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مالحظة
تتألف رموز وثاائق األمام املتحادة مان اروق وأرقااين ويعا حياراد أ اد زا الرماوز
اإل الة حىل ح دى وثائق األمم املتحدة

موجز
ناقشت اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية ،يف دورهتاا التاساعة
عشااارة ،دور العلااام والتكنولوجياااا يف ساااياا تنميا ا بعاااة التنمياااة ملاااا بعاااد عااااين ،2015
واستعرضاات التقاادين ايفاارز يف تنمي ا نتااائع القمااة العامليااة جملتمااع املعلومااا ومتابعت ا ا عل ا
الصعيدين اإلقليمي والدويل وباإلضااةة حىل للا  ،نتار اللجناة يف موضاوع لوي أولوياة
مهااا ”املاادو والاالت التحتيااة ال يااة“ و ”االستشااراق ماان أجاام التنميااة الرقميااة“ ،ونتماات
لقا نقاش وتضمنت الدورة أيضاا جاا ا متعلقاا باستعراضاا السياساا املتعلقاة باالعلم
والتكنولوجيا واالبتكار
وعقد اجتماعا مائدة مستديرة وزاريااو با ا الادورةح أ ادمها يف موضاو ”تنميا
بعة التنمية ملا بعد عاين 2015ح االنتقاا من قعع االلتااما حىل حتقيق النتائع“؛ واآلبار يف
موضااو ”اسااتعراض التقاادين ايفاارز يف تنميا نتااائع القمااة العامليااة جملتمااع املعلومااا “ و اااو
متثيم أربع عشرة دولة عضوا من أعضا اجمللس ةي ما علا املساتوى الاوزاري وكاارك أيضاا
يف اجتماعي املائادة املساتديرة راساا منتماا تابعاة ملنتوماة األمام املتحادة أو هثلاوو عنا ا
وهثلوو عن اجملتمع املدين والكيانا التجارية والدوائر التقنية واأل ادميية
وأ يااام املاااوجا الا ا ي أعاااد الااارئيس ( )E/2016/74للمناقشاااة الااات أجريااات بشاااأو
موضااو اجمللااس لعاااين ” 2016تنميا بعااة التنميااة ملااا بعااد عاااين 2015ح االنتقاااا ماان قعااع
االلتااما حىل حتقيق النتائع“ حىل اجلا الرةيع املستوى من دورة اجمللس لعاين 2016
وأثنااا املناقشااا  ،أقاار املشااار وو بالاادور األساسااي للعلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار
وتكنولوجيااا املعلومااا واالتصاااال يف حتقيااق عاادة أزااداق ماان أزااداق التنميااة املسااتدامة،
وساالعوا الضااو علا دور العلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار ،حىل جانااع تكنولوجيااا املعلومااا
واالتصاال  ،بوصمه عام مساعدا عل تنميا بعاة التنمياة املساتدامة لعااين  2030وأقاروا
أيضا بالدور ايفوري ال ي تؤديه تكنولوجيا املعلوماا واالتصااال يف تعاياا وتساخري العلام
والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمياة ،وأ اااوا علماا بأمهياة السياساا والاإلامع اإل ائياة
لا الصاالة يف معاجلااة اجلوانااع املختلمااة ماان المجااوة الرقميااة وباملثاام ،أقاار املشااار وو بااأو
تواةر تعليم جيد يف جماال العلم والتكنولوجيا والرياضيا وحمكانياة اصصاوا علياه والقادرة
عل حتمم تكاليمه يف مرا م التعليم االبتدائي والثانوي والعاايل عوامام ال غات عنا ا يف هتي اة
بي ة اجتماعية مواتية للن وض بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار
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وتلادا املشار وو اصديث عان التجاارا الناجحاة والتحاديا والادروت املساتمادة
ةيما يتعلق بتساخري حمكاناا العلام والتكنولوجياا واالبتكاار اأداة لتحمياا التنمياة املساتدامة
الشاملة للجميع وسلموا بأو النجاح يف استخداين سياسا التكنولوجيا واالبتكار يتيسار ،يف
مجلة أمور ،بت ي ة بي ا سياسااتية تسااعد مؤسساا التعلايم واللحاث واملؤسساا التجارياة
والصناعية علا االبتكاار واالساتثمار وحتويام العلام والتكنولوجياا واالبتكاار حىل ةار عمام
و و اقتصادي ويف زا ا الصادد ،أ ادوا ضارورة اتلاا ياع جديادة تادمع بناا القادرا يف
جماال العلم والتكنولوجيا واالبتكار باعتلارزا عناصر يوية يف بعط التنمية الوانية
وبنااا عل ا لل ا  ،أزاااا املشااار وو باصكومااا حقامااة ص ا وثيقااة ب ا العلاام
والتكنولوجيااا واالبتكااار واسااتراتيجيا التنميااة املسااتدامة ماان ب ا ا حي ا مكانااة بااارزة يف
التخعيط اإل ائي الوا للنا القدرا يف جماال تكنولوجيا املعلوماا واالتصااال والعلام
والتكنولوجيا واالبتكار وباملثم ،مت تشجيع اصكوما عل اساتعراض التقادين ايفارز يف دماع
العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف حتقيق أزداق التنمية املستدامة
وعنااد اسااتعراض التقاادين ايفاارز يف تنميا نتااائع القمااة العامليااة جملتمااع املعلومااا  ،أ ااد
املشار وو جمددا التاام م بالتنميا التااين لنتائج اا ولراياة القماة العاملياة ملاا بعاد عااين 2015
وساالعوا الضااو أيضااا عل ا قيقااة ممادزااا أو النمااو السااريع يف تااوةري تكنولوجيااا وسااائم
االتصاااا ايفمولااة والنعاااا العااريم من ا عاااين  2005يع ا حتا ااة الوصااوا حىل تكنولوجيااا
املعلوما واالتصاال واستخدام ا من قلم أ ثار مان نصاف ساكاو العاا حبلاوا ياياة عااين
 2016مبا يتمق مع أ د أزاداق القماة العاملياة ويف زا ا الصادد ،ر اع املشاار وو بتعاور
تكنولوجيا املعلوما واالتصاال وانتشارزا بشكم ملحوظ ،بمضم حس اما القعاا العااين
والقعا اخلا عل السوا  ،يث انتشر يف مجيع أر او املعماورة تقريلاا ،وزياأ ةرصاا
جديدة للتماعم االجتماعي ،وأةسحت اجملاا لت ور الج أعمااا اارياة جديادة ،وأسا مت
يف النمااو االقتصااادي والتنميااة يف مجيااع القعاعااا األباارى ،وأكاااروا يف الوقاات لاتااه حىل
التحديا المريدة والناكا ة املتصالة بتعاور وانتشاار تكنولوجياا املعلوماا واالتصااال ويف
الوقت نمسه ،ال توا مع القلق استمرار وجود ةجاوا رقمياة زاماة ،ماث ةيماا با الللاداو
ودابل ا وب املرأة والرجم ،ال ياااا ياتع التصادي اا وال تاوا أيضاا ماع باالأ القلاق أو
العديااد ماان الللااداو الناميااة تمتقاار حىل ساالم الوصااوا حىل تكنولوجيااا املعلومااا واالتصاااال
بتكلمااة ميسااورة ،وأو اآلماااا املعقااودة عل ا العلاام والتكنولوجيااا ،مبااا يف لل ا تكنولوجيااا
املعلومااا واالتصاااال  ،عااد بعااد معتاام المقاارا ساالي حىل حتقيق ااا وكاادد املشااار وو
بالتايل عل أمهية هتي ة جمتمع معلوما كامم للجميع ،ماع حيا ازتمااين باا لساد المجاوة
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الرقمية وةجوة النعااا العاريم ماع مراعااة االعتلاارا اخلاصاة بالللاداو النامياة واالعتلاارا
اجلنسانية والثقاةية واملتعلقة بالشلاا وغريزم من الم ا الناقصة التمثيم
و اارر املشااار وو حضاااةة حىل للاا تأ يااد أمهيااة مؤكاارا تكنولوجيااا املعلومااا
واالتصاااال ااأداة رصااد وتقياايم لقيااات المجااوة الرقميااة ب ا الللااداو وداباام اجملتمعااا
يستركد هبا صانعو القرار لدى وضع السياسا واالستراتيجيا املتعلقاة بالتنمياة االجتماعياة
والثقاةيااة واالقتصااادية ويف ز ا ا الصاادد ،كااجعوا الاادوا األعضااا عل ا مجااع الليانااا لا
الصاالة بتكنولوجيااا املعلومااا واالتصاااال عل ا الصااعيد الااوا  ،وتلااادا املعلومااا بشااأو
دراسااا اصاااال اإلةراديااة القعريااة ،والتعاااوو مااع بلااداو أباارى يف حاااار باارامع التلااادا يف
جماا بنا القدرا وأزابوا أيضاا ممياع أصاحاا املصالحة اإلبقاا علا زادق ساد المجاوة
الرقمية ،مبختلاف أكاكا ا ،باعتلاار كااغ لا أولوياة ،و ثاوا مجياع أصاحاا املصالحة علا
منح األولوية الستحداث يع ابتكارية حتما عل حتا اة صاوا الللاداو النامياة علا ا يا ام
األساسية للنعاا العريم بتكلمة ميسورة ،واستعماا بدما النعاا العريم لا الصلة
وتناوا ةرياق للخاإلا املوضاو لا األولوياة ”املادو والالت التحتياة ال ياة“ ،ةنااق
ساالم حس ا اين العلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار يف هتي ااة ماادو أ ثاار جااوال واسااتدامة وكااجع
املشااار وو اصكومااا عل ا اسااتجما املعااارق العلميااة وامل نيااة وا ندسااية ايفليااة ،وتعل ااة
املااوارد ماان مصااادر متعااددة ،وحتس ا تكنولوجيااا املعلومااا واالتصاااال األساسااية ،ودعاام
ا يا اام األساسااية ال يااة وساايلة لتعايااا قاادرا االبتكااار ايفليااة ماان أجاام حتقيااق التنميااة
الشاملة واملستدامة وكجعوا ل اصكوماا علا تعاياا ودعام اجل اود يف جمااال العلام
والتكنولوجيا واالبتكار املمضية حىل تعاوير ا يا ام األساساية والسياساا الات تادعم التوساع
العاااملي لل ا يا م األساسااية لتكنولوجيااا املعلومااا واالتصاااال ومنتجاهتااا وباادماهتا ،مبااا يف
للاا حتا ااة وصااوا مجيااع النااات لشاالكة اإلنترناات لا النعاااا العااريم وأبااريا ،أباارز
املشار وو ضرورة معاجلة المجوة القائمة واملامنة يف جمااال العلام والتكنولوجياا واالبتكاار،
مع التر يا عل التعليم يف جماال العلم والتكنولوجيا وا ندسة والرياضيا
وعند النتر يف املوضو لي األولوية ”االستشراق من أجم التنمية الرقمياة“ ،لام
ةريااق اخلااإلا مسااألة استشااراق صاانع السياسااا املتعلقااة بااالعلم والتكنولوجيااا واالبتكااار،
وعاجلوا اآلثار اإل ائية للتعاورا الرقمياة الناكا ة يف أربعاة جمااال  ،وزاي اللياناا الضاخمة
و”حنترنت األكيا “؛ والعلاعة الث ثية األبعاد (املعروةة أيضا باسم التصانيع باإلضااةة)؛ وأمتتاة
العمام؛ والادورا التعليمياة اإللكترونياة املمتو ااة الواساعة النعااا ودعاا املشاار وو با ا
مناقشت م اصكوما حىل أو تضع ،ةرادى ومجاعا  ،سياسا تدعم تعوير نتام حيكولوجياة
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رقمية كااملة للجمياع تراعاي الساياا االجتمااعي االقتصاادي والسياساي للللاداو ويف ساياا
بعة التنمية املستدامة لعاين  2030عل وجاه اخلصاو  ،مت تشاجيع اصكوماا علا حجارا
حبوث من جية ،مبا يف لل االضع بعملياا استشاراةية تنصاع علا االاازاا اجلديادة
يف جماااال العلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار وتكنولوجيااا املعلومااا واالتصاااال وأثرزااا علا
التنمياة وباملثام ،مت تشاجيع اصكوماا علا حجاارا تقييماا لانتم االبتكاار الوانياة ،مبااا يف
لل النتم اإليكولوجياة الرقمياة ،استركاادا بعملياا االستشاراق ،مان أجام حتدياد ماواان
الضعف يف تل النتم واختال حجرا ا تدبم ةعالاة علا مساتوى السياساا لتعاياا أضاعف
املكونا  ،وحتا ة النتائع ايفصلة للدوا األعضا األبرى
ويف حاااار بنااد جاادوا األعماااا املتعلااق باسااتعراض سياسااا العلاام والتكنولوجيااا
واالبتكار ،عرضت أمانة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) عل اللجنة النتاائع
األولية ل ستعراض اجلاري للسياسا اللا ين تضاعلع هبماا حياراو (مج ورياة  -اإلسا مية)
ورواندا وعرى حعداد االستعراض ال ي تقوين باه روانادا بناا علا الاع مان وزارة التجاارة
والصناعة وبالتعاوو مع الو الة الوانية لللحث والتعاوير يف اجملااا الصاناعي واللجناة الوانياة
للعلم والتكنولوجيا ويعد االساتعراض الا ي ارياه حياراو بالتعااوو ماع نياباة رئاساة اصكوماة
لشؤوو العلم والتكنولوجيا
وتلااادا املشااار وو اآلرا بشااأو املسااائم السياساااتية الاات أباارز يف االستعراض ا ،
وعرضااوا بااإلاهتم الوانيااة يف تسااخري العلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار لتعايااا النمااو والتنميااة
وساالم املشااار وو بمائاادة اسااتعراض السياسااا املتعلقااة بااالعلم والتكنولوجيااا واالبتكااار
وأعرباات عاادة بلااداو عاان رغلتا ا يف القياااين باستعراضااا ماان زا ا القلياام ،وكااجعت بلااداو
أباارى األونكتاااد علا السااعي حىل تااوةري التموياام بشااكم اسااتلاقي ماان أجاام حجاارا عمليااا
االسااتعراض وابتااتم بنااد جاادوا األعماااا املتعلااق باستعراضااا السياسااا بعاارض قدمااه
األونكتاد بشأو عنصر التعلم املتعلق بسياسا االبتكار يف برناجمه التدرييب
واعتمد اللجنة مشروعي قرارين عنوايماا ”تساخري العلام والتكنولوجياا واالبتكاار
ألغااراض التنمياااة“ و ”تقياايم التقااادين ايفااارز يف تنمياا ومتابعاااة نتاااائع القمااة العاملياااة جملتماااع
املعلوما “
ووقااع ابتيااار اللجنااة عل ا موضااوعي ”يااع االبتكااار اجلدياادة لاادعم تنمي ا أزااداق
التنمية املستدامة“ و ”دور العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف مالة األمان الذا ائي حبلاوا عااين
 “2030بوصاام ما موضااوع لوي أولويااة سااتنتر ةي مااا يف دورهتااا العشاارين وسااتحدد
اللجنة جوانع معينة من ز ين املوضوع وستنتر ةي ا يف االجتما املقلام لمرياق اخلاإلا ملاا
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ب الدورا  ،بالتعاوو مع اخلإلا
وميكااااان االااااا

