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 مقدمة  

ُعقدت الدورة الخامسةة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية والقتصةاد الرقمي   
 الحضورية وعن بعد.، بالمشاركة 2022نيسان/أبريل  29إلى  27في قصر األمم بجنيف في الفترة من 

اإلجراءات التي اتخااا فاااا فريق الخبراء الحكومي الااادولي المعني باااالتجاااارة   -أوالا  
 اإللكترونية واالقتصاد الرقمي

في ظا  اقتصاااااااااااد تت:اااد رقمنتاهت ا عاار المترت اة عل     19-التعاافي من جااةحاة يوف اد -ألف 
 المستدامة التنمية

 اسة العامةالتوصيات المتفق عل ها في مضمار السي   

 إن فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية والقتصاد الرقمي 

(، التي دعةةإ إلى  TD/519/Add.2)ص( من مةةاكيكيةةانو نيرو ي )100إلى الفقرة    إذ يشةةةةةةةةةةةةةةير  
 إنشاء فريق خبراء حكومي دولي ُيعنى بالتجارة اإللكترونية والقتصاد الرقمي،

(، الذي أوعزت كيه الدول األعضةةةةةةةةةةةةاء إلى  TD/541/Add.2ريدجتاون )إلى عهد ب وإذ يشةةةةةةةةةةةةير  
األونكتةةاد أن يعزا العمةةل على مسةةةةةةةةةةةةةةةاعةةدة البلةةدان النةةاميةةة على إجراء تقييم منهجي للحةةالةةة الراهنةةة ومةةدى  
اسةةةةتعدادها للمشةةةةاركة والندمات في القتصةةةةاد الرقمي، مما يسةةةةهم في سةةةةد الفجوة الرقمية، وأن ينجز أعمالا  

 نه الثالثة بشأن البعد اإلنمائي لستخدام البيانات والتكنولوجيات الرائدة،عبر أركا

(، أدى تسةةةةةةةةةار  التحول  19-على أنه في أعقاب جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد  وإذ يشةةةةةةةةةدد 
في التخفيف من اآلثةار الصةةةةةةةةةةةةةةحيةة   حةاسةةةةةةةةةةةةةةمةاا   على قةدم وسةةةةةةةةةةةةةةةا ، دوراا  الرقمي العةالمي، الةذي كةان جةاريةاا 

صةةةةةةةةةةةةةةادية للجائحة، وأتا  في نف  الوقإ العديد من الفرص الجديدة، كما فاقم التحديات  والجتماعية والقت
 أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة،

بأن تقاسةةةةةةةةم البيانات والمعلومات والتكنولوجيا أمر بال  األهمية للكشةةةةةةةةف عن الجائحة    وإذ يسةةةةةةةةلم 
إلى ايادة الشةةةةةةوامل والمخاتر المتصةةةةةةلة    ضةةةةةةاا والوقاية منها وعالجها ومكافحتها، ولكن هذا التقاسةةةةةةم أدى أي

عن المعلومات المغلوتة    بحماية البيانات وإسةةاءة اسةةتعمال البيانات والخصةةوقةةية وحقو  اإلنسةةان، فضةةالا 
 والتهديدات التي يتعرض لها األمن السيبراني،

الجائحة  في المائة من سةةكان العالم ما االوا مير متصةةلين باإلنترنإ وأن    37أن    وإذ يالحظ بقلق 
مير   عكسةةةةإ قةةةةورة أوةةةةةق للفجوة الرقمية، ألن الفيات األةةةةةعف ومير المسةةةةتعدة للرقمنة قد تأثرت تأثراا 

 متناسب وكانإ األقل قدرة على الستفادة من الحلول الرقمية،

أن الرقمنةة، رمم أنهةا لم تكن متكةافيةة، أفضةةةةةةةةةةةةةةةإ بةالفعةل إلى تحولت حقيقيةة، وميرت    وإذ يبرا  
يد من جوانب الحياة العصةةةةرية، وهي في قةةةةلب تحول اقتصةةةةادي هائل يتيق فرقةةةةاا كثيرة، بدرجة كبيرة العد

 مما أحدث تغييراا كيما يجري استهالكه وإنتاجه وتداوله.

بتحديات تتطلب سةةةةةةةةد الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة النمو    أن الرقمنة تقترن أيضةةةةةةةةاا   وإذ يالحظ 
والبلةدان النةاميةة وداخلهةا، عن تريق تعزيز توافر األدوات والموارد الرقميةة، إلتةاحةة الفرقةةةةةةةةةةةةةةة للتحول الهيكلي  
والتنويع القتصةةةةادي، ومن ثم لتوفير خيارات لتحسةةةةين دخل المشةةةةاريع البالغة الصةةةةغر والم سةةةةسةةةةات الصةةةةغيرة  

 لمتوسطة والفيات الضعيفة، بما في ذلك النساء والشباب، وتعزيز قدرة هذه الجهات والفيات على الصمود،وا
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أن تسةةةةةةةةةار  الرقمنة أثناء الجائحة قد عزا تركز المنصةةةةةةةةةات الرقمية العالمية في   وإذ يالحظ بقلق 
سةةةتهلكين والمنافسةةةة،  السةةةو  وااد من نفوذها ومسةةة ولياتها، مع ما يترتب على ذلك من لثار على سةةةلو  الم

وإذ يكرر في هذا الصةةةةةةةةةةةدد تأكيد أهمية دور األونكتاد في مسةةةةةةةةةةةاعدة البلدان النامية على تنفيذ مباد  األمم  
 المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك،

بأن التكنولوجيات الرقمية يمكن أن تشةكل عنصةراا أسةاسةياا في النتعا  من خالل دفع عجلة    وإذ يسةلم  
 إلى بناء اقتصادات ومجتمعات منصفة ومستدامة وشاملة للجميع وقادرة على الصمود،   سعياا   التحول الهيكلي 

الحكومات والمجتمع الدولي على اعتماد سةةةةةةةةياسةةةةةةةةات لالسةةةةةةةةتفادة من الفرص التي يتيحها  يشةةةةةةةةجع -1
نهج   القتصةةةاد الرقمي والتصةةةدي لتحديات الفجوة الرقمية بين البلدان وداخلها، بما في ذلك من خالل اتبا 

كلي يشةةةةةمل الحكومة بأسةةةةةرها، بقية ايادة قدرة البلدان على الصةةةةةمود وتعزيز قدراتها على اسةةةةةتخدام الرقمنة  
للتصةةةةدي لتامات وةةةةةمان تقاسةةةةم الجميع لفوائد التحول الرقمي، مع بناء مسةةةةتقبل أفضةةةةل وتسةةةةريع الخطى  

 نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوقإ المناسب؛

الحةاجةة إلى دعم التحول الرقمي في البلةدان النةاميةة، مع مراعةاة التحةديةات التي  على أن   يشةةةةةةةةةةةةةةدد -2
تطرحها والفرص التي تتيحها الحقائق الجديدة والتغير التكنولوجي السةةةةريع، أقةةةةبحإ أولوية سةةةةياسةةةةية أكثر 

لهذا  نتيجة للجائحة، مما يتطلب مضةةةةةةةةةةةةةةاعفة الجهود، بما في ذلك عن تريق تعزيز الموارد الالامة    إلحاحاا 
 التحول، الخاقة منها والعامة والمحلية والدولية؛

أن الرقمنة التي تضةةمن عالماا أكثر مرونة وشةةمولا واسةةتدامة وسةةالمة من الناحية البييية تتطلب    يالحظ  - 3
 عن مواقلة تعزيز مشاركة البلدان النامية في العمليات ذات الصلة؛   دوليين شاملين، فضالا   وتعاوناا   حواراا 

بضةةةرورة بذل جهود على الصةةةعيد الدولي، مع التركيز على إيجاد مباد  وأهداف مشةةةتركة،   يسةةةلم -4
للتصةةدي للتحديات العالمية المترابطة، وتعظيم مكاسةةب القتصةةاد الرقمي والرقمنة، وةةةمان التوايع العادل  

 للمكاسب، والتقليل إلى أدنى حد من المخاتر؛

والبلدان التي    المجتمع الدولي إلى أن يعزا دعمه للبلدان النامية، ول سةيما أقل البلدان نمواا   يدعو -5
تخلفةإ عن الركةب، من أجةل بنةاء قةدراتهةا على المشةةةةةةةةةةةةةةةاركةة في التجةارة اإللكترونيةة والقتصةةةةةةةةةةةةةةةاد الرقمي  

 والستفادة منهما؛

الراميةة إلى ايةادة اسةةةةةةةةةةةةةةتعةدادهةا    األونكتةاد إلى مواقةةةةةةةةةةةةةةلةة دعم البلةدان النةاميةة في جهودهةا يةدعو -6
لالنخراط في التجةارة اإللكترونيةة والقتصةةةةةةةةةةةةةةةاد الرقمي والسةةةةةةةةةةةةةةتفةادة منهمةا، وذلةك مثالا من خالل تقييمةات  
السةةةةةةةةةةتعداد للتجارة اإللكترونية؛ وتطوير المهارات والدراية في مجال ريادة المشةةةةةةةةةةاريع الرقمية، بما في ذلك  

الصةةغيرة والمتوسةةطة؛ والنظر في البعد التنموي للرقمنة عبر أركان    للمشةةاريع المتناةية الصةةغر والم سةةسةةات
 عمله الثالثة.

 الجلسة العامة الختامية
 2022نيسان/أبريل  29
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بااااالتجااااارة   -باء  المعني  الاااادولي  الحكومي  الخبراء  فريق  اتخاااا فااااا  التي  األخرى  اإلجراءات 
 اإللكترونية واالقتصاد الرقمي

 في ظ  اقتصاد تت:ااد رقمنتهت ا عار المترت ة عل  التنمية المستدامة  19-التعافي من جاةحة يوف د -1 

 من جدول األعمال( 3)البند 

اعتمد فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية والقتصةةةةةةاد الرقمي، في جلسةةةةةةته  -1
، مجموعة من التوقةةةةيات المتفق عليها في مضةةةةمار  2022نيسةةةةان/أبريل    29العامة الختامية المعقودة في 

 السياسة العامة )الفصل األول، الفر  ألف(.

  الفريق العام  المعني بقياس التجارة اإللكترونية واالقتصاد الرقمي -2 
 من جدول األعمال( 4)البند 

لرقمي، في اجتما   اتفق فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية والقتصةةةةةةةةةةةةاد ا -2
، على المواةةةةةةةةةةةيع التالية لالجتما  الثالل للفريق العامل المعني بقياس  2022نيسةةةةةةةةةةان/أبريل    29ُعقد في 

 التجارة اإللكترونية والقتصاد الرقمي:

التقةدم المحرا كيمةا تضةةةةةةةةةةةةةةطلع بةه المنظمةات الةدوليةة المعنيةة من عمةل في مجةال  يةاس   )أ( 
 الرقمي، والموارد المعركية؛التجارة اإللكترونية والقتصاد 

 تعريف القتصاد الرقمي لتمراض اإلحصائية؛ )ب( 

للية لتنفيذ تقنيات التنقيب عن البيانات على الشةةبكة العالمية وتيسةةير نقل البيانات بقية  )ت( 
 إنتات إحصاءات رسمية عن التجارة اإللكترونية والقتصاد الرقمي؛

 رة اإللكترونية والقتصاد الرقمي. ياس البعد الجنساني في التجا )د( 

جدول األعمال المؤقت للدورة الساااااااااادساااااااااة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية  -3 
 واالقتصاد الرقمي 

 من جدول األعمال( 5)البند 

  نيسةةةةةةةةةةةةةةةان/ 29قرر فريق الخبراء الحكومي الةدولي، في جلسةةةةةةةةةةةةةةتةه العةامةة الختةاميةة المعقودة في   -3
، بالنظر إلى أن ةيق الوقإ لم يسمق بتحديد واختيار الموةو  واألسيلة اإلرشادية المحّددْين  2022 أبريل

لدورته المقبلة، أن يناقش الموةةةةةةةةةو  النهائي في اجتما  المكتب الموسةةةةةةةةع لمجل  التجارة والتنمية، ويقدمه  
لسةةادسةةة الذي سةةيشةةير إلى الموةةةو   إلى المجل  للموافقة عليه، إلى جانب جدول األعمال الم قإ للدورة ا

الذي اختير للدورة. وشةةجع فريق الخبراء المنسةةقين اإلقليميين والدول األعضةةاء على إجراء مشةةاورات بشةةأن 
 المقترحات، بقية التوقل إلى اتفا  بشأن الموةو  واألسيلة اإلرشادية.

