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 مجلس التجارة والتنمية

 فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية واالقتصاد الرقمي

 السادسةالدورة 

 2023أيار/مايو   12-10جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 3البند  

 2030كيفية تسخير البيانات لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام   

 مذكرة من إعداد أمانة األونكتاد  

 موجز  
المسااااااااااااااتاداما   تتنااول ذا ا الما  ال الادور الا ن يم ن أي تؤلياا البيااتااي  خ ت الت ميا  التنميا    

وأصااااااااااات ت البياتاي والتانياي الاقمي  تزلال أذمي   خ رصاااااااااااد التنمي  المساااااااااااتدام  وت  يا ا.  . 2030 لعام
وتناقش ذ ا الم  ال الت دياي التخ تعتاض ساابلت تسااالا البياتاي وتد ا ا عبا ال دول، وم ساايما ييما  لن  

 قتصاال الاقمخ وتااسام ا على ت و أر ا إتصاا ا  البلداي النامي ، إلى جاتب سابت جنخ الووادد المتتتي  من ام
 2030والياق التخ يم ن أي تساااااا ا   ا الن ن الواني  واةقليمي  والدولي   خ تسااااااالا البياتاي لاي  عام 

و خ تدارك التتملا الناجا عن األزماي التخ حدثت  خ اآلوت  األملال. و خ ذ ا السااااااااياق، ي تسااااااااخ توالد 
رل البياتاي العالمي  وبناء الادراي   دف سااااااااااااد الووواي التخ ت ااااااااااااو  البياتاي  عاى التعاوي الدولخ  خ إلا

 وال غااي الاقمي  أذمي  بالغ  للتم ن من إقام  مستابت أ ضت للناس والكو ب.
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 مقدمة  

 تموز/ 13باتتاع إجااء الموا ا  الصاااااااامت  ال ن امت تا  خ   قار أعضااااااااء مولر التوارل والتنمي ، -1
، أي ينصااب تا لز الدورل السااالساا  لوابت الابااء ال  ومخ الدولخ المعنخ بالتوارل اةلكتاوتي   2022يوليا 

 . ( 1) "2030وامقتصال الاقمخ على موضوع "ريفي  تسالا البياتاي لت الت مي  التنمي  المستدام  لعام 

ي ساتعاي با  خ حت العديد من الت دياي امقتصاالي     رديسايا    اساتااتيويا   البياتاي رصالدا    وأصات ت -2
عن صاااوي حاوق اةتسااااي  وامجتماعي  والبلئي  و خ إيوال قيم  ماصااا  واجتماعي  على حد ساااواء،  ضااا   

ياي التنمي   والسااااااا م واألمن وامساااااااتدام  البلئي . ومن باااااااتي اساااااااتادام البياتاي أي يعلن على مواج   ت د
 العالمي ، م ت الواد اي وتغلا المناخ، وأي يعزز الاماء، إي ذو أ ليا إلارل حسن .

وبم ن أي تسااااااذا البياتاي وتد اات ا  خ ت الت األذداف امقتصاااااالي  وامجتماعي  والبلئي  لاي    -3
ديدل لومع البياتاي  خ  ، يم ن أي تسااعد األسااللب الو)األذداف( بياباتلن رديسالتلن ذما  أوم   2030عام 

حسااان التتمت  خ ما ي  از من تادم  خ ت الت أذداف التنمي  المساااتدام  باساااتكمال اةحصااااءاي الاسااامي . 
وبم ن التوساااااع  خ تضاااااملن المعلوماي المساااااتمدل من البياتاي  خ إعدال ساااااياسااااااي  عال  وأر ا  واءل  خ  

، يم ن للبياتاي وتد اات ا   خ الوقت الوعلخ. ثاتيا  اسااااااااتادام الموارل  خ ما يعول بالنوع على الناس والكو ب 
وتلال التادم ت و ت الت األذداف. و خ الوقت    أي تدعا اسااات دال حلول تكنولوجي  باااتى ت دف إلى تساااابع

توساااااااااااا، قد ي وي لعدم امرتاال  خ معالو  البياتاي ضااااااااااالع  خ ت الت تتادن إتمادي   لا متكا ئ  إلى حد  
 تت وبعوق ت الت األذداف.ربلا وباوض ألاء اةتتا 

، تسااااااارع امتواا  وبتتخ موضااااااوع ذ ا الدورل  خ الوقت المناسااااااب لامساااااا  أسااااااتا  رديسااااااي . أوم   -4
التصااااااعدن  خ تد ااي البياتاي الدولي  م ل الواد   عندما اتتالت أت اااااي  عديدل إلى اةتتاتت. وب ااااالا 

ال ت اي العالمي  بتحوام    2022األتتاتت ستعبا، ب لول عام  أحد التاديااي إلى أي حا   ماور  اوتو ول
ومع ذلك،  إي  .  ( 2) 2016تووق تظلات ا  خ جميع "سااااااااااااانواي اةتتاتت" الساااااااااااااابا  موتمع  حتى ت اي  عام 

الزبالل  خ حا   البياتاي والتوسااااااع  خ ا تنام ال يم  من امقتصااااااال الاقمخ م تتوزع بالتساااااااون  لن البلداي 
لا من البلداي النامي  والمتوساااااااااااي  الدمت  ني  بالبياتاي وذخ منتو  رديساااااااااااي  ل ا، ومع ذلك ولامل ا،  ك  

تتا ز حا اا  البياااتاااي  خ الغااالااب األعا على اول اابالن رديسااااااااااااااللن، ذمااا  لن  ناادا والومياااي المت اادل 
؛ خ  خ مااحلا األولىالت ول الاقمو .  ( 3) األماب ي  وآساايا وبلن  ندا والومياي المت دل وأوروبا )اتظا ال اا ت(

مساااااااتادمخ اةتتاتت من األباااااااااس وال اااااااا اي وامساااااااتادام المتزايد للواقع ام تااضاااااااخ    مع ازليال عدلو 
والمعزز وإتتاتات األباااااااااااااايااء وملياار تكنولوجياا الولات الااامر لل اااااااااااااات ااي الالوبا  ذاي النيااق العاب  

 .بياتاي  خ امرتواع ب دلي توقع أي تستما حا   الوالبياتاي الضام  وال  اء امصيناعخ، 

  

تد ااي البياتاي عبا ال دول والتنمي      2021تاابا امقتصال الاقمخ لعام  ،  2021تستند ذ ا الم  ال إلى حد  بلا إلى األوتكتال،  (1)
ال ن يتضااااااااامن مصاااااااااالر البياتاي والمااجع  (، ، جنيفE.21.II.D.18)من اااااااااوراي األما المت دل، رقا المبيع    لمن تتد ت البياتاي

 . النظلال، ما لا ي ا إلى م ف ذلك
(2) TD/B/EDE/5/2; Global News Wire, 2018  تتوقع سااااايسااااا و أي تتواوز حا   ماور  اوتو ول اةتتاتت  خ السااااانواي ،

 . ت ابن ال اتخ/تو مبا 27الامر تظلات ا  خ تاربخ اةتتاتت، 
 . 19، صو   2021األوتكتال،  (3)

https://undocs.org/ar/TD/B/EDE/5/2
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 تطور عرض النطاق األقاليمي الدولي، سنوات مختارة  

 
 .2021األوتكتال،  المصدر 

 ذخ توقعاي. 2024غيغابايت.  ياتاي عام  1 000تلاابايت واحدل تساون  م حظاي 

، اتاو  مؤباااا التنمي  الت ااااب  ال ن ي ير أبعال التنمي  الت ااااب  الاديساااي ، ألول مال من  وثاتيا   -5
 خ الماد  من البلداي اتاوضااااااااااات،  خ   90إت اااااااااااادا، بسااااااااااابب الواد   و لاذا من األزماي،  وخ أر ا من  

  ، قيماا  المؤبااااااااااااااا، "ممااا أعااال العااالا إلى الوقاات الاا ن أعاااب اعتمااال مياا  التنمياا 2021أو    2020 عااام
وتتيح اةم اتاي المبتكال التخ يو اذا تسااااااالا البياتاي وتد اات ا  اصاااااا   .  ( 4) باللت" 2030المسااااااتدام  لعام 

  ت سلن الاصد وتسابع وتلال التادم. 2030لتعوب  التتملا ال ن حدل  خ ت الت مي  عام 

، يما الكو اب  نايا  ت ول ييماا يتعلت  تغلا المنااخ تنا ر باازلياال تاتثلاا باااااااااااااادل  خ ساااااااااااااابات  وثاال اا   -6
الليش والتنوع البلولوجخ. و خ ذ ا الساااااااااااياق، يم ن أي تسااااااااااا ا البياتاي والاقمن   خ ال ؤول لوي التدذور 

ادت  خ الوقت  البلئخ باساااتادام ما، على سااابلت الم ال،  خ ت سااالن إلارل الياق  وزبالت ا  واءل ورصاااد المو 
ال  ياخ واساات دال تكنولوجياي جديدل مناوضاا  امتتعاثاي. ومع ذلك،  اد تؤلن زبالل اليلب على الساالع 

إلى تسااااااابع التدذور لعدل أسااااااتا  من  لن ا ارتواع مسااااااتوباي اليلب على الموال  والادماي الاقمي  أيضااااااا  
 .( 5) الاام وزبالل  مياي النواياي اةلكتاوتي 

ماتلو    يتساااااااا الم ااااااا د العالمخ ل سااااااان تساااااااللا البياتاي بالتوز  ألي البلداي تعتمد ت  وا  ، ورابعا   -7
وثم  . 2021 تاابا امقتصاااااااااال الاقمخ لعاملتنظيا البياتاي وتد اات ا عبا ال دول وحمايت ا،  ما يتبلن من  

لا  بالبياتاي وتد اات ا.  و خ   ا المواهيا األساسي  المتع قصور  خ التعاربف الم تا   المتوت علل ا عالميا  
وقد ياوض ذلك قا لي  الت اغلت التتاللخ للنواذ إلى البياتاي وت اار  ا، بما  خ ذلك عبا ال دول. ول ساتوالل 
من إم اتاي تيوبا البياتاي، ي تاج واضاااعو الساااياسااااي  خ البلداي المتادم  والنامي  إلى إعدال أاا ةلارل  

  

 (. رك، تلوبو E.22.III.B.4)رقا المبيع  2021/2022تاابا التنمي  الت اب  ، 2022 اتامن األما المت دل اةتمادخ،  (4)

  . /https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3 اتظا (5)
 . 2023  تا اما ع على جميع المواقع الم ار إلل ا  خ ال وابخ  خ بتاط/ باايا م حظ 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
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لواني ، مع تونب إعاق  الواس التخ يم ن اقتناصا ا من ت اااا البياتاي البياتاي تساعى لتلبي  األولوباي ا
ب اااااااااااا ت  لا  2030عبا ال دول. وتتوزع الادراي والياقاي ال زم  لتسااااااااااااالا البياتاي لت الت مي  عام 

