     -40
اتجاه ا تساراا مالي  شخخخخخخخخامل و ومن ضار المرجم أن يقوآل القياق الياي هذه ال ملي    را   لا تركازه علا  
الحلول الموجنخخ   لا المسخخخخخخخخخخخخخختيخخدمان األضناو وتحتخخاد الحكومخخاا ومن مخخاا المجتمع المخخد ي والمن مخخاا  

آل عن المضخخارب ،  ي  خخيا  اقتصخخاآل مراهن ،  الدولي   لا توجيت  وا ز ا  تسار  حو التموي  ال،خخام  وا  ت ا
 علا ارت اق قيم  األفول الم، ركو 

و تا لو كا ت تيبيقاا تقني   خخخخخخخخخلسخخخخخخخخخل  الست  تسم  فخخخخخخخخخيعا رقمي  أخرى من التيبيقاا المالي    -41
ال،خخخخامل ،  ليس من الوا خخخخم قدر ان خخخخا   التي  خخخختقدمنا  خخخخلسخخخخل  الست  لياآلك علا تلل التيبيقاا المالي   

 األخرى  ال   و  ال،امل 

 السيناريو: زيادة الكفاءة في المعامالت الرقمية الدولية -3 

 ي هذا السخخخخخخخاناريو، ي تبر الدور الرئيسخخخخخخخي لتسنولوجيا  خخخخخخخلسخخخخخخخل  الست  هو لياآلك الس ا ك  ي الم امالا   -42
 الرقمي  الدولي ، والحد من تساليف التحويالا وم امالا الد ع  ي  ال   انمداآل، ولياآلك التجارك انلسترو ي و  

 ي   7نر خخخخخال التحويالا المالي   ،  لل متو خخخخخو التسل   ال المي   2019و ي الربع األول من عا    -43
 ي المائ   ي ال ديد من البلدان الجزري   ي أ ريقيا والمحيو    10المائ  من المبلل انجمالي، وقد يص   لا  

__________ 

ا خختقرار  ال مل  اللا ت  هي أع عمل  م،خخ رك ُتربو قيمتنا  أفخخول مسخختقرك، مل  النقوآل أو الذه و لذلل،  ني أفخخ  يحم  خصخخائص   (32)
 الس ر، ويقاس علا أ اس قيم  م رو   ألف    ييضع لتقل اا شديدكو
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و  ت،خخخخخخخخخخخك  تيبيقاا التحويالا الرقمي  المتنقل   ال للم امالا الدولي ،  ج تقتصخخخخخخخخخخخر  اعلاتنا    و(33)الناآل 
محلي و ويمكن لل مالا الم،خخخخخخخخ رك تقليص ك  من وقت الم امالا وتساليف  عاآلك علا الم امالا  ال مل  ال

 التحويالا والضعو علا القنواا التقلادي  لتو ار أ  ار تنا سي و

وإجا كا ت  خخخخخخخلسخخخخخخخل  الست  تزيد  قا من ك ا ك الد ع الدولي والم امالا الرقمي ،  ان ا خخخخخخختيدامنا   -44
 اخد من هخذه الزيخاآلك  ي التجخارك علا عوامخ  أخرى كلارك، يمكن أن ي زل التجخاركو ويتوقف تحخديخد من يسخخخخخخخخخخخخخخت

مل  النيك  ان تاجي للبلدان و خخخخيا خخخخاتنا الرامي   لا تسخخخخيار التجارك ليدم  التنمي و ولياآلك التجارك   تعار 
تلقائيا  أو  الضخخرورك كيك  ا قتصخخاآلو وإجا ا خختمر م     خخكان البلدان النامي  المني ضخخ  الدخ   ي ال يش  

راع  الس اا واليدماا جاا األجرك المني ضخخخخخ   سخخخخخب  ا  تقار  لا  خخخخخيا خخخخخاا ت،خخخخخجع علا التحول  علا ل 
النيكلي،  ان المكا خخخخخ  المتأتي  من لياآلك التجارك من المرجم أ  ت تبر  خخخخخوى تيويل  ي األ خخخخخ ار ل ائدك  

  المسخخخخخختدام   ي     وين عي أ  يتوقع أن يكون تأثار تقني   خخخخخخلسخخخخخخل  الست   ي التنمي  و(34)ال مال  األجا  
 وهذا الساناريو كبارا  

 السيناريو: العملة المشفرة تحل محل العملة النقدية -4 

من الريى األخرى   تيدا  تسنولوجيا  لسل  الست  ريي  ال مالا الم، رك تسم  ال مالا النقدي    -45
آلل وميز ا للقيم  وو دك  أو تح  محلناو و خخخخيحدآل مدى النجاح  ي ا خخخخت مال ال مالا الم،خخخخ رك و خخخخال  للت ا

  ساب   ا ا ا  ت ا   عن النقوآل  ال مالا الم، ركو 

وُتسخخخختيد    ل ال مالا الم،خخخخ رك أآلاك للت اآلل، ولسننا   ادك،  خخخخوا  من  ا  الم امالا المن ذك   -46
 أو عدآل المستيدمان، عن منا س  كيمن  ال مالا السياآلي ، و  تقبلنا أع  كوم  عمل  تداول ر مي و 

لم،خخخخخخ ركو  اجا  وت تمد و ي   ال مل  الم،خخخخخخ رك كميزن للقيم  علا  لياا تن ي  عرل تلل ال مل  ا -47
تلر   تاد ال مالا الم،خ رك ) وتارك أ خرق من متو خو لياآلك ان تاجي   ي قياعاا ا قتصخاآل(،  قدا ال مل   
الم، رك قيمتناو وإجا ق ،  سي ض  الناس عد  ا تيدامنا  ي الم امالا الاومي  ألن قيمتنا قد تص م أتبر 

جلت  ي  أول م امل    مل  الباتسوين  ي   2010أيار/مايو    22 كلار  ي المسخختقب و وعلا  خخبا  الملال،  خخُ
  10  000ال خال  المخاآلع،  اخ  أآلى الباتسوين و ي خ  و خخخخخخخخخخخخخخالخ  الت خاآلل  ،خخخخخخخخخخخخخخرا  قي تان من الباتزا مقخا خ  

 و2021ملاون آلو ر  ي ش ا / براير  560أع ما ي اآلل أتلر من  ،(35) اتسوين

نقوآل مسخخخخخخخخخخخخخختقرك علا مر الزمن؛  التقل اا  وألآلا  و ي   و دك الحسخخخخخخخخخخخخخخاب، ين عي أن تسون قيم  ال -48
 الم اجف  والمتسررك  ي القيم  المالي  تقل  ا تيدامنا كو دك  سابو

وإجا اعُتمدا عمل  م،خ رك علا  يا  وا خع، علا  حو يسخمم لتلل ال مل  الم،خ رك  أن تح  مح   -49
ن طري  التأثار  ي السخخخخخخخيا خخخخخخخ   ال مل  النقدي ،  ان التأثار  ي تحقا  أهداا التنمي  المسخخخخخخختدام   خخخخخخخيكون ع

النقدي و ويمكن أن تؤثر قراراا السيا اا اليافخخخخخ   ،خخخخخأن ال رل النقدع لل مالا الم،خخخخخ رك  ي قدرك البنوض  
المركزي  علا تن اذ السخخخخخخخخخيا خخخخخخخخخاا النقدي ، مل   آلارك الم رول النقدع وأ خخخخخخخخخ ار ال ائدكو والتو خخخخخخخخخع ال المي  

__________ 

(33) https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-

globally-in-2018و  

الت  ي  القديم  والتحدياا   -التموي  ان مائي اليارجي  ي الحا خخخر والمسخخختقب     :2019تقرير أق  البلدان  موا ،  ،  2019األو ستاآل،   (34)
رياآلك    :2018تقرير أق  البلدان  موا ، ،  2018جنيف(؛ واألو ستاآل،  ،  E.20.II.D.2)من،خخخخخخخخخخوراا األم  المتحدك، رق  المبيع    الجديدك

،  A.18.II.D.6)من،خخخخخوراا األم  المتحدك، رق  المبيع     ادا  عن واقع  خخخخخار األعمال كالم تاآل -األعمال ن دا  التحول النيكلي  
  اويورض وجنيف(و

(35) https://www.coindesk.com/bitcoin-pizza-day-celebrating-pizza-bought-10000-btcو  

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-globally-in-2018
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-globally-in-2018
https://www.coindesk.com/bitcoin-pizza-day-celebrating-pizza-bought-10000-btc
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ك والض ي   اقتصاآليا لمياطر علا اقتصاآلها السلي  جا  لت  لل مالا الم، رك اللا ت  ي رل الدول الصعار 
 ال مالا الم، رك اللا ت  مح  ال مل  الوطني  للبلدو

وقد  دأا  نوض مركزي   ي ا خخخخخختحدا  عمالتنا الرقمي  اليافخخخخخخ و وشخخخخخخرعت الصخخخخخخان  ي تيوير   -50
كما ي ح  البنل    و(36)عمل  رقمي  للبنل المركزع وباشخخخخخخخخخخخخخخرا م،خخخخخخخخخخخخخخاريع تجريبي   ي عدآل محدوآل من المدن

  و(37)المركزع األوروبي مسأل   طال  الاورو الرقمي الياي  ت

 السيناريو: سلسلة الكتل تتحول إلى "شبكة اإلنترنت الجديدة" -5 

لتسنولوجيا  خخخخلسخخخخل  الست  اعت ارها تقني  جاا أضرال  حج  ان تر ت أو    أيضخخخخا  من الريى األخرى  -51
  نيا  م،ا تو  تص م تسنولوجيا  لسل  الست   ذلل ي  تر ت القيم يو 

ومن المتوقع أن تقل  تقني   خخخخخخلسخخخخخخل  الست  تساليف الم امالا وتيل  أ خخخخخخواق ا   تحتاد  لا جن   -52
ضار أن ا خخخخخخخخختيدا  تسنولوجيا  خخخخخخخخخلسخخخخخخخخخل  الست  ينق  اللق     و(38)القواعد وإ  اجهاخارجي  موثو   نا لتصخخخخخخخخخمي   

 ج يج  علا الناس الوثو   ي األآلا  السخخخخخلي  لمنصخخخخخاا   -  سخخخخخاط  من طرا ثال   لا طرا ثال   خر  
تداول ال مالا الم،خخ رك والميورين الذين يقومون  ت،خخ ار تيبيقاا  خخلسخخل  الست  وال قوآل الذكي و وُتس   هذه  

 للق  خارد تسنولوجيا  لسل  الست  من خالل السم   والت، ار والتدقا   ي ال قوآل الذكي  وأ الا  أخرىو ا

