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 موجز 
ناقشأأأل الل اة امل اية خت أأألم ال لم االتياولوجيا أللرام التا ية، ا هاردا اواهية اال شأأأري ،  

، ااسأأت ر أأل التادإ ايفرو ا 2030هار ال لم االتياولوجيا ا سأأيات تاذيح ة ة التا ية امل أأتدامة ل اإ 
قلي ي االدايلي اد افة د  ذلك، تاذيح نتائج الا ة ال املية جملت ع امل لومات امتاخ تها على الص يدي  ا 

هار ال لم االتياولوجيا ااالختيار ا حتايق وياهة كبمة ا حصأأأأأأأأة ”نظرت ا مو أأأأأأأأوعل ذا   الوية  ا 
خاأأاك كذأأاكات رق يأأة لالسأأأأأأأأأأأأأأأتذأأاهة م  التياولوجيأأات الاأأائ أأة ”ا  “2030ال أأاقأأة املت أأدهة الو  عأأاإ 

اتضأأأأ ال الدارة ي “ت لاة خالاضأأأأايا انا أأأأانية االشأأأأبا االااشأأأأمة، مع ال كيز خوجص ةاى على األخ اه امل
 يضأأأأأأأأأا جزكا مت لاا خفثر التلم التياولوجي ال أأأأأأأأأريع على حتايق   داا التا ية امل أأأأأأأأأتدامة، اكحلك على 

 ع ليات مراج ة سياسات ال لم االتياولوجيا ااالختياري
يا ااالختيار أللرام ت أأأأأأأأأأأأأألم ال لم االتياولوج”ااعت دت الل اة مشأأأأأأأأأأأأأأراعي قراري  عاوا  ا  
 ي“تاييم التادإ ايفرو ا تاذيح نتائج الا ة ال املية جملت ع امل لومات امتاخ تها” ا “التا ية

هار ال لم ” ا “ ثر التلم التياولوجي ال أأأأأأأأأأأأأأأريع على التا يأأة امل أأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة”ااةتأأارت الل اأأة  
 “ا ذلك م  ةال  دسهاإ علوإ املواط االتياولوجيا ااالختيار ا خااك جمت  ات قاهرة على التيير، مبا 

خوصأأأذه ا مو أأأوعل ذا   الوية سأأأتاظر فيه ا ةال  هاردا العانية اال شأأأري ي اسأأأتحده الل اة جوان  
م ياة م   حي  املو أأأأأأوعل اسأأأأأأتاظر فيها ةال  االجت اق املابء لذريق الداك ملا خل الدارات، خالت اا  

 مع الداكي
 يwww.unctad.org/cstdاميي  االطالق على مزيد م  امل لومات ع  هارة الل اة ا املوقع  
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[2018 يار/مايو  25]  

 المحتويات
 الصذحة   الذصء

ي امل ائء اليت تت ل  م  اجمللس االقتصاه  ااالجت اعي اختاذ دجراكات خشف ا  ا اليت يوّجص انتبا ص دليها - األا   ي  5  ي
ي مشاريع قرارات م را ة على اجمللس العت اه ا - لر    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  5  ي
 5  تاييم التادإ ايفرو ا تاذيح نتائج الا ة ال املية جملت ع امل لومات امتاخ تص -مشراق الارار األا      
ي ت لم ال لم االتياولوجيا ااالختيار أللرام التا ية - مشراق الارار العاين     ي ي ي ي ي ي ي ي  18  ي
ي مادإ د  اجمللس العت اهامشراق مارر  -اك أأأخ   ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  28  ي
تارير الل اة امل اية خت أأأأأأأأأألم ال لم االتياولوجيا أللرام التا ية ع  هاردا اواهية اال شأأأأأأأأأأري  اجدا  األع ا    

ي املؤقل لداردا العانية اال شري  ااثائاها ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي  28  ي
ي امتاخ تها على الص يدي  ا قلي ي االدايلالتادإ ايفرو ا تاذيح نتائج الا ة ال املية جملت ع امل لومات  -العاين   ي ي  29  ي
ي ت لم ال لم االتياولوجيا أللرام التا ية -العالث   ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي  31  ي
ي عرم تاارير است را ات ال ياسات املت لاة خال لم االتياولوجيا ااالختيار -الراخع   ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  34  ي
ي لل اةانتلا  الرئيس ا عضاك امليت  اآلةري  للدارة العانية اال شري   -الامس   ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  35  ي
ي جدا  األع ا  املؤقل للدارة العانية اال شري  لل اة ااثائاها -ال اهس   ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  36  ي
ي اعت اه تارير الل اة ع  هاردا اواهية اال شري  -ال اخع   ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  37  ي
ي تاظيم الدارة -العام    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  38  ي

يافتتاح الدارة امددا - لر    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي  38  ي
ي اوضور -اك أأأخ   ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  38  ي
ي امليت انتلا   عضاك  -جيم    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي  38  ي
ي جدا  األع ا  اتاظيم األع ا  -ها     ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  39  ي
ي الوثائق - اك    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  39  ي

  املرفق 
ي قائ ة الوثائق امل را ة على الل اة ا هاردا اواهية اال شري    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  40  ي
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 الفصل األول
االقتصةةةةةةادي واالجتماعي اتخاء تجرا ات المسةةةةةةائل التي تت لل من المجلس   

 بشأنها أو التي يوّجه انتباهه تليها
 

 مشاريع قرارات معروضة على المجلس العتمادها  - ألف 
توصي الل اة امل اية خت لم ال لم االتياولوجيا أللرام التا ية اجمللس االقتصاه  ااالجت اعي  - 1

 خاعت اه مشراعي الاراري  التاليل:
 

 مشروع القرار األول   
 تقييم التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتها  

 
 ،تن المجلس االقتصادي واالجتماعي 
 ،(1)د  الوثائق التامية للا ة ال املية جملت ع امل لومات تء يشير 
املت لق مبتاخ ة نتائج الا ة  2006متوو/يوليص  28املؤرخ  2006/46د  قرارا  وتء يشةةةةير أي ةةةةا 

ال املية ااسأأأأأت رام الل اة امل اية خت أأأأألم ال لم االتياولوجيا أللرام التا ية، اد  الوالية امل أأأأأادة مبوجبص 
 د  الل اة،
املت لق ختاييم التادإ ايفرو  2017متوو/يوليص  6املؤرخ  2017/21د  قرارا  وتء يشةةةةةةةةير  ذل  

 املية امتاخ تها،ا تاذيح نتائج الا ة ال 
حتويء ”امل او   2015 يلو /سأأأأأأأأأأأأأأبت د  25املؤرخ  70/1د  قرار ان  ية ال امة  وتء يشةةةةةةةةةةةير 

 ،“2030عاملاا: ة ة التا ية امل تدامة ل اإ 
 2015كانو  األا /هي أأأأأأأأ د   16املؤرخ  70/125د  قرار ان  ية ال امة  وتء يشةةةةةةير أي ةةةةةةا 
الوثياة التامية لالجت اق الرفيع امل أأأأأأأتوى لل   ية ال امة خشأأأأأأأف  االسأأأأأأأت رام ال اإ لتاذيح نتائج ”امل او  

الا أأة ال أأامليأأة جملت عم م لومأأات  الأأح   عأأاهت فيأأص ان  يأأة تأأفكيأأد ر يأأة “ الا أأة ال أأامليأأة جملت ع امل لومأأات
جامع حمورا ا ن أأأأأا  اموجص تو التا ية، ي أأأأأت يع كء فره فيص اسأأأأأتحداا امل لومات اامل ارا االوصأأأأأو  
دليها ااسأأأأأأأأأأأأأأأتلدامها اتباهرا، مبا مييع  األفراه ااجملت  ات االشأأأأأأأأأأأأأأأ و  م  حتايق كامء طاقادم ا ت زيز 

، اذلك ان القا م  مااصأأأأأأأأأأأأأأد امباهمل ميعات األمم املتحدة تا يتهم امل أأأأأأأأأأأأأأتدامة احت أأأأأأأأأأأأأأل نوعية حيادم
اقي ل التادإ ايفرو حىت تارخيص، احدهت  ،(2)ااالح اإ اليامء لإلعال  ال املي واوت ا ن أأأا  اصأأأو ا

 العلرات االتحديات اقدمل توصيات لل  تابء، 
 2017كانو  األا /هي أأأأأأأ د   20املؤرخ  72/200د  قرار ان  ية ال امة  وتء يشةةةةةةير  ذل  

 خشف  ت لم تياولوجيا امل لومات ااالتصاالت أللرام التا ية، 

__________ 

 يA/60/687ا  A/C.2/59/3نظر  (1) 
 (ي3- لر )ه 217قرار ان  ية ال امة  (2) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/72/200
https://undocs.org/ar/A/RES/72/200
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ختارير األمل ال اإ ع  التادإ ايفرو ا تاذيح نتائج الا ة ال املية  وتء يحيط علما مع االرتياح 
 ،(3)امتاخ تها على الص يدي  ا قلي ي االدايل

لألمل ال اإ ملؤمتر األمم املتحدة للت ارة االتا ية على هارا ا امل أأأأأأأاعدة  عن تقديرهوتء يعرب  
 على   ا  دجناو التارير اآلنر الحكر ا موعدا،

عاد الدارة الراخ ة عشأأأأأرة ملؤمتر األمم املتحدة للت ارة االتا ية ا نما   وتء يالحظ مع التقدير 
مأأافيييأأانو نما : م  الارار د  الذ أأء: ”، ااثياتهأأا التأأاميأأة امل اونأأة 2016متوو/يوليأأص  22د   17م  

 ،(4)“التحّرك ا اجتاا خيمة اقتصاهية عاملية شاملة لل  يع اماصذة ختدإ الت ارة االتا ية
  

 التقييم: استعراض تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات   
 على ذلك؛ويحث  70/125خالتاذيح التاإ لارار ان  ية ال امة  يرحل - 1 
خا سأأأأأأأأأأأأأأأهأامات الباأاكة ااملتاوعة املاأدمة م   يع  صأأأأأأأأأأأأأأأحأا  املصأأأأأأأأأأأأأأألحة ا  يرحل - 2 

 االست رام ال اإ للتادإ ايفرو ا تاذيح نتائج الا ة ال املية جملت ع امل لومات؛
التزامص خالتاذيح التاإ لاتائج الا ة ال املية جملت ع امل لومات ار ية االست رام  يعيد تأ يد - 3 

 ؛2015ال شر  للا ة ال املية ملا خ د عاإ 
خ أأأأأأأأأأأأأأأد الذ وات  70/125االلتزاإ املت هد خص ا قرار ان  ية ال امة  يؤ د من جديد - 4 

ة خل البلدا  اهاةلها، مبا ا ذلك الذ وة الرق ية خل انا أأأأأأأأأأل، م  ةال  خح  انهوه الرامية د  الرق ي
حت أأأأأأأأأأأأل ال اخى االادرة على حت ء التيلذة ادميانية اوصأأأأأأأأأأأأو  على امل لومات اامل ارا اايفتوى املت ده 

ت أأأأأأليم خالتحديات ايفدهة اليت تواجص الللات ااملهارات الرق ية امهارات ا ملاإ خالتياولوجيا الرق ية، مع ال
 األشلاى ذا  ا عاقة اذا  االحتياجات الاصة االذمات اليت ت اين م  حالة الض ر؛

على مواكمة اثياة خل ع لية الا ة ال املية اة ة التا ية امل أأأأأأأأأأأأأأأتدامة ل اإ  يشةةةةةةةةةةةجع - 5 
، دذ يدو امل أأأأأأأأأأأأأأأأا أة الشأأأأأأأأأأأأأأأأاملأأة لتياولوجيأا 70/125، افاأأا ملأا هعأا دليأأص قرار ان  يأأة ال أأامأة (5)2030

امل لومات ااالتصأأأأأأأأأأاالت ا   داا التا ية امل أأأأأأأأأأتدامة االاضأأأأأأأأأأاك على الذار، ايالح     الوصأأأأأأأأأأو  د  
 ؛تياولوجيا امل لومات ااالتصاالت  صبح  يضا مؤشرا م  مؤشرات التا ية ات ل ا دمنائيا ا حد ذاتص

ص   يؤ د من جديد - 6  سأأأأأأأأأأأأأأأييو  ر   ويأاهة  2030  الا أاح ا حتايق ة أة عأاإ فه أه
 فرى الوصو  د  تياولوجيا امل لومات ااالتصاالت؛ 