 موج: الرةاسة -عانياا  

 الجلسة العامة االفتتاحية -ألف 

ينة العامة لتونكتاد ببيان تلته بيانات للمتكلمين التالي ذكرهم: ممثل بر ادوس، باسةةةةةةةةةةةةم  أدلإ األم -4
والصةةةةةين؛ وممثل التحاد األورو ي، باسةةةةةم التحاد األورو ي والدول األعضةةةةةاء كيه؛ وممثل   77 مجموعة ال

المتقدمة مير   الفلبين، باسةةةةم مجموعة لسةةةةيا والمحي؛ الهاد ؛ وممثل جمهورية كوريا، باسةةةةم مجموعة الدول
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المنضةةةةةةةةةةةمة إلى التحاد األورو ي )جسةةةةةةةةةةةكانز(؛ وممثل باكسةةةةةةةةةةةتان؛ وممثل نيجيريا؛ وممثل مالوي؛ وممثل 
 التحاد الروسي؛ وممثل إندونيسيا؛ وممثل الهند؛ وممثل أوكرانيا؛

وأشةةةةةةةةةةةةةةارت األمينةة العةامةة لتونكتةاد، في مالحظةاتهةا الفتتةاحيةة، إلى أن الةدورة الخةامسةةةةةةةةةةةةةةة لفريق   -5
براء الحكومي الدولي هي األولى التي ُتعقد بعد الدورة الخامسةةةةةةةةةةةة عشةةةةةةةةةةةرة لم تمر األمم المتحدة للتجارة  الخ

ل فيها توافق واسةةةةع في اآلراء على أن الفجوة الرقمية اآلخذة في التسةةةةا  والسةةةةرعة مير  جّي والتنمية، التي سةةةةُ
قدرة البلدان على المشةةةةاركة في الفرص    المتكافية للتحول الرقمي يشةةةةكالن تحديْين رئيسةةةةيْين للعالم. وتتوقف

القتصةةةةةادية والسةةةةةتفادة منها على قدراتها الرقمية، ول سةةةةةيما في ظرف تزداد كيه رقمنة العالم أكثر من أي  
أهميةة التكنولوجيةات الرقميةة لبنةاء أنظمةة مرنةة تكون مفتوحةة  19-وقةإ مضةةةةةةةةةةةةةةى. وقةد بّينةإ جةائحةة كوفيةد
لجميع. مير أن الرقمنةةة مير المتكةةافيةةة والفجوة الرقميةةة اآلخةةذة في وشةةةةةةةةةةةةةةةاملةةة ولمنةةة، وتعود بةةالنفع على ا

التسةةةةةةةا ، من حيل القدرة على تحمل تكاليف الوقةةةةةةةول إلى اإلنترنإ وسةةةةةةةرعتها واسةةةةةةةتخدامها، يشةةةةةةةكالن 
تحديات رئيسةةةةية للتنمية الشةةةةاملة والمسةةةةتدامة. عالوة على ذلك، وكما هو مبّين في تقرير القتصةةةةاد الرقمي  

لمن تتةةدفق البيةةانةةات، تضةةةةةةةةةةةةةةةاعفةةإ الفجوة الرقميةة    -دفقةةات البيةةانةةات عبر الحةةدود والتنميةةة  تةة :2021لعةةام 
التقليدية بسةةةةةةةةبب الفجوة المتعلقة بالبيانات. وذكرت األمينة العامة أن على الحكومات في البلدان النامية أن  

ي في نف  الوقإ  من مجالت السةةةةةةةةياسةةةةةةةةة العامة بالتوااي و طريقة منسةةةةةةةةقة، مع التصةةةةةةةةد كبيراا   تعالج عدداا 
للتحديات الجديدة الناشةةةةةةةةية عن القتصةةةةةةةةاد الرقمي السةةةةةةةةريع التطور لكي تضةةةةةةةةمن أن يكون التحول الرقمي  

وإذا لم يجر التصةةةدي لهذه الفجوات، فانها سةةةت دي إلى  وإنتاجية.    في مجتمع أكثر شةةةمولا   أسةةةاسةةةياا   عنصةةةراا 
النهوض بعمل األونكتاد بشةةةةةةةةةةةةأن    إلى  األعضةةةةةةةةةةةةاء  الدولُ   دعإ  ذلك،  على  و ناء تفاقم التفاوتات في الدخل.

مساعدة البلدان النامية على تعزيز استعدادها لالنخراط في القتصاد الرقمي والندمات كيه. وفي المستقبل،  
ستتأكد ةرورة النهوض بالحوار والتعاون المتعددْي األتراف لتعزيز اإلمكانات اإلنمائية لالقتصاد الرقمي.  

ء الحكومي الدولي، بوقةةةةفه منبراا للحوار بشةةةةأن السةةةةياسةةةةات العامة وتبادل الخبرات في ويمكن لفريق الخبرا
القتصةةةاد الرقمي، أن يسةةةاعد البلدان على تقييم مدى اسةةةتعدادها للرقمنة ومناقشةةةة الدروس المسةةةتفادة خالل  

لناجمة عن الجائحة، والمجالت التي تتطلب إدخال تحسةةةةةةةةةةةةةةينات والتحديات الناشةةةةةةةةةةةةةةية، مثل اآلثار البييية ا
الرقمنة. وأشةةةةةةةةارت األمينة العامة إلى أن الحوكمة تتسةةةةةةةةم بأهمية حاسةةةةةةةةمة في عملية التحول الرقمي، ألنها  

يتجاوا   تحدد النتائج إلى حد كبير. والتحديات المطروحة في مضمار السياسة العامة معقدة وتتطلب تعاوناا 
والبيانات والسةةياسةةات التجارية. وعالوة على  المسةةتوى الوتني، وذلك مثالا في مجالت المنافسةةة والضةةرائب  
بشةةةةةأن السةةةةةياسةةةةةات العامة، مع   وحواراا   فعالا   دولياا   ذلك، يسةةةةةتدعي تعزيز النتائج الشةةةةةاملة والمسةةةةةتدامة تعاوناا 

المشةةةةةةةةةةةةةةاركة الكةاملةة للبلةدان التي تختلف مسةةةةةةةةةةةةةةتويات تنميتهةا. ويعني تحقيق توافق في اآلراء توافر المرونة  
، شةةةةةةةةةةةددت األمينة العامة  اوتات في مدى السةةةةةةةةةةةتعداد للرقمنة في مختلف البلدان. وأخيراا الالامة لمراعاة التف

حاسةةةةمة لضةةةةمان وةةةةةع سةةةةياسةةةةات مسةةةةتنيرة، من أجل السةةةةتفادة من  بأهميةعلى أن البيانات واألدلة تتسةةةةم 
 القتصاد الرقمي.

  19- المعنونة "التعافي من جائحة كوفيد وعرض ممثل ألمانة األونكتاد وثيقة المعلومات األسةةةةاسةةةةية   -6
إلى أن   (، مشةيراا TD/B/EDE/5/2في ظل اقتصةاد تتزايد رقمنته: اآلثار المترتبة على التنمية المسةتدامة )

التكنولوجيات الرقمية أدت دوراا حاسةةماا أثناء الجائحة في السةةتجابة للتحديات الصةةحية ومير الصةةحية وفي  
، شةةأنه شةةأن التجارة الدولية  كبيراا   قد نما عرض النطا  الترددي العالمي نمواا اسةةتمرار النشةةاط القتصةةادي. و 

في سةةةةةةةةةةةةةةلع وخةةدمةةات تكنولوجيةةا المعلومةةات والتصةةةةةةةةةةةةةةةالت والخةةدمةةات القةةائمةةة على تكنولوجيةةا المعلومةات  
  في المبيعات. وقد أفرات هذه الرقمنة  هائالا  والتصالت، في حين سجلإ منصات التجارة اإللكترونية نمواا 

  المتسارعة دروساا كيما يتعلق بالستفادة من التكنولوجيات الرقمية من أجل التنمية الشاملة والمستدامة، بدءاا 
من إدرا  أن البيانات مورد اقتصةةةةادي واسةةةةتراتيجي يمكن تسةةةةخيره إلدارة األامات العالمية. ومع ذلك، أدت  

دم المسةةةةاواة، بين البلدان وداخلها على حد سةةةةواء.  الجائحة إلى تفاقم الفجوات الرقمية والمتعلقة بالبيانات وع
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وظهرت الختالفات في مسةةةةةةةةةتويات السةةةةةةةةةتعداد للرقمنة في البنى التحتية لالتصةةةةةةةةةال اإللكتروني والبيانات،  
وريادة األعمال الرقمية، والمهارات، وكذلك في توافر الموارد المالية والقدرات الم سةةةةةةةةسةةةةةةةةية من أجل التحول  

لبلدان النامية قدرات محدودة على تحويل البيانات إلى ذكاء رقمي وإةةةةةةةةةةةةةةافة القيمة،  الرقمي. ولدى معظم ا
أشةةةةةد المتضةةةةةررين منها. وخالل الجائحة، جنإ البلدان    مما يخلق فجوة في البيانات، تكون أقل البلدان نمواا 

مهةارات الالامةة  التي لةديهةا إمكةانيةة الوقةةةةةةةةةةةةةةول إلى البنيةة التحتيةة الرقميةة الميسةةةةةةةةةةةةةةورة التكلفةة والموثوقةة وال
لسةةةةةتخدام هذه التكنولوجيات المزيد من الفوائد من األسةةةةةوا  الرقمية العالمية. وذكر ممثل األمانة أن تبادل  

دارة الجائحة على نطا  العالم، بما في ذلك عن تريق  االبيانات المتعلقة بالصةةةةةحة عبر الحدود قد سةةةةةمق ب
ي، ومعالجة المعلومات المضةللة. ويمكن أن تكون  رقةد انتشةار الفيروس، وتطوير اللقاحات في وقإ  ياسة

الجهود التعاونية المماثلة مفيدة في التصةةةةدي للتحديات اإلنمائية العالمية الهامة األخرى، مثل تغير المنا ،  
في حين أن توافر البيانات في الوقإ المناسةةةةةةةةب على الصةةةةةةةةعيد الوتني أمر أسةةةةةةةةاسةةةةةةةةي لتوجيه اإلجراءات  

ة العامة من أجل التصةةةةةدي للتحديات. وعالوة على ذلك، يتطلب أي مسةةةةةار المتخذة في مضةةةةةمار السةةةةةياسةةةةة
مسةةةةةةةةةةةةتدام للتعافي من الجائحة تحويل القتصةةةةةةةةةةةةاد العالمي، ويمكن للتعاون الرقمي الدولي أن يدعم الجهود  
الرامية إلى بناء مسةةةةتقبل أفضةةةةل. ول بد أن تولي حزم التحفيز والسةةةةتثمارات الهتمام الواجب لبناء القدرات  
في البنيةةة التحتيةةة والمهةةارات الرقميةةة من أجةةل دعم البتكةةار وخلق القيمةةة. وتحتةةات البلةةدان النةةاميةةة وأقةةل 

إلى حيز كاف للتدخل في مجال السةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةة العامة ومزيد من الدعم الدولي للتحول الرقمي.   البلدان نمواا 
لمية للبيانات من أجل المسةةاعدة، في في اإلدارة العا  ولحظإ األمانة أن األمم المتحدة يمكن أن ت دي دوراا 

جملة أمور، على الحد من أوجه عدم المسةةةةةةاواة؛ والتفا  على الحقو  والمباد  والمعايير الرقمية؛ وتطوير  
المنافع العامة الرقمية العالمية؛ ومعالجة التحديات المطروحة في مضةةةةةمار السةةةةةياسةةةةةة العامة والناشةةةةةية عن 

؛ وةةةمان التمثيل المتسةةاوي للبلدان النامية في قةةنع السةةياسةةات العالمية.  ةيمنة المنصةةات الرقمية العالمية
ويلزم أن يكون اإلتار الم سةةةةةةةسةةةةةةةي العالمي الجديد إلدارة البيانات متعدد األتراف ومتعدد التخصةةةةةةةصةةةةةةةات  
ومتعدد أقةحاب المصةلحة. وأخيراا، ترحإ األمانة األسةيلة اإلرشةادية األر عة التي يتعين النظر فيها، على  

 نحو التالي:ال

مةا هو دور الرقمنةة أثنةاء جةائحةة مرض فيروس كورونةا وأثنةاء التعةافي في البلةدان التي   )أ( 
 تختلف مستويات تنميتها؟

 ما هي التحديات التي ووجهإ في تسخير الحلول الرقمية للتعامل مع الجائحة؟ )ب( 

 دد؟ما هي الدروس المستفادة من الستجابات السياساتية في هذا الص )ت( 

 للمضي قدماا، ما هو دور التعاون الدولي؟ )د( 

في التخفيف من لثار    هةامةاا   وهنةا  اتفةا  واسةةةةةةةةةةةةةع النطةا  على أن الرقمنةة أدت خالل الجةائحةة دوراا  -7
على أن البلدان ل تملك قدرات متكافية على استخدام الحلول الرقمية والستفادة من فرص    األامة، ولكن أيضاا 

الرقمنة. وهنا  اعتراف واسةةةةةع النطا  بأن األدوات الرقمية قد ةةةةةةمنإ اسةةةةةتمرارية األنشةةةةةطة القتصةةةةةادية وأن  
يزال هنا  الكثير من  تبادل البيانات يتسةةم بأهمية حاسةةمة في معالجة اآلثار المتصةةلة بالصةةحة. ومع ذلك، ل  

العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق اإلنصةةةةاف كيما يتصةةةةل بالبنية التحتية الرقمية وريادة األعمال الرقمية وفي  
بناء المهارات الرقمية وامتنام  يمة البيانات. وقد سةةةةاعدت الجائحة في عرض قةةةةورة أوةةةةةق للفجوات الرقمية  

يد من الجهات الفاعلة الضةةةةةةةعيفة في القتصةةةةةةةاد الرقمي قد تخلفإ عن  بين البلدان وداخلها، مما يعني أن العد
 الركب، بما في ذلك النساء والمشاريع البالغة الصغر والم سسات الصغيرة والمتوسطة.

