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 موجز 
استعرضااا اللجنااة املعنيااة بتسااخري العلاام والتكنولوجيااا ألغااراض التنميااة،   دور ااا    

جملتما  املعلومااو ومتابعتاعا علا       الساابعة عشارة، التقادم ا ارز   تننيا  نتاائة القماة العاملياة        
الصعيدين اإلقليمي والدويل  وباإلضااةة حىل للا ، نتارو اللجناة   موضاوع  لوي أولوياة       

“ 4102تسااخري العلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار ألغااراض ة ااة التنميااة ملااا بعااد عااام     ”مهااا 
تساااااخري تكنولوجيااااااو املعلومااااااو واالتصااااااالو ألغاااااراض التنمياااااة االجتماعياااااة       ” و

او املتعلقاة باالعلم   وتضمنا الادورة جاا ا ةا اا باساتعراض السياسا     “  الشاملة واالقتصادية
 واالبتكار  والتكنولوجيا

دولاة   41وةالل الدورة، ُعقد اجتماعا مائدة مستديرة وزارياا  ششاار ة أ  ار مان      
وماة  عضوا عل  املستوى الوزاري  و ا  من ب  املشار   أيضا رؤسا  ملؤسساو تابعة ملنت

ياناااو التجاريااة والاادوائر   األماام املتحاادة أو ن لااو  عنااعا ون لااو  عاان اجملتماا  املااد  والك       
 واأل ادميية  التقنية

وةااالل اجتماااا املائاادة املسااتديرة الااوزاري الاا ي تناااول اسااتعراض التقاادم ا اارز    
م بالعماع علا  ققياق    تنني  نتائة القمة العاملية جملتم  املعلوماو، أ د املشار و  التاام بلادا  

تلاا  النتااائة واااددوا علاا  أمهيااة االسااتعراض الشااامع الاا ي سااتجري. ا معيااة العامااة  ااا        
واعتربوا أ  تكنولوجيا املعلوماو واالتصاالو تؤدي دورا  امسا   ققيق التنمية االقتصاادية  

  ا بلادا م  واالجتماعية للجمي ، وأااار املشاار و  حىل ئائناة مان ات اواو ا اماة الا  ا ا        
توظياااف اسااات ماراو  ااا رية     للناااعوض شجتمااا  املعلومااااو  وتشااامع تلااا  ات اااواو      

دياااادة الاااا  تعاااااز النمااااو التحتيااااة للمعلوماااااو واالتصاااااالو ونشاااار الت  يقاااااو ا  ال نيااااة
 والتنمية  االقتصادي
وائلعا اللجنة عل  ما وض  من استراتيجياو وئنية وماا اُتخا  مان تادابري تنتيمياة       

ُقاادم ماان ةاادماو لتعايااا املو ااولية و ياااة بياااة مواتيااة  ااا و نالااة مسااامهة تكنولوجيااا     ومااا
املعلوماااو واالتصاااالو   ققيااق األزااداق االقتصااادية واالجتماعيااة  وُل اارو أم لااة علاا     
التقدم ال ي ُأ رز   توةري ةادماو املعاامالو املصارةية اإللكترونياة واةكوماة اإللكترونياة،       

 ااادراو الاا  اُتخاا و للتااروية لل ياناااو املنتو ااة واتاادماو اإللكترونيااة          حىل جانااا امل
جماالو م ع الصحة والتعليم  واُعترب التنسايق با  ا عااو املعنياة ووضا  الضاوابظ التنتيمياة        
املناساا ة والتعاااو  اإلقليمااي ماان العوامااع الاا  تسااعم    ياااة بياااة  كينيااة لتكنولوجياااو            

  و  الوقا لات.، ادد املشار و  عل  أمهياة التعلايم وبناا  القادراو     املعلوماو واالتصاالو
   حجياد جمتمعاو معلوماو   بلدا م 
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و ادد املشاار و  عاددا مان اجملااالو الا  أ ارزو بلادا م ةيعاا تقادما ةيماا يتصاع              
او بتضااييق النجااوة الرقميااة  واعتااربوا أ  حاااراك ا مياا  ُيعااده ماان ا وانااا املعمااة   جمتمعاا  

املعلوماو، وُأثري موضوا األةالقياو باعت ار  موضاوعا يساتحق مايادا مان املناقشاة  وأااار       
  ريو  حىل أمهية االستعراض الشامع ال ي ستجري. ا معية العامة لنتائة القمة العاملياة جملتما    
. املعلوماااو والاا ي ساايتيم تقياايم التقاادم ا اارز تقييمااا اااامال، شااا   للاا  اإل ااازاو وأوجاا  

القصااور علاا  السااوا ، ووجعااوا االنت ااا  حىل أوجاا. التااضزر باا  االسااتعراض الشااامع الاا ي         
  4102وة ة التنمية املستدامة ملا بعد عام  4102ستجري. ا معية العامة   عام 

أما املشاار و    اجتمااا املائادة املساتديرة الاوزاري الا ي تنااول موضاوا تساخري           
، ةأاااروا حىل أمهياة   4102ر ألغاراض ة اة التنمياة ملاا بعاد عاام       العلم والتكنولوجيا واالبتكا

دور العلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار   التصاادي للتحاادياو العامليااة و  قويااع االقتصاااداو     
الوئنيااة، وئل اااوا أ  يكاااو  حنشاااا  نتااام االبتكاااار الوئنياااة وبناااا  القااادراو   جماااال العلااام  

نا ار الرئيساية إلئاار التنمياة     را او عاملياة مان الع  والتكنولوجيا واالبتكار من ةالل حقامة اا 
  واعتااربوا أ  ة ااظ التنميااة الوئنيااة ال بااد ماان أ  تر ااا علاا  أولوياااو 4102بعااد عااام  ملااا

 ق اعية حمددة بدعم من سياساو للعلم والتكنولوجيا واالبتكار تتماا  م  تل  األولوياو 
بلاادا م بااد ا ماان املشاااري    وأع اا  املشااار و  أم لااة علاا  النجا اااو الاا   ققتااعا  
حىل األئار الوئنياة الواساعة الن اايت الا  توجا. ةيعاا           جمال االبتكاار ا لاي، و اوال    الصغرية

ئاقاة العلام والتكنولوجيااا واالبتكاار ةاع املشااا ع اإلشائياة  وااددوا علاا  أ  قسا  جااودة        
والرياضااياو، وتشااجي    التعلاايم والتاادريا املعاا    جماااالو العلاام والتكنولوجيااا وا ندسااة    

الشا ا  علا  متابعاة دراساتعم   زا   اجملااالو، وزياادة نسا ة النساا    زا   الاربامة ُأماور             
أساسااية لتحقيااق التنميااة االقتصااادية ال ويلااة األجااع ولتشااجي  االبتكااار علاا  الصااعيد ا لااي   

بتكاار،  وادد املشار و   ا ل  علا  أمهياة  صايا مكاناة باارزة للعلام والتكنولوجياا واال        
 4102باعت ارزا عنصرًا  كينيًا وزادةًا داد لا اا علا  الساوا ،   ة اة التنمياة ملاا بعاد عاام           

 وأزداق التنمية املستدامة لاو الصلة 
اض تسااخري العلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار ألغاار ”و  حئااار املوضااوا لي األولويااة  

مهة الا  ميكان للعلام والتكنولوجياا     ، ناقش املشار و  املساا “4102ة ة التنمية ملا بعد عام 
واالبتكااار أ  تقاادمعا بو اانعا عااامال  كينيااا رئيساايا إلئااار التنميااة املسااتدامة ا ديااد الاا ي    
ساايأخ ةلنااا لفزااداق اإلشائيااة لفلنيااة  وقاادم املم ااع الاادائم لكينيااا لاادى األماام املتحاادة       

وية التااب  للجمعياة العاماة املعا      نيويورك والرئيس املشارك للنريق العامع املنتاو  باا  العضا   
 بأزداق التنمية املستدامة ح ائة للجنة عن املناقشاو ا ارية 
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و ا  زناك اعتراق واس  الن ايت بأ  توةري ةرص اةصول عل  العلام والتكنولوجياا    
واالبتكااار يكتسااي أمهيااة  امسااة بالنساا ة حىل األبعاااد االقتصااادية واالجتماعيااة وال يايااة للتنميااة  

ملساتدامة  وجارى التشاديد بوجاا. ةااص علا  دور العلاام والتكنولوجياا واالبتكاار   ققيااق        ا
عاادد ماان األزااداق اإلشائيااة لفلنيااة   ال لاادا  الناميااة،  ااد ق ااع موعاادزا ا اادد   بعاا       
اةاالو  واعترب املشار و  أ  العلم والتكنولوجيا واالبتكار  انا  ا أمهياة ةا اة ال سايما    

النقر و نالة ح راز التقدم، غال ا بإ داث قناااو تكنولوجياة واساعة   جمااالو        اةد من
 الصحة وامليا  والتعليم والاراعة وحنتاج األغ ية وال اقة وال ياة 

وتعاااز زاا   األدلااة الاارأي القائااع ح  العلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار ين غااي أ  تااؤدي   
، وأ  ُتا  ر  ارا ة   حئاار التنمياة املساتدامة      4102دورا أبرز   ة ة التنمية ملا بعد عاام  

ا ديد  وتشمع األزاداق املمكان حدراجعاا  صايا ال لادا  عموماا نسا ة ماوياة مان نا عاا           
ا لي اإلمجايل للعلم وال حث والت وير، ولتعليم العلاوم والتكنولوجياا وا ندساة والرياضاياو،     

  ويشمع لل  مجي  است ماراو الق اع  العام واتاص
وةالل املناقشة، ت ادل اتربا  آرا زم   اال ازااو العاملياة املق لاة الا  ساتؤثر تاأثريا        

، م اع التحضار واتسااا ال  قاة املتوسا ة   العاا        4102 امسا   ة ة التنمية ملا بعاد عاام   
 النامي وآثار الت وراو التكنولوجية االنقالبية عل  اجملتمعاو 

تساخري تكنولوجيااو املعلومااو واالتصااالو     ”األولوياة  ولدى تناول املوضاوا لي   
، استعرضاا اللجناة اال ازااو النااااة       “ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصاادية الشااملة  

ز   التكنولوجياو واملسائع الرئيسية ال  تؤثر   حمكانية اةصاول عليعاا   ال لادا  النامياة،     
تؤدي. التنمية الرقمياة   ققياق التنمياة املساتدامة، وتاوةري      شا   لل  الدور العتيم األثر ال ي 

ز   التكنولوجياو بأسعار ميسورة، وشالج التموياع، واالساتنادة مان ئاقااو الشا ا  علا        
 ن ايت العا    قيادة ز ا التغيري ا  ري 

وال تا اللجناة أ  توسا  تكنولوجيااو املعلومااو واالتصااالو   ال لادا  النامياة         
ةر ًا جديدة لسد النجوة الرقمية وتعايا االبتكار الشامع للجمي   غاري أ  زا ا التوسا      يتيم

 شف أيضا عن ثغراو زائلاة   قادرة ال لادا  النامياة علا  قدياد مسااراو جديادة للحاايت          
بالر ااا التكنولااوجي وحجياااد  ااناعاو جدياادة تسااعم   النمااو االقتصااادي العاااملي  واعتاارب   

ع الكنيلاااة بساااد زاا   ال غاااراو تشاااجي  الااوزاراو املساااؤولة عااان   املشااار و  أ  مااان الساا   
تكنولوجياو املعلوماو واالتصااالو، الا  تعماع بالشارا ة ما  زياااو التعلايم العاايل، علا           

 تيسري تدريا اترجي    اجملاالو العلمية وا ندسية لاو الصلة   
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التصااالو بأساعار   وادَّد املشار و  عل  أ  توةري ةدماو تكنولوجيا املعلومااو وا  
ميسورة ال ياال مشكلة رئيسية أل  زناك ةجوة  ا رية با  أساعار ةادماو الن اايت العاري        
 نس ة ماوية من دةع النرد   ال لدا  املتقدماة النماو وأساعارزا   ال لادا  النامياة  وأاااروا       

 كة   املائااة ماان السااكا    أقااع ال لاادا  شااوا ليسااوا مو ااول  بشاا        01حىل أ  أ  اار ماان  
نترنا  وميكن ققيق زيادة   رية جدًا   عدد السكا  املو ول  بش كة اإلنترناا بنضاع   اإل

 ياة التروق ألسوايت منتو ة وتناةسية وابتكارية   جمال الن ايت العري  وح ال  األنتماة  
 والسياساو 

 واج  املشاار و  اللجناة علا  تعاياا دور العلام والتكنولوجياا واالبتكاار وا ندساة         
بو اانعا حمنااال  4102وتكنولوجيااو املعلوماااو واالتصاااالو   ة ااة التنميااة ملاا بعااد عااام   

الستكشاااق ااةااايت والتخ اايظ االسااتراتيجي يااوةر آرا  مت صاارة  ااول اال ازاااو اةامسااة      
األمهيااة علاا   ااعيد العلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار   جماااالو م ااع األماان الغاا ائي، وامليااا       

األةاارى، والتحضاار، والصااناعاو التحويليااة املتقدمااة ومااا يتصااع  ااا ماان     واملااوارد ال  يعيااة  
ا تياجاااو تعليميااة ومعنيااة  وئل ااوا حىل اللجنااة توجياا. االزتمااام حىل التكنولوجياااو الناااااة     

  4102واالنقالبية ال  ميكن أ  تؤثر عل  ققيق ة ة التنمية ملا بعد عام 
ارة الشؤو  االقتصاادية واالجتماعياة     وقدم رئيس ةرا تنسيق السياساو التاب  إلد 

األمم املتحدة عرضًا عن عملياة ح اال  اجمللاس االقتصاادي واالجتمااعي، شاا   للا  معاما.         
ا ديااادة وأسااااليا عملااا. ودوراتااا. الربناجمياااة وتناعلااا. مااا  اللجناااة املعنياااة بتساااخري العلااام      

 ع الا  ميكان للجناة أ     والتكنولوجيا ألغاراض التنمياة  وقاد  ناا زا ا العارض النتار   السا        
توجاا.  ااا جماارى املناقشاااو املتعلقااة بالسياساااو  اادق تعايااا تسااخري العلاام والتكنولوجيااا       

 4102واالبتكار وتكنولوجياو املعلوماو واالتصااالو ألغاراض ة اة التنمياة ملاا بعاد عاام        
ة واجمللاس  من ةالل  ياة قنواو اتصال ةعالة ترد من ةال اا التعليقااو مان ال لادا  حىل اللجنا     

 والردود عليعا 
ولاادى النتاار   التقاادم ا اارز   تننياا  نتااائة القمااة العامليااة جملتماا  املعلوماااو، أةاا    

املشاااار و    االعت اااار اال ازااااو اةالياااة والتحااادياو املاثلاااة وقااادموا مال تااااو بشاااأ    
ر الاتغري الساري    السياساو املت عة   عدد من جماالو العمع ا امة  وأااار املشاار و  حىل آثاا   

اةا ع   جمال التكنولوجيا   تسخري تكنولوجيا املعلومااو واالتصااالو ألغاراض التنمياة،     
شا   لل  النارص والتحادياو ا ديادة  وأباديا مال تاة منادزاا أ  اةلاول القائماة علا           

جمتما   تكنولوجيا املعلوماو واالتصاالو ال ميكان أ  تكاو   لاوال تقنياة دتاة باالنتر حىل أ        
املعلوماو زو ش ابة  لقة الو ع ب  التنمية التكنولوجية والتنمية ال شرية  ومن با  اجملااالو   
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ال  ُل رو بو انعا تكتساي أمهياة  يوياة   جمتما  املعلومااو وضا  ُأئار قانونياة وتنتيمياة           
 كينياة، و اع ماا ينشاأ عان ال ااب  العاابر للحادود لننترناا مان مشاا ع تتصاع بالواليااو              