علاااا ماياااااد مااااان املعلوماااااا عااااان دورة اللجناااااة يف املوقاااااع
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األوا  -تقييم التقدين ايفرز يف تنمي نتائع القمة العاملية جملتمع املعلوما ومتابعت ا

10

الثاين  -تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية

22

مشرو مقرر معروض عل اجمللس العتماد

30

تقرياار اللجنااة املعنيااة بتسااخري العلاام والتكنولوجيااا ألغااراض التنميااة عاان دورهتااا التاسااعة
30
عشرة وجدوا األعماا املؤقت لدورهتا العشرين ووثائق ا
الثاين  -التقاااادين ايفاااارز يف تنميااا نتااااائع القمااااة العامليااااة جملتمااااع املعلومااااا ومتابعتااا ا علااا الصااااعيدين
32
اإلقليمي والدويل
الثالث  -تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

35

الرابع  -عرض تقارير استعراضا السياسا املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار

38

اخلامس  -انتخاا الرئيس وأعضا املكتع اآلبرين للدورة العشرين للجنة

39

السادت  -جدوا األعماا املؤقت للدورة العشرين للجنة ووثائق ا

40
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السابع  -اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا التاسعة عشرة

41

الثامن  -تنتيم الدورة

42

ألف -

اةتتاح الدورة ومدهتا

42

با -

اصضور

42

جيم -

انتخاا أعضا املكتع

42

داا -

جدوا األعماا وتنتيم األعماا
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المصم األوا
املسائم الت تتعلع من اجمللس االقتصادي واالجتمااعي اختاال حجارا ا
بشأيا أو الت وجه انتلازه حلي ا

ألف  -مشاريع القرارا

املعروضة عل اجمللس العتمادزا

 - 1توصي اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجياا ألغاراض التنمياة اجمللاس االقتصاادي
واالجتماعي باعتماد مشروعي القرارين التالي :

مشرو القرار األوا
تقييم التقدين ايفرز يف تنمي نتائع القمة العاملية جملتمع املعلوما

ومتابعت ا*

إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي،
إذ يشري حىل الوثائق اخلتامية للقمة العاملية جملتمع املعلوما (،)1
وإذ يشري أيضاا حىل قارار  46/2006املاؤر  28متوز/يولياه  2006املتعلاق مبتابعاة
نتااائع القمااة العامليااة جملتمااع املعلومااا واسااتعراض اللجنااة املعنيااة بتسااخري العلاام والتكنولوجيااا
ألغراض التنمية ،وحىل الوالية املسندة مبوجله حىل اللجنة،
وإذ يشري كذلك حىل قرار  26/2015املؤر  22متوز/يوليه  2015املتعلاق بتقيايم
التقدين ايفرز يف تنمي نتائع القمة العاملية ومتابعت ا،
وإذ يشاري حىل قارار اجلمعياة العاماة  1/70املاؤر  25أيلوا/سالتمإل  2015املعنااوو
”حتويم عاملناح بعة التنمية املستدامة لعاين ،“2030
وحل يشري أيضا حىل قرار اجلمعية العامة  125/70املاؤر  16اانوو األوا/ديسامإل
 2015املعنوو ”الوثيقة اخلتامية ل جتما الرةيع املستوى للجمعية العاماة بشاأو االساتعراض
العاين لتنمي نتائع القمة العاملية جملتمع املعلوما “ ال ي أعاد ةيه اجلمعية العامة تأ يد راياة
القمة العاملية جملتمع معلوما جامع روور اإلنساو ويتجاه ااو التنمياة ،وقيمات التقادين ايفارز
ىت اآلو ،و شمت الثذرا والتحديا  ،وقدمت توصيا ألجم املستقلم،
__________
* انتر المصم الثاين ل ا

( )1انتر  A/C.2/59/3و
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وإذ يشااااري كااااذلك حىل قاااارار اجلمعيااااة العامااااة  184/70املااااؤر  22ااااانوو
األوا/ديسمإل  2015بشأو تسخري تكنولوجيا املعلوما واالتصاال ألغراض التنمية،
وإذ حياط علمااا مار االح طااا بتقريار األما العااين عاان التقادين ايفاارز يف تنميا نتااائع
القمة العاملية جملتمع املعلوما ومتابعت ا عل الصعيدين اإلقليمي والدويل(،)2
وإذ يعرب عن قديره لألم العاين ملؤمتر األمام املتحادة للتجاارة والتنمياة علا دور
يف املساعدة عل ضماو حجناز التقرير اآلنف ال ر يف موعد ،
التقييمح استعراض تنمي نتائع القمة العاملية جملتمع املعلوما
-1

يرحب بالتنمي التاين لقرار اجلمعية العامة  125/70وحيث عل لل ؛

 - 2يرحب باإلس اما اللنا ة واملتنوعة املقدماة مان مجياع أصاحاا املصالحة يف
االستعراض العاين للتقدين ايفرز يف تنمي نتائع القمة العاملية جملتمع املعلوما ؛
 - 3يعطد أكطد التزامه بالتنمي التاين لنتائع القمة العاملية جملتماع املعلوماا وراياة
االستعراض العشري للقمة العاملية ملا بعد عاين 2015؛
 - 4يشجر عل موا مة وثيقة با عملياة القماة العاملياة وبعاة التنمياة املساتدامة
لعاااين  ،)3(2030وةقااا ملااا دعااا حليااه قاارار اجلمعيااة العامااة  ،125/70حل يااإلز املسااامهة الشاااملة
لتكنولوجيا املعلوما واالتصاال يف أزداق التنمية املستدامة والقضا عل المقار ،وي ا
أو الوصوا حىل تكنولوجيا املعلوما واالتصااال أصالح أيضاا مؤكارا مان مؤكارا التنمياة
وتعلعا ح ائيا يف د لاته؛
 - 5يؤكد من جديد أو أ اد أزاداق بعاة عااين  2030يتمثام يف حتقياق زياادة
لرية يف ةر الوصوا حىل تكنولوجيا املعلوما واالتصاال ؛
 - 6يرحاااب بتعاااور تكنولوجياااا املعلوماااا واالتصااااال وانتشاااارزا بشاااكم
ملحااوظ ،بمضاام حسا اما القعااا العاااين والقعااا اخلااا علا السااوا  ،يااث انتشاار يف
مجيااع أر اااو املعمااورة تقريلااا ،وزيااأ ةرصااا جدياادة للتماعاام االجتماااعي ،وأةسااحت اجملاااا
لت اااور اااالج أعمااااا اارياااة جديااادة ،وأساا مت يف النماااو االقتصاااادي والتنمياااة يف مجياااع
القعاعااا األباارى ،وي ا يف الوقاات لاتااه التحااديا المرياادة والناكا ة املتصاالة بتعورزااا
وانتشارزا؛