وثم  ريي  أخرى لتقني   خخخخلسخخخخل  الست   وفخخخخ نا ان تر ت الجديدك، وهي اعت ارها جز ا من تقنياا   -53
ألشخيا  وما  لا جلل(و وهكذا تأتي  ياللورك الصخناسي  الرا   ي )مل  الذكا  ا فخيناعي والروبوتاا وإ تر ت ا

تسنولوجيا  خخخخخخخلسخخخخخخخل  الست   ي مر ل  تركاز يثورك تسنولوجي ي جديدك، ويؤآلع ا  تسار السخخخخخخخريع والم ر   ضار 
السخخابيخخ  لإلمكخخا خخاا الحقيقيخخ  لنخخذه التسنولوجيخخا علا األرجم  لا خل  هوس  خخا  خخخخخخخخخخخخخختلمخخار  ي التسنولوجيخا  

أ ما  يخل  المال  المالي، و ل ا رت ا  تدريجيا  ان ا قتصخخخخخخخاآل    الجديدكو والنتيج  هي المضخخخخخخخخارب  و نور 
  و(39)الحقيقي والقياق المالي، ما ي ضي  لا  نور ال قاعاا واأللماا المالي 

وطريق  التموي  الذاتي لال تسار  ي تسنولوجيا  خخخخلسخخخخل  الست  يمكن أن ت ج   نذه ال ملي  وتيل    -54
ف   ا  تسار  ي تسنولوجيا  لسل  الست و وعلا  با  الملال، يمكن القول   لسل  من ال قاعاا المالي  اليا

، كا ت هناض  ترك نر خخا  تقني   خخلسخخل  الست   التركاز علا ال مالا الم،خخ رك )خافخخ   2017  ت  تا عا   
و نور منصخخخخخخخخخخاا    و2017مننا الباتسوين(و وقد عزل النوس  التسنولوجيا الجديدك  قاع  الباتسوين  ي عا   

لتقني   خخخخخخخخلسخخخخخخخخل  الست ، مل  انثاريو  وال قوآل الذكي  والتموي  الالمركزع، يمكن أن ينار ال روا المالئم   
لموج  هوس جديدك و قاعاا محتمل و وقد يجد المن مون أ  سخخن   ا خختمرار ورا  المنحنا، مضخخيرين علا  

 األ    واآلر ألم  جديدكوالدوا   لا  ن  كيوي  الت ام  مع  خر ألم   انما تلوح  ي 

وتتيم يثورك تسنولوجي  واقتصاآلي ي جديدك تد  نا تقني   لسل  الست  وضارها من تقنياا ياللورك الصناسي    -55
،  جا تمكنت هذه البلدان من تنويع  الرا   ي ل  ل البلدان  رف  للحا   الرك  ولبلدان أخرى  رف  للمضي قدما  

قياعاا المرت ي   النموجد الجديدو و خازيد اللحا   الرك  الدخ  الحقيقي وانيراآلاا   ي ال  اقتصاآلاتنا ا ختراتيجيا  
 الحكومي  التي يمكن ا تيدامنا لتسريع التقد   حو تحقا  أهداا التنمي  المستدام و  

__________ 

(36) http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/26/c_139089462.htmو  

(37) https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr201002~f90bfc94a8.en.html.  

(38) Berg C, Davidson S and Potts J, 2020, Understanding the Blockchain Economy: An Introduction to 

Institutional Cryptoeconomics, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, United Kingdom.  

(39) Perez C, 2002, Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and 

Golden Ages, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, United Kingdomو 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/26/c_139089462.htm
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr201002~f90bfc94a8.en.html
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 النتائج المحتملة غير المقصودة -باء 

 لمحتمل  اهتماما   وريا ف ي  طار هذه الساناريوهاا، تتيل    ل النتائب ضار المقصوآلك ا -56

 ن ارت اق ا خخخختنالض الياق  هو  تيج  رئيسخخخخي  ضار مقصخخخخوآلك لتسنولوجيا  خخخخلسخخخخل  الست    )أ( 
ما    2020)خافخخخخخخخخخ   ي الباتسوين(و  ج ت،خخخخخخخخخار التقديراا  لا أن مسخخخخخخخخختيدمي الباتسوين ا خخخخخخخخختنلسوا  ي عا   

وهذا ا  خخخختنالض يولد   و(40)ألخاركتسخخخختنلست  خخخخويسخخخخرا من الياق ، وما  تر ا  خخخختنالض يتزايد  ي السخخخخنواا ا
ت اين كبار  ي ا خخخختنالض الياق     أيضخخخخا  علا الباف و وهناض  را  ا   اثاا من ثا ي أتسخخخخاد السربون ت،خخخخك  خي

 سخب  عدآل الم امالاو وعلا  خبا  الملال،  لل ا ختنالض الياق  جروتت ألول مرك أثنا  ط رك ال مل  الم،خ رك  
2017 ي عا  

 ؛(41)

تنيوع ال مل  الم،خخخ رك علا مازك خافخخخ  تعوع المجرمان  ا خخختعالل خصخخخائصخخخنا شخخخ ت  )ب( 
المجنول  والالمركزي  لعسخخخخخخخخ  األموال وجمع المال  ير  ضار قا و ي  والقرفخخخخخخخخن  والتحاي  علا الضخخخخخخخخ  ا   

ك  وجوع الم ر   الرقمي  المحدوآلكو وت،ار التقديراا  لا أن  ص  األ ،ي  ضار الم،روع   ال مالا الم، ر 
وبتيور    و(42)مليار آلو ر(  11 ي المائ  من مجموق األ ،خي  ) والي    1,1،  بلعت  2019ارت  ت  ي عا   

تسنولوجيا  خخخخخخلسخخخخخخل  الست ، من المرجم أن تسخخخخخختمر الجرائ  التي تنيوع علا ا خخخخخختيدا  لل مالا الرقمي   ي 
 ؛الزياآلك من  ا  النيا  والت قاد التسنولوجي

ئزع ال مالا الم،خخخخ رك كبارو  نصخخخخف  جمالي عناوين الباتسوين  ا  دا  المسخخخخاواك  ان  ا )د( 
 ي المخائخ  من الباتسوين   95 اتسوينو و 1 ي المخائخ   خأقخ  من  90 اتسوين، و والي    0,01يحت ل  خأقخ  من  

 و(43) ي المائ   قو من  جمالي ال ناوين 3 ي  ولك 

 مةتسخير تكنولوجيا سلسلة الكتل من أجل التنمية المستدا -ثالثاا  

تقترح ال روق التخاليخ  من التقرير  جرا اا يمكن للبلخدان علا ميتلف مسخخخخخخخخخخخخخختويخاا التنميخ  اتيخاجها   -57
لت زيز     ا  تسار الوطني   ي ك  مننا  عرل تسيار تسنولوجيا  لسل  الست  لتحقا  التنمي  المستدام ،  

  مع التسلي   ما لن   ا  تسار من خصائص تتيل  م،ورك  يا اتي  محدآلك النداو

البلدان النامية ذات الدخل المنخفض والشرررررررريحة الدنيا من البلدان النامية المتوسرررررررطة   -ألف 
 الدخل

تتسخخخخخخ  البلدان النامي  المني ضخخخخخخ  الدخ  والبلدان النامي  جاا الدخ  المتو خخخخخخو  ضخخخخخخ ف خدماا   -58
ر تسنولوجيا  لسل  الست و  ان تر ت  انا وارت اق تسل تنا، كما ت تقر  لا الدراي  الرقمي ، وهي أمور ت و   ،

ويتيل  تسخخخخخيار تسنولوجيا  خخخخخلسخخخخخل  الست   ي البداي  تحسخخخخخان البني  األ خخخخخا خخخخخي  والمناراا الرقمي و وين عي 
للحكوماا أن ت،خخخخخخجع ا  تسار وأن تنار ال ري السخخخخخخا ح  لتنمي  المناراا من خالل الم،خخخخخخاريع التجريبي ،  

 للبد   ي  ،ر تقني   لسل  الست و

__________ 

(40) https://cbeci.org/و  

  و/https://cbeci.org :مؤشر كامبريدد   تنالض الباتسوين من السنربا ، متاح  ي الص ح  ال، كي  (41)

(42) https://go.chainalysis.com/2020-Crypto-Crime-Report.htmlو  

(43) https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.htmlو  

https://cbeci.org/
https://cbeci.org/
https://go.chainalysis.com/2020-Crypto-Crime-Report.html
https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html
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 ا  مجموعاا من خبرا   لسل  الست  تحديد وت،ك  

يمكن للحكوماا أن تحدآل خبرا   ي القا ون والتسنولوجيا من األو خخخخخخخخخخخا  األتاآليمي  والصخخخخخخخخخخخناسي    -59
وتدعوه   لا ا  ضخخما   لا مجلس ا خخت،خخارع نرشخخاآل ال ملي  التن يمي  وا  خختراتيجياا الرامي   لا اجتذاب  

لسخخخل  الست و وعلا  خخخبا  الملال، أ ،خخخأا جنوب أ ريقيا التحالف  المواه  التقني  وا  خخختلمار  ي م،خخخاريع  خخخ
الوطني لتسنولوجيا  خخخخلسخخخخل  الست   ان الحكوم  واألو خخخخا  الصخخخخناسي  وال ا لان لتيوير تن اذ تقني   خخخخلسخخخخل   

  و(44)الست   ي السيا  الوطني

 ا  تلمار  ي مؤ ساا ال حو  وبرامب الدرا اا ال ليا  

يج  علا الجام اا تحسخخخخخخخخخخان التدري   ي مجال الت،خخخخخخخخخخ ار وكيات  البيا اا وضارها من المجا ا   -60
المت لق   تسنولوجيا  خخخلسخخخل  الست و ويمكن للمؤ خخخسخخخاا ال حلي  أن ت زل الروا و  ان ال حو  والمواه  ال،خخخا    

ني ضخخخخخخ  المياطر تتيم  والصخخخخخخناع و وعلا  خخخخخخبا  الملال، أ ،خخخخخخأا النمسخخخخخخا ومالازيا م اهد  حلي  لتو ار  اف  م
  6لل،خخخخخخركاا وال ا لان اخت ار الحلول القائم  علا  خخخخخخلسخخخخخخل  الست ، وخصخخخخخخصخخخخخخت آلايعو،  ي جمنوري  كوريا،  

ويمكن أن تسون الن اا والمنم    و (45)ماليان آلو ر لت،خجيع الت لي   ي مجال  خلسخل  الست  والذكا  ا فخيناعي 
 ومساعدك الجام اا علا تيوير قدراا الممار ان المؤهلانو  الدرا ي  والجوائز التنا سي   ا زا لتنمي  المواه  