خف  الباية التحتية لتياولوجيا امل لومات ااالتصأأأأأاالت عاصأأأأأر  سأأأأأاسأأأأأي لتحايق  يسةةةةلم - 7 
 دا ت  يم التياولوجيا الرق ية اخف  الذ وات الرق ية قائ ة خل فمات الدةء االذمات ال  رية ااملواقع 

 ، اليت ددا2030ج م  ة ة عاإ -9انلرافية اخل انا أأأأأأأأأأل، الحلك يؤكد م  جديد التزامص خاللاية 
د  حتايق وياهة كبمة ا فرى اوصأأأأو  على تياولوجيا امل لومات ااالتصأأأأاالت، ات أأأأ ى د  توفم فرى 

، ايالح  ا  حا الصأأأأده 2020الوصأأأأأو  الشأأأأأامء ااملي أأأأأور د  ا ن نل ا  قء البلدا  منوا الو  عاإ 
__________ 

 (3) A/73/66-E/2018/10ي 
 (4) TD/519/Add.2  اTD/519/Add.2/Corr.1ي 
 ي70/1قرار ان  ية ال امة  (5) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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ولوجيا امل لومات : خرنامج ع ء عاملي لتا ية االتصأأأأأأأأأأأأأأأاالت/تيا2020  ية خرنامج ع ء التوصأأأأأأأأأأأأأأأيء ا 
 ااالتصاالت ا ال امل؛

خت ور تياولوجيا امل لومات ااالتصأأأأأأاالت اانتشأأأأأأار ا خشأأأأأأيء ملحو ، خذضأأأأأء يرحل  - 8 
دسأأأأأأهامات الا اعل ال اإ االاى، حيث انتشأأأأأأرت ا  يع  ركا  امل  ورة تاريبا، ا يفت فرصأأأأأأا جديدة 

ارية جديدة، ا سه ل ا الا و االقتصاه  للتذاعء االجت اعي، ا ف حل اجملا  لظهور مناذج  ع ا  جت
االتا ية ا سأأأأأأأأأأأأأأأائر الا اعات، ايالح  ا الوقل ذاتص التحديات الذريدة االااشأأأأأأأأأأأأأأأمة املتصأأأأأأأأأأأأأأألة خت ور ا 

 اانتشار ا؛
اسأأأأأأأأأأأأأأأت رار اجوه ف وات رق ية كبمة، م  قبيء الذ وة الرق ية خل  مع القلق يالحظ - 9 

 ي ف وات يت ل م انتها م  ةال  دجراكات ماها ت زيز خيمات البلدا  اهاةلها اخل الا أاك االرجا ، ا 
ال أأأأأأأأياسأأأأأأأأات الت يياية االت اا  الدايل لذ  التيلذة ادتاحة فرى االسأأأأأأأأتذاهة االتعاير اخااك الادرات 
االت ده الللو  اايفافظة على ال اا العااا ااالسأأأأأأأأأأأأأأأتع ار االت ويء املالئم، اي  ا خف   ااك ف وة خل 

 زك م  الذ وات الرق ية، ايشأأأأأ ع  يع  صأأأأأحا  املصأأأأألحة على  أأأأأ ا  املشأأأأأاركة الياملة انا أأأأأل ك
للذتيات االا أأأأأأأأأأأاك ا جمت ع امل لومات ااصأأأأأأأأأأأو  املر ة د  التياولوجيات انديدة، اال سأأأأأأأأأأأي ا تياولوجيا 

 امل لومات ااالتصاالت أللرام التا ية؛
أللرام التا ية على مواصأأأأأألة ديالك  الل اة امل اية خت أأأأأألم ال لم االتياولوجيا يشةةةةجع - 10 

االعتبار الواج  ألثر التلمات التياولوجية ال أأأأأأأأأأري ة الرئي أأأأأأأأأأية على حتايق   داا التا ية امل أأأأأأأأأأتدامة ا 
 كأأانو  األا /  22املؤرخ  72/242كأأء  م  الواليأأات ااملواره املتأأاحأأة، افاأأا لارار ان  يأأة ال أأامأأة  دطأأار

 ؛ 2017هي  د 
، الح   علاتص 2018 يار/مايو  3ا  خاليوإ ال املي ورية الصأأأأأأأأأحافة ا خاالحتذ يرحل - 11 

 ان  ية ال امة، االح  يُاظم خاياهة ماظ ة األمم املتحدة لل خية اال لم االعاافة؛
خاالحتذا  خاليوإ ال املي لالتصأأأأاالت اجمت ع امل لومات، الح  ُلتذء خص سأأأأاويا  يرحل - 12 

 ظم خاياهة االحتاه الدايل لالتصاالت؛  يار/مايو، االح  يُا 17ا 
التاذيح انار  لاتائج الا ة ال املية، مع التشأأأأأأأأأأأديد على اجص الصأأأأأأأأأأأوى على  يالحظ - 13 

ت ده انهات صأأأأأأأاحبة املصأأأأأأألحة اليت تضأأأأأأأ لع خص، ااألهاار اليت تؤهيها ا  حا الصأأأأأأأده الوكاالت الرائدة 
رة مل أأأأأأأأارات ال  ء، ا هاار الل ا  ا  قلي ية ااملباهرات ا قلي ية السأأأأأأأأت رام نتائج الا ة خوصأأأأأأأأذها مي أأأأأأأأع

ال املية افريق األمم املتحدة امل أ مب ت ع امل لومات، اي ر  ع  تاديرا لدار الل اة امل اية خت لم ال لم 
االتياولوجيا أللرام التا ية ا تادمي امل أاعدة د  اجمللس االقتصأاه  ااالجت اعي خوصأذص جهة التا يق 

 تاخ ة الا ة ال املية على ن ات املاظومة؛ل  لية م
خاي ة امبد  الت اا  ااملشأأأأأأأأأأأأأاركة في ا خل  صأأأأأأأأأأأأأحا  املصأأأأأأأأأأأأألحة املت دهي  اللحي   يقر - 14 

خو أأأأأوح، ايالح   2030ات أأأأأ ل م ا ع لية الا ة ال املية ماح خدايتها، االلحي  ت أأأأألعم م ا ة ة عاإ 
قبء    ال ديد م  األنشأأأ ة اليت تدعم   داا الا ة ال املية ا  داا التا ية امل أأأتدامة فر  تاذيح ا م  

اويومأأأات، ااملاظ أأأات الأأأداليأأأة، االا أأأاق الأأأاى، ااجملت ع املأأأدين، ااألاسأأأأأأأأأأأأأأأأأا  األكأأأاهمييأأأة االتاايأأأة، 
 االشراكات في ا خل  صحا  املصلحة املت دهي ، افاا ألهاار ام ؤاليات كء جهة م  تلك انهات؛
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 املي اآلية تي م   ية الت اا  امل ت ر خل متاخ ة اع لية است رام مؤمتر الا ة ال يؤ د - 15 
التياولوجيا، مبا ا ذلك املاتدى املت ده  صأأأأأأحا  املصأأأأأألحة امل أ خت أأأأأألم ال لم االتياولوجيا ااالختيار 

 أللرام   داا التا ية امل تدامة التاخع را، ايش ع على  حا الت اا ؛
داه التارير ختاارير ال ديد م  كيانات األمم املتحدة املادمة كإسهاإ ا دع يحيط علما - 16 

ال او  لألمل ال اإ لألمم املتحدة د  الل اة امل اية خت لم ال لم االتياولوجيا أللرام التا ية ااملاشورة 
متوو/يوليأأأأص  25املؤرخ  2007/8على املوقع الشأأأأأأأأأأأأأأأبيي لل اأأأأة مبوجأأأأ  التيلير الواره ا قرار اجمللس 

 الرئي يل مل ارات ال  ء ا مانة الل اة؛ ، ايشم د    ية التا يق خشيء اثيق خل املي ري 2007
تاذيح نتائج الا ة ال املية على الص يد ا قلي ي الح  ي رتص الل ا  ا قلي ية،  يالحظ - 17 

على تو ما  شأأأأأأأأأأأم دليص ا تارير األمل ال اإ ع  التادإ ايفرو ا تاذيح نتائج الا ة ال املية امتاخ تها على 
، مبا ا ذلك ال وات املتلحة ا  حا الصده، ايشده على  رارة مواصلة (3)الص يدي  ا قلي ي االدايل

م انة الاضأأأأأأأأأأأأأأأايا اليت دم خشأأأأأأأأأأأأأأأيء ةاى كء ما اة م  املااطق ا قلي ية، مع ال كيز على التحديات 
، اال وائق اليت قد تواجهها كء ما اة ا حتايق كء األ داا ات بيق كء املباهمل اليت  قردا الا ة ال املية

 مع ديالك ا ت اإ ةاى لت لم تياولوجيا امل لومات ااالتصاالت أللرام التا ية؛
تفكيد   ية ا خااك على ع لية  لتا أأأأأأأأيق جهوه  صأأأأأأأأحا  املصأأأأأأأألحة املت دهي  ا  يكرر - 18 

تاذيح نتائج الا ة ال املية خاسأأتلداإ  هاات ف الة، مدا تشأأ يع الت اا  االشأأراكة في ا خل  يع  صأأحا  
صلحة، مبا ا ذلك املاظ ات الدالية، اتباه  امل لومات خل مي ر  م ارات ال  ء الم م م   صحا  امل

 املصلحة، احتديد امل ائء اليت يلزإ حت ياها امااقشة طرائق ا خالغ ع  ع لية التاذيح ع وما؛ 
ييم اليت  يع  صحا  املصلحة على مواصلة توفم امل لومات لااعدة خيانات التا يشجع - 19 

يت هد ا االحتاه الدايل لالتصأأأأأاالت في ا يت لق ختحايق األ داا اليت حدهدا الا ة ال املية، ايدعو كيانات 
 األمم املتحدة د  حتديث قاعدة البيانات مبا ي ت د م  م لومات ع  املباهرات اليت تض لع ما؛

الضأأأأأأأأأأأأأأرارة امللحة  هراج التوصأأأأأأأأأأأأأأيات الوارهة ا الوثائق التامية للا ة ال املية ا  يؤ د - 20 
املبأأاهمل التوجيهيأأة املااحأأة ليي ت أأأأأأأأأأأأأأأت ل مأأا  فرقأأة األمم املتحأأدة الا ريأأة ا دعأأداه التايي أأات الا ريأأة 

اولوجيا املوحدة ا طر ع ء األمم املتحدة لل  أأأأأأأأأاعدة ا منائية، مبا ا ذلك د أأأأأأأأأافة عاصأأأأأأأأأر لت أأأأأأأأألم تي
امل لومات ااالتصأأأأأأأأأأأأأأأاالت أللرام التا ية، اليت عرم فريق األمم املتحدة امل أ مب ت ع امل لومات تادمي 

 امل اعدة خشف ا؛
الح  طلبل  2006آذار/مارس  27املؤرخ  60/252د  قرار ان  ية ال امة  يشةةةةةةةير - 21 
 ية د  اجمللس    يشأأأأأأأأأأأأرا على متاخ ة نتائج مرحليت جاير اتونس م  الا ة ال املية على ن ات فيص ان 
 ؛ (1)املاظومة

، د  مواصأأأأأأأألة موافاة 70/125د     ان  ية ال امة هعل، ا قرار ا  يشةةةةةةير أي ةةةةةةا - 22 
ت لاأة ختاذيأح نتأائج الا أة ال أامليأة، ع  طريق الل اأة امل ايأة خت أأأأأأأأأأأأأأألم ال لم اجمللس خأالتاأارير ال أأأأأأأأأأأأأأأاويأة امل

االتياولوجيا أللرام التا ية، ايؤكد م  جديد هار الل اة، على الاحو املاصأأأأأأأأأأأأأأأوى عليص ا قرار اجمللس 
ومة، ، ا تادمي امل أأأأأأأأأاعدة د  اجمللس خاعتبارا جهة التا أأأأأأأأأيق امل اية خاملتاخ ة على ن ات املاظ2006/46

 اخباصة است رام التادإ ايفرو ا تاذيح نتائج الا ة ال املية اتايي ص؛

https://undocs.org/ar/A/RES/60/252
https://undocs.org/ar/A/RES/60/252
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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جب يع الدا     تتلح، ا دطار خااك جمت ع امل لومات، ة وات لتذاه  اختاذ     يهيل - 23 
ت اعية تدخم انذراه  ال يتوافق مع الاانو  الدايل اميعات األمم املتحدة اي وت حتايق التا ية االقتصأأأأأأأأأاهية ااالج