 لقضائية ومحاية  قويت اإلنسا  عل  اإلنترنا شا ةيعا اةق   اتصو ية ا
وأبلغا اللجنة بضةر الت وراو ال  ئرأو عل  منتادى حدارة اإلنترناا، شاا   للا       

األعمااال التحضااريية الجتماعاا. الساانوي التاساا  املقاارر عقااد    اساا ن ول   أيلول/ساا تمرب    
و ياو النريق العامع ال ي أنشأت. اللجناة للنتار   حدةاال    ؛ والتقدم ا رز   تنني  ت4102

قساايناو علاا  املنتاادى؛ وتوسااي  ن ااايت امل ااادراو اإلقليميااة والوئنيااة للمنتاادى  وأعاار          
املشار و  أيضاا عان آرائعام بشاأ  حدارة اإلنترناا ما  التر ياا علا  ةصائصاعا وأولويا اا،           

  علاا   ااو مااا أو اا  باا. برنااامة     عاااووأدوار خمتلااف ا عاااو املعنيااة، وضاارورة تعايااا الت    
 تونس  عمع

ولدى تناول موضوا انتاعا  ةتارة السانواو العشار األوىل مان تننيا  التاامااو القماة          
العامليااة جملتماا  املعلوماااو، قاادم املم ااع الاادائم لتااونس لاادى األماام املتحاادة وامليساار املشااارك      

نعائيااة ل رائااق االسااتعراض  للمشاااوراو اةكوميااة الدوليااة املنتو ااة بشااأ  وضاا  الصاايغة ال    
لتنني  نتائة القمة العاملية، معلوماو عان   4102الشامع ال ي ستجري. ا معية العامة   عام 

التقدم ا رز   لل  الصادد  وُزودد أعضاا  اللجناة أيضاا شعلومااو مساتكملة عان املناسا او         
م اع االجتمااا الا ي    األةرى املتعلقة بعملية استعراض نتائة القمة بعد مضي عشر سانواو،  

عاان  4102عقدتاا. منتمااة األماام املتحاادة للتربيااة والعلاام وال قاةااة   باااريس   ااا ا /ةرباير 
، واالجتماااا الرةياا  “ ااو جمتمعاااو املعرةااة ماان أجااع السااالم والتنميااة املسااتدامة ”موضااوا 

. املستوى الستعراض تنني  نتائة القمة بعد مضي عشر سنواو الا ي مان املقارر أ  يستضاين    
  وأئلا  نا ال اللجناة االقتصاادية ألوروباا      4102االقاد الدويل لالتصاالو    ايرا /يونيا.  

واللجنااة االقتصااادية واالجتماعيااة لغاارل آساايا اللجنااة علاا  األولوياااو واألنشاا ة اإلقليميااة،     
 وأاار  ع منعما حىل التناوتاو ا ائلة   من قت. 

اجتمااا موناديال اإلنترناا ملساتق ع حدارة      وأاادو اللجنة دكوماة الربازياع لعقادزا    
،  مااا أثنااا علاا  الربازيااع  4102نيسااا /أبريع  42و  42اإلنترنااا   ساااو باااولو يااومي  

 ب لت. من جعود عتيمة من أجع تنتيم ز ا االجتماا وعقد   ملا
وأاار العديد من املشاار   مارة أةارى حىل أ  االساتعراض الشاامع الا ي ساتجري.         

مة لتنني  نتائة مؤ ر القمة ين غي أ  يشمع  اةة ا وانا وأ  يتنااول النجا ااو   ا معية العا
واإلةناقاااو علاا  السااوا   وُأبااديا آرا  بشااأ  املسااائع لاو الصاالة باالسااتعراض م ااع سااد   
النجوة الرقمية وبنا  القدراو والتعليم الرقمي واالياو املالياة وحدارة اإلنترناا وتننيا  نتاائة     
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ة ومتابعتعا  وآثار املشاار و  أيضاا مساألة والياة اللجناة ةيماا يتعلاق باستعراضاعا         القمة العاملي
باليا    2للتقدم ا رز   تنني  نتائة القمة العاملية بعد مضي عشار سانواو  وأاااروا حىل أ     

اخا   مجي  أ ا  العا  ما زالوا ينتقرو  حىل ةدماو اإلنترناا وحىل أ  اللجناة ين غاي أ     
 اة لاو أولوية   عملعا تعتربزم ة
وقدم رئايس النرياق العاماع الا ي عينتا. اللجناة لدراساة التكلياف الصاادر عان القماة             

العامليااة جملتماا  املعلوماااو بشااأ  تعايااا التعاااو  علاا  النحااو الااوارد   برنااامة عمااع تااونس      
الكنيلاة  وتقاد  تو اياو بشاأ  السا ع     )املعروق باسم النريق العاماع املعا  بتعاياا التعااو (     

عرضا عن االجتماعاو األربعة ال  عقادزا النرياق العاماع    بتنني  لل  التكليف عل  أمت وج. 
  وعقا مداوالو مك نة، قررو اللجناة  4102حىل أيار/مايو  4102  النترة من أيار/مايو 

أ  تو ي اجمللس االقتصادي واالجتماعي بأ  توا ع أماناة اللجناة العماع الا ي بادأ  النرياق       
امع ةيماا يتعلاق عما  املعلومااو لاو الصالة، واساتعراض مساائع السياساة العاماة الدولياة           الع

املتصلة باإلنترنا، وقديد ال غراو  واُتنق علا  أ  ُتعاد أماناة اللجناة اساتنتاجا ا لكاي ينتار        
ةيعاااا النرياااق العاماااع بااا  الااادوراو   اجتماعااا. املق اااع وأ  ُتااادرج تلااا  االساااتنتاجاو   

قدمة   حئار االستعراض الا ي ساتجري. اللجناة   دور اا ال امناة عشارة للتقادم        املدةالو امل
 ا رز   تنني  نتائة القمة العاملية بعد مضي عشر سنواو 

و  حئااااار بنااااد جاااادول األعمااااال الاااا ي يتناااااول استعراضاااااو سياساااااو العلاااام    
الاا  اتساام  ااا    والتكنولوجيااا واالبتكااار، أعاار  املشااار و  عاان تقااديرزم للجااودة العاليااة     

االسااتعراض الاا ي قدمتاا. ُعمااا  حىل اللجنااة  وأاااادوا شااؤ ر األماام املتحاادة للتجااارة والتنميااة  
)األونكتاد( ملا يوةر  برنامة اساتعراض سياسااو العلام والتكنولوجياا واالبتكاار الا ي يننا          

ايا امل رو اة    ال لدا  النامية من ةائدة  وجرى ت ادل لوجعاو النتر بشأ  العديد من القضا 
  االستعراض ال ي قدمت. ُعماا ، شاا   للا  التحادياو الا  ين اوي عليعاا قوياع اقتصااد          
قاائم علا  املاوارد حىل اقتصااد قاائم علا  االبتكاار والتحادياو املتعلقاة بإجيااد ثقاةاة االبتكااار             
واسااتجابة لاادعوة وجعتااعا اللجنااة   دور ااا السادسااة عشاارة، قاادما  سااة بلاادا  نناا و     

  السانواو األةارية تقاارير حىل     بتكاار الاستعراضاو سياسا ا املتعلقة بالعلم والتكنولوجياا وا 
املاثلة لاو الصلة   تننيا  التو اياو    التحدياواللجنة عن التقدم ا رز والدروس املستنادة و

املن  قاااة عااان تلااا  االستعراضااااو  و  املناقشاااة الااا  أعق اااا للااا ، ُأااااري حىل أ  تلااا         
راضاااو  ااا   ااا أثاار  اا ري   ال لاادا  املعنيااة  وعرضااا ن لااة أمانااة األونكتاااد بعاا     االستع

م ااارة األعماال التجارياة     بشاأ  السماو الرئيسية   العمع ال ي يض ل  ب. األونكتاد  اليا 
  جماااالو العلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار ل نااا  القاادراو اإلنتاجيااة، و اا ل  عملاا. املتعلااق     
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اض التنميااة الشاااملة واملسااتدامة  ور اااو   العاارض علاا  ا عااود امل  ولااة     باالبتكااار ألغاار 
لتعايااا التناعااع باا  عمااع األونكتاااد وعمااع اللجنااة   جمااال تسااخري العلاام والتكنولوجيااا          

 واالبتكار ألغراض التنمية 
االستشاااراق االساااتراتيجي ت اااة التنمياااة ملاااا بعاااد  ”اللجناااة موضاااوعي  واةتاااارو 

 موضوع  لوي أولوية لكاي تنتار ةيعماا ةاالل دور اا      “ ية الرقميةالتنم”و “ 4102 عام
ال امنااة عشاارة  وسااتحددد اللجنااة جوانااا معينااة ماان زاا ين املوضااوع  وسااتنتر ةيعااا             

 بالتعاو  م  اتربا   راو،االجتماا املق ع للنريق العامع ب  الدو
صااادي واالجتماااعي و  النصااع األول ماان زاا ا التقرياار، تو ااي اللجنااة اجمللااس االقت 

باعتماااد مشااروعي قاارارين، أ اادمها بشااأ  تقياايم التقاادم ا اارز   تننياا  نتااائة القمااة العامليااة   
جملتماا  املعلوماااو ومتابعتااعا، وااةاار بشااأ  تسااخري العلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار ألغااراض  

أعماال دور اا   التنمية، باإلضاةة حىل مشروا مقرَّر حيايظ ةيا. اجمللاس علماا بتقريار اللجناة عان        
  )أ(دور ا ال امنة عشرة ووثائقعاالسابعة عشرة، ويقره ةي. جدول األعمال املؤقا ل

 

  www.unctad.org/cstdللحصول عل  مايد من املعلوماو عن ز   الدورة، انتر املوق  الش كي التايل:  )أ( 
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 [4102أيار/مايو  21]

 ا توياو
 الصفحة   الفصل

 سائع ال  تت لا من اجمللس االقتصادي واالجتماعي ا ال حجرا او بشأ ا أو توجي.امل -األول  
 04                                                 حليعا انت از.

 04                           مشروعا قرارين ُيراد من اجمللس اعتمادمها -ألف   
 04          تقييم التقدم ا رز   تنني  نتائة القمة العاملية جملتم  املعلوماو ومتابعتعا    
 42                    كنولوجيا واالبتكار ألغراض التنميةتسخري العلم والت    
 20                             مشروا مقرَّر ُيراد من اجمللس اعتماد  -باا    
تقرير اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية عن دور ا السابعة     

 20               عشرة وجدول األعمال املؤقا لدور ا ال امنة عشرة ووثائقعا
 24                              ُيوجَّ. انت ا  اجمللس حليعااملسائع ال   -جيم   
 01/010املقرر     

الوثائق ال  نترو ةيعا اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية   
 24                                      دور ا السابعة عشرة

 الصعيدين التقدم ا رز   تنني  نتائة القمة العاملية جملتم  املعلوماو ومتابعتعا عل  -ال ا   
 22                                              ليمي والدويلاإلق

 21                                تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية -ال الث  
 املوضوعا  لوا األولوية:  
 21            4102تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض ة ة التنمية ملا بعد عام   (أ)  
 االجتماعية التنمية ألغراض واالتصاالو املعلوماو تكنولوجياو تسخري  ) (  

 21                                      لشاملةا واالقتصادية
 20                 واالبتكار عرض التقارير املتعلقة باستعراضاو سياساو العلم والتكنولوجيا -الراب   
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 24                    انتخا  الرئيس وسائر أعضا  املكتا للدورة ال امنة عشرة للجنة -اتامس  
 22                       جدول األعمال املؤقا للدورة ال امنة عشرة للجنة ووثائقعا -السادس  
 22                              تقرير اللجنة عن دور ا السابعة عشرة اعتماد -الساب   
 22                                                تنتيم الدورة -ال امن  

 22                                      اةتتا  الدورة ومد ا -ألف   
 22                                             اةضور -ا  اب  
 22                                     انتخا  أعضا  املكتا -جيم   
 21                                جدول األعمال وتنتيم الدورة -دال   

  املرفق
 24                       ابعة عشرة  اللجنة   دور ا السقائمة الوثائق املعروضة عل  
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 النصع األول
املسائع ال  تت لا من اجمللس االقتصاادي واالجتمااعي ا اال حجارا او بشاأ ا        

 أو توجي. انت از. حليعا
 

 مشروعا قرارين ُيراد من اجمللس اعتمادمها - ألف 
االقتصاادي   تو ي اللجنة املعنية بتسخري العلام والتكنولوجياا ألغاراض التنمياة اجمللاس       - 0
 االجتماعي باعتماد مشروعي القرارين التالي :و
 

 مشروا القرار األول  
 تقييم التقدم ا رز   تنني  نتائة القمة العاملية جملتم  املعلوماو ومتابعتعا*  

 
 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
 ،(0)حىل الوثائق اتتامية للقمة العاملية جملتم  املعلوماو إذ يشري  
املتعلاق شتابعاة    4111 وز/يوليا.   44املاؤر    4111/21حىل قارار    ري أيضاا وإذ يش  

نتااائة القمااة العامليااة جملتماا  املعلوماااو واسااتعراض اللجنااة املعنيااة بتسااخري العلاام والتكنولوجيااا  
 ألغراض التنمية والوالية املسندة شوج . حىل اللجنة،  

املتعلاق بتقيايم    4102يوليا.   وز/ 44املاؤر    4102/0حىل قارار    كالل   يشري وإذ  
 التقدم ا رز   تنني  نتائة القمة العاملية ومتابعتعا،  

 اااانو  األول/ديسااامرب  41املاااؤر   14/004حىل قااارار ا معياااة العاماااة  يشاااري وإذ  
 ألغراض التنمية،  املتعلق بتسخري تكنولوجياو املعلوماو واالتصاالو  4102

بتقرياار األماا  العااام عاان التقاادم ا اارز   تننياا  نتااائة  االرتطااا  ماا  علمااا حياط   وإذ  
 ،  (4)القمة العاملية ومتابعتعا عل  الصعيدين اإلقليمي والدويل

تساااخري تكنولوجيااااو املعلومااااو ”بتقريااار األمااا  العاااام املعناااو   علماااا حياااط  وإذ  
 ،(2)“الجتماعية واالقتصادية الشاملةواالتصاالو ألغراض التنمية ا

_________________ 

 لالئالا عل  ةحوى املناقشة، انتر النصع ال ا   * 
  A/60/687 و A/C.2/59/3انتر  (0) 
 (4) A/69/65-E/2014/12  
 (2) E/CN.16/2014/3  

http://undocs.org/ar/A/RES/68/198
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لفم  العام ملؤ ر األمام املتحادة للتجاارة والتنمياة علا  دور        تقديره عن يعرب وإذ  
   املساعدة عل  ضما  ح از التقريرين اانني ال  ر   الوقا املناسا،  

 
 استعراض تنني  نتائة القمة العاملية جملتم  املعلوماو التقييم:  

، ما  التشاديد   (0)التنني  ا اري لنتائة القمة العاملية جملتما  املعلومااو   الحظي - 0  
علاا  وجاا. اتصااوص علاا  تعاادد ا عاااو املعنيااة الاا  تضاا ل  باا. وعلاا  األدوار الاا  تؤديعااا   