   ،ا  الجم ياا والميتبراا والحا ناا وا  ت،اراا لصناع   لسل  الست   

يمكن للجم ياا والميتبراا الوطني  المتيصخخخصخخخ   ي  خخخلسخخخل  الست  مسخخخاعدك ا  تسار  ي مجال   -61
وبح  ااثار المترت   علا السخخخيا خخخ  وااثار ا قتصخخخاآلي    خخخلسخخخل  الست  من خالل  نا  القدراا جاا الصخخخل   

واألطر التن يمي و  م ند الت،خخخخخخخخخخ ار،  جام   ها ا ا؛ وجم ي   لوكت،خخخخخخخخخخان كانيا؛ وجم ي   لوكت،خخخخخخخخخخان  تويا  
ويمكن لليدماا    و(46)مؤ خخخخسخخخخاا ت زل ال حو   ي تسنولوجيا  خخخخلسخخخخل  الست  و ،خخخخرها علا الصخخخخ اد الوطني

آلاريخ  آلع  التيوير األولي  ي تسنولوجيخا  خخخخخخخخخخخخخخلسخخخخخخخخخخخخخخلخ  الستخ  آلاخخ  الحكومخ  والقيخاق  التقنيخ  والتن يميخ  وان
لل قوآل الذكي  وأآلواا لمجتمع     خخخخخخخخوقا    Modex Blockchain Labsاليايو و ي روما يا، يو ر ميتبر  

 و(47)الميورين و لول قواعد  يا اا قائم  علا  لسل  الست  لل،ركاا

 تسنولوجيا  لسل  الست  و ع  رامب تجريبي  لبنا  اللق   ي  

تو ر البرامب التجريبي  لتقدي  اليدماا ال ام   رفخ   خت ار  لول  خلسخل  الست ، وإ نار قيمتنا  -62
وتيوير الم ر   المؤ خخخسخخخي و وعلا  خخخبا  الملال، ت م  جورجيا وضا ا والنند علا آلمب قواعد  يا اا  خخخج  

ي  لسخخخنداا ملسي  األرا خخخي؛ وأفخخخدرا كانيا أول  خخخند األرا خخخي القائم  علا  خخخلسخخخل  الست   ي الن   الحال
__________ 

(44) https://cointelegraph.com/news/south-african-national-blockchain-alliance-holds-online-launchو  

(45) https://www.coindesk.com/austrian-government-backs-new-blockchain-research-institute; 

https://www.coinspeaker.com/magic-with-mba-has-launched-blockchain-researcher-lab-program-

in-malaysia/; https://cointelegraph.com/news/this-south-korean-city-is-spending-millions-to-turn-

people-into-blockchain-expertsو  

ال،خخخخخخخخخخخخخخ كيخخخخخخخ  (46) الصخخخخخخخخخخخخخخ حخخخخخخخ   متخخخخخخخا خخخخخخخ   ي  كوبخخخخخخخا،  -https://unctad.org/system/files/non-official  :مسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاهمخخخخخخخاا من 

document/CSTD_2020-21_c04_HB_Cuba_es.pdf   ومسخخخخخخخاهم  من كانيا، متا    ي الصخخخخخخخ ح  ال،خخخخخخخ كي:  https //: 

unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c17_HB_Kenya_en.pdf    ومسخخخخاهم  من
-https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020  : تويا، متا    ي الصخخخخخخخخخخخ ح  ال،خخخخخخخخخخخ كي 

21_c21_B_Latvia_en.pdfو  

ال،خخخخخخخخخخخخخخ كيخخخخخخ  (47) الصخخخخخخخخخخخخخخ حخخخخخخ   متخخخخخخا خخخخخخ   ي  رومخخخخخخا يخخخخخخا،  -https://unctad.org/system/files/non-official  :مسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاهمخخخخخخ  من 

document/CSTD_2020-21_c24_HB_Romania_en.pdf ؛https://modex.tech/.  

https://cointelegraph.com/news/south-african-national-blockchain-alliance-holds-online-launch
https://www.coindesk.com/austrian-government-backs-new-blockchain-research-institute
https://www.coinspeaker.com/magic-with-mba-has-launched-blockchain-researcher-lab-program-in-malaysia/
https://www.coinspeaker.com/magic-with-mba-has-launched-blockchain-researcher-lab-program-in-malaysia/
https://cointelegraph.com/news/this-south-korean-city-is-spending-millions-to-turn-people-into-blockchain-experts
https://cointelegraph.com/news/this-south-korean-city-is-spending-millions-to-turn-people-into-blockchain-experts
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c04_HB_Cuba_es.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c04_HB_Cuba_es.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c04_HB_Cuba_es.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c17_HB_Kenya_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c17_HB_Kenya_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c21_B_Latvia_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c21_B_Latvia_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c24_HB_Romania_en.pdf%20؛
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c24_HB_Romania_en.pdf%20؛
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c24_HB_Romania_en.pdf%20؛
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c24_HB_Romania_en.pdf%20؛
https://modex.tech/
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الحكومي الذع يمكن شخخخرايه   M-Akibaتجزئ  لنا يقو  علا  خخخلسخخخل  الست  وعقوآل التجارك الذكي  وهو  خخخند 
آلون  سخاب مصخر ي؛ وتن ذ تركيا م،خروعا   ،خأن ا ختيدا  تسنولوجيا  خلسخل  الست   ي     الت ريف  النوي   

 و(48)نيق   رك للتركاز علا  لسل  الست  والتسنولوجياا الناشف الرقمي ؛ وأ ،أا أوضندا م

 الشريحة العليا من البلدان النامية المتوسطة الدخل -باء 

من األرجم أن تسون لدى ال،خخريح  ال ليا من البلدان النامي  جاا الدخ  المتو خخو األ خخس التقني    -63
التسنولوجيا  سخخخخخخخخخرع و ويكمن التحدع  ي ال ديد من هذه البلدان  ي ربو  والموارآل ال ،خخخخخخخخخري  الاللم   عتماآل  

    ا  تسار المحلي   الن ا  ال المي لال تسارو ويسخخخخخخخختدعي  خخخخخخخخرع  وتارك التعار التسنولوجي وطول انطار  
 الزمني لتيوير القدراا جنوآلا  ا تراتيجي  لبنا  القدراا  ي مجال تسنولوجيا  لسل  الست و

 تيجي  وطني  لسلسل  الست و ع ا ترا  

   د من ا تراتيجي  وطني  لسلسل  الست  للتيييو علا المدى اليوي  والتنمي  المنسق ، ولتحديد   -64
رييخ  الحكومخ  لسيويخ  مسخخخخخخخخخخخخخخاهمخ  التسنولوجيخا  ي األولويخاا الوطنيخ ، وتو خخخخخخخخخخخخخخيم الموقف التن يمي، وإلال   

داآل ا  خخخختراتيجي  للحكوماا والقياق الياي ال م  م ا   العمول  ي مجال التنمي  ال ام و وتتيم عملي   ع
وتيسخخخخار اعتماآل تسنولوجيا  خخخخلسخخخخل  الست   ي القياعان ال ا  واليايو وتدرد  لدان كلارك تسنولوجيا  خخخخلسخخخل   
الست   ي ا خخخخختراتيجياا ا  تسار الوطني و وعلا  خخخخخبا  الملال، ي،خخخخخك  تيوير تسنولوجيا  خخخخخلسخخخخخل  الست   ي 

ز ا من م،خخخروق التسنولوجياا الرقمي   ي  طار البر امب الوطني لالقتصخخخاآل الرقمي؛ و ي  ا تحاآل الرو خخخي ج
 لا اعتمخخاآل تسنولوجيخخاا    2030المملسخخ  ال ربيخخ  السخخخخخخخخخخخخخخ وآليخخ ، تنخخدا خرييخخ  اليري  المت لقخخ   رييخخ  عخخا  

ا تحسخخان متيورك لتحقا  النمو ا قتصخخاآلع والتنمي  الوطني ،  ما  ي جلل   ،خخا  ميتبر لسخخلسخخل  الست   ند
 وسي  اليدماا الحكومي  المقدم   لا المواطنان  ا خخخخخخخخخخخخخختيدا  التسنولوجيا؛ و دآل مييو تسنولوجياا الجا   
الرا ع  ي تايلند الرامي  لا تحوي  البلد  لا اقتصاآل قائ  علا القيم  وا  تسار مجا ا لتيبا  تقني   لسل   

والمالي، والنوي  الرقمي ؛ و ي تركيا، ت،خخخخخخخخخخم   الست   ي النق  واليدماا اللوجسخخخخخخخخخختي ، والقياق المصخخخخخخخخخخر ي  
 و(49)تيوير البني  األ ا ي  الوطني  لتسنولوجيا  لسل  الست  2023ا تراتيجي  الصناع  والتسنولوجيا ل ا  

   ،ا   ا ناا ومراتز ا تسار وش كاا لسلسل  الست   

صخخخخخ م األ خخخخخاس لبنا   يمكن للحا خخخخخناا وال،خخخخخ كاا تسخخخخخريع م دل ا  تسار  ي  خخخخخلسخخخخخل  الست ، لت -65
الم ر   التقني  وتسخخخخريع تيوير التيبيقاا الجاهزك للم،خخخخاريعو ويمكن للمؤ خخخخسخخخخاا ال حلي  ت زيز ال ن  ال ا   
لتسنولوجيا  خخخخخلسخخخخخل  الست  واللق   ي التيبيقاا جاا الصخخخخخل  وتو ار  اف  للتجري  واخت ار التصخخخخخمي و وعلا  

__________ 

(48) M Kaczorowska, 2019, Blockchain-based land registration: Possibilities and challenges, Masaryk 

University Journal of Law and Technology, 13(2):339–360; https://www.m-akiba.go.ke    ومسخخاهم  من
-https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020  :،خخخخخخخخخخخخ كي تركيا، متا    ي الصخخخخخخخخخخخخ ح  ال

21_c33_B_Turkey_en.pdf. www.unlock-bc.com/news/2019-09-17/uganda-announces-blockchain-

freezoneو  

-https://unctad.org/system/files/non-official  :مسخخخخخخخخخخخخخاهماا من ا تحاآل الرو خخخخخخخخخخخخخي، متا    ي الصخخخخخخخخخخخخخ ح  ال،خخخخخخخخخخخخخ كي  (49)

document/CSTD_2020-21_c25_B_Russia_en.pdf .    ومن المملس  ال ربي  السخخخخخ وآلي ، متا    ي الصخخخخخ ح  ال،خخخخخ كي:  
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c27_B_Saudi٪20Arabia_en 