 ل يا  البلدا  املتضررة خصورة تامة احت ل  حوارم، الالمتااق ع  اختاذ    تدخم م   حا الابيء؛
خف  الا و ال أأريع اواصأأء ا دميانية اوصأأو  على  واتر حم ولة ااالسأأتذاهة  يرحل - 24 

ي أ  نأأص يابلي لاحو ثلعي سأأأأأأأأأأأأأأأيأأا  ال أأامل    ييونوا قأأاهري  على  2005م  الا أأات ال ري  ماأأح عأأاإ 
ا املائة م  سيا  ال امل ي يشو       95االستذاهة م  تياولوجيا امل لومات ااالتصاالت، ا   ن بة 

ا  48مليو  ماهم اشأأأأأ اكات ا  واتر ةلوية، ا   ن أأأأأبة  7.74شأأأأأبية للهاتر اللو ، لدى  ن ات
اتت زو قي ة  ي(6)املائة م  سأأأأأأأيا  ال امل ي أأأأأأأتلدمو  ا ن نل، ان أأأأأأأ اما مع   داا مؤمتر الا ة ال املي
االزراعة االت ليم  حا التادإ خاسأأأأأأأأأأأأأتحداا الدمات االت بياات ا لي انية اانوالة ا جماالت الصأأأأأأأأأأأأأحة 

ااألع ا  الت ارية االدمات ا منائية ااملالية ااويومية ااملشأأأأأأأأأأأأأأأاركة املدنية االدمات املت لاة خامل امالت، 
 األمر الح  يوفر دميانات  ائلة لت وير جمت ع امل لومات؛

   تياولوجيأأا امل لومأأات ااالتصأأأأأأأأأأأأأأأأأاالت لم متأأاحأأة ختيلذأأة  يالحظ مع بةةالا القلق - 25 
ورة لل ديد م  البلدا  الاامية ا   اآلما  امل اوهة على ال لم االتياولوجيا، مبا ا ذلك تياولوجيا مي أأأأأأأأأأأأأأأ

امل لومات ااالتصأأأأأأأأأاالت، مل فد خ د م ظم الذاراك سأأأأأأأأأبيال د  حتاياها، ايشأأأأأأأأأده على  أأأأأأأأأرارة ت أأأأأأأألم 
إ خالتياولوجيا الرق ية على التياولوجيا، مبا فيها تياولوجيا امل لومات ااالتصأأأأأأأأأأأاالت، ات زيز مهارات ا ملا

 تو ف ا  ل د الذ وتل الرق ية اامل رفية؛
خف  تياولوجيا امل لومات ااالتصأأأأأأأأأأأأاالت تتيح فرصأأأأأأأأأأأأا جديدة ات رح حتديات  يسةةةةةةةةةّلم - 26 

جديدة، اخف   ااك  أرارة ملحة للتصأد  لل ابات اليدى اليت تواجهها البلدا  الاامية ا اوصأو  على 
ة، م  قبيء عدإ توفر خيمة مؤاتية اعدإ كذاية املواره اارياكء األسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأية االت ليم التياولوجيات انديد

االادرات ااالسأأأأأأأأأتع ار اال اخى اامل أأأأأأأأأائء املتصأأأأأأأأألة مبليية التياولوجيا ام ايم ا اتدفاها، ايهي  ا  حا 
منوا، ات زيز خااك  الصأأأده جب يع  صأأأحا  املصأأألحة توفم مواره كافية للبلدا  الاامية، اال سأأأي ا  قء البلدا 
اقتصأأأأأأأأأأأأأأأأاه ياوإ قأأدرادأأا اناأأء التياولوجيأأا اامل أأارا دليهأأا، اذلأأك م   جأأء دفأأاه جمت ع مت ي  رق يأأا ا 

 امل رفة؛  على
خالا و ال ريع ا الوصو  د  الشبيات ذات الا ات ال ري ، اخباصة ا  يسلم أي ا - 27 

التصأأأأأأأد  للذ وات الرق ية املتزايدة ا جماالت توافر البلدا  املتادمة الا و، ايؤكد على اواجة امللحة د  
 حا الشأأأأأأأأأأبيات االادرة على حت ء تياليذها اجوهة الوصأأأأأأأأأأو  دليها ااسأأأأأأأأأأتلدامها هاةء البلدا  املرتذ ة 
ااملتوس ة ااملالذضة الدةء ااملااطق األةرى اا ما خياها، مع ال كيز خوجص ةاى على هعم  قء البلدا  

 لصلمة الاامية االاارة األفرياية؛ منوا االدا  انزرية ا
خف  االنتاا  د  خيمة لالتصأأأأأأأأأأأأاالت ت أأأأأأأأأأأأوه ا األجهزة ايف ولة ُلدما  يسةةةةةةةةةلم  ذل  - 28 

تليمات كبمة ا مناذج األع ا  اليت يتب ها مشأأأللو الشأأأبيات ا ت أأأيم  ع ارا اخف  ذلك يت ل  دعاهة 
جملت  ات الشأأأأأأأأأأأبيات ااألجهزة اا االسأأأأأأأأأأأ اتي يات تذيم جحرية ا ال رت اليت ي أأأأأأأأأأأتلدإ ما األفراه اا

 اويومية اا سبء استلداإ شبيات االتصاالت لتحايق   داا التا ية؛ 
__________ 

 /https://www.gsmaintelligence.comا  https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspxانأأظأأر  (6) 

research/?file=061ad2d2417d6ed1ab002da0dbc9ce22&downloadي 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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خف  تياولوجيا امل لومات ااالتصأأأأأأأأأأأأاالت ات بياادا ال تزا  لم متاحة  ا لم  يسةةةةةةةةةلم - 29 
مل  ي يشو  ا املااطق الريذية، رلم  مي ورة التيلذة للالبية ال يا  ا ال ديد م  البلدا  الاامية، اخباصة

 كء الت ورات االتح   امللحو  ا خ   الاواحي؛
خف  عده م أأأأأأأأأتلدمي ا ن نل ا تزايد، اخف  الذ وة الرق ية االذ وة  يسةةةةةةةلم أي ةةةةةةةا - 30 

امل رفية تتحوال   يضأأا ا خ   اواالت م  حيث طاخ ه ا م  ف وة ا دميانية توفر ا ن نل د  ف وة 
نوعية الوصأأو  د  ا ن نل اامل لومات ااملهارات اليت ميي  لل  أأتلدمل اوصأأو  عليها االذائدة اليت ا 

ميي     فاو ا ماها، اي أأأأأأأأأألم ا  حا الصأأأأأأأأأأده خضأأأأأأأأأأرارة ماح األالوية السأأأأأأأأأأتلداإ تياولوجيا امل لومات 
صأأأأأأأأأأأأأأألحة، ا دطار ااالتصأأأأأأأأأأأأأأأاالت خاتباق  ج اختيارية، مبا فيها الاهج الاائ ة على ت ده  صأأأأأأأأأأأأأأأحا  امل

 اس اتي يات التا ية على الص يدي  الوطأ اا قلي ي؛ 
ا  حا الصأأأأأأأأأأأأأأده على األ ية اويوية للت ده الللو  اايفتوى ايفلي ا جمت ع يشةةةةةةةةةةةدد  - 31 

امل لومات، الث  يع  صأأأأأأأأحا  املصأأأأأأأألحة على تشأأأأأأأأ يع دنشأأأأأأأأاك مضأأأأأأأأ و  ترخو  اثااا اعل ي على 
م   جء ت زيز جوهة الوصأأو  دليها االتفكد م      يع الشأأ و  االعاافات ا ن نل اعلى الوصأأو  دليص 

 قاهرة على الت بم ع  نذ ها االوصو  د  ا ن نل خيء الللات، مبا فيها للات الش و  األصلية؛
خف ية خااك الادرات البشأأأأأرية اديمة خيمة مؤاتية ادنشأأأأأاك  ييء  سأأأأأاسأأأأأي مر  ا يسةةةةلم  - 32 

مل لومات ااالتصأأأأأاالت، فضأأأأأال ع  ت زيز الشأأأأأراكات خل  صأأأأأحا  املصأأأأألحة املت دهي  جما  تياولوجيا ا
ام أأأأأأأاعدة البلدا  ا ما تبحلص م  جهوه م   جء ت زيز الدار الت ييأ الح  تؤهيص تياولوجيا امل لومات 

ل أأأليية ااالتصأأأاالت لتحايق   داا التا ية امل أأأتدامة، ايالح  عاده املؤمتر ال املي لت وير االتصأأأاالت ا
ت أأأأأأألم تياولوجيا امل لومات ااالتصأأأأأأأاالت لتحايق ”ا دطار املو أأأأأأأوق ال اإ  2017االالسأأأأأأأليية ل اإ 

 ؛2017تشري  األا / كتوخر  20د   9ا خوياس آيرس ا الذ ة م  “   داا التا ية امل تدامة
 ارة على مواصأأأأألة ال كيز على حتايق  قصأأأأأى قدر م  املياسأأأأأ  ا منائية م  الت يحث - 33 

، اليت توفر   أأا جأأديأأدا لتا يأأة الت أأارة م  “توفم الت أأارة ا لي انيأأة لل  يع”ا لي انيأأة، عد مبأأاهرة 
ةال  املباهالت ا لي انية ع  طريق متيل البلدا  الاامية م     جتد خ أأأأأأهولة  كد ال رياةه الصأأأأأأحيحة 

جما  االسأأأأأأأأأأأأت داه للت ارة ا لي انية اع   للت امء مع توريد امل أأأأأأأأأأأأاعدة التااية م   جء خااك الادرات ا
 طريق متيل انهات املاتة م  تيوي  صورة اا حة ع  الدامج اليت ميياها    متورا؛ 

ح  يسةةةةةةةةةةةل م - 34  ا  أأأأحا الصأأأأأأأأأأأأأأأأأأده خأأأأف  مؤمتر األمم املتحأأأأدة للت أأأأارة االتا يأأأأة  طلق انذأأأّ
رة ا لي انية خالت اا  مع جهات ماتة االسأأأأتاصأأأأاكات ال أأأأري ة مل أأأأتوى اسأأأأت داه  قء البلدا  منوا للت ا

اماظ ات  ةرى، للرم التوعية خالذرى املتاحة االتحديات املاثلة في ا يت لق خت لم الت ارة ا لي انية 
 ا  قء البلدا  منوا؛

خ اأأأد الأأأدارتل األا  االعأأأانيأأأة لذريق الداك اويومي الأأأدايل امل أ خأأأالت أأأارة  يرحةةل - 35 
االقتصأأاه الرق ي، اياوا خالتوصأأيات ال أأياسأأاتية املتذق عليها املابعاة م  الدارة األا ، ايت لع ا لي انية ا 

 د  التوصيات ال ياساتية املتذق عليها للدارة العانية؛ 
خالتارير ال املي لل اة الا ات ال ري  امل اية خالتا ية امل أأأأأأأأأأأأأأأتدامة امل او   يحيط علما - 36 

، ايالح  مع : تاايأأة الا أأات ال ري  حتذز التا يأأة امل أأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة2017  ل أأاإ حأأالأأة تاايأأة الا أأات ال ري
اال ت اإ انهوه اليت تواصء ناة الا ات ال ري  خحرا لت زيز الدعوة على م توى رفيع م   جء ديمة خيمة 
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مؤاتية لل اخى على م أأأأأأتوى الا ات ال ري ، اعلى اجص الصأأأأأأوى ع  طريق ا أأأأأأع ة ى اطاية للرخى 
التصأأأأأأأأأأأأد  للتحديات اليت تا و   خالا ات ال ري  ادقامة شأأأأأأأأأأأأراكات خل الا اعل ال اإ االاى ليذالة

 عليها ة ة التا ية خالاوة املااسبة  حداا  ثر اخالت اا  مع  يع  صحا  املصلحة؛ 
خإعال  ناة الا ات ال ري  امل اية خالتا ية امل أأأأأأأأأأأأأأأتدامة   داا  يحيط علما أي ةةةةةةةةةةةا - 37 

 لم املوصأأأأأأولل اامل أأأأأأاعدة ا الرخى الشأأأأأأبيي ل أأأأأأيا  ال امل “رخى الاصأأأأأأر اآلةر”لدعم  2025 عاإ
 خاليل؛ 3.8خا ن نل البالغ عده م 

اأأص م  حتايق الم  يسةةةةةةةةةةةلم - 38  خأأف  االقتصأأأأأأأأأأأأأأأأاه الرق ي يا و  على دميأأانأأات  أأائلأأة متيع
 االجت اعي اتاذيح نتائج الا ة ال املية احتايق   داا التا ية امل تدامة؛