وتبادل عدد من المندو ين وممثلي المجموعات اإلقليمية خبراتهم في مجال قةةةةةةةةةةةيامة سةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةات   -8
االوا يواجهون تحديات   أهداف التنمية المسةةةةةةةةةتدامة، معترفين بأنهم ما  للنهوض بالرقمنة مع محاولة دعم تحقيق
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كبيرة كيمةا يتعلق بةالبنيةة التحتيةة، والقةدرة على تحمةل التكةاليف، وأنظمةة الةدفع المعتمةدة في التجةارة اإللكترونيةة،  
ت واسةةةةتخدامها،  إلى المخاتر المتعلقة بالخصةةةةوقةةةةية واألمن وملكية البيانا   والمهارات الرقمية. وأشةةةةاروا أيضةةةةاا 

عن ةيمنة عدد قليل من المنصةةةةةةةات الرقمية العالمية. وأبرا العديد من المندو ين وممثلي المجموعات    فضةةةةةةةالا 
، تحتةةات إلى مزيةةد من الةةدعم من المجتمع الةدولي  اإلقليميةةة أن البلةةدان النةةاميةةة، ول سةةةةةةةةةةةةةيمةةا أقةةل البلةةدان نمواا 

وممثلي المجموعةات اإلقليميةة اآلخرين على أن الرقمنةة ينبغي    يتعلق بةالرقمنة. واتفق العةديد من المنةدو ين كيمةا
 في بناء قدرة القتصاد على الصمود وفي جهود التعافي. رئيسياا  دوراا  أن ت دي أيضاا 

وأشةةةةةةةةةةةةةةار ممثلو عةدد قليةل من المجموعةات اإلقليميةة وأحةد المنةدو ين إلى أن الحرب في أوكرانيةا،   -9
دمرت البنية التحتية لالتصةةةةةال اإللكتروني، وعطلإ تدفقات البيانات من تخلفه من معاناة إنسةةةةةانية، قد   وما

البلةد وإليةه، وأثرت على لفةا  النتعةا  على الصةةةةةةةةةةةةةةعيةد العةالمي، وأن هةذه الصةةةةةةةةةةةةةةعو ةات تفةاقمةإ بسةةةةةةةةةةةةةةبةب 
المعلومات المضةةللة والجرائم السةةيبرانية. وذكر مندوب أن هنا  منتديات أنسةةب من فريق الخبراء الحكومي  

 الجة هذه المسألة.الدولي لمع

وهنا  توافق في اآلراء بشةةةأن الحاجة إلى التعاون الدولي لضةةةمان مسةةةاهمة الرقمنة في النتعا    -10
و ناء القدرة على الصةمود والتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المسةتدامة. وذكر العديد من المندو ين وممثلي  

ي هو منبر مفيةةةد يمكن لجميع البلةةةدان من خاللةةةه  المجموعةةةات اإلقليميةةةة أن فريق الخبراء الحكومي الةةةدول
البحةل عن حلول تعةاونيةة، لالسةةةةةةةةةةةةةةتفةادة من التكنولوجيةات الرقميةة بةالكةامةل من أجةل تحقيق نتةائج إنمةائيةة 
شةاملة. وتشةمل هذه الحلول الممارسةات الجيدة على الصةعيد الوتني وتحسةين إدارة البيانات واإلدارة الرقمية  

بد أن يتبع التعاون الرقمي الدولي نهجاا متعدد أقةحاب المصةلحة ومحوره الناس،  على الصةعيد الدولي. ول  
بهدف عدم تر  أي شةةةةةخ  خلف الركب. وأشةةةةةاد عدد من المندو ين وممثلي المجموعات اإلقليمية بالعمل  
علق  التحليلي الذي يضةةةةةطلع به األونكتاد في معالجة تعقيدات التجارة اإللكترونية والقتصةةةةةاد الرقمي كيما يت

بالتنمية، بما في ذلك في وثيقة المعلومات األسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةية التي أُعّدت للدورة. وتبادل بع  المندو ين تجارب  
البلةدان النةاميةة كيمةا يتعلق بةالةدعم الةذي يقةدمةه األونكتةاد في شةةةةةةةةةةةةةةكةل تقييمةات لمةدى السةةةةةةةةةةةةةةتعةداد للتجةارة  

هنا  حاجة إلى مواقةةةةةةةةةةةلة الدعم في اإللكترونية، التي كانإ مفيدة في عمليات التحول الرقمي، وإن كانإ  
تنفيذ التوقةةةةةةيات. وتلب العديد من المندو ين إلى األونكتاد أن يواقةةةةةةل دعم البلدان النامية، وأن يكفل لها  
المشةةةةاركة في التجارة اإللكترونية والقتصةةةةاد الرقمي والسةةةةتفادة منهما، من خالل أركان عمله الثالثة وعن 

 تعداد الرقمي للبلدان.تريق تعزيز الموارد لزيادة الس

في ظ  اقتصاد تت:ااد رقمنتهت ا عار المترت ة عل  التنمية   19-التعافي من جاةحة يوف د -باء 
 المستدامة 
 من جدول األعمال( 3)البند 

نظم فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية والقتصةةةةاد الرقمي، في إتار هذا   -11
 ألعمال، خم  مناقشات مائدة مستديرة.البند من جدول ا

 دور الرقمنة خالل الجاةحة -1 

تناول المتحاور في المناقشةةةةة األولى، السةةةةيد ديريك مونين، رئي  وحدة بناء القدرات والتعاون في  -12
مجال الصةةةةحة الرقمية، إدارة الصةةةةحة الرقمية والبتكار، منظمة الصةةةةحة العالمية، الجزء األول من السةةةة ال  

شةةةةةادي األول لفريق الخبراء الحكومي الدولي: ما هو دور الرقمنة أثناء الجائحة في البلدان التي تختلف اإلر 
مسةةةةةةةةةةةةةةتويةات تنميتهةا؟ وتطر  إلى الةدور الهةام الةذي أدتةه الرقمنةة خالل الجةائحةة، مع التركيز على المنظور  

السةيطرة على لثار فيروس    الصةحي. وقد أتاحإ الرقمنة فرقةة للتخفيف من لثار الجائحة، مما سةاعد على
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كورونا وةةةمان اسةةتمرارية الخدمات، بما في ذلك الخدمات الصةةحية. وشةةدد على ةةةرورة تنفيذ الرقمنة في 
نظام إيكولوجي يسةةةةةةةةةمق بالتعاون الدولي والشةةةةةةةةةمول، ويتيق إمكانية توسةةةةةةةةةيع نطا  التدخالت في مضةةةةةةةةةمار  

يشةةةمل الحكومة بأسةةةرها والمجتمع    يتطلب نهجاا السةةةياسةةةة العامة واسةةةتدامتها، ويضةةةمن حماية البيانات. وهذا  
بأسره. وتشمل العناقر الهامة في هذا النظام اإليكولوجي القيادة وحسن اإلدارة؛ والستراتيجية والستثمار؛ 
والخدمات والتطبيقات؛ والمعايير والقابلية للتشةةةةةةةةةةةغيل البيني؛ والبنية التحتية؛ والتشةةةةةةةةةةةريعات والسةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةات  

ت الرقمية والدراية بالمجال الرقمي بين القوى العاملة. وقال إن منظمة الصةةةةةةةةةحة العالمية  والمتثال؛ والمهارا
، وهي تحمل رؤية 2025-2020في منتصةةةةةةةةف الطريق إلى تنفيذ السةةةةةةةةتراتيجية العالمية للصةةةةةةةةحة الرقمية  

يق  لتحسةةةةةين الصةةةةةحة للجميع في كل مكان بالتعجيل بتطوير واعتماد حلول الصةةةةةحة الرقمية المناسةةةةةبة لتحق
أهداف التنمية المسةةةةةةتدامة المتعلقة بالصةةةةةةحة. وتسةةةةةةتند السةةةةةةتراتيجية إلى أر عة أهداف رئيسةةةةةةية، هي تعزيز 

في تنفيذ السةةةتراتيجيات    التعاون العالمي والنهوض بنقل المعارف المتعلقة بالصةةةحة الرقمية؛ والمضةةةي قدماا 
المية في مجال الصةةةةةةحة الرقمية؛ والدعوة  الوتنية للصةةةةةةحة الرقمية؛ وتعزيز الحوكمة الوتنية واإلقليمية والع

إلى إنشةةةةاء نظم قةةةةحية محورها الناس. وفي سةةةةيا  الجائحة، أُتيحإ فرص للتدخالت الصةةةةحية الرقمية في 
تخطي؛ تقةةديم الخةةدمةةات، والتحقق من حةةالةةة التطعيم والكشةةةةةةةةةةةةةةف عن المنتجةةات المزيفةةة، وتعبيةةة المجتمع  

غطية، وتعلم العاملين الصةةةةةحيين عن بعد، وتقديم الخدمات  المحلي، وإدارة الخدمات اللوجسةةةةةتية، ورقةةةةةد الت
الصةةةةةةةةةةةةةةحية. وكيما يتعلق بتتبع المخالطين، أكدت الجائحة الحاجة إلى إعادة اكتشةةةةةةةةةةةةةةاف أداة بالغة األهمية  

، حيل انخرتإ مختلف البلدان في اسةةةةةةةةةةتخدام التطبيقات الرقمية  لمكافحة األمراض على نطا  جديد تماماا 
لةذكةاء القةةةةةةةةةةةةةةطنةاعي والتعلم اآللي يشةةةةةةةةةةةةةةكالن أداتْين قويتْين لر ؛ النةاس وتلبيةة  لهةذا الغرض. وأقةةةةةةةةةةةةةةبق ا

، على الرمم من الحتياجات الناشةية بسةبب الجائحة. وتشةكل وسةائل التواقةل الجتماعي أداة أسةاسةية أيضةاا 
وجود مخاوف تتعلق بمخاتر الو اء المعلوماتي. وفي هذا الصةةةدد، عزات منظمة الصةةةحة العالمية وسةةةائل  
نشةر ما تنتجه من محتويات، وتصةدت للمعلومات المغلوتة، واسةتحدثإ قنوات وأدوات جديدة، بما في ذلك  
من خالل توفير المواقفات التقنية واإلرشادات المتعلقة بالتنفيذ كيما يتعلق بتطوير مختلف األدوات الرقمية  

ل تنقل الناس. وعالوة على ذلك،  ، مما سةةةةهّ 19-للتصةةةةدي آلثار الجائحة، مثالا كيما يتعلق بشةةةةهادات كوفيد
اعتمدت منظمة الصةةةةةحة العالمية نهجاا تجميعياا إااء الصةةةةةحة الرقمية، حيل تتسةةةةةم القابلية للتشةةةةةغيل البيني  
بةأهميةة حةاسةةةةةةةةةةةةةةمةة، بمةا في ذلةك المعةايير المتفق عليهةا لتبةادل البيةانةات والحلول الرقميةة التي تفي بةالغرض.  