زاا ا الصاادد الو اااالو الرائاادة بو اانعا ميسداارة ملساااراو العمااع وأدوار اللجااا  اإلقليميااة     
ملع  شجتم  املعلوماو، ويعر  عن تقدير  لدور اللجنة املعنياة بتساخري   وةريق األمم املتحدة ا

العلاام والتكنولوجيااا ألغااراض التنميااة   تقااد  املساااعدة حىل اجمللااس االقتصااادي واالجتماااعي  
 بو ن. جعة تنسيق عملية متابعة القمة العاملية عل  ن ايت املنتومة؛  

األمم املتحادة واملاوجا التننيا ي لكاع     بتقارير العديد من  ياناو  علما حيط  - 4  
منعا املقدمة  إسعام   حعداد التقريار السانوي لفما  العاام لفمام املتحادة املقادم حىل اللجناة         
واملنشااورة علاا  املوقاا  الشاا كي للجنااة شوجااا التكليااف الااوارد   قاارار اجمللااس االقتصااادي    

ىل أمهية التنسايق بشاكع وثياق    ، ويشري ح4111 وز/يولي.  42املؤر   4111/4واالجتماعي 
 ب  امليسدرين الرئيسي  ملساراو العمع وأمانة اللجنة؛  

تنني  نتائة القمة العاملية عل  الصاعيد اإلقليماي الا ي يسَّارت. اللجاا        يالحظ - 2  
اإلقليمية، عل   و ما أاري حلي.   تقرير األما  العاام عان التقادم ا ارز   تننيا  نتاائة القماة         

، شاا   للا  ات اواو املتخا ة   زا ا      (4)املية ومتابعتعا عل  الصاعيدين اإلقليماي والادويل   الع
الصدد، ويشدد عل  ضرورة موا لة معا ة القضاايا الا   ام بشاكع ةااص  اع من قاة مان         
املنائق اإلقليمية، م  التر يا عل  التحدياو والعوائق ال  قاد تواجععاا  اع من قاة   ققياق      

وت  يق  ع امل ادئ الا  أقر اا القماة العاملياة، ما  حياال  ازتماام ةااص لتساخري           ع األزداق 
 تكنولوجيا املعلوماو واالتصاالو ألغراض التنمية؛  

أمهياة موا الة تنسايق تننيا  نتاائة القماة العاملياة الا ي تقاوم با.            تأكطد يكرر - 2 
با  ميسداري مسااراو     جعاو معنية متعددة باستخدام أدواو ةعالة،  ادق ت اادل املعلومااو   

العمع وقديد املسائع ال  يلاام قساينعا ومناقشاة ئرائاق اإلباالع عان عملياة التننيا  عموماا،          
ويشج  مجي  ا عاو املعنية عل  موا لة توةري املعلوماو لقاعدة بياناو التقييم الا  يتععادزا   

القماة العاملياة، ويادعو    االقاد الادويل لالتصااالو ةيماا يتعلاق بتحقياق األزاداق الا   ادد ا         
 ياناااو األماام املتحاادة حىل تااوةري مااا يسااتجد ماان معلوماااو عاان امل ااادراو الاا  تضاا ل   ااا    

 التقييم؛ لقاعدة بياناو
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الضارورة امللحاة إلدراج التو اياو الاواردة   الوثاائق اتتامياة للقماة         يؤكد - 2 
ة األمام املتحادة الق رياة   حعاداد     امل اادئ التوجيعياة املنقحاة لكاي تساتع   اا أةرقا        العاملية  

التقييماو الق رية املو دة وأئر عماع األمام املتحادة للمسااعدة اإلشائياة، شاا   للا  حضااةة         
 عنصر تسخري تكنولوجيا املعلوماو واالتصاالو ألغراض التنمية؛

 4111آلار/مااارس  41املااؤر   11/424حىل قاارار ا معيااة العامااة    يشااري - 1 
الاا ي ئل ااا ةياا. ا معيااة حىل اجمللااس االقتصااادي واالجتماااعي أ  يشاارق علاا  متابعااة نتااائة  
ماار ل  جنيااف وتااونس ماان القمااة العامليااة علاا  ن ااايت املنتومااة، وققيقااا لاا ل ، ئل ااا حىل   

دول أعما اااا والياااة اللجناااة وجااا  4111يساااتعرض   دورتااا. املوضاااوعية لعاااام    اجمللاااس أ 
  لل  النتر   تعايا اللجنة، م  األةا    االعت اار الناعة القاائم علا  تعادد        وتشكيلعا، شا

 املعنية؛ ا عاو
 4102عقد منتدى القمة العاملية جملتم  املعلومااو لعاام    االرتطا  م  يالحظ - 1 

دويل لالتصااالو  ال ي نتما. االقااد الا    4102أيار/مايو  01حىل  02جنيف   النترة من   
ومنتمة األمم املتحدة للتربية والعلم وال قاةة وماؤ ر األمام املتحادة للتجاارة والتنمياة وبرناامة       
األمم املتحدة اإلشائي، باعت ار  منربا للجعاو املعنية املتعددة لتنسيق تنني  نتاائة القماة العاملياة    

 وتيسري تنني  مساراو عمع القمة العاملية؛
ياا  الاادول أ  تتخاا ،   حئااار بنااا  جمتماا  املعلوماااو، ة ااواو      عم يهطاا  - 4 

لتنااادي ا ااال أي تاادبري انناارادي ال يتواةااق ماا  القااانو  الاادويل ومي ااايت األماام املتحاادة ويعيااق 
ققيق التنمية االقتصادية واالجتماعية لسكا  ال لادا  املتضاررة بصاورة تاماة وقسا  أ اوا م       

 ز ا الق يع؛ا ال أي تدبري من  واالمتناا عن
بالتقاادم الاا ي أاااري حلياا.   تقرياار األماا  العااام عاان التقاادم ا اارز        يرحاا  - 0 

تنني  نتائة القمة العاملية ومتابعتعا، وةصو اا أ  االنتشاار الساري  للاعواتف ا مولاة منا          
يعاا  أ  تكنولوجياااو املعلوماااو واالتصاااالو أ اا حا   متناااول أ  اار ماان      4112عااام 

عا ، شا يتنق ما  أ اد أزاداق القماة العاملياة، وأ  ماا يعااز قيماة زا ا التقادم           نصف سكا  ال
ظعور ةدماو وت  يقااو جديادة، مان بيناعا اتادماو الصاحية باساتخدام األجعااة ا مولاة          
وتوةري املعلومااو املتعلقاة بالاراعاة باساتخدام األجعااة ا مولاة وحجارا  املعاامالو باساتخدام          

از اإلجااارا او اةكومياااة باساااتخدام األجعااااة ا مولاااة واةكوماااة    األجعااااة ا مولاااة وح ااا 
اإللكترونية واألعمال التجارية اإللكترونية واتادماو الا  تسااعد علا  ققياق التنمياة، األمار        

 ال ي يوةر حمكانية   رية لت وير جمتم  املعلوماو؛  

http://undocs.org/ar/A/RES/60/252
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 متا ااة أ  تكنولوجيااا املعلوماااو واالتصاااالو غااري  ماا  لااالق القلااق يالحااظ - 01 
بأسعار ميسورة للعديد من ال لدا  النامية وأ  النائدة املرجوة مان العلام والتكنولوجياا، شاا       
لل  تكنولوجياا املعلومااو واالتصااالو،   تتحقاق بعاد بالنسا ة حىل أغل ياة النقارا ، ويشادد          

 او  عل  ضرورة تساخري التكنولوجياا، شاا ةيعاا تكنولوجيااو املعلومااو واالتصااالو، علا          
 ةعال لسد النجوة الرقمية؛  

بأ  تكنولوجياو املعلوماو واالتصااالو تتايم ةر اا جديادة وت ار        يسلم - 00 
قدياو جديدة، وبأ  زنااك ضارورة ملحاة للتصادي للعق ااو الكاربى الا  تواجععاا ال لادا           

ناياة  النامية   اةصول عل  التكنولوجياو ا ديدة، من ق يع عادم تاوةر بيااة مؤاتياة وعادم       
املااوارد وا يا ااع األساسااية والتعلاايم والقاادراو واالساات مار والقاادرة علاا  االتصااال واملسااائع  
املتصلة شلكية التكنولوجيا ومعايريزا وتادةقعا، ويعياا   زا ا الصادد عميا  ا عااو املعنياة        

ونقااع  تااوةري مااوارد  اةيااة لل لاادا  الناميااة، وال ساايما أقااع ال لاادا  شااوا، وتعايااا بنااا  قاادرا ا   
 التكنولوجيا واملعارق حليعا؛  

بااالنمو السااري  لشاا كاو االتصااال السااري ، ولا ااة   ال لاادا   أيضااا يساالم - 04 
املتقدمااة النمااو، ويال اال ماا  القلااق اتساااا النجااوة الرقميااة   تااوةر تقنيااة االتصااال السااري      

املرتنعاة الادةع    والقدرة عل  قمع تكالينعا ونوعياة الو اول حليعاا واساتخدامعا با  ال لادا       
وغريزا من املنائق من جعة وأقع ال لدا  شوا وأةريقيا باعت ارزا قارة متاأةرة عان ر اا بقياة     

 العا  من جعة أةرى؛  
بااأ  االنتقاال حىل بياااة تساودزا االتصاااالو بااألجعاة ا مولااة     كالل   يسالم  - 02 

عان تشاغيع الشا كاو       حيدث تغيرياو   رية   األساليا ال  تستخدمعا ا عاو املسؤولة
تسيري أعما اا ويت لاا حعاادة تنكاري ج رياة   ال اريت الا  يساتخدم  اا األةاراد واجملتمعااو            
الش كاو واألجعاة و  االستراتيجياو اةكومية و  الس ع ال  ميكن  ا اساتخدام اا كاو   

 االتصاالو لتحقيق أزداق التنمية؛  
االتصاااالو وت  يقا ااا   العديااد ماان  بااأ  تكنولوجياااو املعلوماااو و يساالم - 02 

ال لدا  النامية ال تاال، عل  الرغم من  ع الت اوراو والتحسان امللحاو    بعا  الناوا ي،      
 متا ة لغال ية السكا ، ولا ة من يعيشو    املنائق الرينية، وال تاال   غري متناو م؛   غري

 ئااب  النجاوة الرقمياة    بازدياد عادد مساتخدمي اإلنترناا وباتغري     أيضا يسلم - 02 
بعاا  اةاااالو ماان ةجااوة   حمكانيااة تااوةر اإلنترنااا حىل ةجااوة   نوعيااة الو ااول    أيضااا  

اإلنترنا واملعلوماو واملعاراو ال  ميكن للمستخدم  اةصول عليعا والنائدة ال  ميكان   حىل
وجياااو أ  جينوزااا منااعا، ويساالم   زاا ا الصاادد بضاارورة ماانم األولويااة السااتخدام تكنول       
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املعلوماو واالتصاالو بات اا  ة ابتكارية، شا ةيعا الناعة القاائم علا  تعادد ا عااو املعنياة،       
   حئار استراتيجياو التنمية عل  الصعيدين الوئ  واإلقليمي؛  

بااالتقرير العاااملي للجنااة الن ااايت العااري  املعنيااة بالتنميااة الرقميااة    علمااا حيااط  - 01 
، ويال ال  “: ققياق عاملياة الن اايت العاري     4102 ايت العاري  لعاام    الة تقنية الن”املعنو  

م  االزتمام ا عود ال  توا ع  نة الن ايت العري  با  ا لتعاياا الادعوة علا  مساتوى رةيا        
من أجع  ياة بياة مؤاتية للمو ولية بالن ايت العري ، وعل  وج. اتصوص عن ئرياق وضا    

وحقامااة ااارا او باا  الق اااع  العااام واتاااص   ة ااظ وئنيااة للمو ااولية بالن ااايت العااري    
لكنالااة التصاادي للتحاادياو الاا  تن ااوي عليعااا ة ااة التنميااة بااالقوة املناساا ة إل ااداث أثاار       

 وبالتعاو  م  مجي  ا عاو املعنية؛
أناا.، علاا  الاارغم ماان حرسااا  أساااس ماات  ل نااا  القاادراو   جمااال       يالحااظ - 01 

لعديااد ماان اجملاااالو املتعلقااة ب نااا  جمتماا  املعلوماااو،   تكنولوجيااا املعلوماااو واالتصاااالو   ا
الضروري موا لة ب ل ا عاود ملواجعاة التحادياو الرازناة، وال سايما التحادياو        ياال من ال

ال  تواجععا ال لدا  النامية وأقع ال لدا  شوا، ويوج. االنت ا  حىل التأثري اإلجياال لتوساي  ن اايت    
واملنتماو والكياناو املعنية باملسائع املتصلة بتكنولوجيااو  تنمية القدراو ليشمع املؤسساو 

 املعلوماو واالتصاالو وبإدارة اإلنترنا؛  
بضاارورة التر يااا علاا  سياساااو تنميااة القاادراو وتقااد  دعاام مسااتدام   يقاار - 04 

ملوا لة تعايا تأثري األنش ة وامل ادراو ال  يض ل   ا علا  الصاعيدين الاوئ  وا لاي  ادق      
 املشورة واتدماو والدعم ل نا  جمتم  معلومااو يشامع ا ميا  حماور  اإلنساا  وير اا       توةري
 التنمية؛   عل 

أ  زناك مواضي  مستجدة، من ق يع الت  يقااو اإللكترونياة   جماال     يالحظ - 00 
ال ياة ومسامهة تكنولوجياو املعلوماو واالتصاالو   اإلن ار امل كر والتخنيف من آثار تغاري  

ا  والتوا ع عرب الش كاو االجتماعية واستعمال تكنولوجياا الواقا  االةتراضاي وةادماو     املن
السااحابة اةاسااوبية وحتا ااة اإلنترنااا علاا  األجعاااة ا مولااة واتاادماو الاا  جيااري توةريزااا   
باساااتخدام األجعااااة ا مولاااة ومحاياااة اتصو اااية علااا  اإلنترناااا و كااا  ةاااااو اجملتمااا        

ئنال والش ا ، ومحايتاعا، ولا اة مان التعارض لالساتغالل واإلساا ة       املستضعنة، ولا ة األ
 عل  اإلنترنا؛  

أمهية مؤاراو تكنولوجيا املعلومااو واالتصااالو  اأداة ر اد      تأكطد يكرر - 41 
وتقييم لقياس النجوة الرقمية ب  ال لادا  وداةاع اجملتمعااو يسترااد  اا  اانعو القارار لادى         

راتيجياو املتعلقاة بالتنمياة االجتماعياة وال قاةياة واالقتصاادية،      وضا  السياسااو العاماة واالسات    
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ويشاادد علاا  أ  ت  يااق السياسااة العامااة لتكنولوجيااا املعلوماااو واالتصاااالو يت لااا تو يااد   
مؤاااراو موثااويت  ااا حمدثااة بانتتااام لر ااد األدا  ةيمااا يتعلااق بالساال  واتاادماو و نا  ااا       

 مة بينعا؛  ونوعيتعا وتوةرزا بأسعار ميسورة واملوا 
 

 حدارة اإلنترنا  
ضاارورة أ  يتاااب  األماا  العااام، عاان ئريااق عملياات  مننصاالت ،  تأكطااد يعطاد  - 40 

أسنرو عن. القمة العاملية من نتائة ةيما يتصاع باإدارة اإلنترناا، وقديادا العملياة املتاوة         ما
كاان أ  تكمااع  منااعا تعايااا التعاااو  وعقااد منتاادى حدارة اإلنترنااا، ويساالم بااأ  العملياات  مي     