.pdfال،خخخخخخخخخخخخخخخخ خخخكخخخيخخخخخخخ   ؛ الصخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخحخخخخخخخ   مخخختخخخخخخخا خخخخخخخ   خخخي  تخخخخخخخايخخخلخخخنخخخخخخخد،  -https://unctad.org/system/files/non-official  :ومخخخن 

document/CSTD_2020-21_c30_B_Thailand_en.pdf .    ال،خخخخخخخخخخخخخخخ خخكخخيخخخخخخخ الصخخخخخخخخخخخخخخخ خخحخخخخخخخ   مخختخخخخخخخا خخخخخخخ   خخي  تخخركخخيخخخخخخخا،    :ومخخن 
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c33_B_Turkey_en.pdfو  

https://www.m-akiba.go.ke/
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c33_B_Turkey_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c33_B_Turkey_en.pdf
http://www.unlock-bc.com/news/2019-09-17/uganda-announces-blockchain-freezone
http://www.unlock-bc.com/news/2019-09-17/uganda-announces-blockchain-freezone
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c25_B_Russia_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c25_B_Russia_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c27_B_Saudi٪20Arabia_en.pdf؛
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c27_B_Saudi٪20Arabia_en.pdf؛
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c27_B_Saudi٪20Arabia_en.pdf؛
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c27_B_Saudi٪20Arabia_en.pdf؛
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c27_B_Saudi٪20Arabia_en.pdf؛
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c30_B_Thailand_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c30_B_Thailand_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c30_B_Thailand_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c33_B_Turkey_en.pdf
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 افاا  خخخيا خخخاتي  مر    خت ار  دوآل تقني   خخخلسخخخل  الست ،   خخخبا  الملال، أ ،خخخأا  خخخنعا ورك ومالازيا واليا ان  
 و(50)وال مالا الم، رك خصوفا، وت اعالتنا مع األ  م  الرقمي  األخرى 

   ،ا   رق  عم  متيصص   ي  لسل  الست   

يمكن أن تسخخخخخخخخخخخاعد أ رق  ال م  التي تضخخخخخخخخخخخ  جناا م ني  مت دآلك علا تيوير ال ن  التقني آلاخ    -66
التيوراا الدولي ،  ما  ي جلل الممار خاا التن يمي  واأل ،خي  المالي  الم،خ رك التي يمكن الحكوماا ورفخد  

مما  جا كان ا خخخختيدا  تقني   خخخخلسخخخخل  الست   خخخخروري ا    أيضخخخخا  أن تسون  خخخخاركو ويمكن أن تتحق  أ رق  ال م   
البلخدان  للقيخا   منخا  محخدآلك ومخا  جا كخا خت هنخاض طر  أ خخخخخخخخخخخخخخنخ  ن جخال تلخل المنخا و وقخد أ ،خخخخخخخخخخخخخخخأا   ل 

مجموعاا عم ، مل  اتحاآل المصخارا  ي البرالي ، الذع كلف  درا خ  تسنولوجيا  خلسخل  الست  وتأثارها  ي 
 و(51)القياق المصر ي

 و ع  رشاآلاا وم اآل  مت لق   تسنولوجيا  لسل  الست   

تسنولوجيا  خخلسخخل   يمكن للجناا الم ني  الحكومي  و خخع ممار خخاا  ضخخلا وم اآل  لتوجيت  آلماد   -67
الست ، والمساعدك  ذلل علا تحديد ال ملياا التي يمكن أن تست اد من  لول  لسل  الست  وتلل التي تسون  
اليدماا الرقمي  التقلادي  أتلر مال م  لناو ويمكن أن ت،خخخخخخخار الم اآل  التوجاني   لا التيوراا المسخخخخخخختقبلي   

يصخخوفخخي ، والقا لي  للت،خخعا  الباني، وال مالا الم،خخ رك،   ي المجال التن يمي، مل  السخخيا خخاا المت لق   ال
 والضرائ ، وال قوآل الذكي و

 و ع م ايار للت،عا  الباني  

يمكن أن يؤآلع و خخع م ايار م،خخترك  للت،خخ ار والبيا اا  لا تسخخنا  الت،خخعا  الباني وإ ،خخا        -68
ا لتولاد قيم  أتبر،   وخ ل الحواجز أما  آلخول الم،خخخخخخخاريع  يمكن  انا ليدماا  خخخخخخخلسخخخخخخخل  البيا اا ال م  م  

الجديدك، وت،خخخخخخجيع ا  خخخخخختلمار  ي التسنولوجياو ومع جلل،  ان و خخخخخخع م ايار فخخخخخخارم  للعاي  قب  ا خخخخخختقرار  
التسنولوجيا يمكن أن يؤآلع  لا ا تقا ا مكل    ي المسختقب و ويت ان علا الحكوماا أن توالن  ان ت،خجيع 

 لوجيا وتو ار المرو   الاللم  لمراعاك التعار التسنولوجي السريعوو ع الم ايار لإل راق  ي اعتماآل التسنو 

 تحديد ا  تيداماا الرئيسي  وإقام  عالقاا ت اون ا تراتيجي   

يمكن لوا  ي السيا اا تحديد المجا ا الرئيسي  التي يمكن  انا لتيبيقاا  لسل  الست  تو ار  -69
قيمخ   قيقيخ  من خالل اليخدمخاا ال خامخ و وعلا  خخخخخخخخخخخخخخباخ  الملخال،  خدآل مركز ي اتي  يو ي ال سرع  ي الننخد  

رقمي  ال ام  الوطني ؛  المجا ا التي يمكن  انا لتسنولوجيا  خخخخلسخخخخل  الست  ا عتماآل علا البني  األ خخخخا خخخخي  ال
و ي تايال د، يتوخا مكت  محات  ال دل ا خخخخخخخخختيدا   خخخخخخخخخلسخخخخخخخخخل  الست  نآلارك  خخخخخخخخخجالا المحكم  والم لوماا  

2021القضخخخخخخخخخخخخخخخائيخخ  األخرى  حلول عخخا   
ويمكن للتقايمخخاا الوطنيخخ  تحخخديخخد ا  خخخخخخخخخخخخخختيخخدامخخاا المحتملخ     و(52)

__________ 

(50) https://www.forbes.com/sites/japan/2019/06/26/japans-blockchain-sandbox-is-paving-the-way-for-

the-fintech-future/#254e5ac93279; https://www.researchgate.net/publication/338304841_Regulati 

ng_FinTech_Businesses_The_Malaysian_Experience; https://www.mas.gov.sg/development/fintec 

h/sandbox;    ا خخخخخخ خخخخخخرhttps://cointelegraph.com/news/south-koreas-fintech-sandbox-creates-380-new-

blockchain-jobsو  

(51) https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/02/brazils-beginning-blockchain-business.pdfو  

(52) https://niti.gov.in/sites/default/files/2020-01/Blockchain_The_India_Strategy_Part_I.pdf;  https://d 

ailyhodl.com/2020/08/22/thailand-judicial-system-planning-big-shift-to-blockchain-will-migrate-

records-to-distributed-ledger/و  

https://www.forbes.com/sites/japan/2019/06/26/japans-blockchain-sandbox-is-paving-the-way-for-the-fintech-future/#254e5ac93279
https://www.forbes.com/sites/japan/2019/06/26/japans-blockchain-sandbox-is-paving-the-way-for-the-fintech-future/#254e5ac93279
https://www.researchgate.net/publication/338304841_Regulating_FinTech_Businesses_The_Malaysian_Experience
https://www.researchgate.net/publication/338304841_Regulating_FinTech_Businesses_The_Malaysian_Experience
https://www.researchgate.net/publication/338304841_Regulating_FinTech_Businesses_The_Malaysian_Experience
https://www.researchgate.net/publication/338304841_Regulating_FinTech_Businesses_The_Malaysian_Experience
https://www.mas.gov.sg/development/fintech/sandbox
https://www.mas.gov.sg/development/fintech/sandbox
https://www.mas.gov.sg/development/fintech/sandbox
https://www.mas.gov.sg/development/fintech/sandbox
https://cointelegraph.com/news/south-koreas-fintech-sandbox-creates-380-new-blockchain-jobs
https://cointelegraph.com/news/south-koreas-fintech-sandbox-creates-380-new-blockchain-jobs
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/02/brazils-beginning-blockchain-business.pdf
https://niti.gov.in/sites/default/files/2020-01/Blockchain_The_India_Strategy_Part_I.pdf
https://dailyhodl.com/2020/08/22/thailand-judicial-system-planning-big-shift-to-blockchain-will-migrate-records-to-distributed-ledger/
https://dailyhodl.com/2020/08/22/thailand-judicial-system-planning-big-shift-to-blockchain-will-migrate-records-to-distributed-ledger/
https://dailyhodl.com/2020/08/22/thailand-judicial-system-planning-big-shift-to-blockchain-will-migrate-records-to-distributed-ledger/
https://dailyhodl.com/2020/08/22/thailand-judicial-system-planning-big-shift-to-blockchain-will-migrate-records-to-distributed-ledger/
https://dailyhodl.com/2020/08/22/thailand-judicial-system-planning-big-shift-to-blockchain-will-migrate-records-to-distributed-ledger/
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المتو خخخخخخخي و ويمكن،   د تحديد    لتسنولوجيا  خخخخخخخلسخخخخخخخل  الست  وو خخخخخخخع أهداا من األج  القصخخخخخخخار  لا األج 
ا  خخخختيداماا، تن اذها مع شخخخخركا  جوع خبرك تقني و وعلا  خخخخبا  الملال، ت م  شخخخخرك  أع  ي     ي جنوب  

ويمكن أن تزيد   و(53)أ ريقيا والنند علا   ،خخخخخا      لسخخخخخال خخخخخ  انمداآل الصخخخخخناسي  تقو  علا  خخخخخلسخخخخخل  الست 
جد  اجح  نآلماد تسنولوجيا  خخخخخلسخخخخخل  الست و ويمكن أن  ال،خخخخخراتاا م دل  ق  الم ر   وتسخخخخخاعد  ي  نا   ما

 ي،ار التن اذ  ي اليدماا ال ام   لا تأياد مؤ سي، مما يولد اهتماما  تسنولوجيا  لسل  الست  وثق   اناو