تتسةةةةةةةم بأهمية حاسةةةةةةةمة أيضةةةةةةةاا، ألن الجائحة سةةةةةةةاعدت على التعجيل  وأكد أن التشةةةةةةةريعات ولليات المتثال  
، أفاد المتحاور  باسةةةةتعراض لليات تقاسةةةةم البيانات من أجل تيسةةةةير تتبع المخالطين والرقةةةةد الو ائي. وأخيراا 

خلف    بأن الهدف الرئيسةةي هو التحقق من أن التحول الصةةحي الرقمي عملية لمنة ومسةةتدامة ول تتر  أحداا 
 بقي أحداا من دون إنترنإ.الركب ول تُ 

وفي المناقشةةةة التي تلإ ذلك، تبادل عدد من المشةةةاركين الخبرات الوتنية و ّينوا كيف أن الرقمنة   -13
المتسةارعة خالل الجائحة، بما في ذلك في تبادل البيانات، سةاهمإ في معالجة اآلثار، وترحإ في الوقإ  

لتوسةةةةةةيع نطا  نشةةةةةةر   ن إلى أن الجائحة أوجدت اخماا نفسةةةةةةه عدداا من التحديات أيضةةةةةةاا. وأشةةةةةةار المشةةةةةةاركو 
الخدمات الصةةةةحية الرقمية وايادة شةةةةمول القتصةةةةاد الرقمي، وأن حماية بيانات المواتنين و ناء الثقة أمران  
يتسةةةةةةمان بأهمية بالغة في ةةةةةةةمان فعالية الحلول الصةةةةةةحية الرقمية بمرور الوقإ. وسةةةةةةل؛ أحد المشةةةةةةاركين  

للتشةةةغيل البيني والمرونة، من أجل مراعاة الختالفات بين البلدان في مسةةةتويات  الضةةةوء على أهمية القابلية  
الرقمنة، كما أبرا أهمية اسةةةةةةةتخدام المعايير المفتوحة والبرمجيات المفتوحة المصةةةةةةةدر. وأبرا أحد المندو ين  

لقتصةةةةاد  أن عملية التحول الرقمي المتسةةةةةارعة هذه ينبغي أن تكون بمثابة اخم قوي لتعزيز شةةةةةمول ا  أيضةةةةةاا 
 العالمي، بما في ذلك بين المشاريع البالغة الصغر والم سسات الصغيرة والمتوسطة ورائدات المشاريع.
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 التحديات التي ووِجهت في تسخ ر الحلول الرقمية من أج  التصدي للجاةحة -2 

ومي  ركز المتحاورون في المناقشةةةةةةةةةةة الثانية على السةةةةةةةةةة ال اإلرشةةةةةةةةةةادي الثاني لفريق الخبراء الحك -14
وتألف   -ما هي التحديات التي ووجيهإ في تسةةةةخير الحلول الرقمية من أجل التصةةةةدي للجائحة؟   -الدولي  

فريق المناقشةة من السةيدة سةولينا عبد ر، رئيسةة مركز المعرفة الرقمية، التحاد الدولي لالتصةالت؛ والسيد  
سةةةةيد جوايف كاناتاسةةةةي، مقرر األمم  نيك سةةةةرنيك، محاةةةةةر في القتصةةةةاد الرقمي، كينغز كوليدت لندن؛ وال

 المتحدة الخاص السابق المعني بالحق في الخصوقية.

وأشةةةةةةةةةةةار المتحاور األول إلى أن الجائحة قد سةةةةةةةةةةةلطإ الضةةةةةةةةةةةوء على التحديات المرتبطة بالفجوة   -15
الرقمية، على الرمم من إحراا بع  التقدم في مجال التصةةةةةةةةةةةال اإللكتروني. وتتمثل مهمة التحاد الدولي  
لالتصةةالت في ر ؛ الناس باإلنترنإ بشةةكل هادف، بحيل يمكنهم المشةةاركة الكاملة في القتصةةاد الرقمي.  

مليةار شةةةةةةةةةةةةةةخ  ل يزالون بةدون ر ؛ بةاإلنترنةإ في  2,9وسةةةةةةةةةةةةةةل؛ المتحةاور الضةةةةةةةةةةةةةةوء على أنةه مع وجود  
لجنسةةةةةةةةةةةةةةين،  ، تظهر الفجوات الرقميةةة المتبقيةةة في مجةةالت مختلفةةة، بمةةا في ذلةةك الفجوة بين ا2022 عةةام

، أنشةةةةةةةةةةةأ التحاد منصةةةةةةةةةةة  2020والفجوة بين األجيال، والفجوة بين المناتق الريفية والحضةةةةةةةةةةةرية. وفي عام  
عالمية لمرونة الشةةةبكات يمكن من خاللها ألقةةةحاب المصةةةلحة تبادل المعلومات بشةةةأن التحديات والتدابير  

في ثالثة مجالت رئيسةةةةةةةية.   المتخذة لضةةةةةةةمان التصةةةةةةةال اإللكتروني. وقد جرى تحديد التحديات المطروحة
، على الجةانةب التقني، اتسةةةةةةةةةةةةةةعةإ خالل الجةائحةة الفجوة بين أوليةك الةذين لةديهم إمكةانيةة الوقةةةةةةةةةةةةةةول إلى  أولا 

تتوافر لديهم هذه اإلمكانية، حيل مال مقدمو خدمات الشةةةةةةبكة إلى توسةةةةةةيع سةةةةةةعة  اإلنترنإ وأوليك الذين ل
من السةةةةةةةتثمار في البنية التحتية لجلب عمالء جدد. وعالوة على ذلك،    الشةةةةةةةبكة للمر وتين باإلنترنإ بدلا 
، اسةتدعإ السةياسةات واللوائق التنظيمية في القتصةاد الرقمي النظر في ااداد خطر الجرائم السةيبرانية. ثانياا 

العةةديةةد من األبعةةاد خالل الجةةائحةةة، بمةةا في ذلةةك معةةالجةةة بييةةة رقميةةة بال حةةدود. وتوجةةب على قةةةةةةةةةةةةةةةانعي  
بسةةةبب نق  البيانات    اسةةةات أن يسةةةاعدوا مشةةةغلي الشةةةبكات بسةةةرعة، وهي مهمة أقةةةبحإ أكثر تعقيداا السةةةي

إلى الفتقار إلى القدرة على جمع اإلحصةةةةةةاءات    الالامة لرقةةةةةةد حالة القتصةةةةةةاد الرقمي، ويعزى ذلك جزئياا 
، شةكلإ عوامل  ثاا ذات الصةلة. وفي هذا الصةدد، يتسةم األخذ بنهج يشةمل الحكومة بأسةرها بأهمية بالغة. ثال

مثةةل القةةدرة على تحمةةل التكةةاليف، والفتقةةار إلى المهةةارات، والفتقةةار إلى المحتوى ذي الصةةةةةةةةةةةةةةلةةة بةةاللغةات  
عن الفجوة الرقمية المتصةةةةةةةةةلة بنو  الجن ، بع  الحواجز التي منعإ المسةةةةةةةةةتهلكين من   المحلية، فضةةةةةةةةةالا 

حاد الدولي لالتصةةةةةةةةالت في التصةةةةةةةةدي لهذه  اسةةةةةةةةتخدام اإلنترنإ. وأفاد المتحاور بأن النهج الذي يتبعه الت
التحديات يسةةةةةةةةتند إلى الركائز الثالث المتمثلة في النفاذ والعتماد واسةةةةةةةةتحداث القيمة. ولضةةةةةةةةمان تحسةةةةةةةةين 
المسةةةةةةةةةةةةاءلة، أتلق التحاد الدولي لالتصةةةةةةةةةةةةالت ومكتب مبعوث األمين العام المعني بالتكنولوجيا مجموعة 

وني عةةةالمي هةةةادف يعك  رو  وتموحةةةات أهةةةداف التنميةةةة جةةةديةةةدة من األهةةةداف لتحقيق اتصةةةةةةةةةةةةةةةةال إلكتر 
  2030المسةةةةةتدامة، تقرير األمين العام: خريطة تريق من أجل التعاون الرقمي و رنامج التوقةةةةةيل في عام  

الذي وةةةةةةةةعه التحاد الدولي لالتصةةةةةةةالت، ويسةةةةةةةاهم في التفا  الرقمي العالمي المقتر  في جدول أعمالنا  
 ام.المشتر ، تقرير األمين الع

وأبرا المتحاور الثاني أن الجائحة قد سةةةةةةةةةةةاعدت على تعزيز مكانة المنصةةةةةةةةةةةات الرقمية العالمية،   -16
يتضةةةةةةق من ايادة تقييماتها وأر احها وحصةةةةةةصةةةةةةها السةةةةةةو ية وأعداد موظفيها. وقد أدى العتماد المتزايد   كما

وليات المتحدة األمريكية  على هذه الشةةركات إلى ايادة عدم المسةةاواة. وفي الوقإ نفسةةه، وسةةعإ الصةةين وال
والتحاد األورو ي نطا  اإلجراءات التنظيمية التي تسةةةةةتهدف المنصةةةةةات الكبيرة، من خالل إجراء تحقيقات  
تهدف إلى مكافحة الحتكار ووةةةةةع لوائق جديدة. وعلى الرمم من أن هذه األنظمة هي ذات تابع محلي،  

في أسةةةةةةةةةوا  هامة ويمكن أن ترسةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةوابق في المجال  ألنها تنفَّذ    فقد كان لها أثر عالمي أوسةةةةةةةةةع نطاقاا 
يذكر للحد من القوة   التنظيمي. بيد أن المتحاور لحظ أن األنظمة القائمة والمقترحة ل يمكن أن تفعل شيياا 
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على المجالت الرائدة للتطور التكنولوجي، مثل  كاكياا   السةةةو ية القائمة، وأن اللوائق التنظيمية ل تركز تركيزاا 
على سة ال من أحد المشةاركين، أفاد المتحاور بأن المنصةات    بة السةحابية والذكاء القةطناعي. ورداا الحوسة

الكبيرة باتإ تشةةةةكل على نحو متزايد مرافق عامة. مير أن أهميتها المتزايدة تحتات إلى أن تكون مصةةةةحو ة  
ظيمية والرأي العام كأدوات  بمسةةاءلة عامة مناسةةبة. وعالوة على ذلك، يمكن اسةةتخدام الضةةرائب والقواعد التن

 للتحقق من أن المنصات تعمل للصالق العام.

وناقش المتحاور الثالل اآلثار المترتبة على الخصوقية نتيجة الرقد الصحي وتتبع المخالطين   -17
إلى النتائج التي خل  إليها تقرير لتمم المتحدة عن الحق في الخصةةةةةةةةةةةةوقةةةةةةةةةةةةية    أثناء الجائحة، اسةةةةةةةةةةةةتناداا 

(A/76/220) وتمثلةةإ بع  العتبةةارات الرئيسةةةةةةةةةةةةةةيةةة المشةةةةةةةةةةةةةةةار إليهةةا في التقرير في أنةةه لم تكن جميع .
تتلكةأ في إتةاحةة المعلومةات الالامةة متةاحةة إلجراء تقييم نهةائي، وأن الجةائحةة لم تنتةه بعةد، وأن الحكومةات 

قتراب موعةد  البيةانةات مع اترمةب في تقةاسةةةةةةةةةةةةةةم البيةانةات الكةاملةة عن الجةائحةة، وأن بع  الحكومةات قةد ل 
النتخابات. وأكد التحليل حدوث انتهاكات للخصةةةةةوقةةةةةية نتيجة الجائحة ألن قوانين الطوار  أو المعاهدات  
سةةةةةمحإ للدول بزيادة بع  الصةةةةةالحيات م قتاا. وقال إن التداخل بين عمليات الرقةةةةةد الصةةةةةحي والمرا بة  

ة ةةرورية ومتناسةبة. وعّبر المتحاور  الصةحية يجعل من المسةتحيل تقييم ما إذا كانإ جميع التدابير المتخذ
عن انتقاده لالسةةةتخدام اإللزامي لتطبيقات تتبع المخالطين دون اإلفصةةةا  التام عن البيانات الحسةةةاسةةةة التي  
يتم جمعها. وفي هذا الصةةةةدد، اقتر  المتحاور توقةةةةيات للتصةةةةدي للتحديات المتصةةةةلة بالخصةةةةوقةةةةية عن 