__________
(A/71/67-E/2016/51 )2

( )3قرار اجلمعية العامة 1/70
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 - 7يالحظ مر القلا اساتمرار وجاود ةجاوا رقمياة الرية ،مان قليام المجاوة
الرقمية ب الللداو ودابل ا وب النسا والرجااا ،وزاي ةجاوا ياتع معاجلتا ا مان با ا
حجرا ا من ا تعايا بي ا السياسا التمكينية والتعاوو الدويل خلمم التكلمة وحتا ة ةار
االستمادة والتثقيف وبنا القدرا والتعدد اللذاوي وايفاةتاة علا التاراث الثقاايف واالساتثمار
والتموياام امل ئاام ،ويعتاارق بااأو زناااك ةجااوة ب ا اجلنس ا جااا ماان المجااوا الرقميااة،
ويشجع مجياع أصاحاا املصالحة علا ضاماو املشاار ة الكاملاة للمارأة يف جمتماع املعلوماا
ووصااوا املاارأة حىل التكنولوجيااا اجلدياادة ،وال ساايما تكنولوجيااا املعلومااا واالتصاااال
ألغراض التنمية؛
 - 8يالحظ التنميا اجلااري لنتاائع القماة العاملياة جملتماع املعلوماا  ،ماع التشاديد
عل وجه اخلصو عل تعدد اجل ا صا لة املصلحة الت تضعلع به ،واألدوار الت تؤدي اا
يف زا ا الصادد الو ااال الرائادة بوصام ا ميسارة ملساارا العمام ،وأدوار اللجااو اإلقليمياة
وةريق األمم املتحدة املع مبجتمع املعلوما  ،ويعرا عن تقدير لدور اللجنة املعنياة بتساخري
العلاام والتكنولوجيااا ألغااراض التنميااة يف تقاادإ املساااعدة حىل اجمللااس االقتصااادي واالجتماااعي
بوصمه ج ة تنسيق لعملية متابعة القمة العاملية عل نعاا املنتومة؛
 - 9يقر بقيماة وملادأ التعااوو واملشاار ة ةيماا با أصاحاا املصالحة املتعاددين
الل ين العا عملية القمة العاملية جملتمع املعلوما منا بدايتا ا ،واللا ين تسالم هبماا بعاة عااين
أو العديد من األنشعة الات تادعم أزاداق القماة العاملياة وأزاداق
 2030بوضوح ،وي
التنمية املستدامة عاري تنميا زا مان قلام اصكوماا  ،واملنتماا الدولياة ،والقعاا اخلاا ،
واجملتمااع املاادين ،واألوساااد األ ادمييااة والتقنيااة ،والشاارا ا ةيمااا ب ا أصااحاا املصاالحة
املتعددين ،وةقا ألدوار ومسؤوليا م ج ة من تل اجل ا ؛
 - 10حياط علمااا بتقاارير العديااد ماان ياناا األماام املتحادة وموجااهتااا التنمي يااة
املقدمااة هس ا اين يف حعااداد التقرياار الساانوي لألم ا العاااين لألماام املتحاادة املقاادين حىل اللجنااة
واملنشااورة عل ا املوقااع الشاالكي للجنااة مبوجااع التكليااف الااوارد يف قاارار اجمللااس 8/2007
املؤر  25متوز/يوليه  ،2007ويشري حىل أمهية التنسيق بشاكم وثياق با امليسارين الرئيساي
ملسارا العمم وأمانة اللجنة؛
 - 11يالحظ تنمي نتائع القمة العاملية عل الصعيد اإلقليماي الا ي يسارته اللجااو
اإلقليمية ،عل او ما أكري حليه يف تقرير األما العااين عان التقادين ايفارز يف تنميا نتاائع القماة
العامليااة ومتابعتا ا عل ا الصااعيدين اإلقليمااي والاادويل ،مبااا يف للا اخلعااوا املتخا ة يف ز ا ا
ام منعقاة مان
ال صدد ،ويشدد عل ضرورة مواصلة معاجلة القضاايا الات هتام بشاكم باا
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املنااق اإلقليمية ،مع التر يا عل التحديا والعوائق الت قاد تواج اا ام منعقاة يف حتقياق
م األزداق وتعليق م امللادئ الات أقرهتاا القماة العاملياة ،ماع حيا ازتمااين باا لتساخري
تكنولوجيا املعلوما واالتصاال ألغراض التنمية؛
 - 12يكرح أكطد أمهية مواصالة عملياة تنسايق تنميا أصاحاا املصالحة املتعاددين
لنتائع القماة العاملياة باساتخداين أدوا ةعالاة ،هبادق تلاادا املعلوماا با ميساري مساارا
العمم وحتديد املسائم الت يلاين حتساين ا ومناقشاة ارائاق اإلبا عان عملياة التنميا عموماا،
ويشاجع مجياع أصااحاا املصالحة علا مواصالة تاوةري املعلوماا لقاعاادة بياناا التقيايم الاات
يتع دزا االحتاد الدويل ل تصاال ةيماا يتعلاق بتحقياق األزاداق الات اددهتا القماة العاملياة،
وياادعو يانااا األماام املتحاادة حىل اسااتكماا قاعاادة الليانااا مباا يسااتجد ماان معلومااا عاان
امللادرا الت تضعلع هبا؛
 - 13يؤكد الضارورة امللحاة إلدراج التوصايا الاواردة يف الوثاائق اخلتامياة للقماة
العاملية يف امللادئ التوجي ياة املنقحاة لكاي تساتع هباا أةرقاة األمام املتحادة القعرياة يف حعاداد
التقييما القعرية املو دة وأار عمام األمام املتحادة للمسااعدة اإل ائياة ،مباا يف للا حضااةة
عنصر لتسخري تكنولوجياا ا ملعلوماا واالتصااال ألغاراض التنمياة ،الات عارض ةرياق األمام
املتحدة املع مبجتمع املعلوما تقدإ املساعدة بشأيا؛
 - 14يشااري حىل قاارار اجلمعيااة العامااة  252/60املااؤر  27آلار/مااارت 2006
ال ا ي اللاات ةيااه اجلمعيااة العامااة حىل اجمللااس أو يشاارق عل ا متابعااة نتااائع ماار لت جنيااف
وتونس من القمة العاملية عل نعاا املنتومة()1؛
 - 15يشري حىل أو اجلمعية العامة دعات ،يف قرارزاا  ،125/70حىل مواصالة تقادإ
التقاارير السانوية املتعلقاة بتنميا نتاائع القماة العامليااة ،عان ارياق اللجناة املعنياة بتساخري العلاام
والتكنولوجيااا ألغااراض التنميااة ،حىل اجمللااس ،ويؤ ااد ماان جديااد دور اللجنااة ،علاا النحااو
املنصااو عليااه يف قاارار اجمللااس  ،46/2006يف تقاادإ املساااعدة حىل اجمللااس باعتلااار ج ااة
التنسيق املعنية باملتابعة علا نعااا املنتوماة ،و اصاة اساتعراض التقادين ايفارز يف تنميا نتاائع
القمة العاملية وتقييمه؛
 - 16يهطااب مميااع الاادوا أو تتخ ا  ،يف حاااار بنااا جمتمااع املعلومااا  ،بعااوا
لتمادي اختال أي تادبري انمارادي ال يتواةاق ماع القاانوو الادويل وميثااا األمام املتحادة ويعاوا
حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية لسكاو الللداو املتضررة بصورة تاماة وحتسا أ اوا م،
ول متنا عن اختال أي تدبري من ز ا القليم؛
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 - 17يرحب بكوو النمو السريع اصاصم يف حمكانية اصصوا عل زواتف رومولاة
واالسااتمادة ماان النعاااا العااريم من ا عاااين  2005يع ا أو أ ثاار ماان نصااف سااكاو العااا
سيكونوو قاادرين علا الوصاوا حىل تكنولوجياا املعلوماا واالتصااال واساتخدام ا حبلاوا
ياية عاين  ،2016مبا يتماق ماع أ اد أزاداق القماة العاملياة ،علماا أو قيماة زا ا التقادين تتعااز
بنشو بدما وتعليقا جديدة ،مان بينا ا ماا يتايح اساتخداين األج ااة ايفمولاة يف جمااال
الصااحة والاراعااة ويف حجاارا املعااام وحجناااز اإلجاارا ا اصكوميااة وةيمااا يتعلااق باصكومااة
اإللكترونية والتعلم اإللكتروين واألعماا التجارية اإللكترونية واخلدما اإل ائية ،األمر الا ي
يوةر حمكانا زائلة لتعوير جمتمع املعلوما ؛
 - 18يالحااظ ماار ااالق القلا أو تكنولوجيااا املعلومااا واالتصاااال غااري متا ااة
ب تكلمة ميسورة للعديد من الللداو النامية وأو اآلماا املعقودة عل العلم والتكنولوجياا ،مباا يف
لل تكنولوجيا املعلوما واالتصاال  ،عد بعد معتم المقرا سلي حىل حتقيق ا ،ويشادد
عل ضرورة تسخري التكنولوجيا ،مبا ةي ا تكنولوجيا املعلوما واالتصاال  ،علا ااو ةعااا
لسد المجوت الرقمية واملعرةية؛
 - 19يساال بااأو تكنولوجيااا املعلومااا واالتصاااال تتاايح ةرصااا جدياادة وتعاارح
حتديا جديدة ،وبأو زنااك ضارورة ملحاة للتصادي للعقلاا الكاإلى الات تواج اا الللاداو
النامية يف اصصوا عل التكنولوجيا اجلديدة ،من قليم عادين تاوةر بي اة مواتياة وعادين ماياة
املوارد وا يا ام األساساية والتعلايم والقادرا واالساتثمار والتارابط واملساائم املتصالة مبلكياة
التكنولوجيا ومعايريزا وتدةق ا ،وي يع يف ز ا الصدد مميع أصاحاا املصالحة تاوةري ماوارد
اةيااة للللااداو الناميااة ،وال ساايما أقاام الللااداو ااوا ،وتعايااا بنااا قاادراهتا ونقاام التكنولوجيااا
واملعارق حلي ا؛
 - 20يسل أيضا بالنمو السريع يف الوصاوا حىل الشالكا لا النعااا العاريم،
و اصة يف الللداو املتقدمة النمو ،ويؤ د علا اصاجاة امللحاة حىل التصادي للمجاوا الرقمياة
املتاايدة يف جماال تواةر ز الشلكا والقدرة علا حتمام تكاليم اا وجاودة الوصاوا حلي اا
واساتخدام ا دابام الللاداو املرتمعااة واملتوساعة واملنخمضاة الاادبم واملناااق األبارى ويف مااا
بين ا ،مع التر ياا بوجاه باا علا دعام أقام الللاداو اوا والادوا اجلارياة الصاذرية النامياة
والقارة األةريقية؛
 - 21يساال كااذلك بااأو االنتقاااا حىل بي ااة ل تصاااال تسااودزا األج اااة ايفمولااة
حيدث تذيريا لرية يف الج األعماا الت يتلع اا مشاذلو الشالكا يف تسايري أعما اا وباأو
لل يتعلع حعاادة تمكاري ج رياة يف العارا الات يساتخدين هباا األةاراد واجملتمعاا الشالكا
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واألج اااة ويف االسااتراتيجيا اصكوميااة ويف ساالم اسااتخداين كاالكا االتصاااال لتحقيااق
أزداق التنمية؛
 - 22يسل بأو تكنولوجيا املعلوما واالتصااال وتعليقاهتاا ال تاااا غاري متا اة
أو غري ميسورة التكلمة لذاللية السكاو يف العديد من الللاداو النامياة ،و اصاة ملان يعيشاوو يف
املنااق الريمية ،رغم م التعورا والتحسن امللحوظ يف بعم النوا ي؛
 - 23يسل أيضا باأو عادد مساتخدمي اإلنترنات يف تااياد ،وباأو المجاوة الرقمياة
تتحاوا أيضاا يف بعام اصااال مان يااث اابع اا مان ةجاوة يف حمكانياة تاوةر اإلنترناات حىل
ةجوة يف نوعية الوصوا حىل اإلنترنت واملعلوما وامل ارا الت ميكن للمساتخدم اصصاوا
علي ااا والمائاادة الاات ميكاان أو عنوزااا من ا ا ،ويساالم يف ز ا ا الصاادد بضاارورة ماانح األولويااة
الستخداين تكنولوجيا املعلوما واالتصاال باتلا يع ابتكارية ،مبا ةي ا الن ع القائماة علا
تعدد أصحاا املصلحة ،يف حاار استراتيجيا التنمية عل الصعيدين الوا واإلقليمي؛
 - 24حيط علما باالتقرير العااملي للجناة النعااا العاريم املعنياة بالتنمياة املساتدامة
عاان حالااة قةطااة الةااااي العااري لعااا  :2015الةااااي العااري اعت اااحه أساسااا للتةمطااة
مع االزتماين اجل ود الت تواصم جلنة النعاا العريم با ا لتعاياا الادعوة
املستدامة ،وي
عل مستوى رةيع من أجام هتي اة بي اة مواتياة للتارابط علا مساتوى النعااا العاريم ،وعلا
وجه اخلصو عن اريق وضع بعاط وانياة للاربط بالنعااا العاريم وحقاماة كارا ا با
القعاع العااين واخلاا لكمالاة التصادي للتحاديا الات تنعاوي علي اا بعاة التنمياة باالقوة
املناسلة إل داث أثر وبالتعاوو مع مجيع أصحاا املصلحة؛
 - 25يؤكد من جديد االلتاااين املتع اد باه يف قارار اجلمعياة العاماة  125/70بساد
المجوا الرقمية ب الللداو ودابل ا ،مبا يف للا المجاوة الرقمياة با اجلنسا  ،مان با ا
ب ا اجل ود الرامياة حىل حتسا التارابط والقادرة علا حتمام التكلماة وايفتاوى املتعادد اللذاا
وامل ارا الرقمية وروو األمية الرقمية ،مع التساليم بالتحاديا ايفاددة الات تواجاه األكاخا
لوي اإلعاقة ولوي اال تياجا اخلاصة والم ا الت تعاين من الة الضعف؛
 - 26يؤكااد ماان جديااد أيضااا االلتااااين بااهي ازتماااين بااا بالتحااديا المرياادة
والناك ا ة يف جماااا تكنولوجيااا املعلومااا واالتصاااال الاات تواج اه مجيااع الللااداو ،وال ساايما
الللداو النامية ،عل النحو املتوب يف المقرا لا الصلة من القرار 125/70؛
 - 27ي ا أنااه ،عل ا الاارغم ماان حرسااا أسااات ماات للنااا القاادرا يف جماااا
تكنولوجيااا املعلومااا واالتصاااال يف العديااد ماان اجملاااال املتعلقااة بلنااا جمتمااع املعلومااا ،
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ال يااا من الضروري مواصلة ب ا اجل اود ملواج اة التحاديا الرازناة ،وال سايما التحاديا
الت تواج ا الللداو النامية وأقم الللداو وا ،ويوجه االنتلا حىل التأثري اإلعاا لتوسايع نعااا
تنمية القدرا ليشمم املؤسسا واملنتماا والكياناا املعنياة باملساائم املتصالة بتكنولوجياا
املعلوما واالتصاال وبهدارة اإلنترنت؛
 - 28يقاار بضاارورة التر يااا علا سياسااا تنميااة القاادرا وتقاادإ دعاام مساتداين
ملواصلة تعايا تأثري األنشعة وامللادرا الت يضعلع هبا عل الصاعيدين الاوا وايفلاي هبادق
توةري املشورة واخلدما والدعم للنا جمتمع معلوماا يشامم اجلمياع رواور اإلنسااو وير اا
عل التنمية؛
 - 29يالحظ استمرار بروز مواضايع مساتجدة ،مان قليام تعليقاا اإللكترونياا
اللي ياة ،ومسااامهة تكنولوجيااا املعلومااا واالتصاااال يف اإلنا ار امللكاار ،والتخميااف ماان آثااار
تذااري املنااا  ،والتواصاام عااإل الشاالكا االجتماعيااة ،واسااتعماا تكنولوجيااا الواقااع االةتراضااي
واصوساالة واخلاادما السااحابية ،وحتا ااة اإلنترناات عل ا األج اااة ايفمولااة وتقاادإ اخلاادما
باسااتخداين األج اااة ايفمولااة ،وأماان المضااا اإللكتااروين ،والمجااوة باا اجلنساا  ،و ايااة
اخلصوصااية عل ا اإلنترناات ،ومتك ا ة ااا اجملتمااع الضااعيمة ،وباصااة األاماااا والشاالاا،
و ايت ا ،من التعرض ل ستذ ا واإلسا ة عل اإلنترنت عل اخلصو ؛
 - 30يؤكد من جديد أو اجلمعية العامة دعت يف نتاائع االساتعراض العااين املتصام
بتنمي مسارا عمم القمة العاملية حىل أو يعقد منتدى القمة العاملياة جملتماع املعلوماا سانويا،
علما أو املنتدى األبري عقد يف جنيف يف المترة من  2حىل  6أيار/مايو  ،2016بوصامه مناإلا
للمناقشااة وتلااادا أةضاام املمارسااا يف تنمي ا نتااائع القمااة العامليااة ماان قلاام مجيااع أصااحاا
املصلحة؛
 - 31ي شجر ميساري مساارا العمام علا اساتخداين بعاة عمام جنياف هااار
لتحديد التدابري العملية الستخداين تكنولوجيا املعلوما واالتصاال لإلسا اين يف حتقياق بعاة
مصموةة أزداق التنمية املستدامة للقمة العاملياة جملتماع
التنمية املستدامة لعاين  ،2030وي
املعلوما الت وضعت ا و اال األمام املتحادة ،ويشاجع ا ل زا الكياناا علا مالاة
املوا مة الدقيقة مع بعة عااين  2030عناد النتار يف االضاع بأعمااا جديادة لتنميا نتاائع
القمة العاملية جملتمع املعلوما  ،وةقا لوالياهتا ومواردزا اصالية؛
 - 32يكاارح أكطااد أمهيااة الاادعوة الاات وج تا ا اجلمعيااة العامااة حىل مجيااع أصااحاا
املصاالحة ماان أجاام حدماااج تكنولوجيااا املعلومااا واالتصاااال يف يااع تنميا أزااداق التنميااة
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املساتدامة ،واللا ا املوجاه حىل يانااا األمام املتحاادة الاات تعمام علا تيساري مسااارا عماام
القمة العاملية جملتماع املعلوماا لكاي تساتعرض بعع اا يف جمااا اإلبا وبعاط عملا ا مان
أجم دعم تنمي بعة عاين 2030؛
حدارة اإلنترنت
 - 33يعطاد أكطاد ضاارورة أو يتاابع األما العااين ،عان اريااق عمليات منمصاالت ،
ما أسمر عنه القمة العاملية من نتائع ةيما يتصام باهدارة اإلنترنات ،وحتديادا العملياة املتاوب
من ا ا تعايااا التعاااوو وعقااد منتاادى حدارة اإلنترناات ،ويساالم بااأو العملياات ميكاان أو تكماام
ح دامها األبرى؛
 - 34يعطااد أيضااا أكطااد المقاارا  34حىل  37و  67حىل  72ماان برنااامع عماام
تونس بشأو جمتمع املعلوما ()4؛
 - 35يعطااااد كااااذلك أكطااااد المقاااارا  55حىل  65ماااان قاااارار اجلمعيااااة العامااااة
125/70؛
تعايا التعاوو
 - 36يسل بأمهية تعايا التعاوو يف املستقلم لاتمك اصكوماا بقادر متسااو مان
االضع بأدوارزا ومسؤولياهتا ةيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية املتصلة باإلنترنات،
وليس ةيماا يتعلاق بالشاؤوو التقنياة وكاؤوو التشاذيم اليومياة الات ال تاؤثر يف قضاايا السياساة
العامة الدولية؛
 - 37حياااط علماااا بااااالقتراح املقااادين مااان رئااايس اللجناااة املعنياااة بتساااخري العلااام
والتكنولوجيااا ألغااراض التنميااة بشااأو زيكاام وتشااكيم المريااق العاماام املعا بتعايااا التعاااوو،
سع التكليف الصادر عن اجلمعية العامة يف قرارزا 125/70؛
 - 38يوصي باأو يقاوين المرياق العامام املعا بتعاياا التعااوو لادى تقريار أسااليع
عمله ،مع وضع املمارساة املتلعاة يف املاضاي يف االعتلاار ،باالنتر يف مالاة الشاماةية والشاموا
والتنو يف اآلرا  ،بسلم من ا االنمتاح عل املشار ة النشعة جلمياع الادوا األعضاا والادوا
املراقلة يف اللجنة وهثلي أصحاا املصلحة لوي الصلة اآلبرين ،وباأو يتاوبي اعتمااد تقريار
وتوصياته بتواةق اآلرا  ،مبا يعكس ابت ق اخليارا واآلرا  ،حلا لاين األمر؛
__________
(A/60/687 )4
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منتدى حدارة اإلنترنت
 - 39يساال بأمهيااة منت ادى حدارة اإلنترناات وواليتااه باعتلااار منتاادى للحااوار ب ا
أصحاا املصلحة املتعددين بشأو مسائم كىت ،عل النحاو الاوارد يف المقارة  72مان برناامع
عمم تونس ،مباا يف للا املناقشاة بشاأو قضاايا السياساة العاماة املتعلقاة بالعناصار الرئيساية يف
حدارة اإلنترنت؛
 - 40يشري حىل قرار اجلمعية العامة  125/70ال ي قرر ةيه متدياد والياة منتادى
حدارة اإلنترنت ملدة  10سانوا أبارى ،ينلذاي للمنتادى أو يواصام ب اا ح اراز التقادين يف
ارائق العمم ويف مشار ة أصحاا املصلحة لوي الصلة من الللداو النامية؛
 - 41يسااال بنشاااو ملاااادرا ملنتااادى حدارة اإلنترنااات علا ا الصاااعيدين الاااوا
واإلقليمااي تتخا يف مجيااع املنااااق وتعاااق قضااايا حدارة اإلنترناات الاات ااا أمهيااة وأولويااة للللااد
أو املنعقة املنتمة؛
 - 42يشااري حىل قاارار اجلمعيااة العامااة  125/70ال ا ي دعاات ةيااه اجلمعيااة العامااة
اللجنة حىل أو تويل ،يف حاار تقاريرزا املنتتمة ،االعتلار الواجاع لتنميا التوصايا الاواردة يف
تقرير المريق العامم املع بهدباا حتسينا عل منتدى حدارة اإلنترنت التابع للجنة؛
 - 43يالحاااظ عقاااد االجتماااا العاكااار ملنتااادى حدارة اإلنترنااات الاا ي استضااااةته
كومة الإلازيم يف جاواو بيساوا مان  10حىل  13تشارين الثااين/نوةمإل  ،2015يف موضاو
”تعور حدارة اإلنترنتح متك التنمية املستدامة“؛
 - 44يرحاااب بعقاااد االجتماااا اصاااادي عشااار ملنتااادى حدارة اإلنترنااات املقااارر أو
تستضيمه كومة املكسي  ،يف غواداالبارا ،من  6حىل  9اانوو األوا/ديسامإل  ،2016يف
موضو ”متك النمو املستداين والشامم للجميع“ ،وي ا أو التوصايا الاواردة يف تقريار
المريااق العاماام املع ا بهدباااا حتسااينا عل ا منتاادى حدارة اإلنترناات تؤب ا يف االعتلااار يف
العملية التحضريية ل جتما ؛
 - 45يرحاااب ،يف زا ا ا الساااياا ،بالتقا ادين املساااتمر ايفااارز يف عمااام منتااادى حدارة
اإلنترنت ةيما ب الدورا ةيما يتعلق بالعرائق املختلمة لربط مليار نسمة أبارى باإلنترنات،
واالئت ةااا الديناميااة ،ومنتااديا أةضاام املمارسااا  ،وباملسااامها الاات تقاادم ا املنتااديا
الوانية واإلقليمية إلدارة اإلنترنت؛