  خ ت الت تتادن منصو  من استادام البياتاي. متساو يعوق المضخ قدما  

تسااا بمسااتوى عال من هيمن  المنصاااي الاقمي  العالمي  التخ ، م يزال امقتصااال الاقمخ ي ومامسااا   -8
تساااييا على حصاااة  بلال من البياتاي العالمي  وقدرت ا على إيوال ال يم  المتاتت  على ذلك وامسااات واذ 
علل ا. وتؤلن ذ ا ال يمن  إلى تا لز الاول السوقي  وذخ قد تؤلن إلى تعزبز أوجا عدم المساوال  لن البلداي 

من ال د من ا. ول لك، من الم ا النظا  خ  يفي  إلارل البياتاي على المساااااااااااتوى العالمخ و خ   دم   ولامل ا
من أي تظات  خ    ساااااااااااااابات تم امن البلاداي النااميا  من تعزبز الاادراي الم ليا  على إيواال ال يما  وا تناام اا،  ادم  

 .( 6) للمنصاي الاقمي  ومست لك  ل ا الغالب األعا مستادم 

ضاااااوء ذ ا الالفي ، يبلن الوصااااات األول من ذ ا الم  ال المساااااادت الاديساااااي  الم اااااتا    لن و خ  -9
البلداي النامي  الماتتي   تد ااي البياتاي عبا ال دول؛ و خ الوصااااااااااات ال اتخ، ت ت ف السااااااااااابت الكولل  بونخ 

؛ وب سال  الضاوء،  خ  ا  الووادد المتتتي  من امقتصاال الاقمخ الاادا على البياتاي وتااسام ا ب ا ت أر ا إتصاا 
الوصااااات ال الف، على الن ن الواني  والدولي  للتصااااادن لت دياي امقتصاااااال الاقمخ ييما  لن البلداي النامي ؛ 

؛  2030وتناقش  خ الوصااااااااات الاابع اآلثار المتاتت  على تد ااي البياتاي عبا ال دول  خ ت الت مي  عام  
النااش الدادا ب ااي إلارل البياتاي لت الت أقصاى قدر  وبتناول الوصات الاامر أ ضات السابت للمسااذم   خ 

 من الووادد اةتمادي .

وتسااااتند ذ ا الم  ال إلى األساااائل  التوجل ي  التالي ، على الن و ال ن قارا أعضاااااء مولر التوارل  -10
  2022تموز/يوليا  13والتنمي ، من م ل إجااء الموا ا  الصامت  ال ن اتت ى  خ 

يا الاديسااااي  المياوح  على البلداي النامي   خ مضاااامار تد ااي البياتاي  ما ذخ الاضااااا )أ( 
 عبا ال دول؟

 ؟ما ذو الميلو  حتى يتسنى تااسا  وادد امقتصال الاقمخ على ت و أر ا إتصا ا   ) ( 

ما ذخ السااااياساااااي وتدا لا الدعا الواني  والدولي  التخ يم ن أي تساااااعد  خ التصاااادن  )ج( 
  ا البلداي النامي   خ موال التوارل اةلكتاوتي  وامقتصال الاقمخ؟للت دياي التخ تواج 

ماا ذخ اآلثاار المتاتتا  على تاد اااي البيااتااي عبا ال ادول على الصااااااااااااااعلادين اةقليمخ  )ل( 
 ؟2030والدولخ ييما يتعلت  ت الت مي  عام 

يا إم اتاي ما ذخ أ ضاااات اابا  للمساااااذم   خ النااش الدادا حول إلارل البياتاي لتعظ )ه( 
 تيوبا البياتاي؟

 تدفقات البيانات عبر الحدود: القضايا الرئيسية فيما بين البلدان النامية -أوالا  

أعالي الاقمن  الساابع  ت ا لت السابت التخ يتواصات   ا األباااس وال اا اي   ، خ العاول األملال -11
وت لا   وبعملوي وبتساااااااااااااوقوي وبوجدوي ال يم  وبتتاللوت ا. وتوجد ذ ا الاقمن  الاادم  على البياتاي  اصاااااااااااااا  

تتزايد  عالمي ، لتاساااااااايخ اآلثار اةيوا ي  وتلييف اآلثار الساااااااالبي . و   ت دياي عالمي ، و  ذما يتيلب حلوم  
 أذمي  البياتاي وتد ااي البياتاي عبا ال دول من أجت التنمي .

  

 . TD/B/EDE/4/2اتظا  (6)

https://undocs.org/ar/TD/B/EDE/4/2
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، يم ن اساتادام البياتاي  أوم    :، يم ن أي تؤلن البياتاي وظيوتلن ذما2030و خ ساياق مي  عام   -12
  المومعا  التخ يتا ت وبل اا إلى ذ ااء البيااتااي ل يااس التاادم الم از ت و ت الت أذاداف التنميا ، أن البيااتااي
المتعلا  بتذداف التنمي  المسااتدام . وب اامت ذلك البياتاي المسااتمدل من المؤبااااي اةحصااادي  التاللدي  ولكنا  

أسااااااللب جديدل لومع البياتاي تساااااتند،  خ ما تساااااتند إليا، إلى البياتاي الضاااااام  والتعلا    قد يتضااااامن أيضاااااا  
آلسايا والم ي  ال ال  و اق  العمت المعني     اآللخ.  على سابلت الم ال، قامت اللون  امقتصاالي  وامجتماعي  

باساااااااااااتادام البياتاي الضاااااااااااام  لت الت أذداف التنمي  المساااااااااااتدام   خ إاار لون  الابااء المعني  بالبياتاي  
 توميع أم ل  واني  على استادام البياتاي الضام     الضام  وعلوم البياتاي أل ااض اةحصاءاي الاسمي 

 . ( 7) ،  خ إاار جميع األذداف باست ناء ذدف واحدمؤباا   64لاصد التادم الم از  خ 

، يم ن اسااااااااااااااتاادام البيااتااي ةت اااااااااااااااء ا تكااراي وتكنولوجيااي جاديادل تعتماد على البيااتااي،  وثااتياا   -13
باسااااتادام أج زل امساااات ااااعار وإتتاتت األبااااياء واألقمار الصااااناعي  والتعلا اآللخ، يم ن امسااااتعات    ا  خ  

ل  خ سااد ثغااي معلن   خ التنمي  امقتصااالي  وامجتماعي  والبلئي ، أن البياتاي الااصاا   إيوال حلول جديد
بتذداف التنمي  المسااااااتدام .  وخ با وا  لنيا الوديدل، على ساااااابلت الم ال، أعدي متالرل األما المت دل لور  

 لللن، ألال لاساااااااا النت  العالمخ، بالتعاوي مع أحد مادمخ مدماي امتصاااااااامي السااااااالكي  وال سااااااالكي  الم
مااد  ت اابد السا اي  خ أعاا  الزمزل؛ وبتعاوي مصااف التنمي  اآلسالون مع الم اتب اةحصاادي  الواني   
لتيوبا اساااتادام مصاااالر البياتاي المبتكال  خ عملياي تاديا المناات الصاااغلال التخ يم ن أي تكوي مولدل 

المساتابت، يم ن أي تسااعد األ كار المساتالصا  من و خ  .  ( 8) ب ا ت ماس  خ وضاع مااد  أر ا لق  للواا
 .ذ ا الن  ن الوديدل  خ وضع  اامن رعاي  أر ا است دا ا  

تتد ت  ياتاي   لال عبا ال دول للتا تازبن ا   ، وبالنظا إلى هي ت اةتتاتت   ت   مؤلو  من بت اي  - 14
لبيااتااي والمعلومااي وراء ملت ال يما  من وت للل اا وت وبل اا إلى ذ ااء رقمخ. وتكمن ذا ا التاد اااي العاالميا  ل 

وباةضااا   إلى ذلك، ت االا الاصااادة الااصاا  للبياتاي إلى أي تد ااي البياتاي يم ن أي تساا ا  .  ( 9) البياتاي 
 اال يما  تن اااااااااااااات من توميع البيااتااي    خ زباالل ال يما ، أن أي البيااتااي الااام  خ حاد ذات اا قلللا  ال يما  تسااااااااااااابياا  

وت للل ا وت وبل ا إلى ر ى وحلول تكنولوجي . ول لك، يم ن أي يسااااااااعد توميع البياتاي من مصاااااااالر ماتلو   
عبا ال دول  خ إحااز تادم ت و ت الت األذداف.  على سااااااابلت الم ال،  اي تتالل البياتاي المتعلا  بالصااااااا    

 . ( 10) ساعد  خ تافيف آثار الواد    أساسيا   ا وإعدال اللااحاي، أماا  أثناء الواد   لدراس   لاوس  وروت 

 خ تنول  مي     وبنتغخ أي ينظا إلى البياتاي وتد اات ا ب ااا ت متزايد ب ساااتات ا ألال للمضاااخ قدما   -15
وتضملن ا  خ سياساي التنمي .  لد أي الم اسب ليست تلاادي . ومن الم ا ال اس على توزبع   2030عام 

، م ساااااااايما بمااعال الوئاي التخ تليش منصااااااااوا    ال يم  الااصاااااااا  أو امجتماعي  المتتتي  من البياتاي توزبعا  
بلال المتعدلل الونسااياي  من أي يساات وذ عدل قللت من البلداي وال ااا اي الك ذ اا   مسااتولدين،  دم   أوضاااعا  

على ال يما   خ الغاالاب األعا. وتاتاي عمليا  اسااااااااااااااتاادام البيااتااي والاقمنا  بااممت مي الااادما   خ الوقات  
التخ يوب معالوت ا بإعدال السااااياساااااي على مسااااتوباي ماتلو .  البياتاي  ال الخ  خ الاوى وعدم المساااااوال 

  

-https://www.unescap.org/kp/2021/big-data-sdgs-country-examples-compiling-sdg-indicatorsاتااظااا   (7)

using-non-traditional-data-sources . 
-https://www.unglobalpulse.org/project/population-displacement-estimates-from-mobileاتظا   (8)

network-data-in-papua-new-guinea/ and https://development.asia/insight/using-machine-learning-

satellite-images-map-poverty.   
  اآلثار المتاتت  على البلداي النامي  -إت ااااااااااء ال يم  وامسااااااااات واذ علل ا    2019تاابا امقتصاااااااااال الاقمخ لعام  ،  2019األوتكتال،  (9)

 (. ، جنيفE.19.II.D.17)من وراي األما المت دل، رقا المبيع 

(10) TD/B/EDE/5/2 . 

https://www.unescap.org/kp/2021/big-data-sdgs-country-examples-compiling-sdg-indicators-using-non-traditional-data-sources
https://www.unescap.org/kp/2021/big-data-sdgs-country-examples-compiling-sdg-indicators-using-non-traditional-data-sources
https://www.unglobalpulse.org/project/population-displacement-estimates-from-mobile-network-data-in-papua-new-guinea/
https://www.unglobalpulse.org/project/population-displacement-estimates-from-mobile-network-data-in-papua-new-guinea/
https://development.asia/insight/using-machine-learning-satellite-images-map-poverty
https://development.asia/insight/using-machine-learning-satellite-images-map-poverty
https://undocs.org/ar/TD/B/EDE/5/2
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بالاصااااااوصااااااي  وبوواتب حاوق اةتساااااااي  اتتي  أيضااااااا  ذخ أر ا ب  لا من موال مورل اقتصااااااالن، ألت ا م
عن األمن الاومخ والبلئ . و خ ذ ا لللت على ال اج  إلى اتتاع ت ن متكامت وبااااااامت  خ    ضاااااا     ،األماى 

 إعدال السياساي  خ مضمار البياتاي.