ملتحدة، اليت تدعم تاذيح خاملباهرات ال ديدة اليت اختحدا مؤسأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأات األمم ا يرحل - 39 
م أأأارات ع ء الا ة ال املية، ايشأأأ ع  يع مي أأأر  م أأأارات ال  ء على مواصأأألة ال  ء م   جء تاذيح 

  حا امل ارات؛ 
خ  أأأء خرنأأأامج امل لومأأأات لل  يع التأأأاخع ملاظ أأأة األمم املتحأأأدة لل خيأأأة اال لم  يرحةةل - 40 

صأأأأأوغ سأأأأأياسأأأأأات ت أأأأأد الذ وة الرق ية اتضأأأأ    االعاافة، الح  يهدا د  م أأأأأاعدة الدا  األعضأأأأأاك ا
 ا نصاا ا جمت  ات امل رفة؛

خال  ء الح  قاإ خص االحتاه الدايل لالتصاالت لدعم نشر الشبيات الالسليية  يرحل - 41 
 ال ريضة الا ات ا البلدا  الاامية، مبا ا ذلك تدري  الداك ايفليل؛

ة لألمم املتحدة لت زيز ت  يم التياولوجيا الرق ية ا خ  ء ماظ ة األلحية االزراع يسل م - 42 
  فريايا الم ا م  املااطق هع اً للحد م  الذار الألم  اللحائي؛

 خ  ء ماظ ة ال  ء الدالية خشف   ثر التلم التياولوجي على الوظائر؛ يسل م أي ا - 43 
ع ء املرصد ال املي لاظم الصحة ا لي انية التاخع ملاظ ة الصحة  يالحظ مع التقدير - 44 

ال املية، مبا ا ذلك نظرا ا ال رياة اليت ميي  ما السأأأأأأأأأتلداإ التاايات املتاالة ا جما  الصأأأأأأأأأحة، اتادمي 
الدمات الصأأأأأأأأأحية م  خُ د، اال أأأأأأأأأ الت الصأأأأأأأأأحية ا لي انية االت لم ا لي اين    ت أأأأأأأأأهم ا حتايق 

 التل ية الصحية لل  يع؛   داا
ا  12   احت ا  استذاهة الا اك م  ا ن نل  و  قء خا بة  يالحظ مع بالا القلق - 45 

ا املائة، ايوجص االنتباا د  الذ وة  33املائة ماص لدى الرجا ، اتصأأء  حا الا أأبة ا  قء البلدا  منوا د  
رة حصأأو  املر ة على تياولوجيا امل لومات ااالتصأأاالت الرق ية خل انا أأل، اليت ال تزا  قائ ة  أأ   هائ

ااسأأأأأتلدامها ا جماالت ماها الت ليم اال  الة اجماالت التا ية االقتصأأأأأاهية ااالجت اعية األةرى، امتشأأأأأيا 
م    داا التا ية امل أأأأأأأأأتدامة املت لق ختحايق امل أأأأأأأأأاااة خل انا أأأأأأأأأل امتيل كء الا أأأأأأأأأاك  5مع اردا 

دا  األعضاك    تتلح  يع التداخم املااسبة، ال سي ا م  ةال  استحداا ت زيزات االذتيات، يهي  خال
كبمة لتعاير الا اك االذتيات ا جما  تياولوجيا امل لومات ااالتصاالت امشاركته  ا  حا التياولوجيا 

 على سبيء االست  ا  اال  ء ارياهة األع ا  ااالختيار االاياهة ا دنتاج ايفتوى؛ 
املباهرات ال ديدة اراهفة د  سأأأأأأأأأأأأد الذ وة الرق ية خل انا أأأأأأأأأأأأل، اماها اليوإ  يالحظ - 46 

الدايل ملشأأاركة الذتيات ا جما  تياولوجيا امل لومات ااالتصأأاالت )االحتاه الدايل لالتصأأاالت(، ادطالت 
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ل انا أأأأأل ات  يم الشأأأأأراكة ال املية م   جء امل أأأأأاااة خل انا أأأأأل ا ال صأأأأأر الرق ي اجوائز امل أأأأأاااة خ
مراعاة املاظور انا أأأأأأأأأاين ا التياولوجيا )االحتاه الدايل لالتصأأأأأأأأأاالت ا يمة األمم املتحدة لل  أأأأأأأأأاااة خل 
انا ل امتيل املر ة(، ااملؤشرات املراعية لالعتبارات انا انية ا اسائى ا عالإ )ماظ ة األمم املتحدة 

صأأأأأأأأأأذحة الرئي أأأأأأأأأأية )ماظ ة األمم املتحدة لل خية اال لم االعاافة(، لل خية اال لم االعاافة(، ان أأأأأأأأأأاك على ال
االدراسأأأأة االسأأأأتاصأأأأائية ال املية خشأأأأف  امل أأأأائء انا أأأأانية ااسأأأأائى ا عالإ )ماظ ة األمم املتحدة لل خية 

ية، اال لم االعاافة(، االذريق ال امء التاخع ناة الا ات ال ري  اامل أ خالا ات ال ري  اامل أأأأأأأأائء انا أأأأأأأأان
اماتدى  فضأأأأأأأأء امل ارسأأأأأأأأات امل أ خامل أأأأأأأأائء انا أأأأأأأأانية االوصأأأأأأأأو  التاخع ملاتدى دهارة ا ن نل، اال  ء 
املضأأأأأ لع خص ا ماتدى الا ة ال املية جملت ع امل لومات خشأأأأأف  امل أأأأأائء انا أأأأأانية، اع ء الباك الدايل ا 

تياولوجيا امل لومات ااالتصأأأأأأأاالت،  عده م  البلدا  على ت زيز الذرى املتاحة للا أأأأأأأاك االذتيات ا جما 
 د افة د  ع ء ال ديد م   صحا  املصلحة اآلةري  خشف   حا امل فلة؛

االلتزاإ خإيالك ا ت اإ ةاى خالتحديات الذريدة االااشأأأأأأأأأأأأأأأمة ا جما   يؤ د من جديد - 47 
ة، على الاحو املتوةى تياولوجيا امل لومات ااالتصأأأأأاالت اليت تواجص  يع البلدا ، ال سأأأأأي ا البلدا  الاامي

 ؛70/125ا الذارات ذات الصلة م  قرار ان  ية ال امة 
 نص، رلم درسأأأأأأأأأأأأأأأاك  سأأأأأأأأأأأأأأأاس متل لبااك الادرات ا جما  تياولوجيا امل لومات  يالحظ - 48 

امل لومات، ال يزا  م  الضأأأأأأأأرار  مواصأأأأأأأألة خح   ااالتصأأأأأأأأاالت ا ال ديد م  املياهي  املت لاة خبااك جمت ع
انهوه ملواجهة التحديات الرا اة، ال سأأأأأأأأأأأأأأأي ا التحديات اليت تواجهها البلدا  الاامية ا قء البلدا  منوا، 
ايوجص االنتباا د  التفثم ا فا  لتوسأأأيع ن ات تا ية الادرات ليشأأأ ء املؤسأأأ أأأات ااملاظ ات االييانات 

 تصلة ختياولوجيا امل لومات ااالتصاالت اخإهارة ا ن نل؛امل اية خامل ائء امل
خضأأأرارة ال كيز على سأأأياسأأأات تا ية الادرات اتادمي هعم م أأأتداإ ملواصأأألة ت زيز  يقر - 49 

تفثم األنشأأأأ ة ااملباهرات اليت يضأأأأ لع ما على الصأأأأ يدي  الوطأ اايفلي مدا توفم املشأأأأورة االدمات 
 م لومات يش ء ان يع حمورا ا ن ا  ايركز على التا ية؛  االدعم مدا خااك جمت ع

اسأأأأأأأأأأت رار خراو موا أأأأأأأأأأيع م أأأأأأأأأأت دة، م  قبيء ت بياات ا لي انيات البيمية، يالحظ  - 50 
ام أأأأأا ة تياولوجيا امل لومات ااالتصأأأأأاالت ا ا نحار املبير، االتلذير م  آثار تلم املااخ، االتواصأأأأأء 

ست  ا  تياولوجيا الواقع االف ا ي ااووسبة االدمات ال حاخية، ادتاحة عد الشبيات االجت اعية، اا
ا ن نل على األجهزة ايف ولة اتادمي الدمات خاسأأأأأأأتلداإ األجهزة ايف ولة، ااألم  ال أأأأأأأيداين، االذ وة 
خل انا أأأأأأأأأأل، اياية الصأأأأأأأأأأوصأأأأأأأأأأية على ا ن نل، امتيل فمات اجملت ع الضأأأأأأأأأأ يذة، اخباصأأأأأأأأأأة األطذا  

 لشبا ، ايايتها، م  الت رم لالستلال  اا ساكة على ا ن نل على الصوى؛اا
   ان  ية ال امة هعل ا الوثياة التامية لالسأأأأأأأأأأأأأأت رام ال اإ لتاذيح  يؤ د من جديد - 51 

اي أأأأألم خف ية  ،(7)م أأأأأارات ع ء الا ة ال املية د     يُ اد ماتدى الا ة ال املية جملت ع امل لومات سأأأأأاويا
املاتدى ا ت زيز الت اا  االشأأأأأأراكة ااالختيار اتباه  الدات اامل ارسأأأأأأات انيدة م  قبء  يع  صأأأأأحا  

 املصلحة ا جما  ت لم تياولوجيات امل لومات ااالتصاالت أللرام التا ية امل تدامة؛

__________ 

 ي70/125ية ال امة انظر قرار ان   (7) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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الح  اسأأأأتضأأأأافص  2018خ اد ماتدى الا ة ال املية جملت ع امل لومات ل اإ  يحيط علما - 52 
االحتاه الدايل لالتصأأأأأأأأأأأأأأأاالت، اشأأأأأأأأأأأأأأأارك ا تاظي ص االحتاُه اماظ ة األمم املتحدة لل خية اال لم االعاافة، 

 ار/آذ 21د   19اخرنأأامج األمم املتحأأدة ا منأأائي امؤمتر األمم املتحأأدة للت أأارة االتا يأأة ا جاير م  
ت أأأأأأأأأأأأألم تياولوجيا امل لومات ااالتصأأأأأأأأأأأأأاالت م   جء خااك جمت  ات ”، حتل مو أأأأأأأأأأأأأوق 2018مارس 

، ايرح  خ اد ماتدى الا ة ال املية جملت ع “امل لومات اامل رفة م   جء حتايق   داا التا ية امل أأأأأأأأأأتدامة
ار املذتوحة اليت ، اياوا خ  لية التشا2019ني ا / خريء  12د   8ا جاير م   2019امل لومات ل اإ 

 ددا د  كذالة املشاركة الواس ة ا املاتدى ادم اكص خزماإ األمور على ن ات ااسع؛
كإطار لتحديد  (8)مي أأأر  م أأأارات ال  ء على اسأأأتلداإ ة ة ع ء جاير يشةةجع - 53 

، 2030التداخم ال  لية السأأأأأأأأأأأتلداإ تياولوجيا امل لومات ااالتصأأأأأأأأأأأاالت لإلسأأأأأأأأأأأهاإ ا حتايق ة ة عاإ 
 لومات اليت ا أأأأأأأأأأأأأأأ تها اكاالت يالح  مصأأأأأأأأأأأأأأأذوفة   داا التا ية امل أأأأأأأأأأأأأأأتدامة للا ة ال املية جملت ع املا 

 املتحدة؛ األمم
مي أأأأأأأأأأأر  م أأأأأأأأأأأارات ع ء الا ة ال املية على كذالة املواكمة الدقياة مع ة ة  يشةةةةةةةةجع - 54 

افاأأأا لواليأأادأأا  أأأامليأأأة، عاأأأد الاظر ا اال أأأأأأأأأأأأأأأ الق خأأأفع أأأا  جأأأديأأأدة لتاذيأأأح نتأأأائج الا أأأة ال 2030 عأأأاإ
 اوالية؛ امواره ا
  ية الدعوة اليت اجهتها ان  ية ال امة د   يع  صأأأأحا  املصأأأألحة م   يكرر تأ يد - 55 

 جء دهماج تياولوجيا امل لومات ااالتصأأأأاالت ا  ج تاذيح   داا التا ية امل أأأأتدامة، اطلبها املوجص د  
ارات ع ء الا ة ال املية ليي ت أأأأأأأأت رم ة  ها ا كيانات األمم املتحدة اليت ت  ء على تي أأأأأأأأم م أأأأأأأأ