18/45

16-09091

E/2016/31
E/CN.16/2016/4

سلم املضي قدما
 - 46يهطب بكيانا األمم املتحادة مواصالة التعااوو المعااا يف تنميا نتاائع القماة
العاملياة ومتابعتا ا عاان اريااق منتومااة األماام املتحاادة ،واختااال اخلعااوا ال زمااة إلقامااة جمتمااع
معلوما يشامم اجلمياع رواور اإلنسااو وير اا علا التنمياة وااللتاااين با ل  ،والقيااين بادور
روما لتحق يق األزداق اإل ائية املتمق علي ا دوليا ،مباا ةي اا األزاداق الاواردة يف بعاة التنمياة
املستدامة لعاين 2030؛
 - 47يهطب مميع أصحاا املصلحة مواصلة حي االزتماين ،عل ساليم األولوياة،
دق سد المجوا الرقمية ،مبختلف أككا ا ،وتنمي اساتراتيجيا ساليمة تسا م يف تعاوير
اصكومة اإللكترونية ،ومواصلة التر يا عل سياساا وتعليقاا مراعياة للمقارا ةيماا يتعلاق
بتكنولوجيا املعلوما واالتصاال  ،مبا يف لل حتا اة الوصاوا حىل كالكا النعااا العاريم
عل مستوى القاعدة الشعلية ،هبدق تضييق المجوا الرقمية ب الللداو ودابل ا؛
 - 48حيث مجيع أ صحاا املصالحة علا حيا األولوياة الساتحداث ياع ابتكارياة
حتمااا حتا ااة ا يا اام األساسااية للنعاااا العااريم للجميااع بتكلمااة ميسااورة يف الللااداو الناميااة،
واستعماا بادما النعااا العاريم املناسالة لضاماو تعاوير جمتماع معلوماا يشامم اجلمياع
روور اإلنساو وير ا عل التنمية ولتضييق المجوا الرقمية حىل أدىن د؛
 - 49يهطب باملنتما الدولياة واإلقليمياة أو تواصام بانتتااين تقيايم مادى وصاوا
الدوا الشامم حىل تكنولوجيا املعلوما واالتصاال وتقادإ تقاارير عان للا  ،هبادق حتا اة
ةر متكاة ة لنمو قعاعا تكنولوجيا املعلوما واالتصاال يف الللداو النامية؛
 - 50حيث مجيع الللداو عل ب ا ج ود ملموساة للوةاا بالتااماهتاا مبوجاع بعاة
عمم أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويم التنمية()5؛
 - 51يكرح أكطد أمهية مؤكرا تكنولوجيا املعلوماا واالتصااال اأداة رصاد
وتقييم لقيات المجوة الرقمية ب الللاداو ودابام اجملتمعاا يستركاد هباا صاانعو القارار لادى
وضع السياساا العاماة واالساتراتيجيا املتعلقاة بالتنمياة االجتماعياة والثقاةياة واالقتصاادية،
ويشدد عل أنه ،لتعلياق السياساا العاماة لتكنولوجياا املعلوماا واالتصااال  ،ال غات عان
تو يد مؤكرا موثوا هبا حتدث بانتتاين لرصاد األدا والكماا ة والتكلماة امليساورة واجلاودة
ةيما يتعلق بالسلع واخلدما وعن املوا مة بين ا؛
__________
( )5قرار اجلمعية العامة 313/69
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 - 52يقر بأمهية دور أدوا الرصد الرقمية يف دعام تعمايم وقياات أزاداق التنمياة
املستدامة؛
 - 53يكرح أكطد أمهياة تلاادا أةضام املمارساا علا الصاعيد العااملي ،ويشاجع،
مع التسليم باملستوى املمتاز لتنمي املشاريع وامللادرا الت تعاز أزاداق القماة العاملياة ،مجياع
أصحاا املصلحة عل تسمية مشاريع م للمشاار ة يف مساابقة جاائاة القماة العاملياة السانوية
للمشاااريع جااا ال يتجاااأ ماان عمليااة التقياايم للقمااة العامليااة ،وحياايط علمااا يف الوقاات لاتااه
بالتقرير عن التجارا الناجحة يف حاار القمة العاملية؛
 - 54يهطب مبنتما األمم املتحدة وغريزاا مان املنتماا واملنتاديا لا الصالة
أو تستعرض ،وةقا لنتائع القمة العاملية ،املن جيا املوضوعة ملؤكارا تكنولوجياا املعلوماا
واالتصاال بصورة دورية ،آب ة يف اعتلارزا ابت ق مستويا التنمية والتاروق الوانياة،
ومن مث ةهنهح
(أ) يشجر الدوا األعضا عل مجع الليانا لا الصلة بتكنولوجياا املعلوماا
واالتصاااال عل ا الصااعيد الااوا  ،وتلااادا املعلومااا بشااأو دراسااا اصاااال اإلةراديااة
القعرية ،والتعاوو مع الللداو األبرى يف حاار برامع التلادا يف جماا بنا القدرا ؛
(ا) يشااجر مؤسسااا األماام املتحاادة وغريزااا ماان املنتمااا واملنتااديا لا
الصلة عل تقييم أثر تكنولوجيا املعلوما واالتصاال يف التنمية املستدامة؛
(ج) يالحاااظ مااار التقااادير عمااام الشااارا ة املعنياااة بقياااات اساااتخداين تكنولوجياااا
املعلوما واالتصاال ألغراض التنمية ،وتقرير قيات جمتمع املعلوما السانوي الا ي يعارض
االاازا واإل صا ا اصديثة عن الوصوا حىل تكنولوجيا املعلوماا واالتصااال والقادرة
علا حتماام تكلمتا ا وتعااور جمتمعااا املعلومااا واملعرةااة يف مجيااع أاااا العااا  ،مبااا يف للا
مؤكر تنمية تكنولوجيا املعلوما واالتصاال ؛
(د) يشجر الشارا ة املعنياة بقياات تكنولوجياا املعلوماا واالتصااال ألغاراض
التنمية عل متابعة مقرر اللجناة اإل صاائية  110/47املاؤر  11آلار/ماارت  2016بشاأو
ح صا ا تكنولوجيا املعلوما واالتصاال ( ،)6ويوصي يف زا ا الساياا باأو تضاع الشارا ة
توجي ااا لتحسا التعاااوو مااع اتلااف أصااحاا املصاالحة ألغااراض حنتاااج ح صااا ا عاليااة
__________
( )6الوثاائق الرمسياة للمجلاس االقتصااادي واالجتمااعي ،2016 ،امللحاق رقام  ،(E/2016/24) 11المصاام األوا،
المر با
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اجلودة موقوتة يف جماا تكنولوجيا املعلوما واالتصاال وتسخري الموائد املمكان جني اا مان
استخداين الليانا الضخمة ألغراض اإل صا ا الرمسية؛
(زا) يالحظ عقد الندوة العاملية الثالثة عشرة املعنياة مبؤكارا االتصااال /تكنولوجيا
املعلوما واالتصاال يف العا يف زريوكيما بالياباو يف المتارة مان  30تشارين الثااين/نوةمإل
حىل  2انوو األوا/ديسمإل 2015؛
 - 55يدعو اجملتماع الادويل حىل تقادإ تإلعاا للصاندوا االسات ماين اخلاا الا ي
أنشأ مؤمتر األمم املتحادة للتجاارة والتنمياة لادعم أعمااا االساتعراض والتقيايم الات تقاوين هباا
اللجنة ةيما يتعلق مبتابعة نتائع القمة العاملية ،منوزا يف الوقات نمساه ماع التقادير بالادعم املاايل
املقدين من كوما سويسرا وةنلندا والواليا املتحدة األمريكية ا الصندوا؛
 - 56يشري حىل قرار اجلمعية العامة الوارد يف قرارزا  125/70بعقد اجتماا رةياع
املسااتوى بشااأو االسااتعراض الشااامم لتنمي ا نتااائع القمااة العامليااة جملتمااع املعلومااا يف عاااين
2025؛
 - 57حيااط علمااا ماار التقاادير بتقرياار األما العاااين وباملناقشااة الاات أجرهتااا اللجنااة
بشأنه يف دورهتا التاسعة عشرة؛
 - 58يشدد عل أمهية الن وض بت ي ة جمتماع معلوماا كاامم للجمياع ،ماع حيا
ازتماين با لسد المجاوة الرقمياة وةجاوة النعااا العاريم ،ماع مراعااة االعتلاارا اخلاصاة
بالللداو النامية واالعتلارا اجلنسانية والثقاةية واملتعلقة بالشلاا وغريزم من الم اا الناقصاة
التمثيم
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مشرو القرار الثاين
تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية*
إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي،
إذ يسل بادور اللجناة املعنياة بتساخري العلام والتكنولوجياا ألغاراض التنمياة بوصام ا
املة لوا األمم املتحدة يف جماا تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية،
وإذ يسل أيضا بالادور واإلسا اين األساساي للعلام والتكنولوجياا واالبتكاار يف بناا
القاادرة الوانيااة عل ا املناةسااة يف االقتصاااد العاااملي واصماااظ علي ااا ويف التصاادي للتحااديا
العاملية وحتقيق التنمية املستدامة،
وإذ يساال كااذلك بالاادور األساسااي لتكنولوجيااا املعلومااا واالتصاااال يف تعايااا
وتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية،
وإذ يشري حىل الوثيقة اخلتامية ملاؤمتر القماة العااملي لعااين  )1(2005الات سالم ةي اا باأو
للعلاام والتكنولوجيااا ،مبااا يف لل ا تكنولوجيااا املعلومااا واالتصاااال  ،دورا بااالأ األمهيااة يف
حتقيق األزداق اإل ائية املتمق علي ا دوليا ،وحل يعيد تأ يد االلتااما الواردة ةي ا،
اللجنة،