ي  و خ ساااااااياق تساااااااالا تد ااي البياتاي عبا ال دول، تظ ا  وول جديدل  خ البياتاي تزبد الوووا -16
،  2022.  وخ عام  المتعلا   تاللد النواذ الاقمخ وإم اتي  امتصااااااال اةلكتاوتخ  لن البلداي ولامل ا اتساااااااعا  

 خ الماد  من  36 خ الماد  من األ اال اةتتاتت  خ البلداي الماتوع  الدمت،  لنما اسااااتادم ا   92اسااااتادم  
ع  من حلف السااااااااع  واألساااااااعار، مما يعنخ أي  وواي واسااااااا  وتوجد أيضاااااااا  .  ( 11) األ اال  خ أقت البلداي تموا  

المساتادملن  خ البلداي النامي  ييلعوي على  ياتاي أقت من المساتادملن  خ البلداي المتادم .  على سابلت 
يووق ما يسااااااااتادما    الم ال، يسااااااااتادم مسااااااااتادم اةتتاتت العالن  خ  لد ماتوع الدمت عاض تياق تاللن

 .( 12) مال 17تظلاا  خ  لد مناو  الدمت بمادار 

وباةضاااااااااا   إلى ذلك، يعنخ التا لز المل وت للبياتاي  خ الساااااااااوق  خ عدل قللت من ال اااااااااا اي  -17
المتعدلل الونسااياي التخ تاع  خ الغالب األعا  خ الصاالن والومياي المت دل، أي التع  ي وتوي  خ وضااع 

 خ النواذ إلى البياتاي وتساااااالاذا،  تتساااااع  وول البياتاي  لن البلداي ولامل ا. وتسااااات ما  أ ضااااات من  لاذا
أربا بااااا اي المنصاااااي الاقمي   خ جميع أجزاء ساااالساااال  قيم  البياتاي العالمي ، أن  خ جمع البياتاي من 

الكا  ي م ل مدماي المنصاااااااااي التخ يتواعت مع ا المسااااااااتادم وتات البياتاي عبا األقمار الصااااااااناعي  و 
الت اب  وتازبن البياتاي وت للت البياتاي ومعالوت ا واسااااااااااااااتادام ا، على ساااااااااااااابلت الم ال من م ل ال  اء 
امصاايناعخ. وتعزز ذ ا امساات ماراي تتثلااي ال اات اي وامتواا إلى تا لز السااوق العالمي   خ امقتصااال  

 اي الت ف ووساااااااااادت التواصااااااااات  الاقمخ، يي دل مساااااااااتوى عال من التا لز  خ قياعاي معلن ، م ت م ا 
امجتماعخ والتازبن السا ا خ وتيبيااي ال ات  الم مول والتوارل اةلكتاوتي .  على سابلت الم ال ارتوعت، 

 50، ال صااااااا  المومع  للتواق على اةع تاي الاقمي   لن ممر منصااااااااي من 2022-2015 خ الوتال  
 .( 13)  خ الماد  70إلى أر ا من  

انياي الاادم  على البياتاي تعتمد على  مياي  بلال من البياتاي وتد ااي البياتاي، ألي الت   وتظاا   -18
ت اااااا ت البلداي ذاي الك ا   الساااااا اتي  العالي  مصااااااالر م م  للبياتاي الاام للعديد من ال ااااااا اي. و خ ذ ا 

  من البياتاي توس ا  خ وضع  لا مؤاي ألي ا تنام ال يم  السياق، قد تود  لداي تامي  عديدل أصغا حوما  
 يتا ز  خ ياد عادل قللات من الو ااي الوااعلا  العاالميا .  تصااااااااااااااتح البلاداي النااميا  عاضاااااااااااااا  ألي تكوي مورلا  
للبيااتااي الااام  لنماا تضاااااااااااااايا إلى أي تاد ع قيما  الاادمااي الااادما  على الا  ااء الاقمخ المسااااااااااااااتماد من ذا ا 

نظيا تاد ت البيااتااي باال اد من تاد ااات اا عبا البيااتااي. وقاد يؤلن ذلاك إلى أي تملات الم ااومي الوانيا  إلى ت 
ال دول.  لا أي الن ن امتواالي  قد تكوي ل ا آثار سااااالبي  على امقتصاااااالاي الم لي  وعلى التنمي  الم لي   
وقد تضااااالت  اس األعمال التوارب ، م ت ولوج أساااااواق لولي  أربا أو تكوي لدي ا مدم ي أر ا قدرل على 

ل ا اي الصغاى والمؤسساي الصغلال والمتوسي  ال وا. ول لك،  إي لعا اعتمال المنا س ، وم سيما  لن ا
سااااياساااااي صااااارم  واسااااع  النياق لتوالن البياتاي أو تد ااي البياتاي  لا المالدل، لوي ضااااماتاي  ايي  
تتعلت بالاصاااااوصاااااي  واألمن ولوي إي ء امعتتار الواجب ل اااااوا ت التنمي  امقتصاااااالي  وتوزبع الم اساااااب 

 ، أما ي لا الالت.عالم    بعا  توز 

  

(11) International Telecommunication Union, 2022, Measuring Digital Development: Facts and Figures 

2022 (Geneva) . 
 . الماجع توسا (12)

 . 24الصو    ،2021 ،األوتكتال (13)



TD/B/EDE/6/2 

7 GE.23-03664 

، ت دياي إضااااايي  على الصااااعلد الوانخ  وتواجا معظا البلداي النامي ، وم ساااايما أقت البلداي تموا   -19
 خ تسالا البياتاي، من  لن ا ضع  ال يارت األساسي  للبياتاي ومستوباي ال ا  المتدتي   خ اةتتاتت  لن  

ال غااي  خ األاا الاااتوتيا  والتنظيميا  وام تااار إلى اسااااااااااااااتااتيويااي  المواانلن وم ادوليا  الموارل المااليا  و 
ح ومي  ب اااااااتي تساااااااالا البياتاي. وبالتوازن مع ذلك، لدى معظا البلداي النامي  قدراي م دولل على رقمن  

 البياتاي وت وبل ا إلى ذ اء رقمخ من أجت ا تنام ال يم .

دول م يم ن تنظيماا ب اااااااااااااا ات  عاال على المسااااااااااااااتوى ألي تنظيا تاد اااي البيااتااي عبا ال ا  وتظاا   -20
 من المسااات سااان اتتاع ت ن عالمخ ومتوازي ةلارل البياتاي، حتى تدعا البياتاي ب ااا ت  امت   ،الوانخ  ا 

، مع وضع األبااس  خ لب العملي . ول لك، من الم ا أي ت ارك البلداي النامي  2030ت الت مي  عام 
البلداي المتادم  وامقتصاااااااااااالاي النابااااااااااائ   لبياتاي التخ ت يمن علل ا حاليا   خ المناق ااااااااااااي العالمي  ةلارل ا

الاديسااااااااااي . ولن يؤثا ت ن اةلارل الن ادخ الماتار على المسااااااااااتوباي الواني  واةقليمي  والدولي   خ التوارل  
ع  وام تكار والتادم امقتصااااااااالن   سااااااااب،  ت و خ موموع  من المسااااااااادت المتعلا  ب اوق اةتساااااااااي وتوزب

الم ااسااااااااااااااب الم ااا  من الاقمنا  وإتوااذ الاااتوي واألمن الاومخ وامسااااااااااااااتاداما  البلئيا . وبوجاا عاام، ينتغخ أي 
تساااااعد اةلارل العالمي  للبياتاي  خ التم لن من تتالل البياتاي من أجت تنمي  المنا ع العام  التخ يم ن أي 

، عا  خ الوقت توسااا األولوباي الواني  أيضااا  تعلن على التصاادن للت دياي اةتمادي  العالمي  الاديسااي  وتد
 وم سيما أولوباي البلداي النامي .

 الشروط األساسية لتوزيع المكاسب المتأتية من االقتصاد الرقمي بشكل أكثر انصافاا  - ثانياا  

ولكن يوب تسالا   2030تتيح ال لول الاادم  على البياتاي إم اتاي  بلال  خ ت الت مي  عام  -21
ذ ا اةم اتاي ب اا ت  عال. وبتيلب ذلك معالو  مسااادت متعدلل، من  لن ا ما تعلت بالووواي  خ البياتاي 

اتل  الاياعاي واألاا  والووواي الاقمي  وامساااااااااااات مار  خ البني  الت تي  والم اراي والادراي ال زم   خ م
الااتوتي  والتنظيمي  ومسااااااادت حاوق البياتاي والت  ا  ل ا وسااااااياساااااااي المنا ساااااا  والضاااااااادب حيال التا لز 

 ال الخ للم اسب والاول السوقي   خ امقتصال الاقمخ.