   ،ا  قنواا للت اون مع المجتمع الدولي  

نا ويتقا خخخخخخخخخخخخخخموا عملن   يتيم   ،خخخخخخخخخخخخخخا  منتدياا يمكن للممار خخخخخخخخخخخخخخان المحلاان والدولاان أن يلتقوا  ا -70
والم،خخخخخارك   ي هذه المنتدياا  رفخخخخخا للت اون والت ل و ويمكن أن يؤآلع آلع  خبرا   خخخخخلسخخخخخل  الست  وفخخخخخناق  
السخخخخخخخخيا خخخخخخخخاا والتقناان لحضخخخخخخخخور المؤتمراا و ري التدري   لا  قام  فخخخخخخخخالا  ان     ا  تسار المحلي   

وماا أن تقد  منحا آلرا خخخخخخخخخي  ليالب  والمجتمع الدولي ال ام  علا تيبيقاا  خخخخخخخخخلسخخخخخخخخخل  الست و ويمكن للحك
الجام اا المحلي  واألجنبي  ال املان  ي مجال التسنولوجياا الرائدكو وهذه الم اآلراا من شخخخخخأ نا المسخخخخخاعدك  

 علا تيوير القوى ال امل  المنني  التي يمكننا ا تيدا  تقني   لسل  الست   كام   مكا اتناو

 عالبلدان المتقدمة ذات الدخل المرتف -جيم 

تتسخخخخخخخخخ  البلدان المتقدم  جاا الدخ  المرت ع  مسخخخخخخخخختوياا أعلا من القدراا التسنولوجي  والتن يمي    -71
الاللم  لتناف   اف  آلاعم    تساراا  خخخخلسخخخخل  الست و ومع جلل، ت   أ خخخخفل  مت لق   القا لي  للت،خخخخعا  الباني  

تعار التسنولوجيا  قدر عد  التقان من وللتو خع وباليصخوفخي  وال،خ ابي  والتن ي   ال  جا  ، ويتسخارق م دل  
النتائبو وين عي للحكوماا و ع أطر قا و ي  و يا اتي  تسمم لالقتصاآل الحقيقي والجمنور  ا  ت اآلك من 

 تسنولوجيا  لسل  الست  مع تقلا  المياطر و ماي  المستيدمانو

   ،ا  لجن  م ني   تيوير  لسل  الست   

يوير  خخلسخخل  الست  تسون  ملا   منتدى ربيع المسخختوى يتسخخنا بيت لصخخناق  يمكن ت،خخكا  لجن  م ني   ت  -72
القرار التوافخخ  مع الجناا الم ني  وتحديد مسخخاراا مسخختدام  لتيوير تقني   خخلسخخل  الست  وإ خخدا  الم،خخورك  ،خخأن  

 اا  الم،خاريع ال ام و ومن الضخرورع  ي هذا الصخدآل ات اق  نب م،خترض  ان التيصخصخاا ي،خارض بيت علما  البيا 
 وعلما  ا جتماق والمنند ون وفناق السيا اا والمن مون واألو ا  الصناسي  والمجتمع المد يو 

 تقدي   وا ز لال تسار المستدا   

يمكن للحكوماا تح از ا تساراا  خخخخلسخخخخل  الست  التي تسخخخخاه   ي تحقا  أهداا التنمي  المسخخخختدام    -73
وم الج  ال واق  ضار المقصخخخخخخخخوآلك المحتم  أن تنج  عن هذه التسنولوجياو ومجا ا ال ح  الرئيسخخخخخخخخي  هي  

رك الم اتيم اليافخخ ؛  التالي ف ااثار البافي  لسخخلسخخل  الست ؛ وا خختحدا  أ خخالا  وأآلواا  خخنل  ا  خختيدا  نآلا
وا ختيدا  تسنولوجيا  خلسخل  الست   ي     النوي  الالمركزي  و    النوي  جاتي  التحك و وعلا  خبا  الملال،  

آلو ر لل،خخخخركاا التي ت م  علا  لول    800 000تصخخخخ   لا   منحا    2018أقرا الو ياا المتحدك  ي عا   
 و(54) لسل  الست  الرامي   لا مكا ح  التزييف

__________ 

(53) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3265654;  www.engineeringnews.co.za/article 

/ibm-in-broad-partnership-to-develop-supply-chain-blockchain-2019-02-22و 

(54) https://www.coindesk.com/us-government-offering-up-to-800k-for-anti-forgery-blockchain-

solutionsو  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3265654
http://www.engineeringnews.co.za/article/ibm-in-broad-partnership-to-develop-supply-chain-blockchain-2019-02-22
http://www.engineeringnews.co.za/article/ibm-in-broad-partnership-to-develop-supply-chain-blockchain-2019-02-22
http://www.engineeringnews.co.za/article/ibm-in-broad-partnership-to-develop-supply-chain-blockchain-2019-02-22
http://www.engineeringnews.co.za/article/ibm-in-broad-partnership-to-develop-supply-chain-blockchain-2019-02-22
https://www.coindesk.com/us-government-offering-up-to-800k-for-anti-forgery-blockchain-solutions
https://www.coindesk.com/us-government-offering-up-to-800k-for-anti-forgery-blockchain-solutions
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 قدي  الدع   لا ال،ركاا الناشف  والو ائفت  

يمكن للبلدان جاا الدخ  المرت ع، من خالل ا  خخخخخختلمار  ي ال حو ، وآلع  ال،خخخخخخركاا الناشخخخخخخف ،   -74
والمنم الدرا خخخخخخخخخخي  األتاآليمي ، وماراثو اا الميورين، و لقاا ال م ، اجتذاب وت زيز      خخخخخخخخخخلسخخخخخخخخخخل  الست   

قوى ال امل  جاا الصخخخل و وعلا  خخخبا  الملال، تح ز  تويا ال،خخخركاا  الوطني  وتيوير األجيال المقبل  من ال
المحلي  الناشخف   ي تسنولوجيا  خلسخل  الست  عن طري    ا   خريبي مرن ومزايا  خريبي  لل،خركاا السخ اق   

 و(55)التي تحتاد  لا تموي  وتأشاراا خاف  للمؤ سان ليص حوا مقيمان

 و ع أطر تن يمي  مر    

 يمي  المر   هي تصاريم خاف   خت ار ا  تسار تحت  شراا المن مانو ويمكن أن  األطر التن -75
يؤآلع   ،خخا  األطر المر    لا تقلا   واجز الدخول، وإ ،خخا  شخخ ك  آلاعم  لال تسار، وتحسخخان  ري التن اذ  

تيوير  ملاون آلو ر ل  225الناجمو وعلا  خخخخبا  الملال، أ ،خخخخأا  خخخخنعا ورك المركز المالي الذكي وا خخخختلمرا 
ويسخخخخخخخخخخخخخخمم انطخار المرن  تن اخذ تيبيقخاا التسنولوجيخا المخاليخ    و(56)منتجخاا التسنولوجيخا المخاليخ   ي  افخ  مر خ 

 الم، رك  ي  افٍ  مراق   تسون  انا اللوائم القا و ي  مر   علا  حو يسمم  تجري  منتجاا جديدكو

 دعم ابتكارات سلسلة الكتل مع التصدي للمخاطر المحتملة -رابعاا  

ت،خخخخك   وكم  تسنولوجيا  خخخخلسخخخخل  الست  تحدي ا كبار ا،  ج يج  أن ت،خخخخم  عملي  فخخخخنع القرار ُ ناك   -76
ويمكن أن تس   ُ نب الحوكم     و(57)التسنولوجيا ومن  خخخخخخخخخيسخخخخخخخخختيدمو نا  ي  ناي  المياا ويتأثرون  القراراا

الم،ترك  مراعاك وجناا   ر جميع الجناا الم ني ،  عل الن ر عما  جا كا وا جز ا من انقلي  الجعرا ي  
 و(58)لصا ع القرار جع السياآلك

ويو ر التو اد القيا خخخي  ي تسنولوجيا  خخخلسخخخل  الست  شخخخكال  من أشخخخكال التن ي  الذاتيو  نو يح ز  -77
ضخخخخمن الت،خخخخعا  الباني، وييل   نما  م،خخخختركا  لسخخخخب  الت ام  مع األمن واليصخخخخوفخخخخي  والتأقل و  ا  تسار، وي

ويقول مؤيدو هذا الننب من  نب التن ي    ت يمكن أن ين،خخخر قواعد مؤقت  ضار ملزم   ي م،خخخند جديد  انما 
م ترل أن تت   قد تؤآلع أشكال الت،ريع األتلر فرام   لا خن  ا  تسار أو   ،ا   واجز آلخولو ومن ال

األو خخخا  الصخخخناسي  علا الم يار األمل  لمصخخخلح  جميع الجناا الم ني و ضار أن التو اد القيا خخخي يمكن 
 لليالا  ان المبتسرين ومستيدمي التسنولوجياو مجا    أيضا  أن يص م 

 تن ي  السخخخخخخخخخخخخخخو و  وتتحخدى وتارك التعار التسنولوجي المن مخاا التجخاريخ  والن   القخا و يخ  المكل خ    -78
علا ا خخخخخخخخخخخخخختي خاب أو تيويف الميخاطر  را    خد من الن ر   نخايخ  بيمخا  جا كخان الن خا  القخا و ي الحخالي قخاآل و 

 القا و ي  التي ت،كلنا ال قوآل الذكي  أو ما  جا كان يلز   آلخال تعااراا ا تجا    لا التسنولوجيا الجديدكو

وجيخا،  خان ال خديخد من جوا خ  ا ت خاقخاا التجخاريخ   وعلا الرض  من التيوراا السخخخخخخخخخخخخخخري خ   ي التسنول -79
المتيورك   تيضع للت،عا  االي،  ما  ي جلل المسائ  التي تتيل  تحكي  ال ق  ال ،رع و   المنالعااو  
و خخاوافخخ  الو خخيا  القيا   دور ها ، من النا اتان ا جتماسي  والقا و ي و ويت ان علا المن مان أن ي لوا  

__________ 

 / https://unctad.org/system/files/non-official-document  :مسخخخخخخخخخخخخخخاهم  من  تويا، متا    ي الصخخخخخخخخخخخخخخ ح  ال،خخخخخخخخخخخخخخ كي  (55)

CSTD_2020-21_c21_B_Latvia_en.pdf و 
(56) https://www.mas.gov.sg/development/fintech/regulatory-sandboxو  

(57) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2709713و  

(58) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2309772و  

https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c21_B_Latvia_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c21_B_Latvia_en.pdf
https://www.mas.gov.sg/development/fintech/regulatory-sandbox
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2709713
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2309772


E/CN.16/2021/3 

GE.21-03052 18 

المنصخخاا الرقمي   وفخخ ن   را خخا للبوا ااو وين عي أن تركز اللوائم علا واج  رفخخد  منتبنان لسخخو   خخار 
 المنصاا م لوماا ال ائ ان والتحق  منناو