وإذ يشااري أيضااا حىل أو مااؤمتر األماام املتحاادة للتجااارة والتنميااة يعماام بوصاامه أمانااة

وإذ يساال بااأو اجلمعيااة العامااة كااجعت ،يف قرارزااا  220/68املااؤر  20ااانوو
األوا /ديساامإل  2013املتعلااق بتسااخري العلاام والتكنولوجيااا ألغااراض التنميااة ،مااؤمتر األماام
املتحاادة للتجااارة والتنميااة علاا أو يواصاام حجاارا استعراضااا السياسااا املتعلقااة بااالعلم
والتكنولوجيااا واالبتكااار هباادق مساااعدة الللااداو الناميااة والللااداو الاات متاار اقتصاااداهتا مبر لااة
انتقاليااة علا حتديااد التاادابري الا زين اختالزااا إلدماااج السياسااا املتعلقااة بااالعلم والتكنولوجيااا
واالبتكار يف استراتيجياهتا اإل ائية الوانية،
وإذ يشري حىل مقرر اجمللس االقتصادي واالجتمااعي  235/2011املاؤر  26متاوز/
يوليه  2011ال ي ينص عل متديد والية اجمللس االستشااري للقضاايا اجلنساانية التاابع للجناة
ىت عاين  ،2015وحىل قرارا اجلمعياة العاماة  129/66املاؤر  19اانوو األوا/ديسامإل
 2011و  211/66و  216/66املؤرب  22اانوو األوا/ديسامإل  2011الات تتصادى

__________
* ل ا عل املناقشة ،انتر المصم الثالث
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عل التوايل لتحسا الاة املارأة يف املناااق الريمياة ،وللعقلاا الات حتاوا دوو وصاوا املارأة
والمتاة علا قادين املسااواة حىل العلام والتكنولوجياا ،وإلدمااج املنتاور اجلنسااين يف السياساا
والإلامع اإل ائية،
وإذ حيط علما بأمهية توبي معاجلة جوانع متنوعة من المجوة الرقمياة يف سياساا
وبرامع تنمية العلم والتكنولوجيا واالبتكار،
وإذ يسل بأو تواةر تعليم جيد يف جماال العلم والتكنولوجيا والرياضايا وحمكانياة
اصصوا علياه والقادرة علا حتمام تكاليماه يف مرا ام التعلايم االبتادائي والثاانوي واجلاامعي،
عوامم ال غت عن ا يف هتي ة بي ة اجتماعية مواتية للن وض بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار،
وإذ حيااط علمااا بقاارار اجلمعيااة العامااة  1/70املااؤر  25أيلوا/ساالتمإل ،2015
املعنااوو ”حتوياام عاملناااح بعااة التنميااة املسااتدامة لعاااين  ،“2030الا ي اعتمااد ةيااه اجلمعيااة
العامااة جمموعااة مااان األزااداق والذايااا العاملياااة الشاااملة واللعياادة املااادى املتعلقااة بالتنمياااة
املستدامة ،الت تر ا عل النات وتمضي حىل التحوا،
وإذ ياادح الاادور األساسااي للعلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار ولتكنولوجيااا املعلومااا
واالتصاال يف حتقيق عدد من أزاداق التنمياة املساتدامة ،وحل يسالط الضاو علا دور العلام
والتكنولوجيا واالبتكار ،حىل جانع تكنولوجيا املعلوما واالتصاال  ،عوامام متكا خلعاة
التنمية املستدامة لعاين  )2(2030من أجم مواصلة التصدي للتحديا العاملية،
وإذ حيط علما بالقرار  313/69املاؤر  27متوز/يولياه  2015املتعلاق عاة عمام
أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الادويل الثالاث لتمويام التنمياة ،وحل ي ا حنشاا آلياة لتيساري
التكنولوجيا،
وإذ يرحاااب باعتمااااد اتمااااا بااااريس واملقااارر /1ين أ 21-با ا ا الااادورة اصادياااة
والعشرين ملؤمتر األاراق يف اتماقية األمم املتحدة بشأو تذري املنا ( ،)3الات عقاد يف بااريس
يف المترة من  30تشرين الثاين/نوةمإل حىل  11انوو األوا/ديسمإل ،2015
وإذ يرحاااب بقااارار اجلمعياااة العاماااة  125/70املاااؤر  16اااانوو األوا/ديسااامإل
 2015بشأو الوثيقاة اخلتامياة ل جتماا الرةياع املساتوى للجمعياة العاماة بشاأو االساتعراض
العاين لتنمي نتائع القمة العاملية جملتمع املعلوما ،
__________
( )2قرار اجلمعية العامة 1/70
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وإذ يرحب بعمم اللجنة ةيما يتعلق مبوضوعي ا لوي األولوياة الارازن ومهاا ”املادو
واللت التحتية ال ية“ و ”االستشراق من أجم التنمية الرقمية“،
وإذ يااادح ضااارورة اتلاااا ياااع جديااادة تااادمع بناااا القااادرا يف جمااااال العلااام
والتكنولوجيا واالبتكار باعتلارزا عنصرا يويا يف بعط التنمية الوانية ،بسالم منا ا التعااوو
ب الوزارا املعنية وا ي ا التنتيمية،
وإذ يساال بااأو عمليااا استشااراق آةاااا التكنولوجيااا ميكاان أو تساااعد واضااعي
السياسااا وأصااحاا املصاالحة يف تنمي ا بعااة التنميااة املسااتدامة لعاااين  ،2030ماان ب ا ا
شف التحديا والمر الت ميكان معاجلتا ا مان النا ياة االساتراتيجية ،وبأناه ينلذاي حتليام
ااازا التكنولوجيا ،مع مراعاة السياا االجتماعي االقتصادي بشكم أعم،
وإذ يسل أيضا بأو النتم اإليكولوجية االبتكارية والرقمياة املتعاورة بشاكم جياد
تؤدي دورا أساسيا يف التنمية الرقمية المعلية ويف تيسري العلم والتكنولوجيا واالبتكار،

()4

وإذ يسل كذلك بتاايد ج ود التكامم علا الصاعيد اإلقليماي يف مجياع أااا العاا
وباللعد اإلقليمي ملسائم العلم والتكنولوجيا واالبتكار املرتلط ب ل ،
وإذ يالحااظ اإلجنااازا الكاالرية وحمكانااا اإلس ا اين املتواصاام للعلاام والتكنولوجيااا
واالبتكار ولتكنولوجيا املعلوما واالتصاال يف حتقيق رةاا اإلنسااو واالزدزاار االقتصاادي
وتوةري العمالة،
وإذ يالحااظ أيضااا أو النجاااح يف تعليااق السياسااا املتعلقااة بالتكنولوجيااا واالبتكااار
عل الصعيد الاوا يتيسار باأمور منا ا هتي اة بي اا السياساا الات متكان مؤسساا التعلايم
واللحث واألعماا التجارية والقعاعا الصناعية من االبتكاار واالساتثمار ومان حتويام العلام
والتكنولوجيا واالبتكار حىل ةر عمم و و اقتصادي بهدمااج مجياع العناصار املترابعاة ،مباا يف
لل نقم املعرةة،
وإذ يالحظ كذلك امللادرا املتنوعة اجلارية واملقللاة يف جمااال العلام والتكنولوجياا
واالبتكار والرامية حىل استكشاق مسائم زامة مرتلعة بأزداق التنمية املستدامة،
وإذ يوصي بأو تنتر اصكوما الوانية واللجناة املعنياة بتساخري العلام والتكنولوجياا
ألغراض التنمية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف ما يليح
__________
( )4تشامم الاانتم اإليكولوجيااة الرقميااة مكونااا ماان قلياام ا يا اام األساسااية التكنولوجيااة ،وا يا اام األساسااية
للليانا  ،وا يا م األساسية املالية ،وا يا م األساسية املؤسسية ،وا يا م األساسية اللشرية
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تشجع اصكوما  ،ةرادى ومجاعاا  ،علا أبا االساتنتاجا الات تتوصام
(أ)
حلي ا اللجنة يف االعتلار والنتر يف اختال اإلجرا ا التاليةح

16-09091

’‘1

حقامااة صاالة وثيقااة با العلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار واسااتراتيجيا التنميااة
املسااتدامة ماان ب ا ا حي ا مكانااة بااارزة يف التخعاايط اإل ااائي الااوا للنااا
القدرا يف جماال تكنولوجيا املعلوما واالتصاال والعلام والتكنولوجياا
واالبتكار؛

’‘2

تعايااا قاادرا االبتكااار ايفليااة ألغااراض التنميااة االقتصااادية الشاااملة للجميااع
واملستدامة عن اريق اجلماع با املعاارق العلمياة وامل نياة وا ندساية ايفلياة،
وتعل ااااة املااااوارد ماااان مصااااادر متعااااددة ،وحتساا ا تكنولوجيااااا املعلومااااا
واالتصاال األساسية ،ودعم ا يا م األساسية ال ية ،بسالم منا ا التعااوو
يف صلع الإلامع الوانية وةيما بين ا؛

’‘3

تشجيع ودعام اجل اود املل ولاة يف جمااال العلام والتكنولوجياا واالبتكاار يف
ساااليم تعاااوير ا يا ااام األساساااية والسياساااا الااات تااادعم التوساااع العااااملي
لل يا م األساسية لتكنولوجيا املعلوماا واالتصااال ومنتجاهتاا وبادماهتا،
مبا يف لل حتا ة صوا النات اةة عل اإلنترنت العريم النعاا ،وحتمياا
مساااعي أصااحاا املصاالحة املتعااددين املل ولااة جللااع  1.5بليااوو مسااتعمم
جديد لإلنترنت حبلوا عاين  ،2020والساعي حىل حتسا القادرة علا حتمام
تكاليف ز اخلدما ؛

’‘4

حجرا حبوث من جية ،تشمم عمليا استشراةية ،تتناوا االاازاا اجلديادة
يف العلااام والتكنولوجياااا واالبتكاااار وتكنولوجياااا املعلوماااا واالتصااااال
وتأثريزااا علاا التنمياااة ،وال ساايما يف ساااياا بعاااة التنميااة املساااتدامة لعااااين
)2(2030؛

’‘5

العماام ،باالسااتعانة بهسا اما اائمااة متنوعااة ماان أصااحاا املصاالحة ،مبااا يف
لل و اال األمم املتحدة املناسلة ،عل صياغة واعتمااد وتنميا سياساا
يف جماال العلم والتكنولوجيا واالبتكار هتدق حىل اإلس اين يف تنمي أزاداق
التنمية املستدامة؛

’‘6

اسااتخداين عمليااا االستشااراق االسااتراتيجي لتحديااد المجااوا ايفتملااة يف
التعليم لألجل املتوسط والعويم ،والعمم عل سدزا مبايع من السياساا ،
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من ا ا تعايااا التعلاايم يف جماااال العلاام والتكنولوجيااا وا ندسااة والرياضاايا
والتدريع امل ؛
’‘7

استخداين االستشراق االستراتيجي عملية لتشجيع النقاش املانتم با مجياع
أصااحاا املصاالحة ،مبااا يف للا هثلااو الاادوائر اصكومي اة واألوساااد العلميااة
والصااناعية واجملتمااع املاادين والقعااا اخلااا  ،وباصااة املؤسسااا الصااذرية
واملتوسعة ،من أجم بلورة ة م مشترك للقضايا العويلاة األجام وبناا تواةاق
لآلرا بشأو السياسا املقللة؛