وبت ات العديد من م اسااااب امقتصااااال الاقمخ من م ل ساااالساااال  قيم  البياتاي، حلف يتا ت وبت  -22
  تاااي الاااام )عبا جمع البياااتاااي وت للل ااا ومعااالوت ااا إلى ذ اااء رقمخ( إلى منتن يم ن أي ي ات لم   البيااا
وبعد ال صااااااااااول على البياتاي والتانياي الاقمي  .  ( 14) أل ااض توارب  أو ي سااااااااااتادم لغاياي اجتماعي   ماليا  

أعدل.  امقتصااال الاقمخ توزبعا  الايول األولى  خ ساالساال  قيم  البياتاي وت و توزبع الم اسااب الم اا  من 
ولسد الووواي  خ البياتاي وإم اتي  امتصال، يوب تعزبز البني  الت تي  التخ تتيح الاقمن  على المستوباي 
الواني  واةقليمي  والدولي . وت ااااااامت البني  الت تي  الاقمي  جواتب م ت النواذ إلى بااااااات اي النياق العاب  

ليا  الساااااااااااااااعا  وماارز البيااتااي اآلمنا  وزباالل عادل تاااط تتاالل اةتتاتات حتى وتغييا  اةتتاتات المتنالا  عاا
يتساااااااانى ت ساااااااالن إم اتي  امتصااااااااال اةلكتاوتخ  خ جميع البلداي.  على ساااااااابلت الم ال،  خ ألماتيا، ي دف 

 إلى وضاااع معايلا لبني (،  Smart Africaأ اب يا ال  ي  )  الم ااااوع الاادد مقتصاااال البياتاي، بالتعاوي مع
 .( 15) البياتاي الت تي  المستدام  واآلمن 

وإلى جاااتااب ال صااااااااااااااول على البياااتاااي، ت تاااج البلااداي إلى الم اااراي والااادراي ال زماا  لت وباات  -23
 خ جميع أت اء العالا.   بديدا   وتا  ايتواوي توالبياتاي إلى ذ اء رقمخ. وذ ا الم اراي والادراي موزع  ب  ت  

 ي  بلال  خ الم ااراي حتى لامات البلاداي  لن من يولادوي ر ى البيااتاايوبااةضااااااااااااااا ا  إلى ذلاك، توجاد  ووا
  

 . 2019األوتكتال،  (14)

 . /https://www.bmz-digital.global/en/overview-of-initiatives/data-economyاتظا  (15)

https://www.bmz-digital.global/en/overview-of-initiatives/data-economy/
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والاياااع العااام الاا ن ينظا التانياااي الاااادماا  على البياااتاااي.  على ساااااااااااااابلاات الم ااال، تنتااات أعاادال متزاياادل من 
التاح لن  خ موال ال  اء امصاااااايناعخ من الاياع العام، بما  خ ذلك األوساااااااط األراليمي ، إلى بااااااا اي 

اع الاااس. وقاد يؤلن ذا ا امتوااا إلى ذوال األلمغا  ذوال تالات من المواذاب المتااحا  ألب اال الا  ااء الايا 
وع ول على ذلك، ت عد الادراي لو ا . ( 16) امصاايناعخ ذاي المصاال   العام  أو ال و م  والاقاب  التنظيمي 

خ تناساااااب الاقمن  وت ات مي   لور البياتاي وامقتصاااااال الاقمخ ضااااااورب   خ صااااايا   الاواتلن واللوادح الت 
على تكنولوجيااا    لن أعاادال متزاياادل من الوزاراي والو ااامي يتواااوز الوزاراي التخ تا ز تاللااديااا    2030عااام  

 المعلوماي وامتصامي.

وتتيو  .  ( 17) و خ معظا البلداي، توجد  اس ةت ااااااااااااء منتواي وتيبيااي رقمي  م لي  أو إقليمي  -24
ل لك، يلزم تدربب المزبد من األبااااااس على تيبلت األلواي الاادم  على البياتاي وعلى اساااات دال ألواي  
جاديادل لزباالل ا تناام ال يما  وإيواالذاا  خ البلاداي النااميا . وبتم ات أحاد الت اديااي الاديساااااااااااااايا   خ تبنخ التواارل  

المستوباي المناوض  من ثا  المست لك  خ   اةلكتاوتي  وامقتصال الاقمخ وضماي حسن ألاد ما  خ تدارك
  لدا   20حماي  البياتاي والمعام ي التخ تتا عبا اةتتاتت. وت اااالا لراساااا  اسااااتاصااااادي  حدي   أ جابت  خ  
،  2019إلى أي ال ا   خ اةتتاتت قد اتاوضت من   داي  الواد  .  على سبلت الم ال، اتاوضت، من  عام  

 24تاي  مئوب  )  18ا على عتارل "ب اااا ت عام، أتا أثت  خ اةتتاتت"  نساااات   تساااات  المسااااتولبلن ال ين وا او 
 خ الماد (   11تااط )  8 خ الماد (  خ  لنيا وبمادار   15تاي  مئوب  )  11 خ الماد (  خ الباازبت وبمادار 

 .( 18)  خ إتدوتيسيا

  تعمات ب اااااااااااااا ات جلاد.  وبعتماد  نااء ال اا   خ المعاام ي عبا اةتتاتات على أاا قااتوتيا  وتنظيميا  -25
لمتتتع الاااتوي   يتعلن ت ساااااااااااااالناا  خ العادياد من المنااات. وو ااا    ذااماا    تزال ذا ا األاا ت اااااااااااااا ات مواام   وم

 خ الماد  من البلداي  خ أ اب يا وآساايا، على   57و 61الساالبااتخ التابع لنوتكتال، اعتمد  خ الوقت ال الخ 
 خ أ اب يا   لدا   54من أصااات     لدا    33صاااوصاااي ، ولدى التوالخ، ت اااابعاي ل ماي  البياتاي ال ااااصاااي  والا

ت ااااااااابعاي رساااااااامي  ب ااااااااتي المعام ي اةلكتاوتي . وبوجا عام، تملت الادراي على إلارل البياتاي وحمايت ا 
 .( 19) وصوي أمن ا إلى امتاواض

المتاتت  على وبما أي قيم  البياتاي تعتمد  خ ت اي  المياف على اساااااااااتادام ا، ساااااااااي وي ل ثار  -26
ريفي  ال صااااااول على البياتاي واسااااااتادام ا ومن ياوم   لك تتثلا  بلا  خ  يفي  توزبع الم اسااااااب الم اا   
من البياتاي. وم يوجد ت ن واحد يناسااب الوميع  خ مضاامار حاوق البياتاي والت  ا ييا،  البلداي تسااتادم 

 تتالل البياتاي الواني    لل وب  الاقمي  ماتتيا   تماذج ماتلو .  على سااااابلت الم ال، اسااااات لت إساااااتوتيا تظاما  
ال ن يم ن من م لا تتالل البياتاي ب ااااااااا ت آمن  لن الكياتاي العام  والااصااااااااا  ب لف ي تاج المواانوي 
إلى تاديا المعلوماي مال واحدل  ا ،  تزلال الكواءل وتتعزز ال ا  وبصااااااااااااتح  وسااااااااااااع ا تتتع من ييلع على 

ت يا ال ناد البنيا  الت تيا  العااما  الاقميا  على باااااااااااااات ااي الموا اا  التخ سااااااااااااااتم ن  و .  ( 20)  يااتاات ا وألن  اض

  

(16) R Jurowetzki, DS Hain, J Mateos-Garcia and K Stathoulopoulos, 2021, The privatization of 

AI[artificial intelligence] research(-ers): Causes and potential consequences, available at 

https://arxiv.org/abs/2102.01648 . 
 . 2019األوتكتال،  (17)

 . https://www.ipsos.com/en/trust-in-the-internet-2022اتظا  (18)
-https://www.cgdev.org/publication/why-data-protection-matters-development-caseاتظا   (19)

strengthening-inclusion-and  . 

-https://www.oecd-ilibrary.org/sites/510a82b5  اتظا (20)

en/index.html?itemId=/content/component/510a82b5-en.   

https://arxiv.org/abs/2102.01648
https://www.ipsos.com/en/trust-in-the-internet-2022
https://www.cgdev.org/publication/why-data-protection-matters-development-case-strengthening-inclusion-and
https://www.cgdev.org/publication/why-data-protection-matters-development-case-strengthening-inclusion-and
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/510a82b5-en/index.html?itemId=/content/component/510a82b5-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/510a82b5-en/index.html?itemId=/content/component/510a82b5-en
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المواانلن من الت  ا ب اااااااااااااا اات أربا  خ البياااتاااي الاقمياا  الموجولل لاادى  ياااتاااي م اات اةلاراي ال  ومياا   
والبنوك والمساااااااااات اااااااااافياي،  لتم نوي من الموا ا  على التاي ال صااااااااااول على البياتاي أو إلغاء النواذ إلى 

لبياتاي. و خ الوقت ال اضاااااااا، يوان تعميا ذ ا النظام  خ المؤساااااااسااااااااي المالي  باساااااااتضاااااااا   المعلوماي ا
ال اااااااصااااااي   خ م ت ي ال ساااااااباي التخ تتصاااااات بمؤسااااااساااااااي مالي  ماتلو ، مما يالت تكاليف المعام ي 

وتاابا المصاااااالا  وتعمت سااااااوبساااااااا على تعزبز أحياز البياتاي الوديال بال ا .  ( 21) المتعلا  بالادماي المالي 
وب من ال دف المبتغى . ( 22) الاقمخ، لت سلن النواذ إلى البياتاي وتعزبز ت  ا األ اال  خ البياتاي ال اصي 

 أر ا  عالي  على ت و ما يتضح من ذ ا األم ل . من وراء ذلك  خ إتاح  تتالل البياتاي تتالم  

على أاا إلارل البياتاي التخ  عالم    الاقمخ توزبعا  وبعتمد توزبع الم اساااب الم اا  من امقتصاااال  -27
تتيح تد ا ا. وعلى  اار ما أ باااااالا إليا، يتسااااااا الم اااااا د العالمخ ةلارل البياتاي بالتوز ، ألي البلداي تعتمد  

ماتلو  لتنظيا تد ت البياتاي عبا ال دول وحمايتا. وتباز لراساااااااا  اسااااااااتاصااااااااادي  أجااذا األوتكتال  خ   ت  وا  
و  ا الموااهيا   ألملال تنوع الن  ن  لن البلاداي وام تااار إلى تعااربف م ااااااااااااااتا ا  متوت علل اا عاالمياا  اآلوتا  ا

 خ تصااااانيف أتواع   وتساااااتند التصااااانيواي الماتلو  المساااااتادم .  ( 23) األسااااااساااااي  المتصااااال  بالبياتاي وتد اات ا
أو  ي أل ااض ح ومي  أو توارب إلى معايلا متتاين ،  على ساااااااااابلت الم ال، قد ت ومع البياتا البياتاي أحياتا  

قد يسااااااااااااااتادم ا الاياع العام أو الااس وذخ قد تكوي  خ الوقت ال  ياخ أو  خ وقت سااااااااااااااا ت وقد تكوي 
وباااااصااااي  أو  لا باااااصااااي . وقد يؤلن امت ف لو ا المصاااايل اي والن  ن    حساااااساااا  أو  لا حساااااساااا ؛

خ،  لنال،  خ ت اي  المياف، من على ذ ا الن و إلى تاوب  المناق اااااااااي على المسااااااااتوى الدول الاديسااااااااي 
قا لي  الت اغلت البلنخ للنواذ إلى البياتاي وتتالل ا، بما  خ ذلك عبا ال دول. و خ الوقت توساا،  دأي تظ ا 
قواساا م اتا   تتعلت  تعاربف معلن   خ موال البياتاي ال ااصاي  وال سااسا ، على سابلت الم ال، يم ن أي 

 بالنااش. للمضخ قدما   ت تا  أساسا  

وعلى الن و الم ااااار إليا، يتم ت الاوال  خ تسااااالا البياتاي  خ الماام األول  خ المنصاااااي ذاي  -28
. ومن ثا، تم ت سااااااااااااياساااااااااااا   الاول السااااااااااااوقي  الكبلال التخ ياع مااذا  خ عدل قللت من البلداي المتادم  رقميا  

. وقبت ظ ور  أتصااا   توزبعا  زبع الم اساااب لتو   ذاما    مساااتاا   المنا سااا  المتناسااات  مع امقتصاااال الاقمخ باااااا  
امقتصاااال الاادا على البياتاي، ر زي لوادح م ا    امحتكار على قياس الضاااار ال ن يل ت بالمسااات لكلن  
بسابب ارتواع األساعار. و خ السانواي األملال، تيوري آراء مبااء المنا سا  ومنو ي ا ب ا ت إيوا خ  اتو ت  

عن جمع البياتاي وت للل ا  خ الت  يااي    ،  ض   منا س  وتنظيم ا مستاا  إلى إلمال تعدي ي على قاتوي ال
وبم ن توساايع تياق ذ ا الن ن لي اامت، على ساابلت .  ( 24) واسااتادام لراساااي السااوق وبع  األلواي الوديدل

الم ال، الاصاوصاي  وحماي  البياتاي ال ااصاي  وامتياراي المسات لك وهي ت الساوق وتكاليف اة دال، وآثار 
رت اي. وباةضااااا   إلى ذلك، قد يلزم وضااااع سااااياساااا  للمنا ساااا  تعالن ال ال  السااااوقي  للمنصاااااي الاقمي  ام

 الم يمن  تتواوز ال دول الواني  وإتواذ ذ ا السياس  ضمن األاا اةقليمي  أو العالمي .