ونشةةةةر الحلول التكنولوجية الالامة للتصةةةةدي للجوائق في تريق إدمات حقو  اإلنسةةةةان في تصةةةةميم وتطوير  
المسةةةةةةةةةةةةتقبل، والتي ينبغي أن تشةةةةةةةةةةةةمل إدمات وجهات نظر المجتمع المدني والفيات المهمشةةةةةةةةةةةةة. والحق في 
الخصةةوقةةية يمّكن أيضةةاا من ممارسةةة عدد من حقو  اإلنسةةان األخرى، مثل الحق في حرية التعبير وحرية 

اعاته منذ البداية في إتار السةةتجابة للجائحة وةةةمانه قصةةداا ومن حيل تكوين الجمعيات، وكان ينبغي مر 
المبدأ. وشةةةدد المتحاور على ةةةةرورة التقليل إلى أدنى حد من السةةةتخدامات المأذون بها للبيانات وتعريفها  
بحيةل ل يمكن اسةةةةةةةةةةةةةةتخةدام البيةانةات ألمراض أخرى. وعالوة على ذلةك، ينبغي بنةاء التكنولوجيةا مع إتةاحةة 

رات لحذف البيانات المسةةةةةةةةةةتمرة بقية اسةةةةةةةةةةتخدامها بمجرد أن تنتفي الحاجة إلى البيانات ألمراض معينة خيا
، أشةةار المتحاور إلى الحاجة إلى وجود هييات رقابة مسةةتقلة تكفل السةةتخدام السةةليم  تتعلق بالصةةحة. وأخيراا 

إلى إجراء اسةةةتعراةةةةات خارجية للبيانات الشةةةخصةةةية، وهي هييات تفتقر إليها بلدان كثيرة، كما أكد الحاجة  
 على مستوى األمم المتحدة لإلجراءات المتخذة على الصعيد الوتني لالستجابة للجوائق.

وفي المناقشةة التي تلإ ذلك، شةدد عدة مشةاركين على بع  التحديات المعترةةة على المسةتوى   -18
ك القيود الزمنية في تطوير الحلول  الوتني كيما يتعلق بتسخير الحلول الرقمية للتصدي للجائحة، بما في ذل

الرقمية ونشةةةةةةرها؛ وعدم تجان  نظم الرعاية الصةةةةةةحية عبر البلدان وعلى المسةةةةةةتوى دون الوتني؛ والفجوات  
الرقمية، بما في ذلك الفجوات بين الجنسةةةين و ين المناتق الريفية والحضةةةرية؛ والقدرة المحدودة على تحمل 

ات والبنية التحتية ومدى السةةةةةةةتعداد لعتماد الحلول الرقمية؛ والحاجة  تكاليف األجهزة؛ والفجوات في المهار 
إلى ةةةةةةمان حقو  اإلنسةةةةةان ومعايير حماية البيانات. ول بد أن تسةةةةةتهدف الحلول في هذه المجالت تنظيم   
نة  جمع البيانات وأن تكون شفافة وقابلة للتشغيل البيني. وهنا  حاجة إلى توايع المكاسب المتأتية من الرقم

على اسةةةةتفسةةةةارات بع  المشةةةةاركين بشةةةةأن كيفية بناء القدرات    توايعاا يحقق قدراا أكبر من اإلنصةةةةاف. ورداا 
الرقميةة وكيفيةة الحفةال على التطورات اإليجةابيةة في القتصةةةةةةةةةةةةةةةاد الرقمي التي حةدثةإ أثنةاء الجةائحةة، أبرا 

س والتعاون مع المكاتب اإلحصائية  المتحاور األول وممثل لتمانة الحاجة إلى تعزيز العمل في مجال القيا
نة لصنع السياسات.  الوتنية، من أجل بناء قاعدة معركية محسَّ
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 الدروس المستفادة من التداب ر المتخ ة في مضمار السياسة العامة للتصدي للجاةحة -3 

  - الدولي    ركز المتحاورون في المناقشةةةة الثالثة على السةةة ال اإلرشةةةادي الثالل لفريق الخبراء الحكومي  -19
وتألف فريق المناقشة من السيد    - ما هي الدروس المستفادة من اإلجراءات المتخذة في مضمار السياسة العامة؟  

فونية القتصةةةةةةةادية والرقمية، المنظمة الدولية للفرانكوفونية؛ والسةةةةةةةيد أديجي أدينيران،  و هنري مونسةةةةةةةو، مدير الفرانك 
 .قدم، مركز دراسة اقتصادات أفريقيا، نيجيريا مدير بحوث التعليم والحوكمة، اميل أبحاث أ 

من الم سةةةةةسةةةةةات الصةةةةةغيرة    15 000وعرض المتحاور األول نتائج دراسةةةةةة اسةةةةةتقصةةةةةائية شةةةةةملإ   -20
بالفرنسةةةةةية. وتفيد الدراسةةةةةة بأن البلدان التي كانإ لديها مسةةةةةتويات أعلى من   ناتقاا   بلداا   54والمتوسةةةةةطة في 

قالة قبل الجائحة تمكنإ من اتخاذ تدابير أكثر قةةةةةةةةرامة، بما في ذلك  اإل بال على اإلنترنإ والتكنولوجيا الن
فترات إمال  أكثر تقييةةداا، وإمال  المةةدارس وأمةةاكن العمةةل لفترات أتول. وقةةد احتةةاجةةإ األعمةةال التجةةاريةة  
التي تسةةةةةةةةةةةةةةتخةةةدم اإلنترنةةةإ بةةةالفعةةةل إلى بع  الوقةةةإ للتكيف ولكن كةةةان من المرجق أن تكون أقةةةدر على  

تظل مفتوحة، وأن تزيد مبيعاتها، بل وأن تزيد عدد موظفيها، ول سةةيما في البلدان النامية.  الصةةمود، أي أن  
وأشةةةةار المتحاور إلى أن البيانات المفتوحة واألدوات والبرمجيات المفتوحة المصةةةةدر تتسةةةةم بأهمية بالغة في 

لتحةديةات الخةاقةةةةةةةةةةةةةةةة  تمكين المزيةد من البلةدان من إجراء تحليةل للبيةانةات لصةةةةةةةةةةةةةةةالق المواتنين. وقةال إن ا
المطروحة في البلدان الناتقة بالفرنسةةية تشةةمل النخفاض النسةةبي في مسةةتوى توافر المحتوى الفرنسةةي على  
اإلنترنإ وةيمنة بع  الجهات الفاعلة، ول سةةةةةةةةةةةةةةيما الناتقة باإلنكليزية، على شةةةةةةةةةةةةةةبكة اإلنترنإ؛ وفي هذا  

 ية قنع القرار.السيا ، كان من الصعب على الجهات األخرى التأثير على عمل

وأبرا المتحاور الثاني أن اإلجراءات المتخذة في مضةةةةةةةةةمار السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةة العامة من أجل التصةةةةةةةةدي   -21
في تتبع    فعةالا   للجةائحة سةةةةةةةةةةةةةةاهمةإ بةدرجةة كبيرة في تعزيز الرقمنةة في أفريقيا. وقةد أدت التكنولوجيا النقةالة دوراا 

المخالطين في بع  البلدان، وفي اسةةةةةةةةةةةةةتهداف وتوفير الدعم المالي، وفي نشةةةةةةةةةةةةةر المعلومات في المجتمعات  
لتوافر خدمة اإلنترنإ واإلقدام عليها واسةةةةتخدام التكنولوجيا    المحلية. ومع ذلك، فان المسةةةةتوى المنخف  نسةةةةبياا 

اإلجراءات المتخذة للتصةةةةةةةدي للجائحة. وقد شةةةةةةةهدت    النقالة في العديد من البلدان في أفريقيا قد حد من فعالية
شةةةةةركات التجارة اإللكترونية العالمية ايادات كبيرة في المبيعات والر حية، في حين تحققإ مكاسةةةةةب أقل بكثير  
لشةةةةركات التجارة اإللكترونية في أفريقيا. وأفاد المتحاور بأن الةةةةةطرابات القتصةةةةادية دفعإ المسةةةةتهلكين إلى  

على الضةةةةةةةةروريات، ولكن الشةةةةةةةةركات المحلية كانإ مبتكرة في هذا المجال، وذلك على سةةةةةةةةبيل    تركيز اإلنفا  
المثال من خالل البدء في تيسةةةةةير البيع عبر اإلنترنإ للسةةةةةلع القابلة للتلف التي يتم شةةةةةراؤها عادةا من أسةةةةةوا   

المقترحة باعتبارها تنطوي على  ، سةةةةل؛ المتحاور الضةةةةوء على سةةةةياسةةةةة البيانات القارية  العمليات اآلنية. وأخيراا 
إمكانية خف  التكاليف، على الرمم من أن عدم تحم  الحكومات الوتنية لعتماد هذه السةةةياسةةةة قد حد من  

 فعالية بع  البرامج المتعلقة بتطوير البنية التحتية الرقمية القارية.

اءات المتخذة للتصةةةةةةةةدي  ، سةةةةةةةةاهمإ اإلجر رئيسةةةةةةةةية مماثلة. أولا   وحدد المتحاوران كالهما دروسةةةةةةةةاا  -22
للجائحة في ايادة ترسةةةةةةةةةةيل الفجوة الرقمية، حيل تمكنإ بع  البلدان من تسةةةةةةةةةةريع عملية الرقمنة في حين 

. ولذلك فان معالجة العوامل التي تقّيد التحول  تخلفإ بلدان أخرى عن الركب، ول سةةةةةةةةةةةةةةيما أقل البلدان نمواا 
، هنا  حاجة إلى األخذ  في وجه األامات المقبلة. ثانياا   الرقمي أمر بال  األهمية لبناء القدرة على الصةةةةةةمود

بُنهج متعةددة األبعةاد لمعةالجةة كةل من القضةةةةةةةةةةةةةةةايةا المطروحةة في جةانةب العرض، مثةل توافر البنيةة التحتيةة  
وسةةةةةةةةةةعر الر ؛ باإلنترنإ، والقضةةةةةةةةةةايا المطروحة في جانب الطلب، مثل مسةةةةةةةةةةتوى المهارات الرقمية والوعي  

من اسةةةةةةةةتخدام البنية التحتية الرقمية إلةةةةةةةةةافة القيمة    ، بدلا ألتر التنظيمية. ثالثاا عن ا  التكنولوجي، فضةةةةةةةةالا 
للشةةةةركات القائمة في أماكن أخرى، هنا  حاجة إلى سةةةةياسةةةةات وتنية وإقليمية لتعزيز السةةةةتقالل والشةةةةمول  
تصةةةاد  الرقمي وتمكين مواتني البلدان النامية من الحصةةةول على حصةةةة عادلة من القيمة المضةةةافة في الق

، يتعين على القطةةا  الخةةاص أن يضةةةةةةةةةةةةةةطلع بةةدور أكبر في دفع عجلةةة التحول الرقمي في الرقمي. رابعةةاا 
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بين   ، الثقة هي المفتا ، لي  فق؛ في الم سةةةةسةةةةات ولكن أيضةةةةاا أفريقيا، بالشةةةةراكة مع القطا  العام. خامسةةةةاا 
لهوية الرقمية الوليدة في األتراف في المعامالت عبر اإلنترنإ. وفي هذا الصةةةةةةةةةةدد، تشةةةةةةةةةةكل برامج تحديد ا

من الحل. وقد سةةةةةةةةةةاعدت الجائحة على توةةةةةةةةةةةيق المشةةةةةةةةةةاكل الكبيرة الناشةةةةةةةةةةية عن المعلومات    أفريقيا جزءاا 
المغلوتة على الشةةبكة والحاجة إلى إيجاد تر  للتصةةدي لهذه المشةةكلة والتخفيف من حدتها في المسةةتقبل.  

التي تحققإ للمواتنين والشةةةةركات خالل الجائحة  ، يجب أن تركز الجهود على الحفال على الفوائد  سةةةةادسةةةةاا 
 والبناء عليها.