’‘8

حاا ا ملااادرا استشاراق اسااتراتيجي بشااأو التحاديا العامليااة واإلقليميااة
عل ةترا منتتمة والتعاوو يف حنشا نتاين لرسم املعاا الساتعراض وتلاادا
نتائع استشراق آةاا التكنولوجيا ،مبا يف لل املشااريع التجريلياة ،ماع دوا
أعضا أبرى ،باالستعانة باآلليا اإلقليمية القائمة ،وبالتعاوو ماع أصاحاا
املصلحة لوي الصلة؛

’‘9

تشااجيع اسااتعراض التقاادين ايفاارز يف دم اع العلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار يف
حتقيق أزداق التنمية املستدامة؛

’ ‘10حجاارا تقييمااا لاانتم االبتكااار الوانيااة ،مبااا يف لل ا الاانتم اإليكولوجيااة
الرقمية ،باالستمادة من عمليا االستشراق ،عل ةترا منتتمة ،من أجام
حتديد مواان الضعف يف تل النتم واختال حجارا ا تادبم سياسااتية ةعالاة
لتقويااة أضااعف مكوناهتااا ،وحتا ااة النتااائع ايفصاام علي ااا للاادوا األعضااا
األبرى؛
’ ‘11االعتاااراق بضااارورة تعاياااا اصر ياااة الواليمياااة لااانتم االبتكاااار واملناا جيا
األباارى لا الصاالة علا أسااات أدوا سياساااتية متنوعااة ،ماان أجاام دعاام
أولويا تنمية العلم والتكنولوجيا واالبتكار ،بذية تعايا االنساجاين با زا
النتم ألغراض التنمية املستدامة؛
’ ‘12تشجيع املستعمل الرقمي املخضرم علا القيااين بادور رئيساي يف اعتمااد
يااع جمتمعااي يف بنااا القاادرا يف جماااال العلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار،
وتيسري استخداين تكنولوجياا املعلوماا واالتصااال يف ساياا بعاة التنمياة
املستدامة لعاين 2030؛
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’ ‘13وضع سياسا تادعم تعاوير نتام حيكولوجياة رقمياة ،ماع مراعااة حمكاناا
تموا التكنولوجيا الرقمية الناك ة عل التكنولوجيا الرازنة مان أجام التنمياة،
تتساااام بالشااااموا ،وتضااااع يف االعتلااااار السااااياا االجتماااااعي االقتصااااادي
والسياسي للللداو ،وات ا وتدعم االستثمار اخلاا واالبتكاار ،مباا يشاجع
عل اخلصو تعوير ايفتوى وريادة املشاريع عل الصعيد ايفلي؛
’ ‘14التعاوو ماع مجياع أصاحاا املصالحة لوي الصالة ،وتعاياا األبا بتكنولوجياا
املعلوماااا واالتصااااال يف مجياااع القعاعاااا  ،وحتسا ا االساااتدامة اللي ياااة،
وتشااااجيع حنشااااا مراةااااق مناساااالة إلعااااادة تاااادوير النمايااااا اإللكترونيااااة
والتخلص من ا؛
’ ‘15معاجلة المجوة القائمة واملستمرة ب اجلنس يف جماال العلام والتكنولوجياا
واالبتكار كم ،ويف تعليم العلوين والتكنولوجيا وا ندساة والرياضايا علا
وجه اخلصو  ،من ب ا تشاجيع التوجياه ودعام اجل اود األبارى املل ولاة
الجت اا النسا والمتيا حىل تل اجملاال واستلقائ ن ةي ا؛
’ ‘16دعام سياسااا الللااداو الناميااة وأنشااعت ا يف ميااداين العلاام والتكنولوجيااا ماان
با ا التعااوو ةيمااا با بلاداو الشااماا واجلناوا وبا بلااداو اجلناوا عاان
اريق تشاجيع املسااعدة املالياة والتقنياة ،وبناا القادرا  ،ونقام التكنولوجياا
عل أسات أ كاين وكرود متمق علي ا ،وبرامع أو دورا التدريع التق ؛
(ا) تشجع اللجنة عل القياين مبا يليح

16-09091

’‘1

مواصاالة االضااع باادورزا حاملااة لااوا العلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار
وتقدإ مشاورة رةيعاة املساتوى للمجلاس االقتصاادي واالجتمااعي واجلمعياة
العامة بشأو مسائم العلم والتكنولوجيا وا ندسة واالبتكار لا الصلة؛

’‘2

املساااعدة عل ا تلياااو أمهيااة دور تكنولوجيااا املعلومااا واالتصاااال والعلاام
والتكنولوجيااا واالبتكااار باعتلارزااا عناصاار متكا يف بعااة التنميااة املسااتدامة
لعاااين  ،2030عاان اريااق العماام مبثابااة روماام يتااوىل التخعاايط االسااتراتيجي
وتااااوةري نتاااارة استشااااراةية ااااوا االاازااااا اصيويااااة يف جماااااال العلاااام
والتكنولوجيا واالبتكار يف اجملاال الرئيسية من االقتصااد ،وتوجياه االزتمااين
حىل التكنولوجيا الناك ة واملععلة؛
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’‘3

النتر يف مدى توااين عمل ا مع أعماا ايفاةام الدولياة األبارى املعنياة باالعلم
والتكنولوجيااا واالبتكااار ومااع اجل ااود املل ولااة لاادعم تنمياا بعااة التنميااة
املستدامة لعاين  ،2030وحس امه ةي ا وتكملته ا؛

’‘4

حل ااا الااوعي بأمهيااة حقامااة الشاالكا والشاارا ا ب ا اتلااف املنتمااا
والشلكا املعنية باستشراق آةااا التكنولوجياا وتيساري للا  ،بالتعااوو ماع
أصحاا املصلحة اآلبرين؛

’‘5

الن وض ،وةقا لروح بعة التنمية املستدامة لعاين  2030وبعاة عمام أدياس
أبابا ،بالتعاوو الدويل يف ميداو تسخري العلم والتكنولوجياا ألغاراض التنمياة،
مبااا يف لل ا بنااا القاادرا ونقاام التكنولوجيااا وةااق أ كاااين وكاارود متمااق
علي ا؛

’‘6

توعيااة واضااعي السياسااا بعمليااة االبتكااار وحتديااد الماار اخلاصااة املتا ااة
للللداو النامية ل ستمادة من ز ا االبتكار ،مع حي ازتماين باا الاازاا
االبتكار اجلديدة الت ميكن أو تتيح حمكانيا جديدة للللداو النامية؛

’‘7

العمم بشكم استلاقي عل تعايا وتنشيط الشرا ا عل الصعيد العااملي يف
جماال العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية املستدامة ،األمار الا ي
يستتلع مشار ة اللجنة يف (أ) اسيد استشاراق آةااا التكنولوجياا يف بلاورة
نعاا مشاريع دولياة رواددة مان أجام حجارا حباوث رواددة ا ادق ،وتعاوير
ونشر التكنولوجيا ،واختال ملادرا للناا قادرا املاوارد اللشارية يف جمااال
العلااام والتكنولوجياااا واالبتكاااار؛ (ا) استكشااااق اااالج متويااام ابتكارياااة
وموارد أبرى تس م يف تعايا قدرا الللداو النامياة يف املشااريع وامللاادرا
التعاونية يف جماال العلم والتكنولوجيا واالبتكار؛

’‘8

مناقشة واستكشاق الج متويم ابتكارية وسيلة الجت اا ج اا جديادة
ماان أصااحاا املصاالحة وامللتكاارين ومصااادر رأت املاااا االسااتثماري إلعاااد
لااوا مسااتندة حىل العلاام والتكنولوجيااا وا ندسااة واالبتكااار ،بالتعاااوو مااع
املنتما األبرى ،سع االقتضا ؛

’‘9

تعاياااا بناااا القااادرا والتعااااوو يف جمااااا اللحاااث والتعاااوير ،بالتعااااوو ماااع
املؤسسا لا الصلة ،مبا ةي ا و اال األمم املتحدة املناسالة ،والعمام مان
أجم تيسري تعايا النتم االبتكارية الت تدعم امللتكرين ،وال سايما يف الللاداو
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الناميااة ،ماان أجاام تعايااا ج اااودزم الراميااة حىل اإلساا اين يف حتقيااق التنمياااة
املستدامة؛
’ ‘10توةري منتدى لتلادا أةضم املمارسا ونتاائع العملياا االستشاراةية و االج
االبتكااار ايفليااة الناجحااة ودراسااا اصاااال اإلةراديااة والتجااارا بشااأو
تسخري العلم والتكنولوجياا وا ندساة ألغاراض االبتكاار ،مباا يف للا تعلياق
التكنولوجياااا الناكا ا ة اجلديااادة ،يف حااااار ع قاااة تكاةلياااة ماااع تكنولوجياااا
املعلومااا واالتصاااال  ،ماان أجاام حتقيااق تنميااة كاااملة ومسااتدامة ،وتلااادا
النتااائع مااع مجيااع يانااا األماام املتحاادة املختصااة ،بساالم من ا ا آليااة تيسااري
التكنولوجياا ومنتاادازا املتعادد أصااحاا املصالحة املعا باالعلم والتكنولوجيااا
واالبتكار؛
’ ‘11مواصلة القياين بادور نشاط يف التوعياة بهمكاناا حسا اين العلام والتكنولوجياا
واالبتكااااار يف بعااااة التنميااااة املسااااتدامة لعاااااين  2030ماااان بااا ا تقاااادإ
اإلس ا اما المنيااة ،سااع االقتضااا  ،حىل عمليااا األماام املتحاادة وزي اهتااا
لا الصاااالة ،وتلااااادا النتااااائع واملمارسااااا السااااليمة يف جماااااال العلاااام
والتكنولوجيا واالبتكار ب الدوا األعضا وغريزا؛
’ ‘12تسااليط الضااو علا أمهيااة مااا تقااوين بااه اللجنااة ماان عماام ةيمااا يتصاام بتنميا
ومتابعة اجلواناع املتعلقاة بأزاداق التنمياة املساتدامة لا الصالة بتكنولوجياا
املعلوما واالتصاال والعلم والتكنولوجيا واالبتكار ،علا أو يقاوين رئايس
اللجناااة بتقااادإ تقريااار حىل استعراضاااا واجتماعاااا اجمللاااس االقتصاااادي
واالجتماعي لا الصلة ،مع مراعاة أو  2016زو العاين األوا لتنميا بعاة
التنمية املستدامة لعاين 2030؛

16-09091

(ج)

يشجع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية عل القياين مبا يليح

’‘1

السعي بشكم استلاقي حىل توةري التمويم من أجم توسيع نعااا استعراضاا
السياسا املتعلقة باالعلم والتكنولوجياا واالبتكاار ،ماع التأ ياد علا األمهياة
اللالذااة لاادور تكنولوجيااا املعلومااا واالتصاااال يف حتا ااة بنااا القاادرا يف
جمااااال العلااام والتكنولوجياااا واالبتكاااار وا ندساااة واساااتخدام ا ،وتنميا ا
التوصيا الصادرة عن تل االستعراضا  ،سع االقتضاا  ،بتعااوو وثياق
مع و اال األمم املتحدة واملنتما الدولية؛
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’‘2

النتاار يف جااادوى حدراج عناصااار االستشااراق االساااتراتيجي وتقيااايم الااانتم
اإليكولوجياااة الرقمياااة يف عملياااا اساااتعراض السياساااا املتعلقاااة باااالعلم
والتكنولوجيا واالبتكار وتكنولوجياا املعلوماا واالتصااال  ،باهدراج ةصام
املواضيع ا تماال؛
اصص

’‘3

التخعاايط لتقاادإ آباار مااا يسااتجد ماان معلومااا بصااورة دوريااة عاان التقاادين
ايفاارز يف الللااداو الاات أجرياات ااا استعراضااا للسياسااا املتصاالة بااالعلم
والتكنولوجيا واالبتكار ،ودعوة تل الللداو حىل تقدإ تقارير حىل اللجناة عان
التقدين ايفرز والدروت املستمادة والتحديا الت تواجه يف تنمي التوصيا ؛

’‘4

تشااجيع اجمللااس االستشاااري للقضااايا اجلنسااانية التااابع للجنااة علاا تقاادإ
حس اما يف مداوال اللجناة بشاأو السياساا ويف وثائق اا ،وتقادإ تقريار
عااان التقااادين ايفااارز يف الااادورا السااانوية للجناااة ،وحتساا حدمااااج املنتاااور
اجلنساين يف استعراضا السياسا املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار

با  -مشرو مقرر معروض عل اجمللس العتماد
-2

توصي أيضا اللجنة اجمللس االقتصادي واالجتماعي باعتماد مشرو املقرر التايلح

تقرياار اللجنااة املعنيااة بتسااخري العلاام والتكنولوجيااا ألغااراض التنميااة عاان دورهتااا التاسااعة
عشرة وجدوا األعماا املؤقت لدورهتا العشرين ووثائق ا*
إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي،
حييط علما بتقرير اللجنة املعنية بتسخري العلام والتكنولوجياا ألغاراض التنمياة
(أ)
()1
عن دورهتا التاسعة عشرة ؛
(ا) يواةق عل جدوا األعمااا املؤقات للادورة العشارين للجناة ووثائق اا ،علا
النحو املل أدنا
-1