 ح دامها األةرى؛  
ماان برنااامة عمااع    14حىل  11و  21حىل  22النقااراو  تأكطااد أيضااا يعطااد - 44 

 ؛  (2)تونس بشأ  جمتم  املعلوماو
 

 تعايا التعاو   
بأمهيااة تعايااا التعاااو    املسااتق ع لااتمك  اةكوماااو بقاادر متساااو     يساالم - 42 

ق بقضااايا السياسااة العامااة الدوليااة املتصاالة    االضاا الا بأدوارزااا ومسااؤوليا ا ةيمااا يتعلاا    ماان
باإلنترنا، وليس ةيما يتعلق بالشؤو  التقنية وااؤو  التشاغيع اليومياة الا  ال تاؤثر   قضاايا       

 السياسة العامة الدولية؛  
باأ  العملياة املتاوة  مناعا تعاياا التعااو  املقارر أ  يشارا ةيعاا           أيضاا  يسلم - 42 

 4111  املنتمااو املعنياة دلاول  اياة الربا  األول مان عاام        األم  العام وااتر ا ةيعا مجيا 
ستضاام مجياا  ا عاااو املعنيااة،  سااا دور  ااع منااعا، وستمضااي بأساارا مااا ميكاان وةقااا          
لنجااارا او القانونياااة وسااارياع  ةيعاااا االبتكاااار؛ وباااأ  املنتمااااو املعنياااة ين غاااي أ  ت ااادأ        

عاااو املعنيااة و ضااي بأساارا   االضاا الا بعمليااة ترمااي حىل تعايااا التعاااو  تضاام مجياا  ا      
ميكن وسرياع  ةيعا االبتكاار؛ وباأ  املنتمااو املعنياة ين غاي أ  ت ادأ   االضا الا بعملياة          ما

تعاياا التعااو  تضام مجيا  ا عااو املعنياة و ضاي بأسارا ماا ميكان وسارياع  ةيعاا              ترماي حىل 
   سنوية؛االبتكار؛ وبأن. سي لا حىل املنتماو املعنية ننسعا تقد  تقارير أدا

 اانو    40املاؤر    11/002حىل أ  ا معية العامة دعاا،   قرارزاا    يشري - 42 
، رئيس اللجنة املعنياة بتساخري العلام والتكنولوجياا ألغاراض التنمياة حىل       4104األول/ديسمرب 

ة التكليف الصادر عان القماة العاملياة بشاأ  تعاياا      حنشا  ةريق عامع يعىن بتعايا التعاو  لدراس
_________________ 
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التعاو ، عل  النحاو الاوارد   برناامة عماع تاونس، عان ئرياق التمااس حساعاماو مان مجيا             
الدول األعضا  وغريزا من ا عاو املعنية ومجععا واستعراضعا ووض  تو اياو بشاأ   ينياة    

ق العاماع أ  يقادم تقريارا حىل اللجناة     القيام ب ل  التكليف عل   و تام، وأ ا ئل اا حىل النريا  
،  إسااعام   االسااتعراض العااام لنتااائة 4102  دور ااا السااابعة عشاارة الاا  سااتعقد   عااام 

 القمة العاملية جملتم  املعلوماو؛
حىل رئاايس  11/002حىل أ  ا معيااة العامااة ئل ااا   قرارزااا     أيضااا يشااري - 41 

اللجناااة  نالاااة التم ياااع املتاااواز    النرياااق العاماااع املعااا  بتعاياااا التعااااو  بااا  اةكومااااو   
اجملموعاااو اإلقليميااة اتمااس للجنااة وباا  املاادعوين ماان مجياا  ا عاااو املعنيااة األةاارى،    ماان
 ماان الق اااا اتاااص واجملتماا  املااد  واألوسااا  التقنيااة واأل ادمييااة واملنتماااو اةكوميااة   أي

الدولياااة واملنتمااااو الدولياااة، مااا   نالاااة املسااااواة   للااا  بااا  ال لااادا  النامياااة وال لااادا      
 النمو؛ املتقدمة
أ  النريااق العامااع عقااد أربعااة اجتماعاااو   النتاارة ماان أيار/مااايو      يالحااظ - 41 
دااث ةال ااا واليااة تعايااا التعاااو  عاان ئريااق ح اادار اساات يا      4102حىل أيار/مااايو  4102

مي  واستعراض حسعاماو مان مجيا  الادول األعضاا  وغريزاا مان ا عااو املعنياة         والتماس و 
ومجععااا واستعراضااعا بغاارض حعااداد مشاااري  تو ااياو، علاا  النحااو املنصااوص علياا.   قاارار  

 ؛  11/002ا معية العامة 
، (2)عامع املع  بتعاياا التعااو  التااب  للجناة    بتقرير رئيس النريق ال علما حيط  - 44 

ويعاار  عاان امتناناا. للاارئيس واألعضااا  وا عاااو املعنيااة األةاارى الاا  قاادما ماادةالو           
 أعمال النريق؛ وأسعما  

أ  تواةقًا   اارا  برز بشأ  مسائع معينة ةيما ال يااال ت ااين واسا      يالحظ - 40 
ةرى  ال دو  أ  يقدم النريق العاماع تو اياو بشاأ       اارا  قائما   عدد من املسائع األ

س ع تنني  تعايا التعاو  تنني ا تامًا عل  النحو الوارد   برناامة عماع تاونس  ساا الوالياة      
 ؛11/002ال  أسند ا حلي. ا معية العامة   القرار 

الا ي بادأ  النرياق العاماع الساتعراض ماا مت قدياد  مان         العمع  أيضا يالحظ - 21 
مسااائع السياسااة العامااة الدوليااة املتعلقااة باإلنترنااا، وح صااا  االياااو الدوليااة القائمااة  اليااا    
ملعا ة ز   املساائع، وقدياد وضا  زا   االيااو، ح  وجادو، وماا حلا  اناا تقاوم شعا اة           

 للتأ د من نوا التو ياو ال  قد يلام تقدميعا؛   املسائع وتسع  حىل قديد ال غراو   حماولة
_________________ 

 (2) E/CN.16/2014/CRP.3  
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بأن. قد يكو  بوس  أماناة اللجناة املعنياة بتساخري العلام والتكنولوجياا        يوصي - 20 
ألغراض التنمية أ  توا ع ز ا العمع  دق تقد  النتائة حىل اللجنة   اجتماععا املعقاود با    

استعراض التقدم ا رز ةاالل عشار سانواو    الدوراو إلجرا  مايد من املناقشة، وحدماجعا   
   تنني  نتائة القمة العاملية، املقرر حعداد  لكي تنتر ةي. اللجنة ةالل دور ا ال امنة عشرة؛  

 
 منتدى حدارة اإلنترنا  

بأمهياااة منتااادى حدارة اإلنترناااا وواليتااا. باعت اااار  منتااادى للحاااوار      يسااالم - 24 
مان برناامة    14ساائع ااد، علا  النحاو الاوارد   النقارة       ا عاو املعنية املتعددة بشأ  م ب 

يشاامع املناقشااة بشااأ  قضااايا السياسااة العامااة املتعلقااة بالعنا اار الرئيسااية       عمااع تااونس، شااا 
 اإلنترنا؛   حدارة  

باضاا الا منتاادى حدارة اإلنترنااا ش ااادراو علاا  الصااعيدين       أيضااا يساالم - 22 
قضاايا حدارة اإلنترناا الا   اا أمهياة وأولوياة لل لادا          الوئ  واإلقليمي   مجي  املناائق تعاا   

 املنائق ال  جيري ةيعا االض الا بامل ادراو؛   أو
الا ي ئل اا ةيا. ا معياة حىل األما        11/002حىل قرار ا معية العامة  يشري - 22 
اإلباالع الا  يقاوم  اا سانويا بشاأ  التقادم ا ارز   تننيا           يقادم،  جاا  مان عملياة      العام أ 

نتائة القمة العاملية ومتابعتعا، معلوماو عن التقدم ا رز   تنني  التو ياو الاواردة   تقريار   
، ولا اة  (1)النريق العاماع املعا  بإدةاال قسايناو علا  منتادى حدارة اإلنترناا التااب  للجناة         

 ة ال لدا  النامية؛يتعلق بتعايا مشار  ةيما
عقد االجتماا ال امن ملنتدى حدارة اإلنترنا ال ي استضاةت.  كوماة   يالحظ - 22 

تشاارين األول/أ تااوبر   42حىل  44حندونيساايا   نوسااا دوا، بااايل، حندونيساايا   النتاارة ماان     
 تعاياا التعااو  با  ا عااو املعنياة      - مد ا سور”  حئار املوضوا الرئيسي املعنو   4102

 ؛“املتعددة من أجع النمو والتنمية املستدامة
بعقااد االجتماااا التاساا  ملنتاادى حدارة اإلنترنااا، الاا ي تستضااين.        يرحاا  - 21 

، 4102أيلول/ساا تمرب   2حىل  4 كومااة تر يااا واملقاارر عقااد    اساا ن ول   النتاارة ماان       
ناو علا  منتادى   ويال ل أ  التو ياو الواردة   تقريار النرياق العاماع املعا  بإدةاال قساي      
 حدارة اإلنترنا قد أة و بع  االعت ار   العملية التحضريية لالجتماا؛  

_________________ 
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بااالعرض الاا ي تقاادما باا. الربازيااع الستضاااةة االجتماااا العاااار        يرحاا  - 21 
، وتر ااا أيضااا بااالعرض الاا ي تقاادما باا. املكسااي  4102ملنتاادى حدارة اإلنترنااا   عااام 
زناا بقارار ا معياة العاماة بشاأ   دياد والياة منتادى         ، ر4101الستضاةة االجتمااا   عاام   

 اإلنترنا؛ حدارة
 

 س ع املضي قدما  
املناقشة املوضاوعية بشاأ  التقادم ا ارز   تننيا  نتاائة القماة العاملياة          يالحظ - 24 

واألعماال   4102أيار/ماايو   02حىل  04ةالل الدورة السابعة عشرة للجنة الا  عقادو مان    
ة  ماا  مسااامهاو ماان مجياا  امليساارين وا عاااو املعنيااة   حئااار األعمااال      ا اريااة   اللجناا 

التحضريية إلعداد تقريرزاا عان اساتعراض التقادم ا ارز ةاالل عشار سانواو   تننيا  نتاائة           
القمااة العامليااة، وتقااد  تقرياار   زاا ا الشااأ ، ماان ةااالل اجمللااس االقتصااادي واالجتماااعي،       

عراض العاااام الااا ي  ريااا. لتننيااا  نتاااائة القماااة العاملياااة   ا معياااة العاماااة   سااايايت االسااات  حىل
 ؛  4102 عام  

النيااة املعقااودة لتنتاايم اجتماااا يتااوىل تنساايق. االقاااد الاادويل      أيضااًا يالحااظ - 20 
االجتمااا الرةيا  املساتوى الساتعراض تننيا  نتاائة القماة العاملياة جملتما           ” بعناوا   لالتصاالو

و  ش اباة نساخة موساعة مان منتادى القماة العاملياة        ، يكا “املعلوماو بعد مضاي عشار سانواو   
 ؛  4102 ايرا /يوني.  02حىل  01جملتم  املعلوماو،   جنيف   النترة من 

تنتااايم اجتمااااا الساااتعراض نتاااائة القماااة العاملياااة جملتمااا    كااالل  يالحاااظ - 21 
مياة   او جمتمعااو املعرةاة مان أجاع الساالم والتن      ”املعلوماو بعد مضي عشر سانواو بعناوا    

، تولا تنسيق. منتمة األمام املتحادة للتربياة والعلام وال قاةاة   بااريس،   النتارة        “املستدامة
 ، وال يا  اتتامي الصادر عن ز ا االجتماا؛4102ا ا /ةرباير  41حىل  42من 

عقاااد املنتااادى العااااملي اتاااامس لسياسااااو االتصااااالو السااالكية      يالحاااظ - 20 
بشااأ  مسااائع السياسااة العامااة    4102او واالتصاااالو لعااام  والالساالكية/تكنولوجيا املعلوماا 

، وماا  خا    4102أيار/ماايو   01حىل  02الدولية املتصلة باإلنترنا   جنيف   النترة من 
 عن. من آرا ؛

، الا ي  4102انعقاد مؤ ر القمة العااملي للشا ا  ملاا بعاد عاام       أيضا يالحظ - 24 
ت.  كوماة  وساتاريكا   ساا  ةوساي.   النتارة      نتم. االقااد الادويل لالتصااالو واستضااة    

 ، واإلعال  الصادر عن.؛  4102أيلول/س تمرب  00حىل  0من 
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 ياناو األمم املتحادة الا    تتعااو   اد اا  بشاكع ةعاال   تننيا          حيث - 22 
نتائة القمة العاملية ومتابعتاعا عان ئرياق منتوماة األمام املتحادة علا  ا اال ات اواو الالزماة           

قامااة جمتماا  معلوماااو يشاامع ا مياا  حمااور  اإلنسااا  وير ااا علاا  التنميااة وااللتاااام باا ل    إل
وعل  القيام بدور حمنا لتحقيق األزداق اإلشائية املتنق عليعا دوليا، شا ةيعا األزاداق الاواردة   

 ؛  (1)  حعال  األمم املتحدة لفلنية
تمااام، علاا  ساا يع األولويااة، عمياا  ا عاااو املعنيااة موا االة حيااال  االز يهطا   - 22 

 دق سد النجاوة الرقمياة، شختلاف أااكا ا، وتننيا  اساتراتيجياو ساليمة تساعم   ت اوير          
اةكومة اإللكترونية وموا الة التر ياا علا  سياسااو وت  يقااو مراعياة للنقارا  ةيماا يتعلاق          

ال الساري  علا    بتكنولوجيا املعلوماو واالتصاالو، شا   لل  ما يتصع بإتا اة تقنياة االتصا   
 مستوى القاعدة الشع ية،  دق تضييق النجوة الرقمية ب  ال لدا  وداةلعا؛  

مجي  أ حا  املصلحة علا  حياال  األولوياة الساتحداث ُنعاة ابتكارياة        حيث - 22 
قنا عل  حتا ة ا يا ع األساسية للن ايت العري  للجمي  بأسعار ميسورة   ال لادا  النامياة،   

و الن ايت العري  املناس ة لضما  قيام جمتم  معلوماو يشمع ا ميا  حماور    واستعمال ةدما
 اإلنسا  وير ا عل  التنمية ولتضييق النجوة الرقمية حىل أدىن  د؛  

باملنتماو الدولية واإلقليمياة أ  توا اع بانتتاام تقيايم مادى اساتنادة        يهط  - 21 
وتقااد  تقااارير عاان للاا ،  اادق  ا مياا    الاادول ماان تكنولوجيااا املعلوماااو واالتصاااالو،

 حتا ة ةرص متكاةاة لنمو ق اعاو تكنولوجيا املعلوماو واالتصاالو   ال لدا  النامية؛  
مجيا  ال لادا  علا  با ل جعاود   ي اة للوةاا  بالتااما اا شوجاا تواةاق            حيث - 21 

 ؛(4)آرا  مونتريي للمؤ ر الدويل لتمويع التنمية
ملتحاادة وغريزااا ماان املنتماااو واملنتاادياو املعنيااة أ  شنتماااو األماام ا يهطاا  - 24 

تسااتعرض، وةقااا لنتااائة القمااة العامليااة، املنااعجياو املوضااوعة ملؤاااراو تكنولوجيااا املعلوماااو 
واالتصااااالو وأ  تعاااد ا بصاااورة دورياااة، آةااا ة   اعت ارزاااا اةاااتالق مساااتوياو التنمياااة   