وفي المناقشةةةةةةة التي تلإ ذلك، تبادل المشةةةةةةاركون الخبرات الوتنية وسةةةةةةلطوا الضةةةةةةوء على أهمية  -23
التكنولوجيةةا الرقميةةة كةةأداة للتصةةةةةةةةةةةةةةةةدي للجةةائحةةة، من تتبع المخةةالطين والتعليم عبر اإلنترنةةإ، إلى تةةدابير 

المالي. ويتمثل أحد الدروس الواةةةةةةةةةحة في الحاجة إلى المواانة بعناية بين ةةةةةةةةةرورة    التخفيف، مثل الدعم
التصةةدي السةةريع والحفال على القيم األسةةاسةةية، مثل الخصةةوقةةية، لتحقيق أقصةةى قدر من القبول وتعظيم  

يسةةةةةةةير لثار اإلجراءات السةةةةةةةياسةةةةةةةية. ومن الجوانب األخرى الجديرة بالمالحظة أن البلدان التي تنفذ تدابير لت
التجارة الرقمية قد انخفضةةةإ لديها مسةةةتويات الةةةةطرابات في سةةةلسةةةلة التوريد. ووقةةةف بع  المشةةةاركين  
التدابير المتخذة في مضةمار السةياسةة العامة للتصةدي للجائحة، بما في ذلك بناء البنية التحتية والسةياسةات  

عن السةةةةياسةةةةات التي    قمي، فضةةةةالا المتعلقة بالخصةةةةوقةةةةية واألمن السةةةةيبراني والمهارات الرقمية والشةةةةمول الر 
تسةتهدف تسةريع اسةتفادة الم سةسةات الصةغيرة والمتوسةطة من التجارة اإللكترونية. وقد أبرات الجائحة أهمية 
السةياسةات العامة والدعم الدولي في ةةمان مسةاهمة الرقمنة في التنمية. وفي ختام المناقشةة، أشةار الرئي   

لالعودة، حيل توجب على الحكومات أن تسةةةةتفيد من الموجة الكبيرة  إلى أن العديد من البلدان بلغإ نقطة ا
 للرقمنة التي ظهرت خالل الجائحة.

 االنتعاش والرقمنة بعد الجاةحة -4 

فريق المناقشةةةة الرابعة، التي ركزت على الجزء الثاني من السةةة ال اإلرشةةةادي األول لفريق الخبراء   -24
ةّم   -ل فترة التعافي في البلدان التي تختلف مستويات تنميتها؟ما هو دور الرقمنة خال -الحكومي الدولي  

السةةةةيد عالء الدين دولوريتو ريلو، كبير المسةةةةتشةةةةارين القتصةةةةاديين، معهد البحوث القتصةةةةادية، رابطة أمم  
جنوب شةةر  لسةةيا )لسةةيان( وشةةر  لسةةيا؛ والسةةيد موريسةةيو أموديلو، كبير خبراء القتصةةاد الرقمي، م سةةسةةة  

 ألنديز.تنمية دول ا

تبةةةادل المتحةةةاور األول بع  وجهةةةات النظر حول التحول الرقمي والنتعةةةا  في فترة مةةةا بعةةةد   -25
الجائحة في اقتصةةةةةةةةادات رابطة أمم جنوب شةةةةةةةةر  لسةةةةةةةةيا. وقال إن الرقمنة أقةةةةةةةةبحإ شةةةةةةةةريان الحياة خالل  

أجةل انتعةا  مرن.   الجةائحةة، وكةان ل بةد من امتنةام الفرص الجةديةدة التي تتيحهةا التكنولوجيةات الرقميةة من
وتبين األدلة أن الجائحة ساعدت على تسريع وتيرة الرقمنة في اقتصادات المنطقة. وكان لتسخير القتصاد  
الرقمي لثار إيجابية مير مباشةةةةةةرة على نمو القتصةةةةةةاد الحقيقي في المنطقة. وعلى مدى العقود الماةةةةةةةية،  

طة أمم جنوب شةةةةةةر  لسةةةةةةيا، لدعم الهدف العام  تصةةةةةةدرت الرقمنة جدول األعمال القتصةةةةةةادي اإلقليمي لراب
للتكةامل اإلقليمي والتعجيةل بالتحول الهيكلي، وحفزت الجةائحةة الحةاجة إلى التحول الرقمي. وتقوم رابطةة أمم  
جنوب شةةر  لسةةيا بتنفيذ مبادرات رئيسةةية لتطوير اقتصةةاد رقمي قوي، ووةةةع خريطة تريق تسةةل؛ الضةةوء  

خطوات الفورية. وشملإ العوامل التمكينية الرئيسية للتحول الرقمي تعزيز  على اإلجراءات الرئيسية وتحدد ال
التصةةةةةةةةةةةةةةال الرقمي والقابلية للتشةةةةةةةةةةةةةةغيل البيني؛ ومواءمة القوانين وتعزيز اللوائق؛ وتعزيز النظم اإليكولوجية  

ن المبةادرات  لتعمةال المةاليةة والتجةارة؛ وتطوير المواهةب الرقميةة والبتكةار والسةةةةةةةةةةةةةةتثمةار. وأفةاد المتحةاور بةأ
القدرة التنافسةةةةةية للمنطقة في   ينبغي أن تدعم التعافي من الجائحة فحسةةةةةب، بل ينبغي أن تضةةةةةمن أيضةةةةةاا  ل

المدى البعيد. وأهم مبادرة في رابطة أمم جنوب شةةةةةر  لسةةةةةيا لالنتقال من النتعا  إلى التحول هي خارتة  
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شر  لسيا لتسريع النتعا  القتصادي    تريق بندر سيري بيغاوان: خطة التحول الرقمي لرابطة أمم جنوب
، شةةةةةةدد المتحاور على أهمية اتبا  نهج منسةةةةةةق وشةةةةةةامل على  وتكامل القتصةةةةةةاد الرقمي في الرابطة. وأخيراا 

المسةةةةةةةةتوى اإلقليمي، لضةةةةةةةةمان التنفيذ الفعال للمبادرات ذات الصةةةةةةةةلة، وعلى الحاجة إلى تهيية بيية تنظيمية 
ة من التحول الرقمي في المدى البعيد. وأشةةةةةةةةار إلى أن النجا  لن  داعمة على المسةةةةةةةةتوى الوتني لالسةةةةةةةةتفاد

 .إل إذا كانإ المنطقة قادرة على سد الفجوات الرقمية ومعالجة أوجه عدم المساواة عموماا  يكون ممكناا 

عن   وقدم المتحاور الثاني عرةةةةةاا عن حالة التحول الرقمي في أمريكا الالتينية والكاريبي، فضةةةةالا  -26
والفرص المرتبطة بالتعافي من الجائحة والتنمية المسةةةةةةةةةةةتدامة. وعلى الرمم من التقدم الكبير الذي    التحديات

ُأحرا في السةنوات األخيرة، لم يبل  النظام اإليكولوجي الرقمي في المنطقة سةوى مسةتوى متوسة؛ من التنمية  
. وقال إن  رئيسةةةةةةةةةةةةةياا   تشةةةةةةةةةةةةةكل تحدياا   مقارنةا بالنظام اإليكولوجي في المناتق األخرى. ول تزال الفجوة الرقمية

تطوير البنية التحتية الرقمية والسةةةةةةتثمار فيها أمران حاسةةةةةةمان من أجل سةةةةةةد الفجوة الرقمية وتهيية المنطقة  
بشةةةةةةةةكل أفضةةةةةةةةل خالل فترة النتعا  بعد الجائحة. و اإلةةةةةةةةةافة إلى ذلك، ولكي تتمكن المنطقة من تحقيق 

. وقد اسةةةةُتخدمإ األدوات والحلول الرقمية،  رئيسةةةةياا   منة دوراا تنمية خضةةةةراء ومسةةةةتدامة وشةةةةاملة، سةةةةت دي الرق
على سةةةةةةبيل المثال، لتحسةةةةةةين اإلدارة الذكية والمفتوحة، والنهوض برأس المال البشةةةةةةري، وتعزيز القدرة على  
تحمةةل تغير المنةةا . بيةةد أن التعجيةةل بةةالتحول الرقمي يتطلةةب بةةذل جهود أكبر في بع  المجةةالت، مثةةل 

والحواجز المتعلقة بالتصال الرقمي؛ والستثمار في البنية التحتية الرقمية؛ وتوفير التدريب  معالجة الثغرات  
على المهارات؛ والسةةةةةةةةةةةتثمار في البتكار والبحل والتطوير؛ وتسةةةةةةةةةةةريع التحول الرقمي للعمليات اإلنتاجية،  

دمات العامة؛  في ذلك بين الم سةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةات الصةةةةةةةةةةةغيرة والمتوسةةةةةةةةةةةطة، والتحول الرقمي في الحكومة والخ بما
أن    والستفادة من إمكانات التكنولوجيا الناشية؛ و ناء القتصاد الدائري من خالل الرقمنة. ومن المهم أيضاا 

وأن تكفل عدم تخلف أحد عن الركب بعد التحول الرقمي السريع.    تتقدم بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي معاا 
قمي على أنه مجال ل يصةةلق لتبادل السةةلع والخدمات فحسةةب، وأشةةار إلى أنه ينبغي النظر إلى المجال الر 

لحمةايةة البيةانةات، م كةداا أن اقتصةةةةةةةةةةةةةةاد البيةانةات يعني أن المنطقةة ل يمكنهةا أن تكتفي بةدور    ولكن أيضةةةةةةةةةةةةةةاا 
 من تسخير  يمة البيانات. المستهلك فحسب، بل يجب أن تستفيد أيضاا 

ن الخبرات الوتنية كيما يتعلق باإلجراءات  وفي المناقشةةةةةةةةةةةةةةة التي تلإ ذلك، تبادل عدة مشةةةةةةةةةةةةةةاركي -27
عن التدابير التي اتخذت لتحفيز   المتخذة في مضةةةمار السةةةياسةةةة العامة من أجل التصةةةدي للجائحة، فضةةةالا 

عن تعزيز البنية    النتعا  في فترة ما بعد الجائحة. وتتعلق هذه التدابير باقةال  اإلتار التنظيمي، فضةالا 
ات والتصةةةةةةةالت، ورقمنة الخدمات العامة، وإعادة قةةةةةةةقل المهارات والرتقاء بها  التحتية لتكنولوجيا المعلوم

من خالل التعليم. وأثار عدة مشةةةةةةةةةاركين مسةةةةةةةةةألة الهدفين التوأمين المتمثلين في الرقمنة والتنمية الخضةةةةةةةةةراء  
الفعل الجهود  اللذين تسةةةةعى بع  البلدان إلى تحقيقهما، وناقشةةةةوا األثر البييي للرقمنة المتزايدة. وقد بدأت ب

الرامية إلى السةةةةةةةةتفادة من الرقمنة لتحقيق التنمية الخضةةةةةةةةراء والمسةةةةةةةةتدامة قبل الجائحة. ثم جاءت الجائحة  
لت كد من جديد على ةةةةةةةةةرورة هذه الجهود وتابعها الملق، حيل يمكنها أن تسةةةةةةةةاعد البلدان على التخفيف  

  دات أكثر اسةتدامة ومرونة وأفضةل اسةتعداداا من اآلثار الجتماعية والقتصةادية للجائحة وأن تجعل القتصةا
لمجابهة التحديات المحتملة التي قد تنشةةةةةةةأ خالل األامات المسةةةةةةةتقبلية. وشةةةةةةةدد بع  المشةةةةةةةاركين على أن  

في مجال السةياسةة العامة على    وشةامالا   منسةقاا  السةتخدام المتزايد بسةرعة للتكنولوجيات الرقمية يتطلب نهجاا 
الصةةةةعيدين الوتني والدولي. وتتسةةةةم المباد  الشةةةةاملة والتمكينية والمسةةةةتدامة بأهمية بالغة في رسةةةةم مالمق  
التحول الرقمي العالمي خالل التعافي في فترة ما بعد الجائحة. وأشةةةةةار عدة مشةةةةةاركين إلى أن جهود تعزيز 

جتماعي، والتزامات المجتمعات الدولية ةةةةرورية لمسةةةاعدة البلدان  الشةةةمول، بما في ذلك ما يتعلق بالنو  ال
 النامية على تهيية بيية مواتية للمساعدة في سد الفجوات الرقمية بين البلدان وداخلها.
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 دور التعاون الدولي في سب   المضي قدماا نحو تسخ ر الرقمنة من أج  التنمية المستدامة -5 

  - تي ركزت على السةةة ال اإلرشةةةادي الرابع لفريق الخبراء الحكومي الدولي  فريق المناقشةةةة الخامسةةةة، ال  -28
ةّم السيدة يو بين  تشان، كبيرة موظفي برامج، مكتب مبعوث    - ، ما هو دور التعاون الدولي؟  عند المضي قدماا 

لعالمية، الوليات  األمين العام المعني بالتكنولوجيا؛ والسةةيد مايكل بيزا، اميل مكلف بالسةةياسةةات في مركز التنمية ا 
 المتحدة؛ والسيدة إليانور كاري، محللة سياسات، منظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصادي. 