 ؛ 2030جما  ا خالغ اة ى ع لها م   جء هعم تاذيح ة ة عاإ 
 

 تدارة اإلنترنت
 أأأأأأأأأأرارة    يتاخع األمل ال اإ، ع  طريق ع ليتل ماذصأأأأأأأأأألتل، ما  حروتص  يعيد تأ يد - 56 

لية املتوةى ماها ت زيز الت اا  اعاد ماتدى الا ة ال املية م  نتائج في ا يتصأأأأأأأأأأأء خإهارة ا ن نل،    ال  
 دهارة ا ن نل، اي لم خف  ال  ليتل ميي     تي ء دحدا ا األةرى؛ 

م  خرنامج ع ء تونس خشأأأأف   72د   67ا  37د   34تفكيد الذارات  يعيد أي ةةةا - 57 
 ؛(9)جمت ع امل لومات

 ؛70/125م  قرار ان  ية ال امة  65د   55تفكيد الذارات  يعيد  ذل  - 58 
  

 تعزيز التعاون  
خف ية ت زيز الت اا  ا امل تابء لت يل اويومات خادر مت اا م  اال  الق  يسلم - 59 

ل امة الدالية املتصأأأأأأألة خا ن نل، اليس في ا يت لق خفهاار ا ام أأأأأأأؤاليادا في ا يت لق خاضأأأأأأأايا ال أأأأأأأياسأأأأأأأة ا
 خالشؤا  التااية اشؤا  التشليء اليومية اليت ال تؤثر ا قضايا ال ياسة ال امة الدالية؛ 

__________ 

 ، املرفقيA/C.2/59/3انظر  (8) 
 يA/60/687انظر  (9) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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ال  أأء انأأار  الأأح  يضأأأأأأأأأأأأأأأ لع خأأص الذريق ال أأامأأء امل أ خت زيز الت أأاا ، الأأح   يالحظ - 60 
لتياولوجيا أللرام التا ية، على تو ما طلبتص ان  ية ال امة  نشأأأأأفا رئيس الل اة امل اية خت أأأأألم ال لم اا

، لو أأأع توصأأأيات خشأأأف  كيذية املضأأأي ا تاذيح الت اا  امل زو على الاحو املتوةى ا 70/125ا قرار ا 
اركة الياملة للحيومات الم ا م  خرنامج ع ء تونس، ايالح   يضأأأأأأأأأأأأأأأا    الذريق ال امء كذء املشأأأأأأأأأأأأأأأ

 انهات صاحبة املصلحة، ال سي ا م  البلدا  الاامية، مع مراعاة  يع آرائها اةدادا املتاوعة؛
 2016   الذريق ال امء عاد مخس جل ات خل شهر   يلو /سبت د  يالحظ أي ا - 61 

الدا  األعضأأأأأأأأأأأأأأأأاك اانهات امل اية ناقش ةالرا ا سأأأأأأأأأأأأأأأهامات املادمة م   2018اكانو  العاين/يااير 
 ؛70/125األةرى، على الاحو املاصوى عليص ا قرار ان  ية ال امة 

الح  يتضأأأأأأأأأأأ   دشأأأأأأأأأأأارات د  الاصأأأأأأأأأأأوى  (10)ختارير رئيس الذريق ال امء يحيط علما - 62 
اي ر  ع  امتاانص للرئيس ا يع املشأأأأأأأأأأأأأأأاركل الحي  قدموا  ،(11)الياملة ن يع املا حات اا سأأأأأأأأأأأأأأأهامات

 دسهامات اسا وا ا  ع ا  الذريق ال امء؛ 
خالتادإ انيد الح   حروا الذريق ال امء ا ال ديد م  اجملاالت اخالتوافق الح  يرحل  - 63 

ضايا األةرى، ك ا يبدا  نص ظهر خشف  خ   امل ائء، رلم است رار اجوه آراك متباياة خشف  عده م  الا
ي ر ، ا  حا الصأأأأأأده، ع  األسأأأأأأر ألنص ت حر على الذريق ال امء التوصأأأأأأء د  اتذات حو  التوصأأأأأأيات 

 خشف  كيذية مواصلة تاذيح الت اا  امل زو على الاحو املتوةى ا خرنامج ع ء تونس؛
 

 منتدى تدارة اإلنترنت   
تبارا ماتدًى للحوار خل  صأأأأأأأأأأأأأأأحا  خف ية ماتدى دهارة ا ن نل اااليتص خاع يسةةةةةةةةةةةلم - 64 

م  خرنامج ع ء تونس، مبا ا  72املصأأأأألحة املت دهي  خشأأأأأف  م أأأأأائء شأأأأأىت، على الاحو الواره ا الذارة 
 ذلك املااقشة خشف  قضايا ال ياسة ال امة املت لاة خال ااصر الرئي ية ا دهارة ا ن نل؛ 

الح  قررت فيأص متديد االية ماتأدى دهارة  70/125د  قرار ان  يأة ال أامة  يشةةةةةةةةةةةير - 65 
سأأأأأأأأأأأأأاوات  ةرى، يابلي لل اتدى    يواصأأأأأأأأأأأأأء ةالرا دحراو تادإ ا طرائق ال  ء اا  10ا ن نل ملدة 

 مشاركة  صحا  املصلحة ذا  الصلة م  البلدا  الاامية؛ 
هارة ا ن نل على الصأأأأأ يدي  الوطأ اا قلي ي تتلح خاشأأأأأوك مباهرات ملاتدى د يسةةةةلم - 66 

 ا  يع املااطق ات اجل قضايا دهارة ا ن نل اليت را   ية ا الوية للبلد  ا املا اة املاظم ة؛
الح  هعل فيص ان  ية ال امة الل اة امل اية  70/125د  قرار ان  ية ال امة  يشةةةةةةير - 67 

خت أأأأأأأأأأأأأأألم ال لم االتياولوجيأا أللرام التا يأة د     تويل، ا دطأار تاأارير أا املاتظ أة، االعتبأار الواج  
لتاذيح التوصأأأيات الوارهة ا تارير الذريق ال امء امل أ خإهةا  حت أأأياات على ماتدى دهارة ا ن نل التاخع 

 ؛(12)لل اة

__________ 

 يE/CN.16/2018/CRP.3انظر  (10) 
 http://unctad.org/en/Pages/CSTD/WGEC-2016-to-2018.aspx.انظر  (11) 
 (12) A/67/65-E/2012/48  اA/67/65/Corr.1-E/2012/48/Corr.1ي 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
http://unctad.org/en/Pages/CSTD/WGEC-2016-to-2018.aspx
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عاد االجت اق العاين عشأر ملاتدى دهارة ا ن نل الح  اسأتضأافتص حيومة سأوي أرا  يالحظ - 68 
 ؛“ارسم م تابلك الرق ي!”، ا مو وق 2017كانو  األا /هي  د 21د   18ا جاير م  

خ اد االجت اق العالث عشأأأأأأأأأأأأأأأر ملاتدى دهارة ا ن نل املارر ا الرخع األةم م   يرحل - 69 
الح     التوصأأأأأيات الوارهة ا تارير الذريق ال امء امل أ خإهةا  حت أأأأأياات على ماتدى ، اي2018عاإ 

 دهارة ا ن نل تؤةح ا االعتبار ا ال  لية التحضمية لالجت اق؛
خل  ، ا  حا ال يات، خالتادإ امل ت ر ايفرو ا ع ء ماتدى دهارة ا ن نل في ايرحل - 70 

ق امللتلذأأة لرخى مليأأار ن أأأأأأأأأأأأأأأ أأة  ةرى خأأا ن نأأل، ااالئتالفأأات الأأدياأأاميأأة، الأأدارات في أأا يت لق خأأال رائ
اماتديات  فضأأأأأأأء امل ارسأأأأأأأات امتيياهم م  الوصأأأأأأأو  دليها، اخامل أأأأأأأا ات اليت تادمها املاتديات الوطاية 

 اا قلي ية  هارة ا ن نل؛
 

 سبل الم ي قدما   
خييانات األمم املتحدة مواصأأأأأأأأأأأأأأألةه الت اا  الذ ا  ا تاذيح نتائج الا ة ال املية  يهيل - 71 

امتاخ تها ع  طريق ماظومة األمم املتحدة، ااختاذه ال وات الالومة  قامة جمت ع م لومات يشأأأ ء ان يع 
ا منائية املتذق عليها حمورا ا ن ا  ايركز على التا ية اااللتزاإه خحلك، االاياإه خدار حمذز لتحايق األ داا 

 ؛ 2030هاليا، مبا فيها األ داا الوارهة ا ة ة عاإ 
جب يع  صأأأأحا  املصأأأألحة مواصأأأألة ديالك اال ت اإ، على سأأأأبيء األالوية، ردا  يهيل - 72 

سأأأأأأأأأأأد الذ وات الرق ية، مبلتلر  شأأأأأأأأأأأيارا، اتاذيح اسأأأأأأأأأأأ اتي يات سأأأأأأأأأأألي ة ت أأأأأأأأأأأهم ا ت وير اويومة 
ة ال كيز على سأأياسأأات ات بياات مراعية للذاراك في ا يت لق ختياولوجيا امل لومات ا لي انية، اا مواصأأل

ااالتصأأأأأاالت، مبا ا ذلك دتاحة الوصأأأأأو  د  شأأأأأبيات الا ات ال ري  على م أأأأأتوى الااعدة الشأأأأأ بية، 
 مدا تضييق الذ وات الرق ية خل البلدا  اهاةلها م   جء خااك جمت  ات امل لومات اامل رفة؛

 يع  صأأأأأأأأأأحا  املصأأأأأأأأأألحة على ديالك األالوية السأأأأأأأأأأتحداا  ج اختيارية حتذز  يحث - 73 
دتاحة ارياكء األسأأأأاسأأأأية للا ات ال ري  لل  يع ختيلذة مي أأأأورة ا البلدا  الاامية، ااسأأأأت  ا  ةدمات 
الا ات ال ري  املااسأأأأبة لضأأأأ ا  ت وير جمت ع م لومات يشأأأأ ء ان يع حمورا ا ن أأأأا  ايركز على التا ية 

 التضييق الذ وات الرق ية د   هىن حد؛
خاملاظ ات الدالية اا قلي ية    تواصأأأأأأأأأأأأأأأء خانتظاإ تاييم مدى اصأأأأأأأأأأأأأأأو  الدا   يهيل - 74 

الشأأأأامء د  تياولوجيا امل لومات ااالتصأأأأاالت اتادمي تاارير ع  ذلك، مدا دتاحة فرى متيافمة لا و 
 الاامية؛ ق اعات تياولوجيا امل لومات ااالتصاالت ا البلدا  

 يع البلدا  على خح  جهوه مل وسأأأأأأأأأأأأأأأة للوفاك خالتزامادا مبوج  ة ة ع ء  يحث - 75 
 ؛(13) هيس  خاخا الصاهرة ع  املؤمتر الدايل العالث لت ويء التا ية

تفكيد   ية مؤشأرات تياولوجيا امل لومات ااالتصأاالت ا ن أق خيانات مذتوحة يكرر  - 76 
ذ وة الرق ية خل البلدا  اهاةء اجملت  ات ي أأأأ شأأأأد ما صأأأأان و الارار لدى كفهاة رصأأأأد اتاييم لاياس ال

__________ 

 ، املرفقي69/313قرار ان  ية ال امة  (13) 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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ا أأأع ال أأأياسأأأات ال امة ااالسأأأ اتي يات املت لاة خالتا ية االجت اعية االعاافية ااالقتصأأأاهية، ايشأأأده على 
   ية توحيد مؤشرات موثوت ما حتدَّا خانتظاإ ااملواكمة خياها؛

اياس االرصأأأأأأأد الرق ية اليت تدعم ت  يم اقياس   داا التا ية خف ية هار  هاات اليقر  - 77 
 امل تدامة؛ 
  ية تباه   فضء امل ارسات على  يع امل تويات، ايش ع، مع الت ليم  يكرر تأ يد - 78 

خامل أأتوى امل تاو لتاذيح املشأأاريع ااملباهرات اليت ت زو   داا الا ة ال املية،  يعه  صأأحا  املصأألحة على 
 لية ت أأأ ية مشأأأاري هم لل شأأأاركة ا م أأأاخاة جائزة الا ة ال املية ال أأأاوية لل شأأأاريع ك زك ال يت ز  م  ع