 والتروق الوئنية، ومن مث ةإن.:
ر العمااع املضاا ل  باا.   حئااار الشاارا ة املعنيااة بقياااس       يال اال ماا  التقاادي   )أ( 

 استخدام تكنولوجيا املعلوماو واالتصاالو ألغراض التنمية؛
_________________ 

  22/4قرار ا معية العامة  (1) 

شااوراو )من 2002آذار/مااار   22-81تقرياار املااؤلر الاادو  املعاا  لتموياال التريمطااةك مااو ترييك املكسااط ك  (4) 
 ، املرةق 0( النصع األول، القرار A/02/II.A.7األمم املتحدة رقم امل ي  
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 يال ل أيضا عقد الندوة العاملية اةادية عشارة املعنياة شؤااراو االتصااالو/     ) ( 
 ألول/ اانو  ا  1حىل  2تكنولوجيا املعلوماو واالتصاالو   مدينة مكسايكو،   النتارة مان    

 ؛4102ديسمرب 
يشاااج  الااادول األعضاااا  علااا  مجااا  بيانااااو وثيقاااة الصااالة بتكنولوجيااااو    )ج( 

املعلوماو واالتصاالو عل  الصعيد الوئ  ليتسىن  ا الرد بصاورة مرضاية علا  االسات ياناو،     
ماان ق يااع االساات يا  املتعلااق بأزااداق القمااة العامليااة، وعلاا  ت ااادل املعلوماااو بشااأ  دراساااو   

ةراديااة ق ريااة وعلاا  التعاااو  ماا  بلاادا  أةاارى   حئااار باارامة الت ااادل   جمااال         ةاااالو ح
 القدراو؛ بنا 

يشج  منتماو األمم املتحدة وغريزا مان املنتمااو واملنتادياو املعنياة علا        )د( 
تقييم تأثري تكنولوجيااو املعلومااو واالتصااالو   النقار و  الق اعااو الرئيساية مان أجاع         

 عاراو الالزمة لايادة  جم لل  التأثري؛قديد املعارق وامل
يعيااا بالشاار ا  الاادولي    التنميااة تقااد  الاادعم املااايل ماان أجااع موا االة     )زا( 

 تيسري بنا  القدراو   ال لدا  النامية وتوةري املساعدة التقنية  ا؛
اجملتما  الادويل حىل تقاد  تربعااو للصاندويت االساتاما  اتااص الا ي          يدعو - 20 

  مؤ ر األمم املتحدة للتجارة والتنمية لدعم االستعراض والتقييم الل ين تقوم  ماا اللجناة   أنشأ
ةيما يتعلق شتابعة نتائة القمة العاملية، منودزًا   الوقاا ننسا. ما  التقادير بالادعم املاايل املقادم        

 من  كوم  سويسرا وةنلندا   ا الصندويت؛  
مان برناامة عماع تاونس الا  ُئلاا ةيعاا حىل ا معياة          000حىل النقرة  يشري - 21 

 011وحىل النقارة   4102العامة أ   ري استعراضاا عاماا لتننيا  نتاائة القماة العاملياة   عاام        
ال  تقضي بضرورة أ  يكو  تننيا  نتاائة القماة العاملياة ومتابعتاعا جاا ا ال يتجااأ مان متابعاة          

 لنتائة مؤ راو األمم املتحدة الرئيسية؛ األمم املتحدة املتكاملة
ال  أعادو ةيعاا  11/002من قرار ا معية العامة  00حىل النقرة  أيضا يشري - 20 

ا معية تأ يد دورزاا   االساتعراض العاام لتننيا  نتاائة القماة العاملياة الا ي سايجرى دلاول           
 من برنامة عمع تونس؛   000، عل  النحو ال ي أقرَّ   النقرة 4102عام  اية 

املااؤر   14/004ماان قاارار ا معيااة العامااة     44حىل النقاارة  كاالل  يشااري - 24 
عائيااة ، الاا  قااررو ةيعااا ا معيااة العامااة وضاا  الصاايغة الن  4102 ااانو  األول/ديساامرب  41

ل رائااق االسااتعراض العااام   أقاار  وقااا نكاان، ودعااا رئاايس ا معيااة العامااة حىل أ  يعاا   
 ميسدرين اثن  لعقد مشاوراو  كومية دولية منتو ة ل ل  الغرض؛  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/195
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بالشروا   عملية قضريية مالئماة شاا يتساق ما  العملياة الا  جياري         يوصي - 22 
زناا شاا تقارر  ا معياة العاماة   زا ا الشاأ ، اساتنادا         االض الا  ا   حئار القماة العاملياة ور  

 اتربة املكتس ة من مر ل  القمة العاملية؛ حىل
حىل الادور الا ي تؤديا. اللجناة الاوارد بيانا.   قارار اجمللاس االقتصاادي           يشري - 22 

ابعاة    تقد  املساعدة حىل اجمللاس باعت اار  جعاة التنسايق املعنياة باملت      4111/21واالجتماعي 
 عل  ن ايت املنتومة، ولا ة   استعراض التقدم ا رز   تنني  نتائة القمة العاملية وتقييم.؛  

بااالتقرير عاان تقياايم األنشاا ة املضاا ل   ااا املتعلقااة    التقاادير ماا  علمااا حيااط  - 22 
بالقمة العاملياة الا ي يشاكع ح ادى األدواو القيماة للمسااعدة   عملياة املتابعاة، بعاد انتاعا            

 ر لة تونس من القمة العاملية؛م
أمهياة ت اادل أةضاع املمارسااو علا  الصاعيد العااملي، ويشاج ،          تأكطد يكرر - 21 

التساليم باملساتوى املتمياا   تننيا  املشااري  وامل اادراو الا  تعااز أزاداق القماة العاملياة،             م 
السانوية للمشاااري    مجيا  ا عااو املعنيااة علا  تسامية مشاااريععا ملساابقة جاائاة القمااة العاملياة       

 جااا  ال يتجاااأ ماان عمليااة التقياايم الاا   ريعااا القمااة العامليااة، وحياايظ علمااا   الوقااا لاتاا.    
 بالتقرير عن التجار  الناجحة   حئار القمة العاملية؛  

حىل اللجنة أ  تلتمس تقد  املايد مان املساامهاو مان الادول األعضاا        يطل  - 21 
مناقشااة  4102عنيااة وأ  تاانتم   دور ااا ال امنااة عشاارة   عااام ومجياا  امليسداارين وا عاااو امل

موضوعية بشأ  التقرير االستعراضي للتقدم ا رز ةاالل عشار سانواو   تننيا  نتاائة القماة       
العامليااة، وأ  يقاادم تقرياارا حىل ا معيااة العامااة بشااأ  للاا ، عاان ئريااق اجمللااس االقتصااادي         

ل ي  ري. ا معية العامة لتننيا  نتاائة القماة العاملياة     واالجتماعي،   سيايت االستعراض العام ا
 ؛4102  عام 
مااان قااارار اجمللاااس االقتصاااادي واالجتمااااعي  24حىل النقااارة  كااالل  يشاااري - 24 
ال ي ئلا ةيعا اجمللس حىل اللجنة أ  تقدم، عقا انتعا  دور ا ال امناة عشارة، حىل    4102/0

الاا ي  رياا. لتننياا  نتااائة القمااة العامليااة؛ نتااائة   ا معيااة العامااة،   ساايايت االسااتعراض العااام  
 استعراض التقدم ا رز ةالل عشر سنواو   تنني  نتائة القمة العاملية، عن ئريق اجمللس؛

حىل األم  العام أ  يقدم حىل اللجنة سنويا تقريرا عن تننيا  التو اياو    يطل  - 20 
ي واالجتماااعي األةاارى املتعلقااة بتقياايم الااواردة   زاا ا القاارار و  قااراراو اجمللااس االقتصاااد 

 التقدم ا رز  ما ونوعا   تنني  نتائة القمة العاملية ومتابعتعا؛
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علاا  أمهيااة تعايااا حقامااة جمتماا  معلوماااو اااامع للجمياا ، ماا  حيااال      يشاادد - 11 
ازتمام ةاص لساد النجاوة الرقمياة وةجاوة الن اايت العاري ، ما  مراعااة االعت ااراو املتعلقاة           

 ا نس وال قاةة والش ا  وسائر النااو الناقصة التم يع؛بنوا 
عل  أمهياة تكنولوجياا املعلومااو واالتصااالو مان أجاع التنمياة         أيضا يشدد - 10 

  4102ويعترب أ ا ين غي أ  تنعكس عل  النحو املناسا   ة ة التنمية ملا بعد عام 
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 مشروا القرار ال ا   
 االبتكار ألغراض التنمية*تسخري العلم والتكنولوجيا و  

 
 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
بادور اللجناة املعنياة بتساخري العلام والتكنولوجياا ألغاراض التنمياة بو انعا           إذ يسلم 

  املة لوا  األمم املتحدة   جمال تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية،  
اساي  للعلام والتكنولوجياا واالبتكاار   بناا       بالادور واإلساعام األس   أيضاا  يسلم وإذ 

القاادرة الوئنيااة علاا  املناةسااة   االقتصاااد العاااملي واةنااا  عليعااا و  التصاادي للتحاادياو      
 العاملية وققيق التنمية املستدامة،

بالادور األساساي لتكنولوجيااو املعلومااو واالتصااالو   تعاياا        كلل  يسلم وإذ 
 ا واالبتكار ألغراض التنمية،  وتسخري العلم والتكنولوجي

الاا  ُسااليم ةيعااا    (0)4112حىل الوثيقااة اتتاميااة ملااؤ ر القمااة العاااملي لعااام      يشااري وإذ 
للعلم والتكنولوجيا، شا   لل  تكنولوجياو املعلومااو واالتصااالو، دورا باالأل األمهياة      بأ 

 يد االلتااماو الواردة ةيعا،  ققيق األزداق اإلشائية املتنق عليعا دوليا، وحل يعيد تأ 
حىل أ  ماااؤ ر األمااام املتحااادة للتجاااارة والتنمياااة يعماااع بو ااان.        أيضاااا يشاااري وإذ 

 اللجنة، أمانة
 ااانو   41املااؤر   14/441بااأ  ا معيااة العامااة اااجعا،   قرارزااا    يساال م وإذ 

لااق بتسااخري العلاام والتكنولوجيااا ألغااراض التنميااة، مااؤ ر األماام      املتع 4102األول/ديساامرب 
املتحاادة للتجااارة والتنميااة علاا  أ  يوا ااع حجاارا  استعراضاااو للسياساااو املتعلقااة بااالعلم         
والتكنولوجيااا واالبتكااار  اادق مساااعدة ال لاادا  الناميااة وال لاادا  الاا   اار اقتصااادا ا شر لااة   

م ا الزااا إلدماااج السياساااو املتعلقااة بااالعلم والتكنولوجيااا  انتقاليااة علاا  قديااد التاادابري الااالز 
 واالبتكار   استراتيجيا ا اإلشائية الوئنية،  

  اوز/  41املاؤر    4100/422حىل مقرَّر اجمللس االقتصاادي واالجتمااعي    يشري وإذ 
جناة  ال ي ينا عل   ديد والية اجمللس االستشااري للقضاايا ا نساانية التااب  لل     4100يولي. 

 ،4102 د عام 

_________________ 

 لالئالا عل  ةحوى املناقشة، انتر النصع ال الث  * 
  11/0قرار ا معية العامة  (0) 
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الدور األساسي للعلم والتكنولوجيا واالبتكار   ققيق عدد من األزاداق   يدرك وإذ 
اإلشائيااة لفلنيااة، وحل يساالظ الضااو  علاا  دور العلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار باعت ااار  ماان        

صادي  من أجع موا الة الت  4102املواضي  الشاملة لعدة ق اعاو   ة ة التنمية ملا بعد عام 
 للتحدياو العاملية،  

بعمااع اللجنااة ةيمااا يتعلااق شوضااوعيعا لوي األولويااة   الوقااا الاارازن،   يرحاا  وإذ 
تساخري  ” و “4102تسخري العلم والتكنولوجياا واالبتكاار ت اة التنمياة ملاا بعاد عاام        ”ومها 

 ،“تكنولوجياو املعلوماو واالتصاالو ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة
حىل ضرورة ات اا  ة جديدة تادمة السياسااو وبناا  القادراو   جمااالو       يشري وإذ 

العلم والتكنولوجيا واالبتكار باعت ارزا عنا ر  امسة األمهية   ات اظ اإلشائياة الوئنياة، عان     
ئريق مجلة أمور منعا التعاو  ب  الوزاراو الق اعية، والو االو املعنياة باالعلم والتكنولوجياا    

 االبتكار وبتكنولوجياو املعلوماو واالتصاالو وئائنة من ا يااو التنتيمية،و
بتاايد جعود التكامع علا  الصاعيد اإلقليماي   مجيا  أ اا  العاا  وبال عاد         يسلم وإذ 

 اإلقليمي ملسائع العلم والتكنولوجيا واالبتكار املرت ظ  ا،  
  تكنولوجيااااو املعلومااااو اإل اااازاو الكااا رية واإلساااعام الااا ي بوسااا  يالحاااظ وإذ 

 واالتصاالو أ  توا ع تقدمي. من أجع ققيق رةا  اإلنسا  واالزدزار االقتصادي والعمالة،
أ  النجااا    ت  يااق السياساااو املتعلقااة بالتكنولوجيااا واالبتكااار   أيضااا يالحااظ وإذ 

مؤسسااو التعلايم   عل  الصعيد الوئ  يتيسَّر بأمور منعا  ياة بيااو السياسة العامة ال   كان  
وال حوث واألعمال التجارية والق اعاو الصناعية من االبتكاار واالسات مار   جمااالو العلام     
والتكنولوجيااا واالبتكااار وقويلااعا حىل ةاارص عمااع وشااو اقتصااادي بإدماااج مجياا  العنا اار          

 املتراب ة، شا   لل  نقع املعرةة،
يااة بتسااخري العلاام والتكنولوجيااا   بااأ  تنتاار اةكوماااو الوئنيااة واللجنااة املعن   يوصااي 

 ألغراض التنمية ومؤ ر األمم املتحدة للتجارة والتنمية   ما يلي:
اةكوماو، ةرادى ومجاعااو، علا  أةا  االساتنتاجاو الا  تتو اع        ُتشجَّ  ( )أ 

 حليعا اللجنة   االعت ار والنتر   ا ال اإلجرا او التالية:
التكنولوجياا واالبتكاار واساتراتيجياو    حقامة  الة وثيقاة با  العلام و     ‘0’  

ةااالل  صاايا مكانااة بااارزة   التخ اايظ      التنميااة املسااتدامة ماان  
جمااالو تكنولوجيااو    اإلشائي عل  الصعيد الوئ  ل نا  القادراو   

 املعلوماو واالتصاالو والعلم والتكنولوجيا واالبتكار؛
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قتصااادية الشاااملة تعايااا قاادراو االبتكااار ا ليااة ألغااراض التنميااة اال  ‘4’  
واملستدامة من ةالل  شد املعارق العلمية واملعنياة وا ندساية علا     
الصاااعيد ا لاااي، شاااا   للااا  عااارب التعااااو  مااا  الاااربامة الوئنياااة      

 بينعا؛ وةيما
حجااارا  داااوث منعجياااة تتناااااول اال ازااااو ا ديااادة   جماااااالو       ‘2’  

جيا واالبتكاار  تكنولوجياو املعلوماو واالتصاالو والعلم والتكنولو
وتأثريزااا علاا  التنميااة، وال ساايما   ساايايت ة ااة التنميااة ملااا بعااد        