سةةل؛ المتحاور األول الضةةوء على خارتة الطريق للتعاون الرقمي، التي تتضةةمن توقةةيات بشةةأن   -29
إلنسةةةةةةةةان على اإلنترنإ. وتناول عمل تضةةةةةةةةييق الفجوات الرقمية، و ناء الثقة وتوفير األمن، واحترام حقو  ا

مكتب مبعوث األمين العام المعني بالتكنولوجيا المواةةةةةةةةيع الرئيسةةةةةةةية التي تتناولها خارتة الطريق، بما في 
ذلةك الر ؛ العةالمي بخةدمةة اإلنترنةإ، والشةةةةةةةةةةةةةةمول الرقمي، و نةاء القةدرات، والمنةافع العةامةة الرقميةة. وقةد بةدأ  

ه كيانات األمم المتحدة الرئيسةةةةةةةةية، بما فيها األونكتاد، بشةةةةةةةةأن التفا   العمل التحضةةةةةةةةيري، الذي تشةةةةةةةةار  كي
الرقمي العالمي المقتر  في خطتنا المشةةةتركة، تقرير األمين العام. وسةةةيجمع م تمر القمة المعني بالمسةةةتقبل 

  بين الحكومات والقطا  الخاص والمجتمع المدني للمسةاعدة في بناء فهم جديد 2023الذي سةُيعقد في عام  
"المسةةةةةةةةةةةةةةتقبةل الرقمي الةذي نريةده". وقةد اةةةةةةةةةةةةةةةطلعةإ األمةانةة العةامةة لتمم المتحةدة بةدور في تمهيةد الطريق   ل

للمناقشةةةةةةة بشةةةةةةأن التفا  الرقمي العالمي عن تريق إيجاد حيز مفتو  وشةةةةةةامل لتقديم التعليقات والمدخالت  
العملية، كانإ المناقشةةات التي  واآلراء وجمعها وتوحيدها، لكي تنظر فيها الدول األعضةةاء. وفي إتار هذه  

جرت في دورات فريق الخبراء الحكومي الةدولي المعني بةالتجةارة اإللكترونيةة والقتصةةةةةةةةةةةةةةاد الرقمي حسةةةةةةةةةةةةةةنةة 
 التوقيإ وهامة إلى حد كبير.

وناقش المتحاور الثاني أوجه عدم اليقين العالمية المتصةةةةةةةلة بقوانين حماية البيانات ودور التعاون   -30
ارة العالمية للبيانات، ول سةةةةةةةيما في سةةةةةةةيا  تركز اقتصةةةةةةةاد البيانات العالمي. وأشةةةةةةةار إلى أن  الدولي في اإلد

بحكم األمر الواقع،    عالمياا   الالئحة العامة لحماية البيانات في التحاد األورو ي أقةةةةةةةةةةةبحإ تشةةةةةةةةةةةكل معياراا 
سةةةةةةةةةاهمإ بع     حيل تسةةةةةةةةةتند التشةةةةةةةةةريعات في عدة بلدان خارت التحاد األورو ي إلى الالئحة. ومع ذلك،

العوامل في إيجاد بيية تتسةةةةةةةةةةةةةةم بعدم تكاف  الفرص الرقمية؛ ومن بين هذه العوامل ما يلي: محدودية الموارد  
البشرية والمالية الالامة لتنفيذ لوائق حماية البيانات في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل؛  

أكبر على الم سةةةسةةةات الصةةةغيرة والمتوسةةةطة، مما يحّد   عبياا وتكاليف المتثال للوائق التنظيمية التي تشةةةكل 
من قدرتها على المنافسةةةةة وعلى ترسةةةةيل مزايا الشةةةةركات الكبرى؛ والتحدي المتمثل في تحقيق الكفاية؛ وعدم  
وجود تعريف موةةةةةةةةوعي مشةةةةةةةتر  للكفاية أو عملية موحدة إلنشةةةةةةةاء نظم الكفاية. وأشةةةةةةةار المتحاور إلى أن  

يةةادة الموارد لتعزيز النظم المحليةةة لحمةةايةةة البيةةانةةات. وعالوة على ذلةةك، يلزم بةةذل الحكومةةات بحةةاجةةة إلى ا 
جهود عالمية لتعزيز نهج مشةةتر  يتسةةم بالشةةفاكية والمرونة إلثبات مشةةروعية تدفقات البيانات عبر الحدود،  

تقوم على مساهمة    عن تعزيز المبادرات اإلقليمية والدولية الرامية إلى مواءمة سياسات البيانات والتي  فضالا 
على اسةةتفسةةارات المشةةاركين، اقتر  المتحاور أن    البلدان المنخفضةةة الدخل والبلدان المتوسةةطة الدخل. ورداا 

تضةةةةةةةةةةةةةةطلع األمم المتحدة بدور رئيسةةةةةةةةةةةةةةي في جمع الخبرات وكفالة التمثيل العالمي الالام للنهوض بتطوير 
 اإلدارة العالمية للبيانات.

الصةادر عن منظمة   2021رسةائل رئيسةية من تقرير التعاون اإلنمائي لعام  وقدم المتحاور الثالل   -31
م مالمق تحول رقمي عةادل. وإذ لحظ المتحةاور الطلب   التعةاون والتنميةة في الميةدان القتصةةةةةةةةةةةةةةادي: رسةةةةةةةةةةةةةةْ

، سةةةةةةةةةةةةةةل؛ الضةةةةةةةةةةةةةةوء على عوامةل نجةا  البلةدان النةاميةة في المتزايةد من البلةدان النةاميةة على دعم أكثر تعقيةداا 
الرقمي، بما في ذلك ما يلي: اتبا  نهج يشةةةةةمل الحكومة بأسةةةةةرها مع  يادة مركزية ودعم سةةةةةياسةةةةةي؛  التحول  

والشةةةةةةةةةراكة مع القطا  الخاص وإعطاء األولوية ألقةةةةةةةةةوات المحرومين من التحول الرقمي؛ وإيجاد مجالت  
تر العالمية  لتحقيق مكاسب سريعة ذات قلة بالسياقات المحلية. ويجب أن يتصدى التعاون العالمي للمخا
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وأن يشةةةةةةةةةةةةمل تقاسةةةةةةةةةةةةم المعايير والقواعد التي تحكم التكنولوجيات الرقمية، مع مراعاة الحقائق الرقمية وإتاحة  
اإلمكانية لتمثيل ذي مغزى. وعلى وجه الخصةوص، يتطلب الطابع المتعدد األبعاد للتحول الرقمي وقةالته  

كنولوجيا المعلومات والتصةةةةةالت، بما في ذلك في بالتنمية مجموعة من المهارات تتجاوا المعرفة التقنية بت
مجالي الحد من الفقر وتخطي؛ القتصاد الكلي. وسل؛ المتحاور الضوء على دور مبادرات و حوث منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان القتصةةةةةادي في خدمة النظام الدولي كيما يتعلق بالحوكمة الرقمية. ومن شةةةةةأن  

في تحقيق تحول رقمي عادل للجميع، وكذلك في تحقيق النتعا    رئيسةةةةةةةةةةياا   ي دوراا التعاون اإلنمائي أن ي د
أن يسةةةةاعد التعاون على التحقق من أن السةةةةياسةةةةات والشةةةةراكات    وتعزيز القدرة على الصةةةةمود. ويمكن أيضةةةةاا 

رقمية  ، من خالل دعم لبنةات البنةاء الوتنيةة واإلقليميةة للنظم اإليكولوجيةة الشةةةةةةةةةةةةةةامالا   رقميةاا  تةدعم مسةةةةةةةةةةةةةةتقبالا 
المسةةةةةةةةتدامة، وكذلك من خالل تمويل رقمي يفي بالغرض، مع قدر أكبر من البتكار والمرونة وعلى نطا   
أوسةةةةةةع. وينبغي أن تلتزم السةةةةةةياسةةةةةةات والشةةةةةةراكات الرقمية باسةةةةةةتراتيجيات الرقمنة الشةةةةةةاملة، وتنه  بالدراية  

، وت يد الحوار الدولي الشةةةةةةةةامل.  الرقمية، وتقوم على المشةةةةةةةةاركة في التحالفات التتارية، وتعزا الضةةةةةةةةمانات
ويشةةةمل دعم لبنات البناء الرقمية تطوير المنافع العامة الرقمية، وتصةةةميم بنية تحتية عامة رقمية مسةةةتدامة،  

، وتحسين قاعدة  وسد فجوات الستخدام، وتحفيز تصميم واستخدام التكنولوجيات الرقمية المس ولة اجتماعياا 
يادة الموارد المخصةةةةةةصةةةةةةة لتمويل الرقمنة، ل سةةةةةةيما في ظل تقل  هامش  األدلة. وعالوة على ذلك، يلزم ا 

على اسةةةتفسةةةارات المشةةةاركين، لحظ المتحاور أن تقرير   التدخل المتا  في مضةةةمار السةةةياسةةةة العامة. ورداا 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصةةةةةةةةةادي يقدم وجهات نظر مختلفة بشةةةةةةةةةأن كيفية إشةةةةةةةةةرا  الجهات  

 لقطا  الخاص.الفاعلة في ا

وفي المناقشةةةةة التي تلإ ذلك، أشةةةةار عدة مشةةةةاركين إلى أهمية التعاون والتتار بين البلدان )على   -32
بين الهييةات الحكوميةة ومع القطةا  الخةاص   الصةةةةةةةةةةةةةةعيةدين الثنةائي والمتعةدد األتراف( وداخةل البلةدان )مثالا 
ى أن التحول الرقمي يشةةكل ركيزة أسةةاسةةية  والجهات الفاعلة في المجتمع المدني(. وأشةةار أحد المشةةاركين إل

، مع التركيز على التصةةةةةةال  2022بالنسةةةةةةةبة إلندونيسةةةةةةةيا خالل فترة رئاسةةةةةةةتها لمجموعة العشةةةةةةةرين في عام  
اإللكتروني والمهةارات الرقميةة والةدرايةة الرقميةة وتةدفقةات البيةانةات عبر الحةدود والتةدفق الحر للبيةانةات بثقةة؛ 

ره من المحافل الدولية في تبادل اآلراء ووةةةةةةةةةةةةةةع مباد  لتحسةةةةةةةةةةةةةين إدارة  وشةةةةةةةةةةةةةدد على أهمية األونكتاد ومي
البيانات. وأبرا بع  المشةةةةةاركين أهمية المعايير، ول سةةةةةيما كيما يتعلق بالتصةةةةةالت السةةةةةلكية والالسةةةةةلكية  
والتجةارة اإللكترونيةة )مثةل المةدفوعةات( وشةةةةةةةةةةةةةةةددوا على الحةاجةة إلى جهود التنسةةةةةةةةةةةةةةيق بين وكةالت التوحيةد  

. وشةةدد عدة مشةةاركين على الفائدة من إنشةةاء لليات وتنية لوةةةع القواعد المتعلقة بالتجارة الرقمية  القياسةةي
والجمع بين الجهات الفاعلة الوتنية في القطاعين العام والخاص. وتلب بع  المشةةةةةةةةةاركين إلى األونكتاد  

داف مشةتركة من أجل  وميره من الم سةسةات تيسةير المزيد من فرص الحوار بين البلدان، ووةةع مباد  وأه
تحقيق أقصةةةةةى قدر من المكاسةةةةةب من القتصةةةةةاد الرقمي، والتقليل إلى أدنى حد من المخاتر. وتلب عدة  

 مشاركين ايادة الدعم الدولي للرقمنة في البلدان النامية.