حقرار جدوا األعماا ومسائم تنتيمية أبرى

__________
* ل ا عل املناقشة ،انتر المصل السادت والسابع

( )1الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي ،2016 ،امللحق رقم 11
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التقاادين ايفاارز يف تنميا نتااائع القمااة العامليااة جملتمااع املعلومااا وتنميا زا علا
الصعيدين اإلقليمي والدويل
الوثائق
تقرير األم العاين

-3

تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميةح املوضوعاو لوا األولويةح
(أ)

يع االبتكار اجلديدة لدعم تنمي أزداق التنمية املستدامة؛
الوثائق
تقرير األم العاين

(ا) دور العلاام والتكنولوجيااا واالبتكااار يف مالااة األماان الذا ائي حبلااوا
عاين 2030
الوثائق
تقرير األم العاين

16-09091

-4

عرض التقارير املتعلقة باستعراضا سياسا العلم والتكنولوجيا واالبتكار

-5

انتخاا الرئيس وأعضا املكتع اآلبرين للدورة اصادية والعشرين للجنة

-6

جدوا األعماا املؤقت للدورة اصادية والعشرين للجنة ووثائق ا

-7

اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا العشرين
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المصم الثاين
التقدين ايفرز يف تنمي نتائع القمة العاملية جملتمع املعلوما ومتابعت ا علا
الصعيدين اإلقليمي والدويل
 - 3نتاار اللجنااة يف اللنااد  2ماان جاادوا أعما ااا يف جلساااهتا ماان الثانيااة حىل الرابعااة
املعقاااودة يف  9و  10أيار/ماااايو ويف جلساااات ا الثامناااة املعقاااودة يف  13أيار/مااااايو 2016
و انت الوثيقتاو التاليتاو معروضت علي اح
(أ) تقرياار األم ا العاااين عاان التقاادين ايفاارز يف تنمي ا نتااائع القمااة العامليااة جملتمااع
املعلوما ومتابعت ا عل الصعيدين اإلقليمي والدويل ()A/71/67-E/2016/51؛
(ا) تقرير موجا أعدته أمانة ماؤمتر األمام املتحادة للتجاارة والتنمياة عان اجتماا
ةريااق اخلااإلا ملااا با الاادورا الا ي عقااد يف بودابساات ماان  11حىل  13ااانوو الثاين/يناااير
)E/CN.16/2016/CRP.1( 2016؛
 - 4ويف اجللسااة الثانيااة ،املعقااودة يف  9أيار/مااايو ،قاااين رئاايس ةاار العلاام والتكنولوجيااا
وتكنولوجيااا املعلومااا واالتصاااال التااابع لشااعلة التكنولوجيااا واللوجسااتيا مبااؤمتر األماام
املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) بعرض تقرير األم العاين
اجتمااا املائاادة املسااتديرة الااوزاري بشااأو موضااو ” اسااتعراض ا لتقاادين ايفاارز يف تنمي ا
نتائع القمة العاملية جملتمع املعلوما “
 - 5يف اجللسااة الثانيااة أيضااا ،املعقااودة يف  9أيار/مااايو ،عقااد اللجنااة اجتمااا مائاادة
مستديرة وزاريا بشأو موضو ”استعراض التقادين ايفارز يف تنميا نتاائع القماة العاملياة جملتماع
املعلومااا “  ،أدار املمثاام الاادائم ل تميااا لاادى مكتااع األماام املتحاادة واملنتمااا الدوليااة
األباارى يف جنيااف ،يااانيس ااار لين  ،الا ي أدىل أيضااا مب تااا اساات لية وةيمااا يلااي
املشار وو يف االجتماا ح ساوزيم برمياجايانتاا ،وزيار العلاوين والتكنولوجياا واللحاوث ،ساري
النكا؛ والسمري بنيديتو ةونسيكا ةيلو ،وزارة الع قا اخلارجية ،الإلازيم؛ ودوريان بوغاداو-
ماااارتن ،رئااايس التخعااايط االساااتراتيجي ،االحتااااد الااادويل ل تصااااال ؛ وحرنساااتو رودريذياااا
زرينانااديا ،املاادير العاااين لإلع ا ين ،وزارة االتصاااال  ،وبااا؛ وةيليااع ميتسااذر ،ماادير املكتااع
االحتادي ل تصاال  ،سويسرا؛ وحينادراجيت باانريجي ،مادير كاعلة جمتمعاا املعرةاة ،قعاا
االتصاال واملعلوما  ،منتماة األمام املتحادة للتربياة والعلام والثقاةاة (اليونساكو)؛ وياورغن
أبيلد أندرسن ،رئيس اللجناة املعنياة بسياساا االقتصااد الرقماي ،منتماة التعااوو والتنمياة يف
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املياااداو االقتصاااادي؛ وساااتيمانو بريتاساااي ،املااادير التنميا ا ي إلدارة السياساااا واملمارساااا
التجارية ،غرةة التجارة الدولية
 - 6مث عقد جلسة حتاور مع وةود زنذارياا والصا ومج ورياة حياراو اإلسا مية و نادا
واململكة املتحدة والوالياا املتحادة واملكساي وتر ياا واجلم ورياة الدومينيكياة ،حضااةة حىل
املراقل عن نيلاا وجنوا أةريقيا واملذرا
 - 7وكار ت املنتما غري اصكومية التالية أيضا يف جلسة التحااورح رابعاة االتصااال
التقدمية؛ ومجعية اإلنترنت؛ ومنتمة القرية السويسرية
 - 8ويف جلسااتي ا الثالثااة والرابعااة املعقااودت يف  10أيار/مااايو ،عقااد اللجنااة مناقشاات ا
العامة بشأو اللند ،واستمعت حىل م تا است لية أدىل هبا الرئيس (زنذاريا)
 - 9ويف اجللسة الثالثة ،املعقودة يف  10أيار/مايو ،قادين عروضاا املشاار وو التاايل بياايمح
دايميااد ساااوتري ،املاادير العاااين للشاار ة االستشااارية ICT Development Associates؛ وزااي ين
غاللايااا ،االرية املااوالم التنمي ا ي يف جممااع المكاار LirneAsia؛ ونلاااا حدلاايب ،رئيسااة قساام
االبتكاار ،كااعلة التكنولوجياا ماان أجام التنميااة ،اللجناة االقتصااادية واالجتماعياة لذاار آساايا؛
ومار وت ومر ،عضو جملس كر ة اإلنترنت لألمساا واألرقااين املخصصاة؛ وويليااين دريا ،
زميم دويل يف كعلة التذيري واالب تكاار يف وساائط اإلعا ين ،مع اد حباوث االتصااا اجلماازريي
واإلع ين ،جامعة زوريخ ،سويسرا؛ وأنرييت حسترزويسن ،املديرة التنمي ية لرابعة االتصااال
التقدمية؛ وكينذيتاي ماسانذو ،مدير الإلامع و التكنولوجيا ،منتدى حدارة اإلنترنت
 - 10ويف اجللسة الرابعة ،املعقودة يف  10أيار/ماايو ،أدىل بلياناا هثلاو ام مان الإلازيام،
وا ند ،ومج ورية حيراو اإلس مية ،واململكاة املتحادة ،والنمساا (نياباة عان االحتااد األورو )،
والصا  ،وكايلي ،واالحتاااد الروساي ،و وبااا ،واجلم ورياة الدومينيكيااة ،والنمساا ،والسااويد،
والواليااا املتحاادة ،وأملانيااا ،وبا سااتاو ،واملراقلااوو عاان اململكااة العربيااة السااعودية ومصاار
وجنوا أةريقيا
 - 11ويف اجللسة نمس ا ،أدىل بليانا أيضاا هثلاو املنتماا غاري اصكومياة التالياةح كار ة
اإلنترنت لألمسا واألرقاين املخصصة؛ وغرةة التجارة الدولية؛ ومجعية اإلنترنت
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اإلجرا ال ي اخت ته اللجنة
تقييم ال تقدين ايفرز يف تنمي نتائع القمة العاملية جملتمع املعلوما

ومتابعت ا

 - 12يف اجللسة الثامنة ،املعقودة يف  13أيار/مايو ،او معروضا عل اللجنة مشارو قارار
بشااأو تقياايم التقاادين ايفاارز يف تنمي ا نتااائع القمااة العامليااة جملتمااع املعلومااا ومتابعت ا ا ،قدمااه
الرئيس بنا عل مشاورا غري رمسية وعمم يف ورقة غري رمسية باإلنكلياية ةقط
 - 13ويف اجللسة نمس ا ،أدىل ميسر مشرو القرار ،مايكم واملا ( ندا) ،بلياو
 - 14ويف اجللسااة الثامنااة أيضااا ،قاادين أم ا اللجنااة توضاايحا بشااأو اآلثااار املترتلااة عل ا
مشرو القرار يف املياانية الإلناجمية
 - 15ويف اجللسة نمس ا ،أدىل املراقع عن اململكة العربية السعودية بلياااو
 - 16واعتمد اللجنة مشرو القرار وأوصات اجمللاس االقتصاادي واالجتمااعي باعتمااد
(انتر المصم األوا ،المر ألف ،مشرو القرار األوا)
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المصم الثالث
تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
املوضوعاو لوا األولويةح
(أ) املدو واللت التحتية ال ية
(ا) االستشراق من أجم التنمية الرقمية
 - 17نتر اللجنة يف اللند  3من جادوا أعما اا يف جلسااهتا األوىل واخلامساة والسادساة
والثامنة املعقودة يف  9و  11و  13أيار/مايو و انت الوثائق التالية معروضة علي اح
(أ)
و )Corr. 1؛

تقريااار األما ا العااااين عااان املااادو والااالت التحتياااة ال ياااة

(E/CN.16/2016/2

(ا) تقرير األم العاين عن استشراق آةاا التنمية الرقمية ()E/CN.16/2016/3؛
(ج) تقرير ةريق اخلإلا ملاا با الادورا املعقاود يف بودابسات يف المتارة مان 11
حىل  19انوو الثاين/يناير )E/CN.16/2016/CRP.1( 2016
اجتما املائدة املستديرة الوزاري يف موضو ” تنمي بعة التنمية ملاا بعاد عااين 2015ح
االنتقاا من قعع االلتااما حىل حتقيق النتائع“
 - 18يف اجللسااة األوىل املعقااودة يف  9أيار/مااايو ،عقااد اللجنااة اجتمااا مائاادة مسااتديرة
وزاريا يف موضو اجمللس لعاين ” 2016تنمي بعة التنمية ملا بعد عااين 2015ح االنتقااا مان
قعع االلتااماا حىل حتقياق النتاائع“ ،أدارزاا نائاع األما العااين لألونكتااد ،الا ي أدىل أيضاا
مب تا است لية
 - 19وكااارك يف نمااس اجللسااة اام ماان وزياار اللنيااة التحتيااة والعلااوين والتكنولوجيااا يف
بوتسااوانا ،نونوةااو مااوليمي؛ ونائااع وزياار التعلاايم العااايل والعلااوين والتكنولوجيااا يف اجلم وريااة
الدومينيكيااة ،ب ساايدو غااوميا رامرييااا؛ والااوزيرة املنتدبااة لاادى وزياار التعلاايم العااايل واللحااث
العلمي وتكاوين األاار يف املذارا ،مجيلاة املصالي؛ ووزيار العلاوين والتكنولوجياا واللحاوث يف
ساري النكااا ،سااوزيم برمياجايانتااا؛ واألما التنميا ي للجنااة االقتصااادية ألوروبااا ،ريسااتياو
ةريااا بااا ؛ ورئيسااة مديريااة التعلاايم واملااوارد اللشاارية يف الرابعااة األمريكيااة للنا وض بااالعلوين،
ورئيسة اجمللس االستشاري للقضايا اجلنسانية التابع للجناة املعنياة بتساخري العلام والتكنولوجياا
ألغراض التنمية ،كرييل مالكو ؛ ووزيار الدولاة ،وزارة العلاوين والتكنولوجياا واالتصااال يف
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حثيوبيا ،أةيوورك اسو؛ ومستشار وزيار اخلارجياة لشاؤوو العلاوين والتكنولوجياا يف الوالياا
املتحدة األمريكية ،ةوغن توريكياو؛ ووزيار الدولاة ،وزارة التنمياة االساتراتيجية والتعااوو ماع
بلااااداو الشااااماا األورو  ،السااااويد ،مايااااا ةاييسااااتاد؛ واألماا ا االحتااااادي ،وزارة العلااااوين
والتكنولوجيا ،با ستاو ،ةضم علاات ماا ؛ واألما العااين املسااعد ،مكتاع األمام املتحادة
للحد من ااار الكوارث ،روبر غ سر؛ ووزيارة التعلايم والرياضاة والعلاوين والتكنولوجياا،
أوغندا ،جسيكا ألوباو؛ واألما العااين املسااعد جمللاس اللحاوث ،عمااو ،ة اد بان جلنادى آا
سااعيد؛ واملمثاام الاادائم لرواناادا لاادى مكتااع األماام املتحاادة واملنتمااا الدوليااة األباارى يف
جنيف ،ةرانسوا ااةيي ناغااراميب؛ ونائاع املمثام الادائم ،اللعثاة الدائماة لكينياا لادى مكتاع
األمم املتحدة واملنتما الدولية األبرى يف جنيف ،أندرو ي وراين
 - 20ويف اجللسة األوىل أيضا ،أدىل مدير املناقشة مب