 ؛4102 عام
النااعوض بتكنولوجياااو املعلوماااو واالتصاااالو ماان ةااالل تعايااا      ‘2’  

النااعة القااائم علاا  تنميااة القاادراو الاا ي ترتكااا دعائماا. علاا  نتاام  
  الااتعلم واالبتكااار وتعايااا الكنااا او عوضااا عاان النااعة القااائم علاا   

مراعاااة اال تياجاااو، وماان ةااالل  ياااة بياااة مؤاتيااة  تاا   وتاادعم 
 االست مار اتاص واالبتكار واألعمال اةرة؛  

التمااااس ةااارص التعااااو  الااادويل   جماااال تكنولوجيااااو املعلومااااو   ‘2’  
واالتصاااالو، وباااألةا ماان  يااث قديااد املمارساااو ا ياادة م ااع 

اإللكترونياااة املنتو اااة  وال سااايما الااادوراو   -التعلااايم اإللكتااارو   
واةكوماااة اإللكترونياااة والعلاااوم اإللكترونياااة والصاااحة  -اةااااادة 

اإللكترونياااة وحدارة الننايااااو اإللكترونياااة والقااادرة علااا  مواجعاااة   
 الكوارث من ةالل برامة التعاو  القائمة وا ديدة؛  

معا ااة النجااوة القائمااة واملسااتمرة باا  ا نساا    جماااالو العلاام       ‘1’  
تكنولوجياااا واالبتكاااار  كاااع و  تعلااايم العلاااوم والتكنولوجياااا     وال

وا ندسااة والرياضااياو علاا  وجاا. اتصااوص، ماان ةااالل تشااجي      
التوجي. ودعام ا عاود األةارى امل  ولاة الجتا ا  النساا  والنتيااو        

 حىل تل  اجملاالو واست قائعن ةيعا؛  
والتكنولوجياا  دعم سياساو ال لدا  النامية وأنش تعا   ميدا  العلم  ‘1’  

من ةالل التعااو  با  الشامال وا ناو  والتعااو  ةيماا با  بلادا          
ا نو  عان ئرياق تشاجي  املسااعدة املالياة واملسااعدة التقنياة وبناا          

 القدراو والربامة أو الدوراو   جمال التدريا التق  
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علاا  ُتشااجَّ  اللجنااة املعنيااة بتسااخري العلاام والتكنولوجيااا ألغااراض التنميااة        ( )  
 شا يلي: القيام

موا الة االضا الا باادورزا  حاملاة لاوا  االبتكااار وتقاد  مشااورة       ‘0’  
رةيعااة املسااتوى للمجلااس االقتصااادي واالجتماااعي وا معيااة العامااة  

 بشأ  مسائع العلم والتكنولوجيا واالبتكار لاو الصلة؛
او املساعدة عل  ت يا  أمهية دور تكنولوجياو االتصااالو واملعلوما   ‘4’  

والعلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار وا ندسااة   ة ااة التنميااة ملااا بعااد    
بو اااانعا حمنااااال الستكشاااااق ااةااااايت والتخ اااايظ     4102 عااااام

االستراتيجي يوةر آرا  مت صرة  ول اال ازاو اةامسة األمهياة علا    
 عيد العلم والتكنولوجيا واالبتكار   جماالو م اع األمان الغا ائي،    

وارد ال  يعياااة األةااارى، والتحضااار، والصاااناعاو  وحدارة املياااا  واملااا
التحويليااة املتقدمااة ومااا يتصااع  ااا ماان ا تياجاااو تعليميااة ومعنيااة،   
ويوجاا. االزتمااام حىل التكنولوجياااو الناااااة واالنقالبيااة الاا  ميكاان    

 تؤثر عل  ققيق تل  ات ة؛ أ 
توعيااة واضااعي السياساااو بعمليااة االبتكااار وقديااد الناارص املتا ااة    ‘2’  

لل لدا  النامية بشكع ةاص لالستنادة مان زا ا االبتكاار، ما  حياال       
ازتماااام ةااااص لال ازااااو ا ديااادة   جماااال االبتكاااار الااا  ميكااان  

 تتيم حمكانياو جديدة لل لدا  النامية؛ أ 
مناقشااااة شااااالج التمويااااع االبتكاريااااة واستكشاااااةعا بو اااانعا أداة    ‘2’  

اري الاالزم   مياادين   الجت ا  مصادر جديدة لارأس املاال االسات م   
العلااام والتكنولوجياااا وا ندساااة واةلاااول القائماااة علااا  االبتكاااار،     

سيما تكنولوجياو ال اقة املتجددة عل  ن ايت أ غر  جما مان   وال
ةارج الش كة، والتصدي للتحدياو واال تياجاو امللحاة مان أجاع    
ققيااااق التنميااااة املسااااتدامة، بالتعاااااو  ماااا  املنتماااااو األةاااارى       

 ا ؛  االقتض  سا
حرساااا  حئاااار لت اااادل أةضاااع املمارسااااو والنماااالج امل تكااارة ا لياااة  ‘2’  

الناجحااة ودراساااو اةاااالو اإلةراديااة واتاارباو   تسااخري العلاام    
والتكنولوجياااااا وا ندساااااة ألغاااااراض االبتكاااااار، الوثيقاااااة الصااااالة   



16/06/2014 11:38 AM - 17/06/2014 4:58:00 PM 

E/2014/31  

C:\Wordtool\Temp\1441609A.Doc 

 

 29/48 

 

بتكنولوجيااااو املعلومااااو واالتصااااالو مااان أجاااع ققياااق التنمياااة    
 الشاملة واملستدامة؛  

االضاا الا باادور نشااظ   التوعيااة شااا ميكاان للعلاام والتكنولوجيااا       ‘1’  
مان ةاالل    4102واالبتكار اإلسعام ب.   ة ة التنمية ملا بعد عاام  

تقااد  مسااامهاو زامااة   عملياااو األماام املتحاادة وزياا ااا املعنيااة،    
وتقاسااام النتاااائة واملمارسااااو ا يااادة بشاااأ  العلااام والتكنولوجياااا   

 ب  الدول األعضا  ومن غري الدول األعضا ؛   واالبتكار ةيما
تااوةري منتاادى لت ااادل أةضاااع املمارساااو واتاارباو  اادق قدياااد        ‘1’  

واقتاااارا  الساااا ع والتاااادابري املناساااا ة لتشااااجي  االبتكااااار وال حااااث 
والت ااوير، وتوليااد املعااارق ا دياادة ونقااع التكنولوجيااا، و اا ل       

قااادراو   التعلااايم تكنولوجيااااو املعلومااااو واالتصااااالو ل ناااا  ال 
وال حث وم اارة األعمال   ميادين العلاوم والتكنولوجياا وا ندساة    
وتسخريزا لنائدة ال لدا  النامية؛ و  ز ا السيايت، استكشااق سا ع   
توسااي  ن ااايت التعاااو  باا  مجياا  ال لاادا  ماا  حيااال  ازتمااام ةاااص      

 ا ة؛املت محاية ال ياة وتقاسم املوارد من أجعملعا ة مشا ع التلوث 
تسليظ الضو  عل  أمهية ما تقوم ب. اللجنة من عمع لتننيا  األنشا ة    ‘4’  

 4102املتصلة باألزداق اإلشائية لفلنية وة ة التنمية ملاا بعاد عاام    
ومتابعتااعا   جماااالو تكنولوجياااو املعلوماااو واالتصاااالو والعلاام  
ر والتكنولوجياا واالبتكااار، علاا  أ  يقااوم رئايس اللجنااة بتقااد  تقرياا  

 اا ا الشااأ  حىل اجمللااس االقتصااادي واالجتماااعي   االستعراضاااو     
ال  جيريعا واالجتماعاو ال  يعقدزا،  سا االقتضا ، شا   للا   
االستعراضاااو واالجتماعاااو املتصاالة بعمليااة اسااتعراض األزااداق     

 ؛  4102اإلشائية لفلنية وحعداد ة ة التنمية ملا بعد عام 
اساااتحداث  اااة مناااتتم مااان أجاااع وضااا      حجااارا  مناقشاااة بشاااأ   ‘0’  

اسااااتراتيجياو متصاااالة بتسااااخري العلاااام والتكنولوجيااااا وا ندسااااة     
 االبتكار؛ ألغراض
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 ُيشجَّ  مؤ ر األمم املتحدة للتجارة والتنمية عل  القيام شا يلي:   )ج( 
السعي بنشا  حىل حجياد التمويع من أجع توساي  ن اايت استعراضااو     ‘0’  

علم والتكنولوجيا واالبتكاار، ما  التأ ياد علا      السياساو املتعلقة بال
األمهية ال الغة لادور تكنولوجيااو املعلومااو واالتصااالو   حتا اة      
بنااا  القاادراو   جماااالو العلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار وا ندسااة    

، ستعراضااو اال تلا   ، وتننيا  التو اياو الصاادرة عان    واستخدامعا
الو األمااام املتحااادة  ساااا االقتضاااا ،   تعااااو  وثياااق مااا  و اااا 

 واملنتماو الدولية؛
التخ يظ لتقد  آةار ماا يساتجد مان معلومااو بصاورة دورياة عان          ‘4’  

التقاادم ا اارز   ال لاادا  الاا  أجريااا  ااا استعراضاااو للسياساااو     
املتصاالة بااالعلم والتكنولوجيااا واالبتكااار، ودعااوة تلاا  ال لاادا  حىل      

ز والااادروس املساااتنادة تقاااد  تقاااارير حىل اللجناااة عااان التقااادم ا ااار 
 والتحدياو ال  تواجععا   تنني  التو ياو 
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 مشروا مقرَّر ُيراد من اجمللس اعتماد  -با   
 تو ي اللجنة اجمللس  االقتصادي واالجتماعي باعتماد مشروا املقرَّر التايل: - 4
 

ا تقرياار اللجنااة املعنيااة بتسااخري العلاام والتكنولوجيااا ألغااراض التنميااة عاان دور اا   
 السابعة عشرة وجدول األعمال املؤقا لدور ا ال امنة عشرة ووثائقعا*

  
 :ح  اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
حييظ علما بتقرير اللجنة املعنية بتسخري العلام والتكنولوجياا ألغاراض التنمياة      )أ( 

 ؛(0)عن دور ا السابعة عشرة
ة للجناااة ووثائقعاااا،  يقااارد جااادول األعماااال املؤقاااا للااادورة ال امناااة عشااار     ) ( 

 النحو امل   أدنا   عل 
  حقرار جدول األعمال ومسائع تنتيمية أةرى - 0  

التقدم ا رز   تنني  نتائة القمة العاملية جملتما  املعلومااو ومتابعتاعا     - 4
  عل  الصعيدين اإلقليمي والدويل

 
 الوثائق     

 تقرير األم  العام   
 يا ألغراض التنميةتسخري العلم والتكنولوج - 2

 املوضوعا  لوا األولوية:   
 ؛4102االستشراق االستراتيجي   ة ة التنمية ملا بعد عام  ( )أ   

 الوثائق      
 تقرير األم  العام    
  التنمية الرقمية ( )    

_________________ 

 لالئالا عل  ةحوى املناقشة، انتر النصل  السادس والساب   * 
 ( E/2014/31) 88ك امللحق رقم 2082جتماعيك الوثائق الرمسطة للمجلس االقتصادي واال (0) 
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 الوثائق      
 تقرير األم  العام    

 عاااااارض التقااااااارير املتعلقااااااة باستعراضاااااااو سياساااااااو العلاااااام      - 2
 واالبتكار  والتكنولوجيا

انتخااااا  الاااارئيس وأعضااااا  املكتااااا ااةاااارين للاااادورة التاسااااعة     - 2
 للجنة  عشرة

 جدول األعمال املؤقا للدورة التاسعة عشرة للجنة ووثائقعا  - 1
 اعتماد تقرير اللجنة عن دور ا ال امنة عشرة    - 1

 
 املسائع ال  ُيوجَّ. انت ا  اجمللس حليعا -جيم  

وجَّ. انت ا  اجمللس االقتصادي واالجتماعي حىل املقرَّر التايل ال ي ا  ت. اللجناة املعنياة   ُي - 2
 بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية:

  
 01/010املقرر   
الوثااائق الاا  نتاارو ةيعااا اللجنااة املعنيااة بتسااخري العلاام والتكنولوجيااا ألغااراض    

 التنمية   دور ا السابعة عشرة
ظ اللجنة املعنية بتساخري العلام والتكنولوجياا ألغاراض التنمياة علماًا بتقريار األما          قي 

 4102العااام عاان تسااخري العلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار ألغااراض ة ااة التنميااة ملااا بعااد عااام 
(E/CN.16/2014/2 و )Corr.1 ) 

http://undocs.org/ar/E/CN.16/2014/2
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 النصع ال ا 
لتقاادم ا اارز   تننياا  نتااائة القمااة العامليااة جملتماا  املعلوماااو ومتابعتااعا   ا  

 الصعيدين اإلقليمي والدويل   عل 
ماان جاادول أعما ااا   جلسااا ا األوىل وال انيااة واتامسااة   4نتاارو اللجنااة   ال نااد  - 2

ا   و ااا  معروض ااا عليعاا4102أيار/مااايو  01و  02و  04والسادسااة والتاسااعة املعقااودة   
 الوثائق التالية:

تقرياار األماا  العااام عاان التقاادم ا اارز   تننياا  ومتابعااة نتااائة القمااة العامليااة    )أ( 
 ؛(A/69/65-E/2014/12جملتم  املعلوماو عل  الصعيدين اإلقليمي والدويل )

األمام املتحادة للتجاارة والتنمياة )األونكتااد(      تقرير موجا أعدتا. أماناة ماؤ ر     ) ( 
عن اجتماا ةريق اتربا  العامع ب  الدوراو ال ي عقد   وااان ن العا امة،   النتارة مان     

 (؛E/CN.16/2014/CRP.1) 4102 انو  األول/ديسمرب  2حىل  4
ريق العامع الا ي أنشال لدراساة التكلياف الصاادر عان القماة        تقرير رئيس الن )ج( 

العاملية جملتم  املعلوماو بشأ  تعايا التعاو  عل  النحو الوارد   برنامة عمع تاونس )النرياق   
  (E/CN.16/2014/CRP.3العامع املع  بتعايا التعاو ( )

أيار/ماااايو، تولاااا ماااديرة ااااع ة التكنولوجياااا   04 ا لساااة األوىل، املعقاااودة   و  - 2
واللوجستياو   األونكتاد، ورئيسة أمانة اللجنة املعنية بتسخري العلام والتكنولوجياا ألغاراض    

 التنمية عرض تقرير األم  العام 
شااة موضااوعية  أيار/مااايو، نتتمااا اللجنااة مناق  02و  ا لسااة اتامسااة املعقااودة     - 1

 21لل حث   التقدم ا رز   تنني  نتائة القمة العاملية  ول جمتم  املعلوماو، عماًل باالنقرة  
  4102/0من قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

؛ ICT Development Associatesوقااددم عروضااا  ااع ماان دينيااد ساااوتر، ماان ااار ة    - 1
مان والسياساة العااملي  مان مر اا االبتكاار   جماال        ومارك راميوند الاميع ال ا ث   جمال األ

اةو ماااة الدولياااة؛ وياااانيس  اااار لينس، رئااايس النرياااق االستشااااري أل اااحا  املصااالحة   
املتعااددين، منتاادى حدارة اإلنترنااا؛ وااانغيتاي مااازانغو، ماان أمانااة منتاادى حدارة اإلنترنااا؛       

ن راب اااة االتصااااالو وماياا  جنسااان، اتااا ري املخااتا   جماااال الو اااول حىل اإلنترنااا، مااا   
التقدمية؛ وجيمسو  أولوةوي من قالف أةريقيا لتكنولوجياا املعلومااو واالتصااالو، بالنياباة     

 العمع التجاري لدعم جمتم  املعلوماو  -عن غرةة التجارة الدولية 

http://undocs.org/ar/A/69/65-E/2014/12
http://undocs.org/ar/E/CN.16/2014/CRP.1
http://undocs.org/ar/E/CN.16/2014/CRP.3
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و  ا لسة ننسعا أيض ا، رد املشاار و  علا  تعليقااو وأساالة ن لاي الساويد وا ناد         - 4
ململكة العربية السعودية وا معورية الدومينيكية والربتغال والتنيا والوالياو املتحادة  وأملانيا وا

 األمريكية واملكسي  ورواندا والنمسا، باإلضاةة حىل املراقا عن املغر  
 وأدىل املراقا عن االقاد األورول ب يا   - 0
 ااع ماان حممااد ةالااد  أيار/مااايو، قااددم عروضااا 02و  ا لسااة السادسااة املعقااودة    - 01

اتياري، املم ع الدائم لتاونس لادى األمام املتحادة   نيوياورك وامليسار املشاارك للمشااوراو         
اةكومية الدولية املنتو ة لوضا  الصايغة النعائياة ل رائاق االساتعراض الشاامع الا ي ساتجري.         