 األمن والخصوصية وحماية البيانات -ألف 

علا ضرار ال ديد من اليدماا ال، كي  ال امل   ي جميع أ حا  ال ال ، قد يكون لتيبيقاا  لسل    -80
ون متناثرون  ي عدك و ياا قضخخخخخخائي و لذلل تنيب  قواعد  ماي  البيا اا السخخخخخخاري   ي عدك  الست  مسخخخخخختيدم

 و ياا قضائي  علا ا تيدا  تسنولوجيا  لسل  الست و

وقد يكون لدى ميتلف الو ياا القضخخخخخخائي  انقليمي  قوا ان ميتل  ،  ج يأخذ ال  ل لما  الم اآلرك   -81
وفخخي  و ماي  البيا اا مسخختقبال بيما يتصخخ   التسنولوجيا، ومن جلل   ي ت،خخكا  كيوي  تيبا  األمن واليصخخ

 ،خخخخخخخخخخخخخخأن  ماي  األشخخخخخخخخخخخخخخياي اليبي اان بيما يت ل   م الج  البيا اا    2016/679 ئح  ا تحاآل األوروبي  
 الالئح  ال ام  لحماي  البيا ااو ومن المرجم    أيضخخخا  ال،خخخيصخخخي  وب،خخخأن  ري  تنق  هذه البيا اا، الم رو    

أن تسون هذه الالئح ،  وفخخخخخ نا األتلر تقدما علا مسخخخخختوى يتجاول  دوآل الو ي  الوطني ، الم يار القا و ي  
ي  اليصخخخخخخوفخخخخخخي  والبيا اا  ي ا قتصخخخخخخاآل الرقميو ضار أن هناض فخخخخخخ وباا  ي تحديد الدور القا و ي  لحما

والمسخخخخخخخخخخخخخؤولي  القا و ي  لس  مسخخخخخخخخخخخخختيد  وكيوي  تيبا  قوا ان  ماي  البيا ااو وتنص الالئح  ال ام  لحماي   
مع ضاره، أضرال  البيخخا خاا علا أن تتحمخخ  و خدك التحك ، أع السيخخان الخذع يحخخدآل،  م رآله أو  خا شخخخخخخخخخخخخخختراض 

و ومن الممكن،  ي اقتصخخاآل  (4وو خخخائ  م الج  البيا اا ال،خخخيصخخخي ، المسخخخؤولي  عن امتلال الالئح  )الماآلك  
المنصاا،  ا  ي م  و يا  ك ار مل  أمالون وضوض ، تحديد و دك التحك ،  يالا  لسل  الست  ال ام   

  ا    توجد  قي  تحك  مركزي و

ي   خخخلسخخخل  الست   ماجد األعمال القائم ،  ال  د من    ا  الن ر  ي كيوي  وإج ُيتوقع أن ت ي  تقن -82
تن يمناو ولما كان ال ديد من  ا ا الن،خخر ال  لي  ضار متاح   د،  من الصخخ   التنبؤ  جميع ااثار التي  

 قد تيل نا التسنولوجيا  ي المجتمع، ومن ث   ما  يكون عليت هذا التن ي و

 الضوابط المالية -باء 

 ي ميتلف  را  كبا  تت اين الننب التن يمي    خخخختيدا  تقني   خخخخلسخخخخل  الست   ي األ خخخخوا  المالي  ت اينا   -83
البلدان أو الو ياا القضائي و ويضع   ضنا لوائم ميصص  مكي   مع التسنولوجيا، مل  تلل الموجوآلك  ي 

لقائم  علا األ ،خخخخخي  الجديدك، كما  مالي  وجب  طار  وو ي   اويورض،  انما تيب   لدان أخرى الضخخخخخوا و ا
هو الحال  ي  خخخخخخخخخخخويسخخخخخخخخخخخراو وبان خخخخخخخخخخخا    لا جلل، تت ع   ل البلدان  نجا أتلر تقاادا، مل    ر   ل  
ا  تلماراا المتصل   سلسل  الست ، كما  ي الجزائر وآلول   وليويا المت دآلك القوميااو ول  تتيذ  لدان كلارك 

   دو أخرى موق ا  

اا الرئيسخخخخخخخخي  الحاج   لا منع المياطر الن مي  بيما يتصخخخخخخخخ   ال مل  الم،خخخخخخخخ رك  وت،خخخخخخخخم  ا عت ار  -84
واأل وا  المالي و وإجا رات  المستلمرون الديون ل،را  م الل كبارك من ال مل  الم، رك  ا تيدا  ال مل  النقدي   

  و( 59)ي و د  ا ي ال  ي  خخخخخخخخ ر الصخخخخخخخخرا،  قد يؤآلع جلل  لا التيلف عن السخخخخخخخخداآل  ال مل  النقدي  الم ن
ويمكن أن تت اق  هذه المياطر الن مي   سخخخخب  أ ،خخخخي  المضخخخخارب  التي تيل   قاعاا األفخخخخول، كما  د   

  ي ال قد الما ي ل مل  الباتسوين الم، ركو

__________ 

(59) https://www.researchgate.net/publication/332641100_Blockchains_Smart_Contracts_Decentralise 

d_Autonomous_Organisations_and_the_Lawو  

https://www.researchgate.net/publication/332641100_Blockchains_Smart_Contracts_Decentralised_Autonomous_Organisations_and_the_Law
https://www.researchgate.net/publication/332641100_Blockchains_Smart_Contracts_Decentralised_Autonomous_Organisations_and_the_Law
https://www.researchgate.net/publication/332641100_Blockchains_Smart_Contracts_Decentralised_Autonomous_Organisations_and_the_Law
https://www.researchgate.net/publication/332641100_Blockchains_Smart_Contracts_Decentralised_Autonomous_Organisations_and_the_Law
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ومسخخخأل  الضخخخرائ  مسخخخأل  تن يمي  أخرى تلار عدك تسخخخاي او وتيل  م،خخخارك  و ياا  خخخريبي  ميتل    -85
للضخري   أو    خا خ ا    ي ا ما  جا كا ت أ ،خي  ت دين ال مالا الرقمي  ت،خك  آلخال  ضمو خا  قا و يا و وت،خم  التسخا 

ما  جا كان ين عي تيبا   خخخخخخخخخري   القيم  المضخخخخخخخخخا   علا خدماا الت دين المقدم و و ي الو ياا المتحدك، ت تبر  
وتت ع  لدان أخرى مل  كندا والسخخخخويد   و ( 60) المد وعاا المتلقاك من ت دين عمل  ا ترا خخخخي  آلخال  ييضخخخخع للضخخخخري   

 حسخخخخخ  ما  جا كان الت دين مصخخخخخن ا علا أ ت  ،خخخخخا  تر اني أ    نجا مماثال ولسننا تماز  ي الم امل  الضخخخخخريبي   
 و ( 61) الت سار  ي م امل   ريبي  مماثل  لم امل  ا  تلماراا  ي األ ن  أو السنداا   أيضا  تجارعو ومن الممكن  

 ضوابط الملكية الفكرية -جيم 

وهما لاوي  الميور  يمكن تناول ال الق   ان  خخخخخخخخخلسخخخخخخخخخل  الست  و قو  الملسي  ال سري  من لاويتان،   -86
ولاوي  المسخخخخخخخخخخختيد و ورض  ا عتماآل  لا  د كبار علا  رمجياا م تو   المصخخخخخخخخخخخدر،  ان تيوير التيبيقاا  
القائم  علا  خخخخخخخخلسخخخخخخخخل  الست  قد ييضخخخخخخخخع لحقو  الملسي  ال سري و وتؤآلع  قو  التأليف والن،خخخخخخخخر والبرا اا  

رها، ويمكن  ما أن تحد من ا  تسار  الحد من وال الماا التجاري  آلورا  هاما   ي تو اد التسنولوجيا أو  ،خخخخخخخخخخخخخ
وفخخخخخخخول القاآلمان الجدآل أو أن تيسخخخخخخخر  ،خخخخخخخرهو لذا  من المن   ح  السيوي  التي  خخخخخخخت زل  نا  قو  الملسي   

 ال سري  ا تيدا  وتيوير التيبيقاا الجديدك لسلسل  الست و

ال سري ، وجلل  اث اا    ويمكن لتسنولوجيا  خخخخخخخلسخخخخخخخل  الست  أن تو ر  ماي  آل اسي  ألفخخخخخخخول الملسي  -87
 قو  الملسي  عند التنالق، وتت ع المنتجاا األفلي ، و مان  يراآلاا أتبر للمؤل ان وضاره  من المبدعان،  
 ي جمل  أمور أخرىو كما يمكن أن يكون  ملا   آل تر  مركزع لاعمال المحمي   حقو  التأليف والن،خخخخرو  

ني   خخخخلسخخخخل  الست  ا تمال  لعا  أو تقليص الحاج   لا تسخخخخجا   ويزيد ا خخخختيدا  ال قوآل الذكي  القائم  علا تق
 الملسي  ال سري ، أل نا   تتيل  تدخ  مكات  الملسي  ال سري  الوطني  أو انقليمي و

وت م  تسنولوجيا  خخخخخخخخلسخخخخخخخخل  الست   ال     ي   ا  الملسي  ال سري ، لما كان ا خخخخخخخختيدا  المصخخخخخخخاآلر   -88
تأليف والن،خخخخر، وهو ما يسخخخخمم  ا خخخختيدا  تيبيقاا  خخخخلسخخخخل  الست  علا  الم تو   يسخخخختند  لا قا ون  قو  ال

 يا  وا خخخعو كما ت تمد ال الماا التجاري  وال،خخخ اراا اليافخخخ   انثاريو  والباتوكوين علا ترخيص م توح 
ويمكن ا خخخختيدامنا  حري  من قب  المسخخخختيدمان ال،خخخخرعاان مل  ال،خخخخركاا التي تقب  الد ع  ال مل  الم،خخخخ رك،  

ويمكن لسخخلسخخل  الست  أن تسخخاعد علا  آلارك الملسي     و(62)تيم ل نافخخر  اعل  ميتل   آلخول األ خخوا وهو ما ي
ال سري   ي  ق  التسنولوجيا وتسخخخخخخخخويقنا  السخخخخخخخخماح ألفخخخخخخخخحاب  را اا ا ختراق  ال لور علا  املان ممكنان 

 تراق  اف  علا  را كوللرخص تسون لدين  الدراي  المنني  جاا الصل  واأل رار التجاري  بيما يت ل   اخ