 الفريق العام  المعني بقياس التجارة اإللكترونية واالقتصاد الرقمي  -جيم 
 (من جدول األعمال 4)البند 

للفريق العامل المعني بقياس التجارة اإللكترونية والقتصةةاد الرقمي  الثاني  عرض رئي  الجتما    -33
(. وقةد نةاقش الجتمةا  المواةةةةةةةةةةةةةةةيع الثالثةة التةاليةة التي اتفق  TD/B/EDE/5/3)الثةاني  تقرير الجتمةا   

اإللكترونية والقتصةةةةاد الرقمي    عليها فريق الخبراء الحكومي الدولي: التقدم المحرا في  ياس أعمال التجارة
التي تضةةةةةطلع بها المنظمات الدولية ذات الصةةةةةلة؛ والخطوات المقبلة في تنفيذ دليل األونكتاد المنقق إلنتات  

؛ واسةةةةةةةةتخدام مصةةةةةةةةادر البيانات مير المسةةةةةةةةتمدة من 2020اإلحصةةةةةةةةاءات المتعلقة بالقتصةةةةةةةةاد الرقمي لعام  
اإللكترونية والقتصةةةاد الرقمي. وخالل الجتما ، سةةةل؛ الفريق  اسةةةتقصةةةاءات لتكملة القياس التقليدي للتجارة  
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العامل الضةةةةوء على األهمية المتزايدة والملحة للحاجة إلى إحصةةةةاءات القتصةةةةاد الرقمي من أجل تقييم أثر 
الجائحة وتوجيه السةةةةياسةةةةات الرامية إلى السةةةةتفادة من القتصةةةةاد الرقمي من أجل النتعا  في فترة ما بعد  

و ناء القدرة على الصةةةمود، وتسةةةريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المسةةةتدامة. و اإلةةةةافة إلى    الجائحة،
ذلةك، نةاقش الفريق العةامةل لخر األعمةال التي اةةةةةةةةةةةةةةةطلعةإ بهةا مختلف المنظمةات الةدوليةة في مجةال  يةاس  

المكتسةةةةةةبة في اسةةةةةةتخدام  التجارة اإللكترونية والقتصةةةةةةاد الرقمي، والتقدم المحرا في بناء القدرات، والخبرات  
مصادر البيانات مير المستمدة من استقصاءات ألمراض هذا القياس. وأماط تحليل مبكر لآلثار اإليجابية  
على التجةةارة اإللكترونيةةة خالل الجةةائحةةة اللثةةام عن التفةةاوتةةات الكبيرة بين الشةةةةةةةةةةةةةةركةةات والبلةةدان والمنةةاتق  

  الفريق العامل إلى أن البلدان النامية بحاجة إلى  يتعلق بالقتصةةةةةةةةةةةةاد الرقمي. وعالوة على ذلك، خل كيما
من   عملية مسةةةةةةتمرة لبناء للقدرات، لي  فق؛ من أجل اإلنتات التقليدي لإلحصةةةةةةاءات الرسةةةةةةمية ولكن أيضةةةةةةاا 

أجل وةةةةةةع أسةةةةةاليب لالسةةةةةتفادة من مصةةةةةادر البيانات البديلة. وقد لحظ الخبراء في الجتما  أن الجداول  
إلحصةةةاءات الرسةةةمية القائمة على الدراسةةةات السةةةتقصةةةائية والسةةةجالت اإلدارية  الزمنية للتحقق من قةةةحة ا

وتجهيز هذه اإلحصةةاءات واجهإ ةةةغوتاا بسةةبب الحاجة إلى إجراءات سةةريعة للتصةةدي للجائحة في شةةكل 
بيانات ديمغراكية وقةةةحية ورقمنة. وفي هذا السةةةيا ، ركزت المناقشةةةات على الكيفية التي ت دي بها الرقمنة  

يير جذري في أسةاليب الدراسةات السةتقصةائية لإلحصةاءات الخاقةة باألعمال التجارية، بما في ذلك  إلى تغ
في هذا الصةةدد من المكتب اإلحصةةائي   ما يتعلق بالتجارة اإللكترونية والقتصةةاد الرقمي؛ وقدم الرئي  مثالا 

ع بها في األونكتاد  التحادي في سةةةةةةةةويسةةةةةةةةرا. ورحب الرئي  بالتقدم المسةةةةةةةةتمر في أعمال القياس المضةةةةةةةةطل
و التعاون مع المنظمات الدولية األخرى، بما في ذلك نشةةةةةةةةةةةةةر الدليل المنقق إلنتات اإلحصةةةةةةةةةةةةةاءات المتعلقة  

والترجمة الجارية للدليل والمواد التدريبية ذات الصةةةةةلة. وأشةةةةةار إلى أن فريق    2020بالقتصةةةةةاد الرقمي لعام  
لشركاء اإلنمائيين على توفير التمويل للتدريب وترجمة الخبراء الحكومي الدولي يمكن أن ينظر في تشجيع ا

المزيةد من الموارد المعركيةة إلى لغةات مختلفةة وتقةديم أنوا  أخرى من المسةةةةةةةةةةةةةةةاعةدة التقنيةة في محةال  يةاس  
القتصةةةةةةةةةةةةاد الرقمي إلى المكاتب اإلحصةةةةةةةةةةةةائية الوتنية في البلدان النامية. وذكر الرئي ، نيابةا عن الفريق  

م المعارف كيما يتعلق بقياس القتصةةةةةةةةاد الرقمي أمر حيوي في الفترة الحالية التي تتسةةةةةةةةم  العامل، أن تقاسةةةةةةةة
بتطورات سةةةةةةةريعة وأن الخبراء يتطلعون إلى اسةةةةةةةتمرار الجتماعات التي تسةةةةةةةمق بمثل هذا التبادل. وأكد أن  

ّد محفالا  لتقديم التوجيه التقني للمسةةةةةةةةةاعدة في بناء قدرات البلدان على السةةةةةةةةةتفادة من   يماا   الفريق العامل ُيع 
 القتصاد الرقمي المتطور.

ورحب الخبراء بعمل األونكتاد والفريق العامل واتفقوا على المواةةةةةةةةةةةةيع المقترحة لجتماعه الثالل   -34
أحد المشةةةاركين بشةةةأن ما إذا  على سةةة ال من   )انظر الفصةةةل األول(. وخالل المناقشةةةة التي تلإ ذلك، ورداا 

كةان الفريق العةامةل قةد اتفق على تريقةة لقيةاس التجةارة اإللكترونيةة، ذكرت األمةانةة أن هةذا القيةاس ل يزال 
وأن بع  اإلرشةةةةةةةةةةادات متاحة في دليل إنتات اإلحصةةةةةةةةةةاءات المتعلقة بالقتصةةةةةةةةةةاد الرقمي لعام    جارياا   عمالا 

تبةادل خبرات أقةةةةةةةةةةةةةةحةاب المصةةةةةةةةةةةةةةلحةة الوتنيين والةدوليين  . ويتمثةل أحةد أهةداف الفريق العةامةل في  2020
واألوسةةةةةةةاط األكاديمية في  ياس التجارة اإللكترونية والبييات المالئمة، بقية التوقةةةةةةةل إلى تعاريف ومعايير  
إحصةةةةةةةائية عملية والتفا  على إرشةةةةةةةادات من أجل التحسةةةةةةةين المطرد لدقة وتوافر اإلحصةةةةةةةاءات الرسةةةةةةةمية  

نيةة، إلى جانب القةابليةة للمقةارنة الدوليةة. وأشةةةةةةةةةةةةةةار مشةةةةةةةةةةةةةةار  لخر إلى أن التعاون  المتعلقةة بالتجةارة اإللكترو 
المتعدد األتراف ينبغي أن ييسةةةةةةةةةةةر تبادل البيانات ألمراض البحل واإلحصةةةةةةةةةةةاءات لكي تتوافر لواةةةةةةةةةةةةعي  

ودقة في سةيا  تشةجيع السةياسةات التي ترمي    السةياسةات وميرهم من أقةحاب المصةلحة قةورة أكثر شةمولا 
 كيما يتعلق بالتنمية المستدامة. لتحولت الرقمية أكثر جدوى وشمولا وتأثيراا إلى جعل ا
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 المساة  التنظيمية -عالثاا  

 انتخاب أعضاء المكتب  -ألف 
 من جدول األعمال( 1)البند 

انتخب فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية والقتصةةةةاد الرقمي، في جلسةةةةته  -35
، السةةةةةةةيد فابريان روديارد )إندونيسةةةةةةةيا( رئيسةةةةةةةاا له،  2022نيسةةةةةةةان/أبريل   27فتتاحية، المعقودة في العامة ال

 مقرراا. -والسيد ماتياس فرانكي )كندا( نائباا للرئي  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العم    -باء 
 من جدول األعمال( 2)البند 

أقر فريق الخبراء الحكومي الدولي، في جلسةةةته العامة الفتتاحية أيضةةةاا، جدول األعمال الم قإ،   -36
 . وكان جدول األعمال كما يلي:TD/B/EDE/5/1كما يرد في الوثيقة 

 انتخاب أعضاء المكتب -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2

اآلثةار المترتبةةة على : قمنتةةهفي ظةل اقتصةةةةةةةةةةةةةةةاد تتزايةد ر  19-التعةةافي من جةائحةةة كوفيةةد -3
 التنمية المستدامة

 الفريق العامل المعني بقياس التجارة اإللكترونية والقتصاد الرقمي -4

جدول األعمال الم قإ للدورة السةةةادسةةةة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة   -5
 .اإللكترونية والقتصاد الرقمي

 . حكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية والقتصاد الرقمي اعتماد تقرير فريق الخبراء ال  - 6

 اعتماد تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية واالقتصاد الرقمي  -جيم 
 من جدول األعمال( 6)البند 

مي، في جلسةةةةةةةةةةته  أذن فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اللكترونية والقتصةةةةةةةةةةاد الرق -37
المقرر، تحإ إشةةةةةةةةةراف   -، أن يعد نائب الرئي   2022نيسةةةةةةةةةان/أبريل    29العامة الختتامية، المعقودة في 

 الرئي ، الصيغة النهائية للتقرير المتعلق بدورته الخامسة بعد اختتام الدورة.
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 المرفق

 *الحضور  

 :مجل  التجارة والتنميةحضر الدورة ممثالت وممثلو الدول التالية األعضاء في  -1

 التحاد الروسي

 أذر يجان

 األرجنتين

 األردن

 إسبانيا

 أستراليا

 إستونيا

 إكوادور 

 ألبانيا
 ألمانيا

 اإلمارات العر ية المتحدة

 إندونيسيا

 أورومواي

 أومندا

 أوكرانيا

 اإلسالمية( -إيران )جمهورية 

 إيطاليا

 باكستان

 البحرين

 بر ادوس

 البرتغال

 بلغاريا

 بنغالديش

 بنما

 بنن

 بوركينا فاسو

 المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 بيرو

 تايلند
 تركيا

 ترينيداد وتو امو

 تشيكيا

  

لين. ولالتال  على قائمة المشاركين، انظر الوثيقة  *  .TD/B/EDE/5/INF.1تتضمن قائمة الحضور هذه المشاركين المسجَّ

 تومو

 تون 

 جامايكا

 الجزائر 

 الجمهورية الدومينيكية

 جمهورية تنزانيا المتحدة

 جمهورية كوريا

 جيبوتي

 رومانيا

 اامبيا
 سري لنكا

 سنغافورة

 السنغال

 سويسرا

 شيلي

 الصين

 العرا 

 عمان

 مابون 

 مامبيا

 مواتيمال

 الفلبين

 البوليفارية( -فنزويال )جمهورية 

 فييإ نام

 كاااخستان

 كمبوديا

 كندا

 كوستاريكا

 الكونغو

 كينيا

 لبنان

 لكسمبرغ
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 ماليزيا
 مصر 

 المغرب
 المكسيك

 المملكة العر ية السعودية

المملكةةةةة المتحةةةةدة لبريطةةةةانيةةةةا العظمى  
 وليرلندا الشمالية

 موريشيوس

 مواامبيق

 ناميبيا

 نيبال

 النيجر 

 نيجيريا

 الهند

 هولندا

 اليابان

 اليمن

 وحضر الدورة  ممثلو المنظمات الحكومية الدولية التالية: -2

 التحاد األفريقي

 م سسة تنمية األنديز 

 المنظمة الستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية

 التحاد األورو ي

 البنك اإلسالمي للتنمية

 منظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصادي

 المنظمة الدولية للفرنكوفونية

 :وكانإ أجهزة وهييات و رامج األمم المتحدة التالية ُممثَّلة في الدورة -3

 التحاد الدولي لالتصالت

 مكتب مبعوث األمين العام المعني بالتكنولوجيا

 للمشاريع اإلنتاجيةقندو  األمم المتحدة 

 مجموعة البنك الدولي

 منظمة الصحة العالمية

 منظمة التجارة العالمية

 :وكانإ المنظمات مير الحكومية التالية ممثَّلة في الدورة -4

 الفية العامة

 الجمعية الدولية لوحدة وثقة المستهلكين

 رابطة ملو ال إكسبري 

 منظمة القرية السويسرية
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