اي،  وسااادت  لن البلد  أتصاا   توزبعا  آما يم ن ييا توزبع الم اسااب    ، ت عد الضاااادب موام  ومتاما   -29
من  لن ا النظا  خ  يفي  تاصااااية ال اوق الضاااااببي ، لل ؤول لوي  اض ضاااااادب أقت مما ينتغخ على 

يوجد تنا ا  لن م اي اسااااااااتاااج ال يم  وم اي  اض ضااااااااابت  على  ،المنصاااااااااي الاقمي  الاديسااااااااي . وحاليا  
  األرباح. وبساااااااااذا المسااااااااتادموي  خ البلداي النامي  مساااااااااذم  جم   خ إيوال ال يم  من م ل المنصاااااااااي

  

 . /https://dial.global/research/case-study-india-consentاتظا  (21)
 . https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-87780.htmlاتظا  (22)
(23) UNCTAD, 2023, G[roup of] 20 Members’ Regulations of Cross-Border Data Flows and Data Free 

Flow with Trust (United Nations publication, Geneva) . 
(24) TD/B./C.I/CLP/57 . 

https://dial.global/research/case-study-india-consent/
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-87780.html
https://undocs.org/ar/TD/B./C.I/CLP/57
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الاقميا  العاالميا  ومن ثا، ياول التع  إي السااااااااااااااليااي  خ ذا ا البلاداي يواب أي ي وي ل اا ال ت  خ  اض  
إلى إاار جديد للصااااا ح الضااااااببخ  اقتصاااااالا    134، اتضاااااا 2021خ عام ضااااااادب على المنصااااااي. و 

الدولخ أ عد  خ ساااااااااااااياق اةاار الوامع المتعلت  تضرت الوعاء الضااااااااااااااببخ وتات األرباح ال ن أعدتا منظم   
التعاوي والتنمي   خ الملداي امقتصاالن وموموع  الع اابن وبتضامن مناق ااي تتناول ال د األلتى العالمخ 

ةعالل توزبع   ساااليما    ومع ذلك، لا يتضاااح بعد إي  اي ذ ا اةاار يتيح ميارا  .  ( 25) ابت  ال اااا ايلمعدل ضااا 
الم اسااااااااب من ال ااااااااا اي الكبلال المتعدلل الونسااااااااياي إلى البلداي النامي ، بالنظا إلى معدمي الضاااااااااادب  

ع تيور الم ااااااااا د و خ الوقت توساااااااااا، وم.  ( 26) المتوت علل ا وهي ت الاواعد الضااااااااااببي   المناوضااااااااا  تسااااااااابيا  
 خ   الضااااااااااببخ، من الضااااااااااورن ال اس على م اااااااااار   البلداي النامي  على تياق أوساااااااااع وأر ا باااااااااموم  

المناق ااااي الدولي  ب اااتي  اض الضااااادب على امقتصاااال الاقمخ، بسااابت من  لن ا تعزبز لون  مبااء األما 
بع الم اساااب المتتتي  من البياتاي المت دل المعني  بالتعاوي الدولخ  خ المساااادت الضااااببي ، حتى يتسااانى توز 

 .( 27) أتص   توزبعا  المستغل  على الصعلد العالمخ 

التصدددددح لتحديات االقتصدددداد الرقمي فيما بين البلدان النامية: السددددياسددددات   -ثالثاا  
 الوطنية والدولية وتدابير الدعم

موامي ، يوب معالو   2030مقتصااااااااااااااال الاقمخ ومي  عام التسااااااااااااااالا البياتاي بوعالي  لواددل  -30
سااااياساااااي على المسااااتوباي الواني  واةقليمي  والدولي . وذ ا يوسااااد ابيع  البياتاي المتعدلل   بإعدالمتعدلل 

األبعال. وبلزم امساااتعات  بعملي  وضاااع الساااياسااااي ال اااامل   خ البلداي على جميع مساااتوباي التنمي  ةعدال 
تعتمد على ت  ن ت امت ال  وم  بتسااذا، بما  خ ذلك مدم ي أصا ا  المصال   المتعدلين،  اساتااتيوياي

لت اااااااااااااا لات إلارل البيااتااي، وذلاك لماا للبيااتااي من لور تؤلياا  خ جميع الوزاراي التنولا يا .  لا أي وضااااااااااااااع 
ي  العالمي   خ  السااااياساااااي الواني  لا حدول، بالنظا إلى هي ت ال اااات   الدولي  للتتاتت وتا ز الاول السااااوق

عدل قللت من ال ااا اي المتعدلل الونسااياي ومسااادت الومي  الاضااادي  ومسااتوباي الادرل التنظيمي  واةتواذي . 
وب تساااخ التعاوي الدولخ أذمي  بالغ   خ ذ ا الصااادل لكخ تتد ت البياتاي بتقصاااى قدر مساااتياع من ال اب  

 لن البلداي ولامل ا  أتصاااااااا   توزبعا  زبع المنا ع  وعلى ت و ما تاتضاااااااايا الضاااااااااورل، على أي ياتاي ذلك  تو 
والتصااادن للماااا الماتتي   تد ااي البياتاي. وبسااال  ذ ا الوصااات الضاااوء على مياراي الساااياسااا  العام  

عن تدا لا الدعا الماتتي  بمعالو  ال اااااااااوط المسااااااااتا  لتوزبع   على الصااااااااعلدين الوانخ والدولخ،  ضاااااااا   
 .أتص   توزبعا  الم اسب 

 سياسات الوطنية حيال البياناتال -ألف 

ت دف الت اابعاي الوديدل  خ البلداي النامي  إلى مواج   الت دياي التخ ي لاذا امقتصاال الاقمخ.  على  -31
 ، 2022تو مبا  ساابلت الم ال، اساات دثت ال ند م اااوع قاتوي حماي  البياتاي ال اااصااي  الاقمي   خ ت ااابن ال اتخ/ 

لمواوضااا  على تد ااي البياتاي عبا ال دول وإلمال عاوباي أباااد على اتت اراي  ي دف إلى تافيف حدل الالول ا 
إلى معالو     ي دف   2022ساااابتمبا  ل ماي  البياتاي ال اااااصااااي   خ أيلول/   وساااانت إتدوتيساااايا قاتوتا  .  ( 28) البياتاي 

  

-https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-taxاتظا   (25)

challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.htm  . 
 . /https://www.southcentre.int/tax-cooperation-policy-brief-27-21-december-2022اتظا  (26)
 . 2019األوتكتال،  (27)

 . https://www.meity.gov.in/content/digital-personal-data-protection-bill-2022اتظا  (28)

https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.htm
https://www.southcentre.int/tax-cooperation-policy-brief-27-21-december-2022/
https://www.meity.gov.in/content/digital-personal-data-protection-bill-2022
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وباةضااا   إلى ذلك، يلزم تن يح الاواتلن واللوادح والسااياساااي  .  ( 29) اتت اراي البياتاي والمااقت  عبا اةتتاتت
ال صااا، حماي  المساات لك وتد ااي البياتاي عبا  الواني  الاادم   خ موامي ت اامت، على ساابلت الم ال م

ياتاي والنواذ إلل ا والمعام ي اةلكتاوتي  والضااااااااادب، لت دا  ال دول وجاادا الوضااااااااء السااااااالبااتخ وملكي  الب 
، على وجا الاصاااوس، أي تعتمد ما يناساااب من الاواتلن واألتظم   الظاوف الااذن . وبلزم أقت البلداي تموا  

  خ ذ ا الموامي الاديسي .

 تعزيز القدرات الوطنية -باء 

ول الم اراي المناساااااااات  ةت اااااااااء قيم  مما ي ومع يتيلب ت وبت البياتاي إلى ر ى وذ اء رقمخ وج -32
بالغ األذمي  ل سااااتوالل من امقتصااااال الاقمخ.  من  ياتاي. ول لك، ي عد  ناء الادراي  خ البلداي النامي  أماا  

وبلزم التعولت  تنمي  الادراي  لن واضعخ السياساي لكخ تظت األاا الااتوتي  والتنظيمي  موارت  للتيوراي  
  التخ حدثت  خ اآلوت  األملال. وب اااامت ذلك تكوبن   ا لماتل  التكنولوجياي وتماذج األعمال التكنولوجي 

ذاي الصل    ا واآلثار المتاتت  على المالي  وعلى الاصوصي  واألمن وال ا  وحاوق اةتساي األماى.  وخ  
اساااااااي  خ موال ال  اء لللت تنول   اتامن  ناء الادراي لواضااااااعخ السااااااي  ااااااا  ت    ألماتيا، على ساااااابلت الم ال،

ولدى  ناء الم اراي الم لي  .  ( 30)  خ إاار  اتامن الت ول الاقمخ من أجت التنمي  المساااتدام امصااايناعخ 
لتيبلت األلواي الاادم  على البياتاي واساااااااات دال ألواي جديدل لزبالل اقتناس ال يم  وإت اااااااااد ا  خ البلداي 

ال ند، على سااااااااااابلت الم ال، يتضااااااااااامن الباتامن ال  ومخ النامي ، يلزم توسااااااااااايع تياق  اس التدربب.  وخ  
الاديسخ للت ول الاقمخ المسمى ال ند الاقمي  ر لزل بعنواي "تكنولوجيا المعلوماي من أجت الوظاد "، تا ز  
على تاادربااب ال ااااااااااااااتااا  على الم اااراي الميلوباا   خ قياااع الااادماااي الاااادماا  على تكنولوجيااا المعلوماااي  

لتوكلا  خ ساااااابت ماتلو  لبناء الم اراي ال زم  ل قتصااااااال الاقمخ؛  على ساااااابلت وبم ن ا.  ( 31) وامتصااااااامي
الم ال، قد تتيح  اامن التعليا والتدربب التانخ والم نخ، عند توساااااااايع تياق الاول العامل  الاالرل على تيبلت 