وةالدمياري مانك ،    ؛4102ا معية العامة لتنني  نتائة القمة العاملياة جملتما  املعلومااو   عاام     
رئيس الربنامة اإلعدادي أل حا  املصلحة املتعددين لالجتمااا الرةيا  املساتوى الساتعراض     
نتائة القمة العاملية جملتم  املعلوماو بعاد مضاي عشار سانواو الا ي يستضاين. االقااد الادويل         

ةااة، ؛ وحناادراجيا بااانرجي، ماادير اااع ة جمتمعاااو املعر 4102لالتصاااالو    ايرا /يونياا. 
قساام االتصاااالو واملعلوماااو، منتمااة األماام املتحاادة للتربيااة والعلاام وال قاةااة )اليونسااكو(؛      
وناجيع زكسو ، نائا الرئيس، ةريق حاراك أ حا  املصلحة عن من قة أوروبا، من اار ة  

(؛ وةوساااي. باالسااا ، رئاايس قسااام وضااا   ICAANاإلنترنااا لفمساااا  واألرقاااام املخصصااة )  
نااة األماام املتحاادة االقتصااادية ألوروبااا؛ و ياادر ةرحياااو، ماادير اااع ة  السياساااو امل تكاارة،  

 املعلوماو واالتصاالو، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرل آسيا 
و  ا لسااة ننسااعا، رد املشااار و  علاا  تعليقاااو وأسااالة ن لااي النمسااا والربازيااع      - 00

بيااة السااعودية والوالياااو املتحاادة  ومجعوريااة حياارا  اإلسااالمية وا نااد والسااويد واململكااة العر  
 األمريكية وتونس والص  وزنغاريا وأملانيا 

 وأدىل املراقا عن االقاد األورول ب يا     - 04
بيتاار مااايور )زنغاريااا(،  ب يااا  أيار/مااايو، أدىل  02و  ا لسااة السادسااة املعقااودة     - 02

كلياف الصاادر عان القماة العاملياة      اللجناة لدراساة الت  العاماع الا ي عينتا.    بصنت. رئايس النرياق   
علاا  النحااو الااوارد   برنااامة عمااع تااونس وتقااد      تماا  املعلوماااو بشااأ  تعايااا التعاااو   جمل

املعاا  بتعايااا  أمت وجاا. )النريااق تو ااياو بشااأ  الساا ع الكنيلااة بتننياا  للاا  التكليااف علاا    
عوريااة حياارا   وقاااور ماا  ن لااي  ااع ماان اململكااة العربيااة السااعودية واليابااا  ومج        (التعاااو 

اإلسالمية وا ند وزنغاريا ونيجرييا واملكساي  والواليااو املتحادة األمريكياة و وباا واالقااد       
الروسااي والسااويد ورواناادا والربتغااال، باإلضاااةة حىل املااراق   عاان السااودا  ومصاار والربازيااع   

 وجنو  أةريقيا وأستراليا وا اائر و ندا واملغر    
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 ابا أمينة اللجنة ون لة األونكتاد عل  األسالة ال  ئر ا و  ا لسة ننسعا، أج - 02
وأدىل ب يااا  أيضااا  ااع ماان ن لااي املنتماات  غااري اةكااوميت  التاااليت : غرةااة التجااارة   - 02

العمااع التجاااري لاادعم جمتمااا  املعلوماااو، وااار ة اإلنترنااا لفمسااا  واألرقاااام         -الدوليااة  
 ( ICAANاملخصصة )

 
ستديرة الاوزاري بشاأ  اساتعراض التقاددم ا ارز   تننيا  نتاائة القماة         اجتماا املائدة امل  

 العاملية جملتم  املعلوماو
 
أيار/ماايو، عقادو اللجناة اجتمااا مائادة مساتديرة        04  ا لسة األوىل املعقودة    - 01

ىل حدارتا.  وزاريا بشأ  استعراض التقدم ا رز   تنني  نتائة القمة العاملية جملتم  املعلوماو، تو
رئاايس اللجنااة أناادرو رينولاادز )الوالياااو املتحاادة األمريكيااة( واااارك ةياا. األاااخاص التاليااة    
أمساااؤزم: توةيااق ا ال ااي وزياار التعلاايم العااايل وال حااث العلمااي وتكنولوجيااا املعلومااااو          
واالتصااااالو   تاااونس؛ وسااايليو مو وباااوروا ، وزيااار االتصااااالو والعلاااوم والتكنولوجياااا 

ومينناادرا براساااد رجيااال، وزياار املعلوماااو واالتصاااالو   ني ااال؛ وأوموبااوال        ليسااوتو؛   
جونساااو ، وزيااارة تكنولوجياااا االتصااااالو والاااوزيرة املشااارةة علااا  التكنولوجياااا والعلاااوم      

نيجريياااا؛ ولاااويس ناااابوليو   اساااامربي، و ياااع وزارة العلاااوم والتكنولوجياااا   النلااا  ؛   
 عالم واالتصاالو والتكنولوجيا   سوازيلند و ريستوةر ندالنغاماندال، وزير اإل

 و  ا لسة ننسعا، اارك ن ال رواندا و وبا أيض ا   جلسة النقاش اةوارية  - 01
أيار/مااايو، أدىل ب يااا   ااع ماان أولينيااا مواااينا،    04و  ا لسااة ال انيااة املعقااودة     - 04

ولوجيا   زم ابوي ون لاي ا ناد والساويد    وزيرة التعليم العايل والتعليم ا امعي والعلوم والتكن
 واململكة العربية السعودية 

وأدىل ب يااا   ااع ماان ن لااي الوالياااو املتحاادة األمريكيااة و وبااا   حئااار نارسااة           - 00
 الرد   ق
  

 اإلجرا  ال ي ا  ت. اللجنة  
 بعتعاتقييم التقدم ا رز   تنني  نتائة القمة العاملية جملتم  املعلوماو ومتا  

 ايرا /يونيا.،  اا  معروض اا علا  اللجناة مشاروا        1  ا لسة التاسعة املعقودة    - 41
، “تقييم التقادم ا ارز   تننيا  نتاائة القماة العاملياة جملتما  املعلومااو ومتابعتاعا         ”قرار بعنوا  

 نكلياية ةقظ   راو غري رمسية وعمَّم. باللغة اإلقدَّم. رئيسعا بنا  عل  مشاو
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وقاادَّم أماا  اللجنااة توضاايح ا   مااا يتعلااق بااثااار املترت ااة   املياانيااة الربناجميااة علاا        - 40
 مشروا القرار   

وأقاارَّو اللجنااة مشااروا القاارار وأو ااا اجمللااس االقتصااادي واالجتماااعي باعتماااد      - 44
 )انتر النصع األول، النرا ألف، مشروا القرار األول(   

 قرة ال  ستدرج   تقرير اللجنة   وواةقا اللجنة عل  نا الن - 42
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 النصع ال الث
 تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية  

 
 املوضوعا  لوا األولوية:  
 :4102تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض ة ة التنمية ملا بعد عام  ( )أ 

ألغاراض  التقييم: عقد من مسامهاو اللجنة املعنية بتساخري العلام والتكنولوجياا     ‘0’  
 األزداق اإلشائية لفلنية التنمية  

آةايت العلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجاع ة اة التنمياة ملاا بعاد       ‘4’   االستشراق: 
 4102عام 

تساااخري تكنولوجيااااو املعلومااااو واالتصااااالو ألغاااراض التنمياااة االجتماعياااة    ( )  
 الشاملة واالقتصادية

والتاسعة  أعما ا   جلسا ا ال انية وال ال ة والرابعة من جدول 2نترو اللجنة   ال ند  - 42
 التالية:   و ا  معروض ا عليعا الوثائق4102أيار/مايو  01و  02و  04املعقودة   
تقريار األماا  العااام عاان تسااخري العلام والتكنولوجيااا واالبتكااار ت ااة التنميااة    )أ( 

 (؛Corr.1و  E/CN.16/2014/2) 4102بعد عام  ملا
تقرير األم  العام عن تسخري تكنولوجياو املعلوماو واالتصاالو ألغاراض   ) ( 

  (E/CN.16/2014/3التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة )
أيار/ماااايو، تولاااا ماااديرة ااااع ة التكنولوجياااا   02و  ا لساااة ال ال اااة، املعقاااودة    - 42

واللوجستياو   األونكتاد، ورئيسة أمانة اللجنة املعنية بتسخري العلام والتكنولوجياا ألغاراض    
  E/CN.16/2014/2/Corr.1التنمية، عرض تقرير األم  العام الوارد   الوثيقة 

مان روماا  ماوري ي، املادير التننيا ي لف ادميياة        و  ا لسة ننسعا، أدىل ب يا   ع - 41
العاملية للعلوم؛ وارييل مالكو ، رئيسة مديرياة التعلايم واملاوارد ال شارية   الراب اة األمريكياة       

 للنعوض بالعلم 
أيار/ماااايو، تولاااا مااديرة ااااع ة التكنولوجياااا   02و  ا لسااة الرابعاااة، املعقااودة      - 41

، ورئيسة أمانة اللجنة املعنية بتسخري العلام والتكنولوجياا ألغاراض    واللوجستياو   األونكتاد
  E/CN.16/2014/3التنمية، عرض تقرير األم  العام الوارد   الوثيقة 

http://undocs.org/ar/E/CN.16/2014/2
http://undocs.org/ar/E/CN.16/2014/2/Corr.1
http://undocs.org/ar/E/CN.16/2014/3
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ة ااة  اجتماااا املائاادة املسااتديرة الااوزاري املعاا  بتسااخري العلاام والتكنولوجيااا ألغااراض   
   4102التنمية ملا بعد عام 

أيار/ماايو، عقادو اللجناة اجتمااا مائادة مساتديرة        04  ا لسة ال انية املعقاودة     - 44 
، تااوىل 4102وزاريااا بشااأ  تسااخري العلاام والتكنولوجيااا ألغااراض ة ااة التنميااة ملااا بعااد عااام 

وااارك ةيعاا األااخاص    حدارت. رئيس اللجناة أنادرو رينولادز )الواليااو املتحادة األمريكياة(،       
التاليااة أمساااؤزم: وو زااايلونأل، الساانري ةااويت العااادة واملنااوض ونائااا الااوزير   ال ع ااة الدائمااة  
للص  لدى مكتاا األمام املتحادة   جنياف؛ وغنيساا حياااي  ونااخ، وزيار ال حاث العلماي           

ايل والعلااوم واالبتكااار   بور ينااا ةاسااو؛ وليجيااا أمااادا ميلااو دي  اردونااا، وزياارة التعلاايم العاا
والتكنولوجيا   ا معورية الدومينيكية؛ وةيليا بولوياع، وزيار العلاوم والتكنولوجياا وال اقاة      
والتعدين   جامايكا؛ ومارياا  انديادا برييارا تيشاريا، وزيارة العلاوم والتكنولوجياا   أنغاوال؛         
وم وأوموبااااوال جونسااااو ، وزياااارة تكنولوجيااااا االتصاااااالو والااااوزيرة املشاااارةة علاااا  العلاااا  

والتكنولوجيااا   نيجرييااا؛ وزااالل باان علااي ا نااائي، األماا  العااام جمللااس ال حااث العلمااي           
عماااا ؛ وباتاااايل ااااام يكا راناوا اااا، وزيااار التكنولوجياااا وال حاااث   ساااريالنكا؛ ومسياااة     
 شااوة، وزياارة التعلاايم العااايل وال حااث العلمااي   السااودا ؛ وبيشااي. دورونغكاااةريوج،      أبااو

تااا الاوئ  للسياساااو   جمااال العلاوم والتكنولوجيااا واالبتكااار   تايلنااد؛   األما  العااام للمك 
ويليام  ولغاليار، مستشار وزير اتارجية لشاؤو  العلاوم والتكنولوجياا   الواليااو املتحادة      
األمريكية؛ وأولينيا موااينا، وزيارة التعلايم العاايل والتعلايم ا اامعي والعلاوم والتكنولوجياا           

نو جا  ريشار حيتوا، وزير ال حث العلمي واالبتكار التكنولاوجي   الكونغاو؛   زم ابوي؛ وبرو
وماريو ع  مونتيخو، وزير العلاوم والتكنولوجياا   النلا  ؛ وألكساندر ماورا، وزيار التجاارة        

 اتارجية    وستاريكا 
 واارك ن ال راوندا واململكة العربية السعودية    لقة النقاش اةوارية  - 40

 
 لقة نقاش بشأ  تسخري العلام والتكنولوجياا واالبتكاار ألغاراض ة اة التنمياة ملاا بعاد           

 4102عام 

أيار/مايو، عقدو اللجنة  لقة نقااش بشاأ  تساخري     02  ا لسة ال ال ة املعقودة    - 21
تاوىل حدار اا روماا      ،4102العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض ة ة التنمية ملا بعاد عاام   

 ي ي، املدير التنني ي لف ادميية العاملية للعلوم مور
وقاادم عروضااًا  ااع ماان ماااااريا  ااامو، املم ااع الاادائم لكينيااا لاادى األماام املتحاادة     - 20

نيويورك والرئيس املشارك للنريق العاماع املنتاو  باا  العضاوية التااب  للجمعياة العاماة املعا          
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مادير م اادرة االستشاراق االساتراتيجي   اجمللاس      بأزداق التنمياة املساتدامة؛ ومااثيو بااروز،     
األئلسي؛ وأدرمي  و و رئيس األ ادميياة األةريقياة للعلاوم؛ و ريساتيا  ديياع، نائ اة رئايس        
حدارة العالقاااو الدوليااة   األ ادمييااة األملانيااة للعلااوم ال  يعيااة )ليوبولاادينا(، واملاادير التننياا ي  

األوروبياة للعلاوم؛ وألنرياد واتكاي ، رئايس ماؤ ر قماة        ألمانة اجمللس االستشاري لف ادميياو 
  اةلول العاملية

وأدىل ب يا  ن لو  ع من اململكة العربية السعودية وا ند و وباا والصا  والواليااو      - 24
ةضاال عان املاراق   عان السانغال       املتحدة األمريكية وأملانيا ورواندا والنمسا وليربياا ونيجريياا،  