ضار أن  خخخخلسخخخخل  الست  يمكننا كذلل أن تتيم ألفخخخخحاب الحقو   خخخخن تدا ار تقاادي ، األمر الذع   -89
يمكن أن يؤثر  خخخخخخخل  ا  ي تيوير تسنولوجيا  خخخخخخخلسخخخخخخخل  الست  وا خخخخخخختيدامنا، خافخخخخخخخ   جا كا ت  خخخخخخختو ف  ي 

لقضخائي  بيما يت ل   ما يمكن  مايتت ت ايناا  ي ميتلف الو ياا ا  أيضخا  ممار خاا ما    للمنا سخ و وهناض  
 ي  طار أشكال ميتل   من الملسي  ال سري   ا تيدا  تقني   لسل  الست و   لا  با  الملال، يمكن تسجا   
 را ك اختراق البرمجيخاا  ي الو يخاا المتحخدك ولسن ليس  ي ا تحخاآل األوروبيو ويمكن أن تن،خخخخخخخخخخخخخخأ عن جلل  

 جعرابي  الميتل   التي تيب   انا تقنياا  لسل  الست وت قاداا قا و ي   ان المناط  ال

__________ 

(60) https://www.irs.gov/publications/p525و  

(61) https://www.researchgate.net/publication/332641100_Blockchains_Smart_Contracts_Decentralis 

ed_Autonomous_Organisations_and_the_Lawو  
(62) https://www.researchgate.net/publication/332641100_Blockchains_Smart_Contracts_Decentralise 

d_Autonomous_Organisations_and_the_Lawو  

https://www.irs.gov/publications/p525
https://www.researchgate.net/publication/332641100_Blockchains_Smart_Contracts_Decentralised_Autonomous_Organisations_and_the_Law
https://www.researchgate.net/publication/332641100_Blockchains_Smart_Contracts_Decentralised_Autonomous_Organisations_and_the_Law
https://www.researchgate.net/publication/332641100_Blockchains_Smart_Contracts_Decentralised_Autonomous_Organisations_and_the_Law
https://www.researchgate.net/publication/332641100_Blockchains_Smart_Contracts_Decentralised_Autonomous_Organisations_and_the_Law
https://www.researchgate.net/publication/332641100_Blockchains_Smart_Contracts_Decentralised_Autonomous_Organisations_and_the_Law
https://www.researchgate.net/publication/332641100_Blockchains_Smart_Contracts_Decentralised_Autonomous_Organisations_and_the_Law
https://www.researchgate.net/publication/332641100_Blockchains_Smart_Contracts_Decentralised_Autonomous_Organisations_and_the_Law
https://www.researchgate.net/publication/332641100_Blockchains_Smart_Contracts_Decentralised_Autonomous_Organisations_and_the_Law
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 التعاون الدولي -خامساا  

 تبادل المعارف والمعلومات وإجراء البحوث -ألف 

عملت عدك وكا ا تا    لام  المتحدك علا  جرا  ال حو  وتحلا  السخخخخخخخيا خخخخخخخاا وجمع البيا اا   -90
بيما يتصخ   ااثار ا قتصخاآلي  وا جتماسي  المحتمل  وا  ختجا اا السخيا خاتي  والتن يمي و وبح  األو ستاآل  

و ي    2018وا  تسار ل ا    ي تقرير التسنولوجيا  تأثار التسنولوجياا الرائدك،  ما  ي جلل  خخخخخخخخخخخلسخخخخخخخخخخخل  الست ،  
الخذع يركز علا التخأثار  ي أوجخت عخد  المسخخخخخخخخخخخخخخاواكو وقخامخت اللجن     ،2021تقرير التسنولوجيخا وا  تسخار ل خا   

ا قتصخخاآلي  وا جتماسي  ا خخيا والمحيو الناآل   ا خخت رال وجمع وتوثا  أملل   ي   خخيا والمحيو الناآل ،  
تنمي و وا خخخختس،خخخخ ت المن م  ال المي  للملسي  ال سري  ا خخخختيدا   تان  انا لسخخخخلسخخخخل  الست  األثر األتبر علا ال

 تسنولوجيا  لسل  الست   ي تو ار الحماي  لحقو  الملسي  ال سري و

 المساعدة على وضع المبادئ التوجيهية والقواعد والمعايير  -باء 

يار لضخخخخخمان اعتماآل  ثم   اج  متزايدك  لا توجيت السخخخخخيا خخخخخاا والتدري  والتن ي  ال المي وو خخخخخع الم ا  -91
التسنولوجيا  صخخخورك عاآلل  ومسخخخؤول   ي البلدان النامي و وقد  دأا   ل الم اآلراا  ي م الج  جوا   محدآلك من  
هذه المسخخخخخخخخخخخخأل ، مل  الم اآل  التوجاني  لاعمال التجاري  انلسترو ي  التي اعتمدها مركز األم  المتحدك لتيسخخخخخخخخخخخخار 

التا    للمن م     307ت اآلل الر خخخائ   ان  لول  خخخلسخخخل  الست ، واللجن  ال ني   التجارك بيما يت ل   الت،خخخعا  الباني ل 
 و ( 63) الدولي  لتو اد المقاييس والم ني   تو اد مقاييس تسنولوجياا  لسل  الست  والد اتر المولع  

المسراعدة على بناء قدرات الحكومات على القيام بدورها في نظام سرلسرلة الكتلم بما في   -جيم 
 القدرات الرقابيةذلك 

يمكن للمن مخخاا الخخدوليخخ  آلع  البلخخدان النخخاميخخ   ي  نخخا  قخخدراتنخخا الوطنيخخ   ي مجخخال الت خخامخخ  مع   -92
ا تساراا  خخخخخخلسخخخخخخل  الست و و ي هذا اليصخخخخخخوي، يو ر األو ستاآل مجموع  من أ ،خخخخخخي  الت اون التقني وبنا   

را خخخاا  خخخيا خخخاا ال ل  والتسنولوجيا  القدراا التي يمكن أن تتضخخخمن ا  تسار  ي  خخخلسخخخل  الست ، مل  ا خخخت 
وا  تسار؛ والتقايماا السخخخخخخري   لمدى ا  خخخخخخت داآل للتجارك انلسترو ي ؛ وا خخخخخخت را خخخخخخاا السخخخخخخيا خخخخخخاا المت لق   
 الم لوماا والتسنولوجياو وتن ذ اللجن  ا قتصخخخخخخخخخاآلي  ألوروبا م،خخخخخخخخخروعا  ،خخخخخخخخخيا يركز علا ت زيز ال،خخخخخخخخخ ابي   

 ذي   ا خخخخخخختيدا  تسنولوجيا  خخخخخخخلسخخخخخخخل  الست ، وت م  مع من م  ال م   وإمكا ي  التت ع  ي قياق المال س واأل
الدولي  ومركز التجارك الدولي ، علا  طال  م،خخروق تجريبي ن ،خخا  هوي  رقمي  للمال س القيني  من خالل  

وقد  حلت اللجن  ا قتصاآلي  وا جتماسي  لعرب   يا   دا  الم،ورك والدع     و(64)ربينا  ،ناآلاا ا  تدام 
مجال السخيا خاا المت لق   تسنولوجيا  خلسخل  الست و وقد و خ ت من م  األم  المتحدك للتنمي  الصخناسي    ي 

 لتقاي  مدى ا ت داآل  لسل  قيم  السلع األ ا ي   عتماآل تسنولوجيا  لسل  الست و مننجيا    طارا  

__________ 

-https://unctad.org/system/files/non-official  :مسخخخخخخاهم  من اللجن  ا قتصخخخخخخاآلي  ألوروبا، متا    ي الصخخخخخخ ح  ال،خخخخخخ كي  (63)

document/CSTD_2020-21_c35_B_UNECE_en.pdf؛ وhttps://www.iso.org/committee/6266604.htmlو  
(64) https://unece.org/trade/traceability-sustainable-garment-and-footwearو  

https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c35_B_UNECE_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c35_B_UNECE_en.pdf
https://www.iso.org/committee/6266604.html
https://unece.org/trade/traceability-sustainable-garment-and-footwear


E/CN.16/2021/3 

21 GE.21-03052 

إلى الدول   اسررررتخدام سررررلسررررلة الكتل في منظومة األمم المتحدة ونقل المعارف والمهارات -دال 
 األعضاء

م،خخخخخخخخخاريع ت تمد علا تسنولوجيا  خخخخخخخخخلسخخخخخخخخخل  الست  لموات    را  و خخخخخخخخخ ت من وم  األم  المتحدك مؤخ -93
 التيوراا التسنولوجي  وتيبيقنا علا  لول ملمو   لتحدياا التنمي ، وجلل علا النحو التاليف

ال ،خخري    اما لتسخخجا  ملسي  السخخجالا ال ام و   ذ  ر امب األم  المتحدك للمسخختوطناا   )أ( 
ليدماا  كومي  أخرى مل  التيييو الحضخخخخخخخرع، ونشخخخخخخخراض    األرا خخخخخخخي  ي  خخخخخخخج  رقمي، ليكون أ خخخخخخخا خخخخخخخا  

 ؛(65)المواطنان، وتولاد انيراآلاا

يتلقا بيت م،خترع   م،خروعا     خال خ  انمداآلو يجر ب  ر امب األم  المتحدك ان مائي  اليا   )ب( 
 ؛(66)ص  علا م،ترياا أخرى أو تبرق لمزارعي الساتاو هد ت تو يع المزارققي   شوكو ت  رمزا  لاثر كي

التموي  الرقميو ا خخخخخخخخخختيد  هاف  األم  المتحدك للمسخخخخخخخخخخاواك  ان الجنسخخخخخخخخخخان وتمكان المرأك   )د( 
وبر امب األضذي  ال المي  خخخخخلسخخخخخل  الست   ي مييماا  جفان لتت ع فخخخخخرا ا  خخخخختحقاقاا النقدي و وينسخخخخخ  

 ؛(67) جر من الجمنوري  ال ربي  السوري  100 000قدي  المساعدك العذائي   لا أتلر من الم،روق  اليا  ت

ا  ختلمار  ي الم،خاريع الناشخف و أ ،خأا الاو يسخف فخندو  ال مالا الرقمي  لال ختلمار  )آل( 
األموال   ي ال،خخخخخركاا الناشخخخخخف   ا خخخخختيدا  الباتسوين أو انثار، وهو ما يو ر ال،خخخخخ ابي  بيما يت ل   مصخخخخخدر  

 ؛(68)ووجنتنا ويسمم للاو يسيف  ا  ت اآلك من تبرعاا  ال مل  الم، رك

تموي  الم،خخخخخخاريع الصخخخخخخعارك والمتو خخخخخخي  الحج و تسخخخخخختيد  من م  األم  المتحدك للتنمي   )هخ( 
الصخخناسي   خخلسخخل  الست   ي منصخخ  ا  خختلمار  ي أهداا التنمي  المسخختدام ، وهي فخخندو  تسخخريع لت سخخيو 