على البياتاي من األلواي الاادم  على البياتاي، مياراي جلدل. وبم ن أي يستولد إعدال ألواي جديدل تعتمد 
التوسااع  خ التعليا العالخ عالخ الوولل وإم اتياي التدربب المتاصااة، م ت معساا ااي تدربب المسااتودين  
على التاملز.  على ساابلت الم ال، تادم جامع   ارتيوخ مللوي أ اب يا  خ رواتدا لوراي للدراساااي العليا  خ  

 .( 32) ف الي   من جميع أت اء الاارلتكنولوجيا المعلوماي وتيوبا ال  اء امصيناعخ تست د

 تدابير الدعم الدولية بشأن البيئة التمكينية وبناء القدرات والهياكل األساسية -جيم 

ثم  ت د آما ي لاا امقتصاااال الاقمخ يتعلت باسااات دال عناصاااا إضاااايي  تتيح ت لئ   لئ  تم لني .   -33
و خ ذ ا السااااااياق، ينتغخ الت ااااااديد على الن ن المتعدلل األبعال الاامي  إلى ت لئ   لئ  تم لني  واسااااااع  النياق  

لواني  لدعا التوارل اةلكتاوتي   مارج الوزاراي. وتباز التاليماي والت اااايصااااي الماتلو  لبلئاي الساااياسااااي ا
وامقتصااال الاقمخ أذمي  التنساالت  لن الوزاراي  خ إزال  ال واجز، ألي  واءاي العديد من الوزاراي والو امي  
تتتثا بالاقمن . وباةضا   إلى ذلك، من الم ا، عند صيا   امستااتيوياي ال  ومي ، ال اس على م ار    

  

 IGNP Widiatedja and N Mishra, 2022, Establishing an independent data protection authority inاتظا   (29)

Indonesia: A future-forward perspective, International Review of Law, Computers and Technology. 
لل صااااااااااااااول على م ال على .  /https://www.bmz-digital.global/en/overview-of-initiatives/fair-forward  اتظا (30)

اتواق حديف ب اااااتي الن ن الم اااااتا   ل ماي  الاصاااااوصاااااي  و لاذا من حاوق اةتسااااااي وال اباي عندما تنو  و امي األمن الاومخ  
-https://www.oecd.org/newsroom/landmark-agreement-adoptedوإتواذ الااتوي إلى البياتاي ال ااااااصاااااي ، اتظا  

on-safeguarding-privacy-in-law-enforcement-and-national-security-data-access.htm . 

 . https://digitalindia.gov.in/content/programme-pillarsاتظا  (31)

 . https://www.africa.engineering.cmu.edu/about/index.htmlاتظا  (32)

https://www.bmz-digital.global/en/overview-of-initiatives/fair-forward/
https://www.oecd.org/newsroom/landmark-agreement-adopted-on-safeguarding-privacy-in-law-enforcement-and-national-security-data-access.htm
https://www.oecd.org/newsroom/landmark-agreement-adopted-on-safeguarding-privacy-in-law-enforcement-and-national-security-data-access.htm
https://digitalindia.gov.in/content/programme-pillars
https://www.africa.engineering.cmu.edu/about/index.html
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ما  خ ذلك الموتمع المدتخ والمؤساااساااي التوارب  وروال األعمال، وم سااايما  أصااا ا  المصااال   المتعدلين، ب 
النساااااء من ا. وت اااامت تاليماي التتذب الوانخ  خ مضاااامار التوارل اةلكتاوتي  وامقتصااااال الاقمخ التاليماي  

وتياا   التخ تواى  خ إاااار مااا يلخ  عماات ما ز التوااارل الاادولياا   خ موااال التوااارل الاقمياا  والتوااارل اةلكتا 
وباتامن امقتصاال الاقمخ الم اتاك لمنيا  الم ي  ال ال  التابع لنوتكتال وصاندوق األما المت دل للم ااربع  
اةتتاجي  وباتامن األما المت دل اةتمادخ وباتامن األوتكتال لتاليماي التتذب للتوارل اةلكتاوتي  ولعا وضاااع  

بع  التاليماي األولي  ورصاد موامي التادم والموامي التخ  امساتااتيوياي، بما  خ ذلك آلي  لعا التنول  لمتا
 .( 33) من المساعدل؛ وت ايصاي البنك الدولخ ل قتصال الاقمخ قد تتيلب مزبدا  

وإلى جاتب تاليا الوضع الااذن، ت دف متالراي متعدلل لبناء الادراي إلى تاديا الدعا  خ البلداي  -34
يدعا  اتامن النظام اآللخ للبياتاي الوما ي  البلداي  خ جعت الومارك م دم  النامي .  على ساااابلت الم ال، 

للتوارل اةلكتاوتي  الدولي ، وم ساااااايما  لن ال ااااااا اي الصااااااغلال؛ وبت ااااااارك اةاار المتكامت المعزز واللون   
ل  خ جنو   امقتصااااااااالي  وامجتماعي  آلساااااااايا والم ي  ال ال   خ تنول   اتامن لبناء قدراي رادداي األعما

وبتاح التدربب للم اتب اةحصاااااااااااادي  الواني  على ت سااااااااااالن جمع   ( 34) آسااااااااااايا  خ موال التوارل اةلكتاوتي 
البياتاي للحصااااااءاي الاسااااامي  عن امقتصاااااال الاقمخ  خ إاار  اتامن امقتصاااااال الاقمخ لمنيا  الم ي   

أت ااااي   ناء الادراي اةضااااايي  للموظولن ال ال .  لد أي ال اج  إلى مزبد من  ناء الادراي بااااديدل. وتظت 
العمومللن والمواانلن المتعلا ، على ساابلت الم ال، بالوواتب الااتوتي  للتوارل اةلكتاوتي  والم اراي ال زم  
لاوال األعمال والمد وعاي الاقمي ، تم ت م اااربع ذاي أولوب   لن العديد من البلداي المسااتولدل من تاليماي  

 .( 35) ارل اةلكتاوتي  بعد عدل سنواي من التاليا األولخامستعدال للتو

أمام تعزبز امقتصاال  أسااسايا    وم يزال ام تاار إلى امتصاال باةتتاتت العالخ السااع  ي ا ت عاداا   -35
الاقمخ  خ العديد من البلداي النامي . وعلى وجا الاصاااااااااااوس، ينتغخ زبالل التوساااااااااااع  خ العمت على رب  

 على سااااابلت الم ال، أالت امت ال الدولخ ل تصاااااامي الت ال     .يصاااااعب الوصاااااول إلل االموتمعاي التخ 
ال ن ي دف إلى تعزبز النواذ إلى امقتصاااااااااال الاقمخ وتبنيا  (Partner 2 Connect) 2الاقمخ لل اااااااااابك 

لبياتاي.  وتوللد ال يم  ييا. وباةضااااااااااا   إلى ذلك، يلزم اتااذ تدا لا لعا ةت اااااااااااء  ني  ت تي  آمن  و عال  ل
،  دعا من الصاااااالن، ي دف إلى 2021 خ عام   على ساااااابلت الم ال، ا تت ت الساااااانغال ما ز  ياتاي جديدا  

 .( 36) تازبن جميع البياتاي ال  ومي  بتماي وإتاح  حلز تازبن للاياع الااس

اآلثدار المترتةدة علت تددفقدات البيداندات عبر الحددود : 2030تحقيق خطدة عدام   -رابعاا  
 الصعيدين اإلقليمي والدوليعلت 

تساااااااارعت وتلال ازليال تد ااي البياتاي عبا ال دول  خ السااااااانواي ال  ل الماضاااااااي ، مد وع  بما  -36
أحدثتا الواد   من تتثلااي. و خ ذ ا السااياق، تزلال وتلال إعدال السااياساااي الواني  ب ااتي تد ااي البياتاي 

تؤلن الن ن الوانيا  للت  ا  خ تاد ت البيااتااي عبا  لت الت أذاداف الساااااااااااااايااساااااااااااااااي الوانيا . ومع ذلاك، قاد
  

 ,https://intracen.org/our-work/topics/goods-and-services/e-commerce-policyاتظا   (33)

https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy/pacific-digital-economy-programme, 

https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy/etrade-readiness-assessments-of-LDCs 

and https://www.worldbank.org/en/programs/all-africa-digital-transformation/country-diagnostics  . 

-https://unctad.org/publication/fast-tracking-implementation-etrade-readiness-assessments  اتظا (34)

second-edition  . 

 . الماجع توسا (35)

 . http://apanews.net/en/news/senegal-opens-first-national-data-center الماجع توسا. اتظا أيضا   (36)

https://intracen.org/our-work/topics/goods-and-services/e-commerce-policy
https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy/pacific-digital-economy-programme
https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy/etrade-readiness-assessments-of-LDCs
https://www.worldbank.org/en/programs/all-africa-digital-transformation/country-diagnostics
https://unctad.org/publication/fast-tracking-implementation-etrade-readiness-assessments-second-edition
https://unctad.org/publication/fast-tracking-implementation-etrade-readiness-assessments-second-edition
http://apanews.net/en/news/senegal-opens-first-national-data-center
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ال ادول إلى توزدا  اةتتاتات ومن ثا إلى تاللات الوواداد الم تمات جنل اا من تتاالل البيااتااي من أجات التنميا  
بمادار  بلا. وبم ن أي يسااعد اتتاع ت ن عالمخ ةلارل البياتاي  خ ذ ا الساياق    2030وت الت مي  عام  
 خ ازليال تواتا المناق ااااااااي التخ تتناول تد ااي   لى توا ت  خ اآلراء ي وي أوساااااااع تياقا  وتساااااااتبلن ال اج  إ

 البياتاي عبا ال دول  خ ماتل  المنتدياي اةقليمي  والدولي .