 وي واملغر  وزم اب
 وأدىل ب يا  أيضا ن ع املنتمة األوروبية لل حوث النووية  - 22
 ورد املشار و     لقة النقاش عل  ما أبدي من تعليقاو وما ئر  من أسالة  - 22
 

 لقاااة نقااااش بشاااأ  تساااخري تكنولوجيااااو املعلومااااو واالتصااااالو ألغاااراض التنمياااة    
 االقتصادية واالجتماعية الشاملة

أيار/مايو، عقدو اللجنة  لقة نقاش بشاأ  تساخري    02الرابعة املعقودة      ا لسة - 22
تكنولوجياو املعلوماو واالتصاالو ألغراض التنمياة االقتصاادية واالجتماعياة الشااملة، تاوىل      

ماادير املكتااا املعاا  باملسااائع ا غراةيااة والقضااايا العامليااة التاااب  لااوزارة       حدار ااا يل اااوارتا، 
 املتحدة األمريكية  الوالياو ةارجية

وقدم عروضا  ع من السيد ألكسندر مورا، وزير التجاارة اتارجياة    وساتاريكا؛     - 21
وداريااع أوياان،  اا ري اتااربا  االستشاااري  لشااؤو  املعلوماااو واالتصاااالو   و الااة التنميااة   

للتحاالف مان   الدولية التابعة للوالياو املتحدة األمريكياة؛ وساونيا ةاورةي، املاديرة التنني ياة      
أجع حنترنا بأسعار معقولة؛ وجيمسو  أولوةوى، مان قاالف أةريقياا لتكنولوجياا املعلومااو      
واالتصاااالو؛ ورئاايس اللجنااة، بالنيابااة عاان برنااارد أمااادي، أسااتال ا ندسااة املدنيااة   جامعااة    

بالوالياااو املتحاادة    “معندسااو  بااال  اادود  ” ولااورادو شدينااة بولاادر، ومؤسااس منتمااة     
؛ وامليسداار، بالنيابااة عاان  السااتوس جومااا، أسااتال نارساااو التنميااة الدوليااة وماادير    األمريكيااة

 مشروا العلوم والتكنولوجيا والعوملة    لية جو   يندي لشؤو  اةكم عامعة زارةرد 
 وأدىل ب يا  ن لو  ع من املكسي  وا ند والكامريو  واملراقا عن املغر   - 21
 ع االقاد الدويل لالتصاالو وأدىل ب يا  أيضا ن   - 24
 ما أبدي من تعليقاو وما ئر  من أسالة  ورد املشار و     لقة النقاش عل  - 20
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و  ا لسااة ننسااعا، قاادم رئاايس ةاارا تنساايق السياساااو   مكتااا دعاام اجمللااس          - 21
االقتصادي واالجتمااعي والتنسايق التااب  إلدارة الشاؤو  االقتصاادية واالجتماعياة عرضاا عان         

، 4102ملية االستعراض الوزاري السنوي ال  أجرازا اجمللس االقتصادي واالجتماعي لعاام  ع
ورد علاا  التعليقاااو الاا  أباادازا ن لااو  ااع ماان  وبااا ا نااد والنمسااا، و اا ل  املراقااا عاان    

 املغر  واألسالة ال  ئر وزا 
 

 اإلجرا  ال ي ا  ت. اللجنة  
 ألغراض التنميةتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار   

أيار/مااايو،  ااا  معروضااا علاا  اللجنااة مشااروا  01  ا لسااة التاسااعة، املعقااودة    - 20
، قدما. رئيساعا أنادرو    “تساخري العلام والتكنولوجياا واالبتكاار ألغاراض التنمياة      ”  قرار عنوان. 

  بنا  عل  مشاوراو غري رمسية وُعمدم باإلنكلياية ةقظ  رينولدز
 ميسدر مشروا القرار، ويليام  ولغالزير )الوالياو املتحدة األمريكية( وأدىل ب يا   - 24
 وقدم أم  اللجنة توضيحا بشأ  ااثار املترت ة   املياانية الربناجمية عل  مشروا القرار  - 22
واعتمدو اللجنة مشروا القرار وأو اا اجمللاس االقتصاادي واالجتمااعي باعتمااد        - 22

 ال ا ( لنرا ألف، مشروا القرار ا )انتر النصع األول،
 

 مشروا مقرر مقتر  من الرئيس  
بتقرياار  يار/مااايو، قاارر اجمللااس اإل ائااة علمااا   أ 01ا لسااة التاسااعة، املعقااودة       - 22

 4102األماا  العااام عاان تسااخري العلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار ت ااة التنميااة ملااا بعااد عااام      
(E/CN.16/2014/2  وCorr.1 ) 
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 النصع الراب 
 واالبتكار عرض التقارير املتعلقة باستعراضاو سياساو العلم والتكنولوجيا  

مااان جااادول أعما اااا   جلساااتعا الساااابعة املعقاااودة      2نتااارو اللجناااة   ال ناااد   - 21
 أيار/مايو  02
 

   العلم والتكنولوجيا واالبتكارعرض استعراض سياسة عما    ميدا    
 قدما ن لة أمانة األونكتاد عرضا  - 21
 وقدم عرضا زالل بن علي ا نائي، األم  العام جمللس ال حث العلمي   عما   - 24
وأدىل ب ياا  ن لاو  اع مان ةنلناادا وأملانياا والنمساا وليساوتو وا معورياة الدومينيكيااة          - 20

املتحاادة األمريكيااة ورواناادا، ةضااال عاان املااراق   عاان  ااع ماان والساالنادور وبااريو والوالياااو 
 ماليايا وسنغاةورة وأنغوال 

ورد األم  العام جمللس ال حث العلمي   عما  ون لة أمانة األونكتاد علا  ماا أبادي     - 21
 تعليقاو وما ئر  من أسالة أثنا  املناقشة  من
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 النصع اتامس
 تا للدورة ال امنة عشرة للجنةانتخا  الرئيس وسائر أعضا  املك  

 أيار/مايو  01من جدول أعما ا   جلستعا ال امنة املعقودة    2نترو اللجنة   ال ند  - 20
 وانتخ ا اللجنة بالتا ية أعضا  املكتا التالية أمساؤزم لدور ا ال امنة عشرة: - 24
 :الرئطس  
 أوموبوال جونسو  )نيجرييا(   
  واب الرئطس:  
 جد املايد )اململكة العربية السعودية(ما   
 بيتر ماجور )زنغاريا(    
 ةيكتوريا رومريو )املكسي (   
 أندرو رينولدز )الوالياو املتحدة األمريكية(   

 وأجلا اللجنة انتخا  املقردر حىل دور ا ال امنة عشرة  - 22
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 النصع السادس
 ة ووثائقعا  جدول األعمال املؤقا للدورة ال امنة عشرة للجن  

أياار/   01من جدول أعما ا   جلستعا ال امنة املعقودة    1نترو اللجنة   ال ند   - 22
مايو  و ا  معروضا عليعا ورقة غري رمسية تتضمن مشروا جادول األعماال املؤقاا لادور ا     

  ال امنة عشرة ووثائقعا
 القاد األورول وردو ن لة أمانة األونكتاد عل  سؤال ئر . املراقا عن ا - 22
واعتمدو اللجنة جدول األعمال املؤقاا لادور ا ال امناة عشارة ووثائقعاا، وأو اا        - 21

 با (  النرا اجمللس االقتصادي واالجتماعي باعتمادزا )انتر النصع األول،
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 النصع الساب 
 اعتماد تقرير اللجنة عن دور ا السابعة عشرة    

يار/مااايو مشااروا أ 01 تعا التاسااعة املعقااودة   ااا  معروضااا علاا  اللجنااة   جلساا  - 21
 ( E/CN.16/2014/L.1التقرير عن دور ا السابعة عشرة )

 وعرض املقردر ماجد املايد )اململكة العربية السعودية( مشروا التقرير  - 24
الساااابعة عشاااارة وععاااادو حىل  عاااان دور ااااا واعتمااادو اللجنااااة مشااااروا التقريااار    - 20
 بإ مال.  املقردر

http://undocs.org/ar/E/CN.16/2014/L.1
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 النصع ال امن
 تنتيم الدورة  

 
   اةتتا  الدورة ومد ا -ألف  

عقاادو اللجنااة املعنيااة بتسااخري العلاام والتكنولوجيااا ألغااراض التنميااة دور ااا السااابعة    - 11
وقاد    4102يو يار/ماا أ 01حىل  04عشرة   مكتا األمام املتحادة   جنياف   النتارة مان      
 عقدو اللجنة تس  جلساو )من األوىل حىل التاسعة(   

اةتتم الدورة رئيس اللجناة أنادرو رينولادز )الواليااو املتحادة األمريكياة( الا ي أدىل         - 10
 أيضا ب يا  

ونكتااااااد يار/ماااااايو، أدىل األمااااا  العاااااام لفأ 04ا لساااااة األوىل، املعقاااااودة    و  - 14
 استعاليل  ب يا 
  ا لسااة ننسااعا، قاادث األاااخاص التاليااة أمساااؤزم أمااام اللجنااة: محاادو  تااوري     و - 12

دياتري زاوير املادير العاام للمنتماة األوروبياة        -األم  العام لالقاد الدويل لالتصاالو؛ ورولاف  
لل حوث النووية؛ وغيتاايو حنغيدا نائا املديرة العامة ملنتمة اليونسكو؛ وأميناة حمماد املستشاارة    

 )ال  وجعا رسالة بالنيديو(  4102لفم  العام لشؤو  ة ة التنمية ملا بعد عام  اتا ة
 

 اةضور -با   
و ضاار أيضااا مراق ااو  عاان الاادول     دولااة عضااوا باللجنااة   24 ضاار الاادورة ن لااو   - 12

األعضا  األةرى باألمم املتحدة، ون لو  عن مؤسساو منتومة األمم املتحادة، ون لاو  عان    
يااة دوليااة ومنتماااو غااري  كوميااة، ون لااو  عاان اجملتماا  املااد  والكياناااو    منتماااو  كوم

  E/CN.16/2014/INF/1التجارية  وترد قائمة املشار     الدورة   الوثيقة 
 

 انتخا  أعضا  املكتا   -جيم  
ياة،   ا لساة الساابعة مان دور اا السادساة عشارة،         انا اللجنة قد انتخ اا بالتا   - 12

 ، أعضا  مكتا دور ا السابعة عشرة التالية أمساؤزم:4102  ايرا /يوني. 1املعقودة   
 :الرئطس  
 أندرو رينولدز )الوالياو املتحدة األمريكية(   

http://undocs.org/ar/E/CN.16/2014/INF/1
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  واب الرئطس: 
 ماجد املايد )اململكة العربية السعودية(  

  ل حسام )الكامريو (بيري بيي  - جا    
 بيتر ماجور )زنغاريا(   
 ألكسندر مورا ) وستاريكا(   

، 4102يار/مااايو أ 02ا السااابعة عشاارة، املعقااودة    و  ا لسااة الرابعااة ماان دور اا  - 11
 عينا اللجنة ماجد املايد )اململكة العربية السعودية( مقردرا للدورة 

 
 جدول األعمال وتنتيم الدورة   -دال  

، اعتمااادو اللجناااة جاااادول   4102يار/ماااايو  أ 04ا لساااة األوىل، املعقاااودة        - 11
، بصيغت. املصاوَّبة اانويا، وواةقاا    E/CN.16/2014/1األعمال املؤقا للدورة الوارد   الوثيقة 

 غااري رمسيااة ُعمدمااا باإلنكليايااة ةقااظ      علاا  تنتاايم أعما ااا، علاا  النحااو الااوارد   ورقااة      
 يلي جدول األعمال: ما و 
 حقرار جدول األعمال ومسائع تنتيمية أةرى  - 0  
التقادم ا اارز   تننياا  نتااائة القمااة العامليااة جملتماا  املعلوماااو ومتابعتااعا علاا    - 4  

 الصعيدين اإلقليمي والدويل   
 تنمية تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض ال - 2  
 املوضوعا  لوا األولوية:   
تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغاراض ة اة التنمياة ملاا بعاد       )أ(   

   :4102عام 
عقااد ماان حسااعاماو اللجنااة املعنيااة بتسااخري العلاام     التقياايم: ‘0’    

 والتكنولوجيا ألغراض التنمية   األزداق اإلشائية لفلنية
لعلام والتكنولوجياا واالبتكاار مان أجاع      االستشراق: آةايت ا ‘4’    

  4102ة ة التنمية ملا بعد عام 
تساااخري تكنولوجيااااو املعلومااااو واالتصااااالو ألغاااراض التنمياااة      ) (   

 االجتماعية واالقتصادية الشاملة 

http://undocs.org/ar/E/CN.16/2014/1


E/2014/31 

E/CN.16/2014/4 

 

47/48 14-54366 

 

 عرض التقارير املتعلقة باستعراضاو سياساو العلم والتكنولوجيا واالبتكار  - 2  
 ضا  املكتا ااةرين للدورة ال امنة عشرة للجنة انتخا  الرئيس وأع - 2  
 جدول األعمال املؤقا للدورة ال امنة عشرة للجنة ووثائقعا  - 1  
 اعتماد تقرير اللجنة عن دور ا السابعة عشرة  - 1  

و  ا لسااة ننسااعا، أقاارَّو اللجنااة تنتاايم األعمااال املقتاار  بصاايغت. الااواردة   ورقااة   - 14
 ا باللغة اإلنكلياية ةقظ رمسية ُعمدم غري
 

 الوثائق - زا  
تااارد قائماااة الوثاااائق املعروضاااة علااا  اللجناااة   دور اااا الساااابعة عشااارة   مرةاااق        - 10
 التقرير    ز ا
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 املرةق
   اللجنة   دور ا السابعة عشرةقائمة الوثائق املعروضة عل  

 

 رمز الوثطقة  

لريااااد جاااادو  
 عريوان الوثطقة أو وصفها   األعما 

   
E/CN.16/2014/1 0 جدول األعمال املؤقا املشرو  وتنتيم األعمال 

A/69/65-E/2014/12 4  تقرير األم  العام عن التقدم ا رز   تنني  ومتابعة نتائة القمة
 لعاملية جملتم  املعلوماو عل  الصعيدين اإلقليمي والدويلا

E/CN.16/2014/2 وCorr.1  2 )تقرياار األماا  العااام عاان تسااخري العلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار    )أ
 4102ت ة التنمية ملا بعد عام 

E/CN.16/2014/3 2 ) (  تقرياااار األماااا  العااااام عاااان تسااااخري تكنولوجياااااو املعلوماااااو
 واالتصاالو ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة

E/CN.16/2014/L.1 1 لسابعة عشرة مشروا تقرير اللجنة عن دور ا ا 

E/CN.16/2014/CRP.1 4    تقرياار مااوجا أعدتاا. أمانااة األونكتاااد عاان اجتماااا ةريااق اتااربا
النتارة   ال ي عقد   واان ن العا امة،    العامع ب  الدوراو

 4102 انو  األول/ديسمرب  2حىل  4من 

E/CN.16/2014/CRP.2     تقرير أمانة منتدى حدارة اإلنترنا عن التنني  ا ااري لتو اياو
 النريق العامع املع  بإدةال قسيناو عل  املنتدى

E/CN.16/2014/CRP.3  لدراسة التكليف الصادر  أنشليس النريق العامع ال ي تقرير رئ
عان القماة الدوليااة جملتما  املعلوماااو بشاأ  تعايااا التعااو  علاا       
النحو الوارد   برنامة عمع تونس )النريق العامع املع  بتعاياا  

 التعاو (

E/CN.16/2014/INF/1  ئمة املشار  قا 
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