 التاييم للا ة ال املية، اليى عل ا ا الوقل ذاتص خالتارير ع  الت ار  الااجحة ا دطار الا ة ال املية؛ 
مبؤسأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأات األمم املتحدة الم ا م  املاظ ات ااملاتديات ذات الصأأأأأأأأأأألة     يهيل - 79 

امل لومات ااالتصأأأأأأاالت ت أأأأأأت رم، افاا لاتائج الا ة ال املية، املاه يات املو أأأأأأوعة ملؤشأأأأأأرات تياولوجيا 
 خصورة هارية، آةحة ا اعتبار ا اةتالا م تويات التا ية االظراا الوطاية، ام  مث فإنص: 

يشأأأأأأأأأأأأأأأ ع الدا  األعضأأأأأأأأأأأأأأأاك على  ع البيانات ذات الصأأأأأأأأأأأأأأألة ختياولوجيا امل لومات  ) ( 
ا رية، االت اا  ااالتصأأأاالت على الصأأأ يد الوطأ، اتباه  امل لومات خشأأأف  هراسأأأات اواالت ا فراهية ال

 مع البلدا  األةرى ا دطار خرامج التباه  ا جما  خااك الادرات؛
يشأأأأأأ ع مؤسأأأأأأ أأأأأأات األمم املتحدة الم ا م  املاظ ات ااملاتديات ذات الصأأأأأألة على  ) ( 

 تاييم  ثر تياولوجيا امل لومات ااالتصاالت ا التا ية امل تدامة؛
ة خايأأأاس اسأأأأأأأأأأأأأأتلأأأداإ تياولوجيأأأا امل لومأأأات يالح  مع التاأأأدير ع أأأء الشأأأأأأأأأأأأأأراكأأأة امل ايأأأ )ج( 

ال أأاو  الح  ي رم االجتا ات اا حصأأاكات  ، اتارير قياس جمت ع امل لوماتااالتصأأاالت أللرام التا ية
اوديعة ع  الوصأأأأأأأأأأأأأو  د  تياولوجيا امل لومات ااالتصأأأأأأأأأأأأأاالت االادرة على حت ء تيلذتها ات ور جمت  ات 

  امل، مبا ا ذلك مؤشر تا ية تياولوجيا امل لومات ااالتصاالت؛امل لومات اامل رفة ا  يع  تاك ال
يشأأأأ ع الشأأأأراكة امل اية خاياس تياولوجيا امل لومات ااالتصأأأأاالت أللرام التا ية على  )ه( 

ف  دحصأأأأأأأاكات تياولوجيا خشأأأأأأأ 2016آذار/مارس  11املؤرخ  47/110متاخ ة مارر الل اة ا حصأأأأأأأائية 
، ايوصأأأأي ا  حا ال أأأأيات خف  تضأأأأع الشأأأأراكة توجيهات لتح أأأأل الت اا  مع (14)امل لومات ااالتصأأأأاالت

خمتلر  صأأأأأأأحا  املصأأأأأأألحة أللرام دنتاج دحصأأأأأأأاكات عالية انوهة اح أأأأأأأاة التوقيل ا جما  تياولوجيا 
بيانات الضأأأأأأأأأأأأأل ة أللرام امل لومات ااالتصأأأأأأأأأأأأأاالت ات أأأأأأأأأأأأألم الذوائد امل ي  جايها م  اسأأأأأأأأأأأأأتلداإ ال

 ا حصاكات الرمسية؛
يالح  عاد الاداة ال املية الام أأأأأأأأة عشأأأأأأأأرة امل اية مبؤشأأأأأأأأرات االتصأأأأأأأأاالت/تياولوجيا  ) أ( 

، ايالح   يضا 2017تشأري  العاين/نوف د  16د   14امل لومات ااالتصأاالت ا ال امل ا تونس، م  
 ؛ 2018 هي  د/كانو  األا   12د   10الاداة ال اهسة عشرة املارر عاد ا ا جاير م  

اجملت عه الدايل د  تادمي تدعات للصادات االستم اين الاى الح   نشفا مؤمتر  يدعو - 80 
االتاييم اليت تاوإ ما الل اة امل اية خت أأألم ال لم األمم املتحدة للت ارة االتا ية لدعم  ع ا  االسأأأت رام 

__________ 

 (، الذصء األا ، الذرق خاكيE/2016/24) 4، امللحق رقم 2016عي، الوثائق الرمسية لل  لس االقتصاه  ااالجت اانظر  (14) 

https://undocs.org/ar/A/RES/47/110
https://undocs.org/ar/A/RES/47/110
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االتياولوجيا أللرام التا ية في ا يت لق مبتاخ ة نتائج الا ة ال املية، ماو ا ا الوقل نذ أأأأأأأأأأأأأأأص مع التادير 
 خالدعم املايل املادإ م  حيومات سوي را افالادا االواليات املتحدة األمرييية رحا الصادات؛

خف  ت اد ان  ية اجت اعا  70/125ق اح الواره ا قرار ان  ية ال امة د  اال يشةةةةةةةير - 81 
 ؛2025رفيع امل توى خشف  االست رام الشامء لتاذيح نتائج الا ة ال املية ا عاإ 

يت  جردأأا الل اأأة امل ايأأة ختارير األمل ال أأاإ اخأأاملاأأاقشأأأأأأأأأأأأأأأأة ال مع التقةةدير يحيط علمةةا - 82 
 ؛(15)خت لم ال لم االتياولوجيا أللرام التا ية خشفنص ا هاردا اواهية اال شري 

على   ية الاهوم ختهيمة جمت ع م لومات شأأأأأأأأأأامء لل  يع، مع ديالك ا ت اإ  يشةةةةةةةةدد - 83 
ةأاى ل أأأأأأأأأأأأأأأأد الذ وة الرق يأة اف وة الا أات ال ري ، مع مراعأاة االعتبأارات الأاصأأأأأأأأأأأأأأأأة خأالبلأدا  الاأامية 

 ااالعتبارات انا انية االعاافية ااملت لاة خالشبا  الم م م  الذمات الااقصة الت عيء؛
مواصأأأأأأأأأأأأأأألة اووار اال  ء لتحايق ت اا  م زو على الاحو املتوةى ا خرنامج د   يدعو - 84 

 ع ء تونس؛ 
د  األمل ال اإ    يادإ سأأأأأأأأاويا د  الل اة امل اية خت أأأأأأأألم ال لم االتياولوجيا  ي لل - 85 

 لاة ختاييم أللرام التا ية تاريرا ع  تاذيح التوصأأأيات الوارهة ا  حا الارار اا قرارات اجمللس األةرى املت
 التادإ ايفرو ك ا انوعا ا تاذيح نتائج الا ة ال املية امتاخ تهاي

 

__________ 

 (يE/2018/31) 11، امللحق رقم 2018املرجع نذ ص،  (15) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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 مشروع القرار الثاني  
 تسخير العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية  

 
 تن المجلس االقتصادي واالجتماعي، 
أللرام التا ية، خوصأأذها الح  تؤهيص الل اة امل اية خت أألم ال لم االتياولوجيا  خالدار تء يسةلم 

حاملة لواك األمم املتحدة امل اية ا جما  ت أأأأأأأأأأأأأأألم ال لم االتياولوجيا ااالختيار أللرام التا ية، اجهة 
التا أأأأأأأأأأأأيق التاخ ة لألمم املتحدة امل اية خت أأأأأأأأأأأألم ال  ء االتياولوجيا ااالختيار أللرام التا ية، ا حتليء 

جيا ااالختيار، مبا ا ذلك تياولوجيا امل لومات ااالتصأأأأأأأأأأأأأأأاالت،    الييذية اليت ميي  ما لل لم االتياولو 
م  ةال  ال  ء مبعاخة حمذء للتل يى  ،(1)2030تيو  عااصأأأأأأأأأأأأأأأر متيل ل ة التا ية امل أأأأأأأأأأأأأأأتدامة ل اإ 

االسأأأأ اتي ي، اتباه  الدراس امل أأأأتذاهة ا فضأأأأء امل ارسأأأأات، اتوفم نظرة اسأأأأتشأأأأرافية خشأأأأف  االجتا ات 
ا جما  ال لم االتياولوجيا ااالختيار ا الا اعات الرئي أأأأأأأأأأأية املت علة ا االقتصأأأأأأأأأأأاه االبيمة الذائاة األ ية 

 ااجملت ع، اتوجيص االنتباا د  التياولوجيا انديدة االااشمة،
خالدار اا سهاإ األساسيل لل لم االتياولوجيا ااالختيار ا خااك الادرة الوطاية  وتء يسلم أي ا 

 االقتصاه ال املي ااوذا  عليها اا التصد  للتحديات ال املية احتايق التا ية امل تدامة،على املااف ة ا 
خالدار األسأأأاسأأأي لتياولوجيا امل لومات ااالتصأأأاالت ا ت زيز ات أأألم ال لم  وتء يسةةلم  ذل  

 للتا ية، االتياولوجيا ااالختيار خاعتبار ا عااصر متيل
 70/125اقرار ان  ية ال امة  (2)2005ؤمتر الا ة ال املي ل اإ د  الوثياة التامية ملوتء يشير  
الوثياة التامية لالجت اق الرفيع امل أأأأأأأأأأأأأأتوى لل   ية ”امل او   2015كانو  األا /هي أأأأأأأأأأأأأأ د   16املؤرخ 

لم فيه ا خف  لل لم “ ية جملت ع امل لوماتال امة خشأأأف  االسأأأت رام ال اإ لتاذيح نتائج الا ة ال امل اللحي  سأأأُ
االتياولوجيا، مبا ا ذلك تياولوجيا امل لومات ااالتصاالت، هارا خالغ األ ية ا حتايق األ داا ا منائية 

 املتذق عليها هاليا، ادذ ي يد تفكيد االلتزامات الوارهة فيها، 
مبوج  اتذاقية األمم املتحدة ا طارية خشأأأأأأف   د  هةو  اتذات خاريس امل ت دوتء يشةةةةةير أي ةةةةةا  
 ، 2016تشري  العاين/نوف د  4حيز الاذاذ ا  (3)تلم املااخ
 د     مؤمتر األمم املتحدة للت ارة االتا ية ي  ء خوصذص  مانة الل اة،  وتء يشير  ذل  
كانو  األا /هي أأأأأ د   20املؤرخ  70/228خف  ان  ية ال امة شأأأأأ  ل، ا قرار ا وتء يسةةةةلم  
املت لق خت أأأأأأأأأأأأأأألم ال لم االتياولوجيأأأا ااالختيأأأار أللرام التا يأأأة، مؤمتر األمم املتحأأأدة للت أأأارة  2017

الختيار مدا االتا ية على    يواصأأأأأأأء دجراك اسأأأأأأأت را أأأأأأأات ال أأأأأأأياسأأأأأأأات املت لاة خال لم االتياولوجيا اا
م أأأاعدة البلدا  الاامية على حتديد التداخم الالوإ اختاذ ا  هماج ال أأأياسأأأات املت لاة خال لم االتياولوجيا 
 ااالختيار ا اس اتي يادا ا منائية الوطاية، اكذالة هعم  حا ال ياسات االدامج ل ى التا ية الوطاية،

__________ 

 ي70/1قرار ان  ية ال امة  (1) 

 ي60/1قرار ان  ية ال امة  (2) 

 ، املرفقي21-إ  /1، الارار FCCC/CP/2015/10/Add.1ر انظ (3) 
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 2015متوو/يوليص  22املؤرخ  2015/242جت اعي د  مارر اجمللس االقتصاه  ااالوتء يشير  
، اد  2021الح  ياص على متديد االية اجمللس االسأأأأتشأأأأار  للاضأأأأايا انا أأأأانية التاخع لل اة حىت عاإ 

 70/219ا  70/213ا  2015كانو  األا /هي أأأأأأأأأأأأأأأ د   17املؤرخ  70/132قرارات ان  ية ال امة 
اليت تتصدى على التوايل لل ابات اليت حتو  ها  اصو  املر ة  2015كانو  األا /هي  د   22املؤرةل 

 ا منائية، ا ال ياسات االدامجهماج املاظور انا اين االذتاة على قدإ امل اااة د  ال لم االتياولوجيا، ا 
د  االسأأتاتاجات املتذق عليها لل اة ا أأع املر ة خشأأف  متيل املر ة اقتصأأاهيا ا  وتء يشير أي ا 