تا بتامية

 - 21ويف اجللسااة نمساا ا ،اتمقاات اللجناااة علاا أو حتياام حىل اجمللاااس أثنااا جائااه الرةياااع
املسااتوى ،املقاارر عقااد يف المتاارة ماان  18حىل  22متوز/يوليااه  ،2016املااوجا ال ا ي أعااد
الرئيس للمناقشة الت جر بشأو موضو اجمللس لعاين )E/2016/74( 2016
لقة نقاش بشأو تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
 - 22يف اجللسااة اخلامسااة املعقااودة يف  11أيار/مااايو ،عاارض هثاام مااؤمتر األماام املتحاادة
للتجارة والتنمية تقرير األم العاين عن املدو واللت التحتية ال ية ()E/CN.16/2016/2
 - 23ويف اجللسة نمس ا ،عقد اللجناة لقاة نقااش بشاأو املوضاو لي األولوياة املادو
واللت التحتية ال ية  ،أدارزا نائع الرئيس (أوغندا) وقدين عروضا املشار وو التاايل بياايمح
نائااع ماادير تكنولوجيااا املعلومااا واالتصاااال  ،ساالعة العاصاامة املاااال ،مااارتن ساايكاجا؛
واملمااوض و االري مااوالمي املعلومااا يف حدارة االبتكااار والتكنولوجيااا ،مدينااة كاايكاغو ،برينااا
بريماو؛ وايفاضر األقدين يف مع د اجلذراةيا مامعة ليدز ،أيونا داتا؛ واملؤسس املشاارك ملؤسساة
 ، Smart Urbanism Limitedواألسااتال الاائاار يف املر ااا العااايل لتحلياام المضااا  ،مع ااد لناادو
اجلامعي ،لم امليم
 - 24وأثنا املناقشة ،أدىل بليانا هثلو م من أملانيا ،وا ند ،والنمساا ،وتايلناد ،والصا ،
ومج ورية حيراو اإلس مية ،وكيلي ،ونيجرييا ،واململكة املتحدة ،وبولندا ،وعماو
 - 25وأدىل بلياو أيضاا هثلاو ام مان زي اة األمام املتحادة للمسااواة با اجلنسا ومتكا
املرأة (زي ة األمم املتحدة للمرأة) واللجنة االقتصادية ألوروبا

36/45

16-09091

E/2016/31
E/CN.16/2016/4

اإلجرا ال ي اخت ته اللجنة
تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية
 - 26اااو معروضااا علا اللجنااة يف جلسات ا الثامنااة ،املعقااودة يف  13أيار/مااايو ،مشاارو
قرار يف موضو تسخري العلم والتكنولوجياا واالبتكاار ألغاراض التنمياة ،قدماه نائاع الارئيس
ب ساايدو غااوميا رامرييااا (اجلم وريااة الدومينيكيااة) بنااا علا مشاااورا غااري رمسيااة ،وعماام
باإلنكلياية ةقط
 - 27وأدىل ميسر مشرو القرار ،السيد غوميا رامرييا ،بلياو
 - 28وقاادين أم ا اللجنااة توضاايحا بشااأو اآلثااار املترتلااة عل ا مشاارو القاارار يف املياانيااة
الإلناجمية
 - 29واعتمااد اللجنااة مشاارو القاارار وأوصاات اجمللااس باعتماااد (انتاار المصاام األوا،
المر ألف ،مشرو القرار الثاين)
مشرو مقرر مقترح من الرئيس
 - 30قاارر اللجنااة يف جلسات ا الثامنااة ،املعقااودة يف  13أيار/مااايو ،بنااا علا اقتااراح ماان
الرئيس ،أو حتيط علما بتقرير األم العاين عن املادو والالت التحتياة ال ياة (E/CN.16/2016/2
و  )Corr. 1وبتقرير األم العاين عن استشراق آةاا التنمية الرقمية ()E/CN.16/2016/3
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المصم الرابع
عاارض تقااارير استعراضااا ال سياسااا املتعلقااة بااالعلم والتكنولوجيااا
واالبتكار
 - 31نتاار اللجنااة يف اللنااد  4ماان جاادوا أعما ااا يف جلساات ا الرابعااة املعقااودة يف 10
أيار/مايو
عااارض التقريااار املر لاااي بشاااأو اساااتعراض ال سياساااا
واالبتكار يف رواندا

املتعلقاااة با ا العلم والتكنولوجياااا

 - 32قدين هثم أمانة األونكتاد عرضا
 - 33وأدىل بليانا هثلو م من أملانيا ،وزامليا ،و ينيا ،ونيجريياا ،واملراقلاوو عان روانادا
وحثيوبيا وبوتسوانا والسنذاا
 - 34وأدىل بليانا أيضا هث اليونسكو واللجنة االقتصادية واالجتماعية لذر آسيا
عرض التقرير املر لي بشأو سياسا
اإلس مية

العلام والتكنولوجياا واالبتكاار يف مج ورياة حياراو

 - 35أدىل بلياو هثم أمانة األونكتاد
 - 36وأدىل بليانا هثلو م من مج ورية حيراو اإلس مية ،وأوغندا ،وبا ساتاو ،وتايلناد،
وتر يا ،والص
 - 37وأدىل بلياو أيضا هث االحتاد الدويل ل تصاال واليونسكو
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المصم اخلامس
انتخاا الرئيس وأعضا املكتع اآلبرين للدورة العشرين للجنة
 - 38نتر اللجنة يف اللند  5من جدوا أعما ا يف جلست ا الثامناة املعقاودة يف  13أياار/
مايو
 - 39وانتخلت اللجنة بالتا ية أعضا املكتع التالية أمساازم لدورهتا العشرينح
نواب الرئطسح
أ م اوا (النمسا)
بنيديتو ةونسيكا ةيلو (الإلازيم)
بيتر ماجور (زنذاريا)
جوزيف نويم حتي غيس و سيناتاملو (موريشيوت)
 - 40وأرجأ اللجنة انتخاا الرئيس من جمموعة دوا آسيا وايفيط ا ادئ
 - 41وأرجأ اللجنة أيضا انتخاا املقرر لدورهتا العشرين
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المصم السادت
جدوا األعماا املؤقت للدورة العشرين للجنة ووثائق ا
 - 42نتاار اللجنااة يف اللنااد  6ماان جاادوا أعما ااا يف جلساات ا الثامنااة املعقااودة يف 13
أيار/مايو و ااو معروضاا علي اا ورقاة غاري رمسياة تتضامن مشارو جادوا األعمااا املؤقات
لدورهتا العشرين ووثائق ا
 - 43وأدىل الرئيس بلياو
 - 44وأدىل بليانا هثلو م من وبا ،والواليا املتحدة ،واململكة املتحادة ،وبا ساتاو،
و ندا ،والتميا ،وبريو ،والنمسا ،وتر يا ،وموريشيوت
 - 45واعتمااد اللجنااة جاادوا األعماااا املؤقاات لاادورهتا العشاارين ووثائق ااا ،وأوصاات
اجمللس باعتمادزا (انتر المصم األوا ،المر با )
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المصم السابع
اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا التاسعة عشرة
 - 46اااو معروضااا علا اللجنااة يف جلساات ا الثامنااة ،املعقااودة يف  13أيار/مااايو ،مشاارو
تقرير عن دورهتا التاسعة عشرة ()E/CN.16/2016/L.1
 - 47وعرض املقرر أ م تيجوا (النمسا) مشرو التقرير
 - 48وأدىل بليانا هثلو م من وبا وبا ستاو ،واملراقع عن اململكة العربية السعودية
 - 49واعتمد اللجنة مشرو التقرير املتعلاق بادورهتا التاساعة عشارة وع اد حىل املقارر
بهجناز
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المصم الثامن
تنتيم الدورة
ألف  -اةتتاح الدورة ومدهتا
 - 50عقد اللجنة دورهتا التاسعة عشرة يف مكتع األمم املتحدة منيف يف المتارة مان 9
حىل  13أيار/مايو  2016وعقد اللجنة مثاين جلسا (األوىل حىل الثامنة)
 - 51واةتتح الدورة رئيس اللجنة ،بيتر ماجور (زنذاريا) ،ال ي أدىل أيضا بلياو اةتتا ي
 - 52ويف اجللسااة األوىل املعقااودة يف  9أيار/مااايو ،أدىل نائااع األم ا العاااين ملااؤمتر األماام
املتحدة للتجارة والتنمية بلياو
 - 53ويف اجللسة نمس ا ،ألقا ام مان األما العااين ل حتااد الادويل ل تصااال  ،زاول
جاو ،واألم العاين للمجلس الدويل للعلم ،غوردوو ماك ب  ،لمة أماين اللجنة

با  -اصضور
 - 54ضر الدورة هثلو الادوا الاث ث واألربعا األعضاا يف اللجناة الات زاي أعضاا يف
األمم املتحدة و ضر أيضاا مراقلاوو عان الادوا األعضاا األبارى ،وهثلاوو عان مؤسساا
منتومة األمم املتحادة ،وهثلاوو عان املنتماا اصكومياة الدولياة واملنتماا غاري اصكومياة،
وهثلوو عان اجملتماع املادين وزي اا األعمااا التجارياة وتارد قائماة املشاار يف الادورة يف
الوثيقة E/CN.16/2016/INF/1

جيم  -انتخاا أعضا املكتع
 - 55اناات اللجنااة قااد انتخلاات بالتا يااة ،يف اجللسااة الثامنااة ماان دورهتااا الثامنااة عشاارة،
املعقودة يف  8أيار/مايو  ،2015أعضا مكتع دورهتا التاسعة عشرة التالية أمساازمح
الرئطسح
بيتر ماجور (زنذاريا)
نائ ا الرئطسح
ما سويم أوتيم أونابا (أوغندا)
أ م اوا (النمسا)
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 - 56ويف اجللسة األوىل من الدورة التاسعة عشرة للجنة ،املعقودة يف  9أيار/ماايو ،2016
انتخع نائع وزير العلم والتكنولوجيا ،وزارة التعليم العايل والعلام والتكنولوجياا (اجلم ورياة
الدومينيكية) ،ب سيدو غوميا رامرييا ،نائلا للرئيس
 - 57وعينت اللجنة يف اجللسة نمس ا السايد أ ما ااوا (النمساا) مقاررا للادورة التاساعة
عشرة للجنة ،حىل جانع صمته نائع لرئيس ا

داا  -جدوا األعماا وتنتيم األعماا
 - 58أقر اللجنة ،يف جلسات ا األوىل ،املعقاودة يف  9أيار/ماايو ،جادوا أعما اا املؤقات،
بصيذته الواردة يف الوثيقة  E/CN.16/2016/1ويرد جدوا األعماا ةيما يليح
-1

حقرار جدوا األعماا ومسائم تنتيمية أبرى

-2

التقادين ايفارز يف تنميا نتاائع القمااة العاملياة جملتماع املعلومااا ومتابعتا ا علا
الصعيدين اإلقليمي والدويل

-3

تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميةح
املوضوعاو لوا األولويةح
(أ)

املدو واللت التحتية ال ية؛

(ا) استشراق آةاا التنمية الرقمية
-4

عرض التقارير املتعلقة باستعراضا سياسا العلم والتكنولوجيا واالبتكار

-5

انتخاا الرئيس وأعضا املكتع اآلبرين للدورة العشرين للجنة

-6

جدوا األعماا املؤقت للدورة العشرين للجنة ووثائق ا

-7

اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا التاسعة عشرة

 - 59ويف اجللسة نمس ا ،أقر اللجنة تنتيم األعماا املقترح بصيذته الواردة يف ورقاة غاري
رمسية عممت باللذة اإلنكلياية ةقط
 - 60ويف اجللساااة نمسا ا ا أيضاااا ،عينااات اللجناااة ب سااايدو غاااوميا رامريياااا (اجلم ورياااة
الدومينيكية) ليتوىل تيسري مشرو القرار املتعلق باتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمياة،
ومايكم واملا ( ندا) ليتوىل تيسري مشرو القارار املتعلاق بااتقييم التقادين ايفارز يف تنميا نتاائع
القمة العاملية جملتمع املعلوما ومتابعت ا
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زا  -الوثائق
 - 61تاارد قائمااة الوثااائق املعروضااة عل ا اللجنااة يف دورهتااا التاسااعة عشاارة يف مرةااق ز ا ا
التقرير
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املرةق

قائمة الوثائق املعروضة عل اللجنة يف دورهتا التاسعة عشرة
ةااد جاادو العةوان أو ال طان
األعمااااا

حمز الوثطقة
E/CN.16/2016/1

1

جدوا األعماا املؤقت املشروح وتنتيم األعماا

A/71/67-E/2015/50

2

تقرير األم العاين عن التقدين ايفارز يف تنميا نتاائع القماة العاملياة جملتماع
املعلوما ومتابعت ا عل الصعيدين اإلقليمي والدويل

 E/CN.16/2016/2وCorr.1

( 3أ)

تقرير األم العاين عن املدو واللت التحتية ال ية

E/CN.16/2016/3

( 3ا)

تقرير األم العاين عن استشراق آةاا التنمية الرقمية

E/CN.16/2016/L.1

7

مشرو تقرير اللجنة عن دورهتا التاسعة عشرة

E/CN.16/2016/CRP.1

2

تقرياار عاان اجتمااا ةريااق اخلااإلا ملااا ب ا الاادورا ( 13-11ااانوو
الثاين/يناير )2016

E/CN.16/2016/INF/1
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قائمة املشار
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