 ؛(69)ي  المتا   لل،ركاا الصعارك والمتو ي  الحج  التي تنتق   حو ا قتصاآل الدائرع ال ري المال

ا خخخخختيدا  تقني   خخخخخلسخخخخخل   2019خرائو ا  خخخخختدام و  ح  مركز التجارك الدولي   ي عا    )و( 
 و(70)الست  لتحسان تصور ال، ابي  والتت ع والمسا ل   ،أن م ايار ا  تدام  اليوسي 

تقرير األمان ال ا ف خريي  طري  من أج  الت اون  وتسخن  هذه الم،خاريع  ي تحقا  األهداا الوارآلك  ي  -94
الرقمي  من أج  عال  أتلر   صا ا    الرقمي،   و وهي ت،م  ت زيز اللق  واألمن الرقماان وتو ار المنا ع ال ام  

علا    Atriumلسخل  الست  ومنصخ   وأ ،خأا شخ ك  ا  تسار التا    لام  المتحدك مجموع  م ني   سخ -95
  و ( 71) ان تر ت نجكا  الوعي آلاخ  من وم  األم  المتحدك وت اآلل اليبراا  ي تن اذ تيبيقاا  خخخخخخخخخخخلسخخخخخخخخخخخل  الست  

، وهي أآلاك نعداآل  Remixوو خخخخ ت  خخخخلسخخخخل  كت  للتصخخخخاريم اليافخخخخ  األ خخخخا خخخخي  للتمكان من ا خخخختيدا  أآلاك  
Bountiesل ش ك  ال قوآل الذكي  و ،رها، ولتو ار الرمول من خال

 و(72)

__________ 

(65) https://reliefweb.int/report/afghanistan/city-all-investing-sustainable-urbanization-afghanistanو  

(66) https://www.fastcompany.com/90413242/this-new-blockchain-chocolate-bar-is-brought-to-you-

by-the-unو  

(67) https://innovation.wfp.org/project/building-blocksو  

(68) https://www.unicef.org/press-releases/unicef-launches-cryptocurrency-fundو  

(69) https://www.unido.org/siip.  

-https://unctad.org/system/files/non-official  :مسخخخخخخخخخخخخخاهم  من مركز التجارك الدولي ، متا    ي الصخخخخخخخخخخخخخ ح  ال،خخخخخخخخخخخخخ كي  (70)

document/CSTD_2020-21_c14_B_ITC_en.pdfو  

(71) https://www.uninnovation.network/blockchainو  

-https://unctad.org/system/files/non-official  :مسخخخخخخخخخاهم  من  ر امب األضذي  ال المي، متا    ي الصخخخخخخخخخ ح  ال،خخخخخخخخخ كي  (72)

document/CSTD_2020-21_c41_B_WFP_en.pdfو  

https://reliefweb.int/report/afghanistan/city-all-investing-sustainable-urbanization-afghanistan
https://www.fastcompany.com/90413242/this-new-blockchain-chocolate-bar-is-brought-to-you-by-the-un
https://www.fastcompany.com/90413242/this-new-blockchain-chocolate-bar-is-brought-to-you-by-the-un
https://innovation.wfp.org/project/building-blocks
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-launches-cryptocurrency-fund
https://www.unido.org/siip
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c14_B_ITC_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c14_B_ITC_en.pdf
https://www.uninnovation.network/blockchain
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c41_B_WFP_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c41_B_WFP_en.pdf
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،  2019وقاآل مركز األم  المتحدك لتيسخخخخخخخخخخخخار التجارك واألعمال التجاري  انلسترو ي ، منذ أيار/مايو   -96
اجتماق مائدك مسخخخخخختديرك م،خخخخخخترض  ان وكا ا األم  المتحدك   نوان يتسخخخخخخيار  خخخخخخلسخخخخخخل  الست  لتحقا  أهداا  

داا  ي ال م  الجارع بيما يت ل   تسنولوجيا  التنمي  المسخخخخخخخخخخخخختدام ي، نطالق ك  وكال  علا  خر المسخخخخخخخخخخخخختج
 خخخخلسخخخخل  الست  وت اآلل الدراي و وتجمع المائدك المسخخخختديرك كيا اا مل ف اللجن  ا قتصخخخخاآلي  ألوروبا، والمن م   
الدولي  للنجرك، وا تحاآل الدولي لالتصخخخخخخخخخخا ا، ومركز التجارك الدولي ، وو دك الت تيش الم،خخخخخخخخخخترك ، وبر امب  

م،خخخخخخخخخخخخخخترض الم ني   اروس  قص المنخاعخ  ال ،خخخخخخخخخخخخخخريخ /انيخدل، واألو ستخاآل، وا تحخاآل البريخدع  األم  المتحخدك ال
ال المي، وميتبر أهداا التنمي  المسخختدام ، وبر امب األضذي  ال المي، ومن م  الصخخح  ال المي ، والمن م   

 ال المي  للملسي  ال سري ، ومن م  التجارك ال المي و

 النظر فيهااقتراحات يمكن  -سادساا  

يمكن لتسنولوجيا  خخخخلسخخخخل  الست  أن تسخخخخاه   ي التنمي  المسخخخختدام ، ولسن م    ا  تساراا ركزا   -97
 تا اان علا التيبيقاا المالي  وعلا أرباح المضارب  علا األفول الم، رك  د   من تولاد قيم   قيقي و  

والدولي    تساراا  خلسخل  الست  لتوجيت   ويج  علا جميع الجناا الم ني  السخ ي  لا ت زيز الن   الوطني 
ا  تسار  حو  لول شخخامل  ومسخختدام  وج   البلدان النامي   ي و خخع ا خختراتيجي يسخخمم لنا  ا  خخت اآلك من 

 هذه الموج  الجديدك من التعار التسنولوجيو

 وقد ترض  الدول األعضا   ي الن ر  ي ا قترا اا التالي ف -98

ني  لال تسار  ي مجال  خخخخلسخخخخل  الست  لتوجيت السخخخخيا خخخخاا بيما و خخخخع ا خخخختراتيجياا وط )أ( 
 يت ل   تيوير الن   الوطني  لال تسار  ي  لسل  الست ؛

 موافل  تيوير البني  األ ا ي  والمناراا الرقمي ؛ )ب( 

ت،خخخخخخخخخخجيع ا  تسار وإتا   ال ري لتيوير المناراا من أج  البد   ي  ،خخخخخخخخخخر تسنولوجيا  )د( 
  لسل  الست ؛

 ربو الن   المحلي   الن ا  ال المي لال تسار،  ير  مننا الحا ناا وال، كاا؛ )آل( 

و خخخخخع أطر قا و ي  و خخخخخيا خخخخخاتي  تسخخخخخمم لالقتصخخخخخاآل الحقيقي والجمنور  ا  خخخخخت اآلك من  )هخ( 
 تسنولوجيا  لسل  الست  مع تقلا  المياطر و ماي  المستيدمانو

 اا التالي فوقد يرض  المجتمع الدولي  ي الن ر  ي ا قترا  -99

توثا  الت اون  ي مجال ال حو  والت اع   ان ال ل  والسخخخخخخخخيا خخخخخخخخاا لضخخخخخخخخمان تسخخخخخخخخيار   )أ( 
 تسنولوجيا  لسل  الست  من أج  ال،مول وا  تدام ؛

تجميع وتحلا  و ،خخخخخر الم لوماا المت لق   ا خخخخختيدا  تقني   خخخخخلسخخخخخل  الست  للحلول جاا   )ب( 
  الوعي وإرشخخخخخخخخاآل تيبا  هذه التقني  من أج  تحقا  التنمي   الصخخخخخخخخل   أهداا التنمي  المسخخخخخخخختدام ،   ي   جكا

 المستدام ؛

ت زيز تيوير الم ايار والتوفخخخياا واللوائم المت لق   تسنولوجيا  خخخلسخخخل  الست ، لتسخخخيار  )د( 
  مكا اتنا،  ير  مننا ت زيز األمن واليصوفي ؛

واألطر القا و ي  التي    ت زيز الممار خخخخخخخخخخاا ال ضخخخخخخخخخخلا الدولي  والم اآل  التوجاني  الدولي  )آل( 
 تن   تسنولوجيا  لسل  الست ؛
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و ع  رامب تدريبي  للبلدان والمؤ ساا التي تييو لتن اذ  لول جاا فل   خخخخخخخخخخخخخخخسلسل   )هخ( 
 الست  لتزويدها  م لوماا وجان  عن قدراا التسنولوجيا و دوآلها؛

البلخدان المتقخدم    تن اخذ  رامب لتقخا خخخخخخخخخخخخخخ  الم خارا  ان الجنخاا ال خاعلخ   ي المن ومخ  من )و( 
 والبلدان النامي ؛ 

آلع  الحكوماا  أآلواا لصنع القرار  ندا لياآلك التأه   عتماآل التسنولوجياا الجديدك   )ل( 
 وتساي نا؛

المضخخخي  ي ا خخختس،خخخاا ا خخختيدا   خخخلسخخخل  الست   ي الحلول التسنولوجي  لتحقا  أهداا   )ح( 
 التنمي  المستدام ؛

تسنولوجيا  خلسخل  الست  لتحقا  أهداا التنمي  المسختدام و    ت،خجيع النقاي ال،خام   ،خأن ) ( 
و   د أن ت،خارض  ي هذا النقاي ال المي البلدان النامي ، وخافخ  مننا أق  البلدان  موا ، التي ل  تنير   ي 

 تيوير التسنولوجياا الرائدك لسننا  تتأثر علا األرجم  نتائجناو

ع اللجن  علا اتياج انجرا  -100  اا التالي فوُت،جَّ

ت اآلل التجارب المت لق   ا  خخخختراتيجياا الوطني  لتسخخخخيار تسنولوجيا  خخخخلسخخخخل  الست  من  )أ( 
 أج  التنمي  المستدام ؛

 تجميع وت اآلل األملل  علا ا تيدا  تسنولوجيا  لسل  الست  لتحقا  التنمي  المستدام ؛ )ب( 

 لسل  الست  وتيوير   منا؛تيسار ال،راتاا انقليمي  والدولي  لال تسار  ي   )د( 

تيوير أوجخخخت التخخخنلر  ان الجنوآل التي تبخخخذلنخخخا كيخخخا خخخاا األم  المتحخخخدك  ي مجخخخال ال ل    )آل( 
 والتسنولوجيا وا  تسار من أج  تحقا  التنمي  ال،امل  والمستدام و
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