، اليت اعت ددا الل اة ا هاردا اواهية اال أأأأأأأأأأأأأأأتل ا كدت فيها  لة  مور (4)عامل ال  ء اآلةح ا التلم
د  دهارة التليم التياولوجي االرق ي لت يل املر ة اقتصأأاهيا، أللرام ماها خوجص ةاى ت زيز  ماها اواجة

قدرات البلدا  الاامية، خلية متيل املر ة م  ت أأأأألم ال لوإ االتياولوجيا أللرام الت يل االقتصأأأأأاه  ا 
 عامل ال  ء اآلةح ا التلم،

امل أأاااة االتيافؤ خل انا أأل ا ال لوإ م  ”خ اوا  لوثياة التامية لل اتدى خاوتء يحيط علما  
لالحتذا  خاليوإ الدايل  2018شبا /فداير  9ا  8، الح  عاد ا نيويورك يومي “ جء ال الإ االتا ية

 لل ر ة االذتاة ا ميدا  ال لوإ،
وة خف ية توةي م انة خمتلر جوان  الذ وات الرق ية، ال سأأأأأأي ا الذ وتء يحيط علما أي ةةةةةا  

الرق ية خل انا أأأأل، ا سأأأأياسأأأأات اخرامج تا ية ال لم االتياولوجيا ااالختيار، على الاحو الح  ت رقل 
 اليت  طلاتها جم وعة ال شري ، eSkills4Girls#امباهرة  EQUALSدليص الشراكة ال املية 

خف  الادرات م  قبيء الت ليم األسأأأأاسأأأأي، اال لم، االتياولوجيا، ااملهارات ارادسأأأأية  وتء يسةةةلم 
االريا أأأأأأأأأيات، امهارات التصأأأأأأأأأ يم اا هارة اتاظيم املشأأأأأأأأأاريع، حمورية لذ الية االختيار، الياها لم مووعة 

ادميانية اوصأأو   خالت أأاا  خل البلدا ، ا   توافر ت ليم جيد ا جماالت ال لم االتياولوجيا االريا أأيات
عليأأص االاأأدرة على حت أأء تيأأاليذأأص ا مراحأأء الت ليم االختأأدائي االعأأانو  اانأأام ي، عوامأأء ال ل  عاهأأا 

اتيأأأأة للاهوم خأأأأال لم ايابلي ت زيز أأأأا اتا أأأأأأأأأأأأأأأياهأأأأا ادع أأأأا  أأأأا األالويأأأأة، خليأأأأة ديمأأأأة خيمأأأأة اجت أأأأاعيأأأأة مو 
 ااالختيار، االتياولوجيا
حتويء ”، امل او  2015 يلو /سأأأبت د  25املؤرخ  70/1امة خارار ان  ية ال  وتء يحيط علما 

، الح  اعت دت فيص ان  ية جم وعة م  األ داا االلايات “2030عاملاا: ة ة التا ية امل أأتدامة ل اإ 
 اليت تركز على الااس اتذضي د  التحو ، ال املية الشاملة االب يدة املدى املت لاة خالتا ية امل تدامة، 

الدار األسأأاسأأي لل لم االتياولوجيا ااالختيار التياولوجيا امل لومات ااالتصأأاالت ا وتء يدرك  
حتايق عده م    داا التا ية امل أأأأتدامة، ادذ ي أأأألى الضأأأأوك على هار ال لم االتياولوجيا ااالختيار، د  

م   جء  2030ت، ك وامء متيل ل ة التا ية امل أأأأأأأأتدامة ل اإ جان  تياولوجيا امل لومات ااالتصأأأأأأأأاال
 مواصلة التصد  للتحديات ال املية، 

املت لق خب أأأة  2015متوو/يوليأأأص  27املؤرخ  69/313خارار ان  يأأأة ال أأأامأأأة وتء يحيط علمةةا  
ع ء  هيس  خاخا الصأأأأأأأأأأأأأأأاهرة ع  املؤمتر الدايل العالث لت ويء التا ية، ادذ يالح  دنشأأأأأأأأأأأأأأأاك آلية تي أأأأأأأأأأأأأأم 

 التياولوجيا، 
__________ 

 (، الذصء األا ، الذرق  لريE/2017/27) 7، امللحق رقم 2017، الوثائق الرمسية لل  لس االقتصاه  ااالجت اعي (4) 
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الضأأوك على امل أأا ة اليت ميي     تادمها الل اة امل اية خت أألم ال لم االتياولوجيا  وتء يسةةلط 
تي أأأأأأأأأأأأم التياولوجيا، مع مراعاة الوالية املاوطة خص ا ت زيز الت اا  االشأأأأأأأأأأأأراكات خل أللرام التا ية آللية 

 صأأأحا  املصأأألحة املت دهي  م  ةال  تباه  امل لومات االدات، ا فضأأأء امل ارسأأأات ااملشأأأورة ا جما  
م املتحدة ال أأأياسأأأات خل الدا  األعضأأأاك ااجملت ع املدين االا اق الاى ااألاسأأأا  ال ل ية اكيانات األم

 اانهات امل اية األةرى م   جء حتايق   داا التا ية امل تدامة خدعم م  ال لم االتياولوجيا ااالختيار،
، الل اة امل اية خت أأأأأأألم ال لم 72/228د     ان  ية ال امة شأأأأأأأ َّ ل، ا قرار ا وتء يشةةةةةير  

اة أأة ع أأء  هيس  خأأاخأأا،  2030ا أللرام التا يأأة على    تاه ، افاأأا لراح ة أأة عأأاإ االتياولوجيأأ
 خالت اا  الدايل ا ميدا  ت لم ال لم االتياولوجيا أللرام التا ية؛

د     ان  ية ال امة شأأأأأأ َّ ل، ا الارار ذاتص، الل اة امل اية خت أأأأأألم ال لم  وتء يشةةةةةير أي ةةةةةا 
على مااقشأأأأأة ااسأأأأأتيشأأأأأاا مناذج متويء اختيارية كوسأأأأأيلة الجتحا  جهات  االتياولوجيا أللرام التا ية

جديدة م   صحا  املصلحة ااملبتيري  امصاهر ر س املا  االستع ار  الالوإ جملاالت ال لم االتياولوجيا 
 اارادسة ا فاه حلو  م تادة د  االختيار، خالت اا  مع املاظ ات األةرى، ح   االقتضاك،

  التياولوجيا انديدة ختلق فرصأأأأأأأأأأأأأأأأا جديدة لل  ء االتا ية، ما يزيد خالتايل م    وتء يالحظ 
ال ل  على املهارات االيذاكات الرق ية، ادذ يشأأأأأأأأأأأأأأأده على   ية خااك املهارات االيذاكات الرق ية، ليي 

 تيو  اجملت  ات قاهرة على التيير مع التلمات التياولوجية ااالستذاهة ماها،
، 2017كأأانو  األا /هي أأأأأأأأأأأأأأأ د   22املؤرخ  72/242ارار ان  يأأة ال أأامأأة خوتء يحيط علما  

الأح  طلبأل فيأص ان  يأة د  آليأة تي أأأأأأأأأأأأأأأم التياولوجيأا اد  الل اأة امل ايأة خت أأأأأأأأأأأأأأألم ال لم االتياولوجيا 
أللرام التا يأأأأة، ع  طريق اجمللس االقتصأأأأأأأأأأأأأأأأأأاه  ااالجت أأأأاعي، ديالك االعتبأأأأار الواجأأأأ  ألثر التلمات 

 ة ال ري ة الرئي ية على حتايق   داا التا ية امل تدامة، كء ا حداه االيتص اموارها املتاحة؛التياولوجي
هار ال لم االتياولوجيا ”خ  ء الل اة في ا يت لق مبو أأأأأأأأأأأأأأأوعيها ذا  األالوية ا ا،  وتء يرحل 

خااك كذاكات رق ية ”ا “ 2030ااالختيار ا حتايق وياهة كبمة ا حصأأأأأأأأأأأأأأأة ال اقة املت دهة الو  عاإ 
ضأأأأأأأأأأأأأأايا لالسأأأأأأأأأأأأأأأتذاهة م  التياولوجيا الاائ ة االااشأأأأأأأأأأأأأأأمة، مع ال كيز خوجص ةاى على األخ اه املت لاة خالا

 ،“انا انية االشبا 
خضأأأأأأرارة اتباق ُ ج اختيار تلا احتياجات اجملت  ات الذامة االشأأأأأأ بية اامله شأأأأأأة ا  وتء يسةةةةلم 

البلدا  الاامية ااملتادمة اتشأأركها ا ع ليات االختيار اتدمج خااك الادرات ا جماالت ال لم االتياولوجيا 
ا ية الوطاية، خ أأأأأأأأأأأأأأأبء ماها الت اا  خل الووارات امل اية ااالختيار خاعتبار ا عاصأأأأأأأأأأأأأأأرا حيويا ا ة ى الت

 ااريمات التاظي ية،
 خف ية ياية البيانات االصوصية ا سيات ال لم االتياولوجيا أللرام التا ية، وتء يسلم أي ا 
خف  ع ليات استشراا آفات التياولوجيا اتايي ها، مبا ا ذلك ا  لة  مور وتء يسلم  ذل   
جيات املراعية لل اظور انا أاين اللبيمة، ميي     ت أاعد اا أ ي ال أياسأات ا صأحا  املصألحة التياولو 

، م  ةال  كشأأأأأأأأأأأأأأأر التحأأديأأات االذرى اليت ميي  م أأانتهأأا م  الاأأاحيأأة 2030ا تاذيأأح ة أأة عأأاإ 
ال أأأأأأأأأأأأأأأيات االجت اعي االقتصأأأأأأأأأأأأأأأاه  االسأأأأأأأأأأأأأأأ اتي ية، اخفنص يابلي حتليء اجتا ات التياولوجيا، مع مراعاة 

  عم، شيءخ
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تؤه  هارا  ساسيا  (5)خف  الاظم ا ييولوجية االختيارية االرق ية املت ورة خشيء جيد وتء يسلم 
 ا التا ية الرق ية الذ لية اا تي م ال لم االتياولوجيا ااالختيار،

ختزايد جهوه التيامء على الصأأأأأأأأأأأأ يد ا قلي ي ا  يع  تاك ال امل اخالب د  وتء يسةةةةةةةةةلم أي ةةةةةةةةةا 
  ي مل ائء ال لم االتياولوجيا ااالختيار املرتبى خحلك، ا قلي

د  الوثياة التامية ملؤمتر األمم املتحدة للتا ية امل أأأأأأأأأأأأأأأتدامة الح  عاد ا ريو ه  وتء يشةةةةةةةةةةةير  
امل أأأأأأأأأأأأأأأتابأأء الأأح  نصأأأأأأأأأأأأأأبو ”، امل اونأأة 2012حزيرا /يونيأأص  22د   20جأأانما، الداويأأء، ا الذ ة م  

 اره فيها م  مباهمل، ، مبا ا ذلك ما (6)“دليص
خضرارة حشد الت ويء لالختيار اوياهتص، اال سي ا ا البلدا  الاامية، هع ا أل داا  وتء يسلم 

 التا ية امل تدامة،
خليو  شأأأأأأأأأأأأأأألص ا ال أأأأأامل اليوإ حمرامو  م  اليهرخأأأأأاك ا    1.1   وتء يالحظ مع القلق  

إ الاما  امليشوفة ااملواقد الب ي ة اليت حترت خليو  شلص ي هو  ايوفرا  التدفمة ملااورم خاستلدا 2.8
 اليتلة األحيائية التاليدية االذحم، مبا ختلذص م  عواق  صحية ااجت اعية اخيمية اةي ة،

خف  حتايق   داا التا ية امل أأأأأأتدامة ي ت د خشأأأأأأيء كبم على وياهة فرى اوصأأأأأأو   وتء يسةةةةلم 
قأة املت أدهة، خيلر آثأارا جو ريأة على توليأد الأدةء على ةأدمأات ال أاقأة الاظيذأة، ا   ويأاهة توويع ال أا

 اسائر الاتائج ا منائية م  قبيء امل اااة خل انا ل، االصحة، اياية البيمة، االاضاك على الذار،
ا اسأأأأأ اتي يات التا ية الوطاية  خفنص يابلي دهماج سأأأأأياسأأأأأات ال اقة املت دهة وتء يسةةةةلم أي ةةةةا 