يدور  لليبيع  الدولي  لتد ااي البياتاي، أضاااااا ت ذ ا التد ااي على ت و متزايد موضااااااوعا    وتظاا   -37
وضاااااااااااي التوارب ، م ساااااااااايما ييما يتعلت بالتوارل الاقمي  حلف تدعا تد ااي  النااش حولا  خ سااااااااااياق الموا

البياتاي التوارل  خ السااااااالع والادماي. و خ المناق ااااااااي اةقليمي  والدولي  الدادال  خ ذ ا ال اااااااتي، ينصاااااااب  
من أذداف التنمي    8التا لز  خ الغالب األعا على المساااااااااذماي  خ النمو امقتصااااااااالن )المتعلا  بال دف  

ومن األم ل  على المناق ااااااي التخ جاي  خ اآلوت  األملال ب اااااتي تد ااي البياتاي  خ موال  (. المساااااتدام 
 87التوارل المتالرل الم اااااااتا   ب اااااااتي التوارل اةلكتاوتي  التخ أعدت ا منظم  التوارل العالمي  وباااااااارك  ل ا 

قاي التوارل ال ال وال اااااااااااااار    خ المناق اااااااااااااي، و  لك المناق اااااااااااااي الدادال  خ إاار ماتل  اتوا عضااااااااااااوا  
امقتصااااااااالي  ال نادي  األاااف وامتواق ال ااااااااامت والتدربوخ لل اااااااااار  عبا الم ي  ال ال  وت ال  الم ي   
ال ال  وامتواق المتعدل األاااف ب ااتي التوارل  خ الادماي، واتواق ال اااار  امقتصااالي  اةقليمي  ال ااامل   

 .( 37)  سيك و نداوامتواق  لن الومياي المت دل والم

ما تناقش تد ااي البياتاي والتوارل  خ السااااياق ذاتا، ومع ذلك   ما ليسااااا صاااانواي وم يم ن   و  لاا   -38
المسااااااااوال  لن ما أل ااض الساااااااياسااااااا  العام ؛ وم تاتصاااااااا أحدل الاواتلن واللوادح الماتتي  بوواتب البياتاي  

األوتكتال إلى أي وزاراي  وتد اات ا على الساااياقاي التوارب . وأباااار المولبوي على لراسااا  اساااتاصاااادي  أجااذا  
ومع ذلك، وعلى الصااااعلد الدولخ، تناقش  .  ( 38) التوارل ذخ التخ تضاااايلع  دور رادد  خ مسااااادت إلارل البياتاي

 خ سااااياق امتواقاي التوارب . وباتت    لا من البياتاي    تد ااي البياتاي عبا ال دول  خ الغالب األعا  حاليا  
اي م تاتت  جميع ا بالمعام ي التوارب . وسااااابت أي أ بااااالا إلى أي تنظيا  وإي  اتت البيات   ، العالمي  بالتوارل

 على جواتب تتعلت بالاصوصي  وبغلاذا من حاوق اةتساي واألمن والبلئ . تد ت البياتاي ينيون أيضا  

 خ إاار حسان  أيضاا    تصاافوساد اةي وبنتغخ أي ،  2030وباع اةتصااف  خ صاميا مي  عام   -39
مااا تواجااا البلااداي النااامياا  ت اادياااي تعزى إلى عاادم   إلارل لتااد ااااي البياااتاااي عبا ال اادول. وحتى اآلي،   لاا  

تناساااات الاوى التخ ت اااا ت تتادن المواوضاااااي التوارب . وإذا تا التواوض على أاا إلارل البياتاي  خ سااااياق  
ثات ذا ا إلى تظا الساااااااااااااايااساااااااااااااااي المتعلاا   تاد اااي  تواارن،   ما  احتماال يتم ات  خ أي تمتاد أوجاا عادم التماا

البياتاي عبا ال دول، مما ي د من تياق أم  األولوباي أو ال ااااااوا ت الواني   خ ال سااااااتاي ب اااااا ت  اف، 
 سيما  خ حال  البلداي النامي . وم

لومع البياتاي وتازبن ا  خ مواقع متعدلل من   يبيع  الموزع  لوليا  ال إي وباةضاااااااااااااا   إلى ذلك،  -40
قبت الكياتاي العام  والااصاا ،  لنما يسااتادم ا مسااتعملوي  خ جميع أت اء العالا  خ وقت واحد، تعنخ أي 
ت ن أصااا ا  المصااال   المتعدلين ذو األتساااب لت الت أقصاااى قدر من الووادد لوميع أصااا ا  المصااال    

زال  خ الغالب األعا الم ار لن  خ ماتل  مااحت سلسل  قيم  البياتاي.  لا أي المواوضاي التوارب  م ت 
 أص ا  المصل   المتعدلين. توان  لن ال  وماي وم تنت ن ت ن

وبمنتى عن المنتدياي التوارب ، توان المناق اااااااااااي حول تد ااي البياتاي عبا ال دول  خ  لئاي  -41
 عاى  إقليمي  ولولي  متعدلل. وت دف العديد من المناق اااااااي التخ ت واى على المسااااااتوى اةقليمخ إلى توالد

  

 https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/joint_statement_e.htm and  اتظا (37)

UNCTAD, 2021, page 142  . 

 . 2023األوتكتال،  (38)

https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/joint_statement_e.htm
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ما من  ل  ا الغاض قد تالت باااااااالئا    التعاوي  خ الاياع الاقمخ وإيوال  اس سااااااااوق مصاااااااامم  مصاااااااايصااااااااا  
امعتماال على ال ااااااااااااااا ااي الم يمنا  المنتميا  إلى عادل قللات من البلاداي. وبم ن أي تؤلن اةلارل اةقليميا   

،  ت ساااااااااااااا ا  خ ت الت مياا   ال ااال اا  للبياااتاااي إلى زبااالل الااادرل التنااا سااااااااااااااياا  الاقمياا   لن البلااداي النااامياا 
وت اامت أم ل  المتالراي المتا ل  خ ذ ا الصاادل ما يلخ  إاار سااياساا  البياتاي  خ امت ال .  ( 39) 2030 عام

األ اباخ واتواقي  األمن الساالبااتخ وحماي  البياتاي ال اااصااي  ومتالراي التعاوي امقتصااالن آلساايا والم ي   
اابت اةتتاتت وامقتصااااااال الاقمخ ومتالراي رابي  أما جنو   ال ال  لتيساااااالا تد ت البياتاي، م ت مابي   

بااق آسايا ب اتي مواضايع م ت التوارل اةلكتاوتي  وحماي  البياتاي ال ااصاي  وإلارل البياتاي الاقمي  والبنول  
التعااقاديا  النموذجيا  لتاد اااي البيااتااي عبا ال ادول وال د ا  العااما  ل ماايا  البيااتااي  خ امت اال األوروبخ 
وقااتوي الاادمااي الاقميا  وقااتوي األسااااااااااااااواق الاقميا  وباتاامن العمات الاقمخ ألماب اا ال تلنيا  ومنياا  الت ا 

 الكارببخ التخ ت وع على استادام التكنولوجياي الاقمي   تلواي لت الت التنمي  المستدام .

 ادول وتاتثلاذاا  خ وعلى المسااااااااااااااتوى الادولخ، ثما  متاالراي متعادلل تتعلت  تاد اااي البيااتااي عبا ال -42
امقتصااال والموتمع والكو ب، وذخ تساات دف جواتب بعلن ا، م ت الاصااوصااي  والبياتاي ال اااصااي . وعلى 
سااااااابلت الم ال، تم ت اتواقي  حماي  األ اال ييما يتعلت بالمعالو  اآللي  للبياتاي ال ااااااااصاااااااي  وباوتو ومت ا،  

 خ موال حماي  البياتاي، معاذدل مبام   خ إاار مولر أوروبا وموتوح    وذخ أول صك لولخ ملزم قاتوتا  
واعتمدي منظم  التعاوي والتنمي   خ الملداي امقتصااااالن توصااااياي ب ااااتي الاصااااوصااااي     ( 40) لوميع البلداي

وت الت التوا ت  لن ت  ن إلارل البيااتااي الوانيا .  لا أي ذا ا المتاالراي م تنيبت،  خ   لا من األحيااي، 
إم على موموعا   اعيا  من البلاداي. وتنااقش موموعا  الع ااااااااااااااابن التاد ت ال ا للبيااتااي   اا  منا  ردااساااااااااااااا  

موموع  عمت  أ ت ااااائت  ،م ل رداسااااا  إتدوتيسااااايا ،2022و خ عام .  2019الياباي ل  ا الموموع   خ عام  
أل ااض من  لن ا لعا امقتصاااال الاقمخ وتاق ااات تد ت البياتاي ال ا   ا  وتد ااي البياتاي عبا ال دول، 

سااااالناقش الوابت العامت المعنخ بالتنمي  تساااااالا   ،م ل رداسااااا  ال ند ،2023التنمي  المساااااتدام . و خ عام 
وسااااااااااااااذا م تب متعول األملن العام المعنخ  2030أل ااض التنمي ، مع التا لز على مي  عام   البياتاي

 .( 41) بالتكنولوجيا واألوتكتال  خ اجتماعاي ذ ا الوابت

وتتسااااااااااااااا األاا ال االيا  لتاد اااي البيااتااي عبا ال ادول على الصااااااااااااااعلادين اةقليمخ والادولخ بالول   -43
جغاايي  ومن حلف النياق. وقد يعنخ ذلك أي الماااا الماتتي    ا م يم ن معالوت ا ب ا ت صا يح وأي 

ك من تتثلا  خ  الووادد الم اا  من ذ ا التد ااي لن يتا تااساااااااام ا ب اااااااا ت منصاااااااا ، مع ما يتاتب على ذل
ولتساااااالا البياتاي لت الت أذداف التنمي  المساااااتدام ، يوب أي تتم  المناق ااااااي  . 2030ت الت مي  عام 

التخ تدور ب ااااااتي التيوراي التنظيمي  الوديدل  خ امعتتار اآلثار امقتصااااااالي  و لا امقتصااااااالي  على حد  
 متوازي وبامت ةلارل البياتاي.سواء وأي ت مت أوسع عضوب  مم ن ، حتى يتسنى وضع ت ن عالمخ 

 تشكيل النقاش حول إدارة البيانات، لتعظيم فوائد التنمية -خامساا  

من المو وم أي توجااد وج اااي تظا متتااايناا  حول سااااااااااااااباات التعاااماات مع البياااتاااي وذلااك بساااااااااااااابااب  -44
اممت  اي امقتصااالي  والسااياسااي  وال اايي   لن البلداي. وقد يؤلن تضااار  المصااالح إلى حدول توتا  لن  

الااصااااااااااا   البلداي ولامل ا وبلن الو اي الواعل ، بما  خ ذلك ال  وماي والموتمعاي الم لي  وال اااااااااااا اي 

  

 C Foster and S Azmeh, 2020, Latecomer economies and national digital policy: An industrialاتظا   (39)

policy perspective, Journal of Development Studies, 56(7):1247–1262 . 

 . https://www.coe.int/en/web/data-protection/convention108-and-protocolاتظا  (40)

 . /https://www.g20.org/en/media-resources/press-releases/december-2022/first-workingاتظا  (41)

https://www.coe.int/en/web/data-protection/convention108-and-protocol
https://www.g20.org/en/media-resources/press-releases/december-2022/first-working/
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الكبلال والصااااااااااااااغلال  خ الايااع الاقمخ أو  لاا من الايااعااي والموتمع المادتخ واأل اال. وتتسااااااااااااااا ال لول  
العالمي  بالتعالد وبصااااعوب  تيبيا ا. ومع ذلك، من الم ا السااااعخ ةيوال م ت ذ ا ال لول، م تنام الواس 

لتعادل اآلراء    ى البيااتااي. وتظاا  وتافيف مااااا امقتصااااااااااااااالاي والموتمعااي السااااااااااااااابعا  التيور الااادما  عل
والمواق  ب اااااااااااتي إلارل البياتاي، لا تؤل المناق ااااااااااااي الدولي  بعد إلى توا ت  خ اآلراء. ومع ذلك، وإذ تزلال 
أذمي  البياتاي وتد ااي البياتاي عبا ال دول  خ امقتصااال العالمخ، ت ااتد ال اج  إلى تنظيم ا ب اا ت سااليا 

ت إم اتات ا اةتمادي . وحتى يت ات ذلك، يلزم النظا  خ البياتاي بوميع  تت ا ىعلى المساااااااااااااتوى الدولخ حت 
النظا  خ   أبعالذا، امقتصاااااااالي  و لا امقتصاااااااالي  على حد ساااااااواء. و خ ذ ا الساااااااياق، من الم ا أيضاااااااا  

 ال واجز الاديساااي  التخ م يزال يتعلن التصااادن ل ا قبت أي تزلال إم اتاي تيوبا البياتاي وتد ااي البياتاي
 إلى أقصى حد.

تكوبن   للتنمي ، من الم ا  بالمناق اااااي اةقليمي  والدولي  ب ااااتي إلارل البياتاي لعما   وللمضااااخ ق دما   -45
  ا أعمت للمواامي التخ قاد توجاد  ل اا قواسااااااااااااااا م ااااااااااااااتا ا  وامت  ااي  خ التعااربف الوانيا  لموااهيا إلارل  

ار إي ء اذتمام ماس للن  ن التخ قد تسااااعد  خ  البياتاي، بغي  إيوال أرضاااي  م اااتا  . وثم  أساااتا  قد تب 
مااعال اليابع المتعدل األبعال للبياتاي ومنظوراي أصاااااااااااا ا  المصاااااااااااال   المتعدلين مااعال تام  عند إعدال 
ماتل  الاواتلن واللوادح التخ تؤثا على البيااتااي وتاد اااي البيااتااي وإعماال اا. زل على ذلاك أي منااق اااااااااااااااي  

ن علل ا أي تتناول سااااااابت وضاااااااع بااااااااوط النواذ إلى البياتاي والمعايلا المتصااااااال   الساااااااياسااااااا  العام  قد يتعل 
بالبياتاي حتى يم ن تساالاذا لت الت التنمي  المساتدام . و خ ذ ا الصادل، ينتغخ تعزبز الو ول الاامي  إلى 

الاقمخ قياس قيم  البياتاي وتد ااي البياتاي عبا ال دول بغي  التوصاااات إلى   ا أ ضاااات ليبيع  امقتصااااال  
 عن الت ول إلى المنصاي وال اج  إلى إلارت ا إلارل سليم . وللتغلااي التخ ت دل ييا،  ض   

 خ   لا من األحيااي.   وحتى اآلي، لا تكن المنااق اااااااااااااااي العاالميا  حول البيااتااي باااااااااااااااملا  تمااماا   -46
اي  األما ولتوسااااايع تياق م اااااار   جميع البلداي وأصااااا ا  المصااااال  ، ي سااااات ب إجااء مناق ااااااي ت ت رع

المت دل حتى يت ات أربا قدر من ال اااااااامول من حلف العضااااااااوب  الاياب . ومن الم ا أي تولخ مناق اااااااااي  
محتياجاي البلداي ولسااااااااياقات ا ال اايي  على ماتل  مسااااااااتوباي التنمي  حتى م تزلال   اذتماما    السااااااااياساااااااااي

 البياتاي. بسبب ا تنام ال يم  من امقتصال الاقمخ الاادا على الووواي اتساعا  

  ( 42) وتوجد متالراي عديد اتا ت ا األما المت دل تاتت  بالبياتاي والاقمن ، من  لن ا ما يلخ -47

 - مووضااااااااااااي  األما المت دل السااااااااااااامي  ل اوق اةتساااااااااااااي  م اااااااااااااوع األعمال التوارب  )أ( 
التوجل يا  المتعلاا  بااألعماال التوااربا  التكنولوجياا الا ن ياادم اربااااااااااااااالاي وموارل لتنولا  متاال  األما المت ادل 

 وحاوق اةتساي؛

لون  األما المت دل للااتوي التوارن الدولخ  التنسلت على تياق منظوم  األما المت دل  ) ( 
ال ن ي اااااامت معالو  المسااااااادت الااتوتي  المتصاااااال  بالتوارل الاقمي  وامقتصااااااال الاقمخ، ومن  لن ا المسااااااادت  

 الس ا ي  وتد ااي البياتاي عبا ال دول ومصوصي  البياتاي؛ المتصل  بادماي ال وست 

 اتامن األما المت دل اةتمادخ  ت اااااااااارك  خ لعا الت ال  من أجت امساااااااااتدام  البلئي    )ج( 
الاقمي  ال ن ي دف إلى الن وض بامساااااتدام  الاقمي ، أن تصاااااميا التكنولوجياي الاقمي  وتيوباذا وت ااااااذا  

 ؛وبلئيا   لتنمي  المستدام  اجتماعيا  وتنظيم ا لتسابع وتلال ا

منظم  األما المت دل للتابي  والعلا وال اا    إا ق ت ن أصاا ا  المصاال   المتعدلين  )ل( 
ب اااااااااااتي المعلوماي   30حيال امرباااااااااااالاي المتعلا   تنظيا المنصااااااااااااي الاقمي ، لتعزبز إع ي وبندذوك    

 رمنوع  عام ؛

  

 . 2021األوتكتال،  (42)



TD/B/EDE/6/2 

GE.23-03664 16 

ل  إت ااء لون  مبااء األما المت دل المعني  بالبياتاي الضاام   اللون  اةحصاادي  لنما المت د  )ه(  
 وعلوم البياتاي أل ااض اةحصاءاي الاسمي  وعاد المنتدى العالمخ للبياتاي ب تي  ياتاي التنمي  المستدام ؛ 

باااا     40منظم  الصااا   العالمي   تضاااا  اق  العمت المعني  بالتكنولوجيا مم للن عن  )و( 
وت  وع المنصاي الاقمي  على تيبلت المتال  العالمي  لت ديد مصالر المعلوماي الص ي   تكنولوجيا  باى 

 الموثوق   خ قنوات ا.

تاابا امقتصاال  بياق باتى  خ المناق ااي حول إلارل البياتاي، من  لن ا    وبسااذا األوتكتال أيضاا   -48
ع  خ لوراي مولر التوارل والتنمي  واآللي  ال  ومي  الدولي . وقد توقش ذ ا الموضااااااااااااو  2021الاقمخ لعام 

و خ لوراي  ابت الابااء ال  ومخ الاادولخ المعنخ بااالتوااارل اةلكتاوتياا  وامقتصااااااااااااااااال الاقمخ و خ الاادورل 
 الع ابن لوابت الابااء ال  ومخ الدولخ المعنخ باواتلن وسياساي المنا س .

على مسااادت إلارل البياتاي. ومع ذلك، وذناك بالوعت العديد من متالراي األما المت دل التخ تا ز  -49
  قد تساتلزم أذمي  البياتاي والتكنولوجياي الاقمي   خ امقتصاال والموتمع العالمللن التخ تزلال بسااع ،  ضا   
عن امحتياجاي الااصاا  المتصاال  بإلارت ا، إت اااء ذلئ  تنساالت لولي  م اساا  ل  ا الغاض تصااب اذتمام ا  

وتيوباذا وتناط   ا ومي  تنسالت األت اي  المتصال  بالبياتاي  خ منظوم  األما  على إلارل البياتاي العالمي 
  ، إلى أي امقتصاااااال الاقمخ يم ت جزءا  77/150المت دل بيابا   لي . وأبااااااري الوملي  العام ،  خ قاارذا  

ض التنمي  يم ن  من امقتصااااااال العالمخ وأي اللون  المعني   تسااااااالا العلا والتكنولوجيا أل اا  ومتناميا    ذاما  
أي تساتك ا  الصال   لن البياتاي والتنمي  المساتدام . ومن مزايا ذ ا الن ن أي المناق ااي سات واى  خ إاار  
م ياتت  باتن  يااي من  يااتااي األما المت ادل،  لنماا تاادم اللونا  تااارباذاا إلى الومليا  العااما  عن اابت  

ب تي ال اج  الم تمل  إلى آلياي تنسلت  جارب  أيضا    المولر امقتصالن وامجتماعخ. وم تزال المناق اي
جديدل  خ المولر امسااات اااارن الاييع المساااتوى المعنخ  تعدلي  األاااف الوعال  ال ن بااا  ت عاب إصااادار  

 ، تاابا األملن العام.ميتنا الم تا  

ولكخ تتم ن األما المت دل من امضاي ع  دورذا  خ ذ ا الساياق، م  د من وجول صا ي  عال    -50
بالعملياي والمتالراي الوارب ، لامت األما المت دل ومارج ا على حد ساااااااااواء. وقد تتضااااااااامن ذ ا المتالراي  

م ، أو متالراي  متالراي ألصااااااا ا  المصااااااال   المتعدلين، م ت ال ااااااااار  العالمي  لبياتاي التنمي  المساااااااتدا
ومنظماا  تكنولوجيااا المعلوماااي  لا  Datasphereتاولذااا لول أعضااااااااااااااااء؛ الموتمع الماادتخ، م اات متااالرل  

 راليمي  أو الاياع الااس.وساط األال  ومي  من أجت التغللا واأل

   وأي تعالن ب ا ت متزايد مساتل ومن المتوقع أي تصاتح المناق ااي ب اتي إلارل البياتاي أر ا تواتاا   -51
التوعلت. وتتم ت إحدى الواس المتاح   خ ذ ا الساااااياق  خ امساااااتوالل من العملياي الاادم ،  ما ذو ال ال  

وسااااااااااااالتيح  . 20 خ إاار منتدى إلارل اةتتاتت واساااااااااااااتعااض مؤتما الام  العالمخ لموتمع المعلوماي زادد 
اق ااااي تتناول اةلارل الاقمي   اصااا  ةجااء من  2024مؤتما الام  المعنخ بالمساااتابت ال ن ساااي عاد  خ عام 

وإلارل البياتاي ييما  لن الدول األعضااااااء ومع أصااااا ا  المصااااال   اآلمابن واألعمال الت ضااااالاب  ل تواق 
إلى جناااب مع العمليااا    الاقمخ العاااالمخ من قبااات م تاااب متعول األملن العاااام المعنخ باااالتكنولوجياااا، جنتاااا  

للدول األعضااااااء وأصااااا ا     بصاااااوت ما ميساااااابن مت اااااار لن، ال  ومي  الدولي  التخ تاولذا رواتدا والساااااوبد
 المصل   المعنللن لتكوبن ر ب  م تا   للتعاوي الاقمخ من م ل عملي  موتوح  وبامل .

وبنتغخ تسالا ذ ا المتالراي  امت ا ةجااء مناق اي متعدلل األبعال ومتعدلل أص ا  المصل     -52
 و يوعل ا تساااااااااااااذا  خ ت الت مي  التنمي  المسااااااااااااتدام   تتناول ساااااااااااابت ت اااااااااااا لت إم اتاي البياتاي على ت 

 ، من م ل اةلارل الوعال  وتنمي  الادراي بغي  سد الووواي  خ البياتاي والووواي الاقمي .2030 لعام
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