ة متاوعة م  ال أأأأأأياسأأأأأأات ااألةح خاهج اختيار  ماتظم، خالاظر د  الدار ا نص م  الضأأأأأأرار  اتباق جم وع
الح  ميي     يؤهيص الت اا  الدايل ا وياهة اوصأأأأأأأة م  مصأأأأأأأاهر ال اقة املت دهة، فضأأأأأأأال ع  مزيج م  
ال أأأياسأأأات الداع ة لتشأأأ يع البحث االت وير، اخااك املهارات حملياً، اكذالة الادرة على حت ء التيالير، 

 مة خيمة تاظي ية هاع ة، ادي
ا جنأاوات اليبمة ادميأانأات ا سأأأأأأأأأأأأأأأهأاإ املتواصأأأأأأأأأأأأأأأأء لل لم االتياولوجيأا ااالختيأار  وتء يالحظ 

 التياولوجيا امل لومات ااالتصاالت ا حتايق رفاا ا ن ا  ااالوه ار االقتصاه  اتوفم ال  الة،
اجو  مواكمة ال أأياسأأات املت لاة خال لم االتياولوجيا ااالختيار مل انة  خ اه  وتء يالحظ أي ةةا 

 التا ية امل تدامة العالثة، اعلى اجص التحديد، التا ية االقتصاهية االتادإ االجت اعي اياية البيمة، 
ا دهارة    امل ارا التاليدية ميي     تشيء  ساساً للتا ية التياولوجية ا  وتء يأخذ في اعتباره 

 املواره ال بي ية ااستلدامها خشيء م تداإ، 
على ا أأع اتاذيح سأأياسأأات عامة تتااا   ثر التلم التياولوجي ال أأريع على حتايق  وتء يشةةجع 

   داا التا ية امل تدامة،

__________ 

نات م  قبيء ارياكء األسأأاسأأية التياولوجية، اارياكء األسأأاسأأية للبيانات، اارياكء تشأأ ء الاظم ا ييولوجية الرق ية ميو  (5) 
 األساسية املالية، اارياكء األساسية املؤس ية، اارياكء األساسية البشريةي

 ، املرفقي66/288قرار ان  ية ال امة  (6) 
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   الا اح ا ت بيق ال ياسات املت لاة خالتياولوجيا ااالختيار على الص يد الوطأ  وتء يالحظ 
مور ماها ديمة خيمات ال أأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات اليت متي  مؤسأأأأأأأأأ أأأأأأأأأات الت ليم االبحث ااألع ا  الت ارية يتي أأأأأأأأأر خف

االا اعات الصأأأأأأأأأااعية م  االختيار ااالسأأأأأأأأأتع ار ام  حتويء ال لم االتياولوجيا ااالختيار د  فرى ع ء 
 امنو اقتصاه  خإهماج  يع ال ااصر امل اخ ة، مبا ا ذلك ناء امل رفة،

املبأاهرات املتاوعأة انأاريأة ااملابلأة ا جمأاالت ال لم االتياولوجيأا ااالختيأار  وتء يالحظ أي ةةةةةةةةةةةةا 
 االرامية د  استيشاا م ائء  امة مرتب ة خف داا التا ية امل تدامة،

خف  تاظر اويومات الوطاية االل اة امل اية خت أأأأأألم ال لم االتياولوجيا أللرام التا ية يوصةةةةةي  
 رة االتا ية ا ما يلي: امؤمتر األمم املتحدة للت ا

اويومات، فراهى ا اعات، على  ةح االسأأأأأأأأأأأتاتاجات اليت تتوصأأأأأأأأأأأء دليها تشةةةةةةةةةج ع  ) ( 
 الل اة ا االعتبار االاظر ا اختاذ ا جراكات التالية:

دقامة صأأألة اثياة خل ال لم االتياولوجيا ااالختيار ااسأأأ اتي يات التا ية امل أأأتدامة م   ‘1’ 
خأأأأاروة ا التل يى ا منأأأأائي الوطأ لباأأأأاك الاأأأأدرات ا جمأأأأاالت  ةال  ديالك ميأأأأانأأأأة

 تياولوجيا امل لومات ااالتصاالت اال لم االتياولوجيا ااالختيار؛ 
ت زيز قدرات االختيار ايفلية أللرام التا ية االقتصأأأأأأاهية الشأأأأأأاملة لل  يع اامل أأأأأأتدامة  ‘2’ 

ع  طريق ان ع خل امل ارا ال ل ية ااملهاية اارادسية ايفلية، ات بمة املواره م  مصاهر 
مت دهة، احت ل تياولوجيا امل لومات ااالتصاالت األساسية، اهعم ارياكء األساسية 

 ء ماها الت اا  ا صل  الدامج الوطاية افي ا خياها؛ الحكية، خ ب
تشأأأ يع اهعم انهوه املبحالة ا جماالت ال لم االتياولوجيا ااالختيار ا سأأأبيء ت وير  ‘3’ 

ارياكء األساسية اال ياسات اليت تدعم التوسع ال املي للهياكء األساسية لتياولوجيا 
، مبا ا ذلك دتاحة حصأأأأأأأأو  الااس كافة، امل لومات ااالتصأأأأأأأأاالت امات ادا اةدمادا

اال سأأأي ا الا أأأاك االذتيات االشأأأبا ، ااألشأأألاى م  ذا  االحتياجات الاصأأأة م  
اجملت  أأأات ايفليأأأة الاأأأائيأأأة االريذيأأأة على ا ن نأأأل ال ري  الا أأأات، احتذيز م أأأأأأأأأأأأأأأأأاعي 

خليو  م أأأأأأأأأأت  ء جديد لإلن نل  1.5 صأأأأأأأأأأحا  املصأأأأأأأأأألحة املت دهي  املبحالة نل  
، اال أأأأأأأأأأأأ ي د  حت أأأأأأأأأأأأل الادرة على حت ء تيالير  حا املات ات 2020  عاإ الو 

 االدمات؛
دجراك اوا ماه ية، تشأأأأأأأأأأأ ء انوان  املراعية لالعتبارات انا أأأأأأأأأأأانية، لال أأأأأأأأأأأ الق  ‘4’ 

خ  ليات اسأأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأأرافية، تتااا  االجتا ات انديدة ا ال لم االتياولوجيا ااالختيار 
الت اتفثم ا على التا ية، اال سأأأأأأأأي ا ا سأأأأأأأأيات ة ة اتياولوجيا امل لومات ااالتصأأأأأأأأا

 ؛(1)2030التا ية امل تدامة ل اإ 
ال  ء، خاالسأأأأأأأأأت انة خإسأأأأأأأأأهامات طائذة متاوعة م   صأأأأأأأأأحا  املصأأأأأأأأألحة، مبا ا ذلك  ‘5’ 

اكاالت األمم املتحدة ذات الصأأألة ا يع الييانات ااملاتديات امل اية، م  قبيء الل اة 
التياولوجيا أللرام التا ية، ااملاتدى املت ده  صأأحا  املصأألحة امل اية خت أألم ال لم ا 

امل أ خت أأأأأأأألم ال لم االتياولوجيا ااالختيار أللرام   داا التا ية امل أأأأأأأأتدامة، على 
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صأأأأأأأأأأأأيالة ااعت اه اتاذيح سأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأات تتااا  ال لم االتياولوجيا ااالختيار ددا د  
 ا سهاإ ا تاذيح   داا التا ية امل تدامة؛

مواصأأألة ديالك االعتبار الواج  ألثر التلمات التياولوجية ال أأأري ة الرئي أأأية على حتايق  ‘6’ 
  أداا التا يأة امل أأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة كأءد ا حأداه االيتأص اموارها املتأاحأة، افاأا لارار ان  ية 

 ؛ 72/242ال امة 
 اسأأأأأأأأتلداإ ع ليات االسأأأأأأأأتشأأأأأأأأراا االسأأأأأأأأ اتي ي لتحديد الذ وات ايفت لة ا الت ليم ‘7’ 

لألجلل املتوسأأأأأأأأى اال ويء، اال  ء على سأأأأأأأأد ا مبزيج م  ال أأأأأأأأياسأأأأأأأأات، ماها ت زيز 
الت ليم املراعي لل اظور انا أأأأاين ا جماالت ال لم االتياولوجيا اارادسأأأأة االريا أأأأيات 

 االبيانايت؛ التدري  املهأ، اا ملاإ الرق يا 
املاظم خل  يع  صأحا  اسأتلداإ االسأتشأراا االسأ اتي ي ك  لية لتشأ يع الااا   ‘8’ 

املصأأأأأأأأألحة، مبا ا ذلك اعلو الداائر اويومية ااألاسأأأأأأأأأا  ال ل ية االصأأأأأأأأأااعية ااجملت ع 
املدين االا اق الاى، اةاصأأأأأة املؤسأأأأأ أأأأأات الصأأأأألمة ااملتوسأأأأأ ة، م   جء خلورة فهم 
مش ك للاضايا ال ويلة األجء، م  قبيء ال اخع املتلم لل  ء اخااك توافق لآلراك خشف  
ال أأأأأأأأياسأأأأأأأأات املابلة، اامل أأأأأأأأاعدة على تلبية ال لبات اوالية االااشأأأأأأأأمة على اليذاكات 

 االتيير مع التلمات؛
همج ع لية توفم اليذاكات الرق ية، مبا ا ذلك، على سأأبيء املعا  ال اوصأأر، مباشأأرة  ‘9’ 

 األع ا  اورة ااملهارات الشأأأأأأأأأأأأأألصأأأأأأأأأأأأأأية التي يلية، ا ماا ج الت ليم الرمسي امباهرات
الت لم مدى اوياة، مع مراعاة امل ارسأأأأأأات الذضأأأأأألى اال أأأأأأياقات ااالحتياجات ايفلية، 

 اكذالة حياهية الت ليم م  الااحية التياولوجية؛
 التصد  لآلثار امل تبة على التليمات األساسية ا االقتصاه الرق ي ألسوات ال  ء؛ ‘10’ 
ديات ال املية اا قلي ية على ف ات دطالت مباهرات اسأأتشأأراا اسأأ اتي ي خشأأف  التح ‘11’ 

ماتظ ة االت اا  ا دنشأأاك نظاإ لرسأأم امل امل السأأت رام اتباه  نتائج اسأأتشأأراا آفات 
ا ذلك املشأأأأأاريع الت ريبية، مع الدا  األعضأأأأأاك األةرى، خاالسأأأأأت انة  مبا التياولوجيا،

 ة؛ خاآلليات ا قلي ية الاائ ة، اخالت اا  مع  صحا  املصلحة ذا  الصل
تشأأأ يع اسأأأت رام التادإ ايفرو ا همج ال لم االتياولوجيا ااالختيار لدى ال  ء على  ‘12’ 

 حتايق   داا التا ية امل تدامة؛ 
دجراك تايي ات، تشأأ ء انوان  املراعية لالعتبارات انا أأانية، لاظم االختيار الوطاية،  ‘13’ 

م  ع ليات االسأأأأأأأتشأأأأأأأراا، على  مبا ا ذلك الاظم ا ييولوجية الرق ية، خاالسأأأأأأأتذاهة
ف ات ماتظ ة، م   جء حتديد مواط  الضأأأأأ ر ا تلك الاظم ااختاذ دجراكات تدةء 
سأأأأأأأياسأأأأأأأاتية ف الة لتاوية   أأأأأأأ ر ميونادا، اا أأأأأأأع الاتائج اليت يتم التوصأأأأأأأء دليها ا 

 متااا  الدا  األعضاك األةرى؛
الختيار ااملاه يات األةرى ذات االع اا خضأأأأأأأأأرارة ت زيز الديااميات الوظيذية لاظم ا ‘14’ 

الصأأأأأأأأألة على  سأأأأأأأأأاس  هاات سأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأاتية متاوعة، م   جء هعم  الويات تا ية ال لم 
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االتياولوجيأأأأا ااالختيأأأأار، خليأأأأة ت زيز االن أأأأأأأأأأأأأأأ أأأأاإ خل  أأأأحا الاظم أللرام التا يأأأأة 
 امل تدامة؛ 

ه  ج تشأأأأأأأأأ يع امل أأأأأأأأأت  لل الرق يل امللضأأأأأأأأأرمل على الاياإ خدار رئي أأأأأأأأأي ا اعت ا ‘15’ 
جمت  ي ا خااك الادرات، يش ء الُاهج املراعية لالعتبارات انا انية، ا جماالت ال لم 
االتياولوجيا ااالختيار، اتي أأم اسأأتلداإ تياولوجيا امل لومات ااالتصأأاالت ا سأأيات 

 ؛2030ة ة عاإ 
وت ا أأع سأأياسأأات شأأاملة تدعم ت وير نظم دييولوجية رق ية، مع مراعاة دميانات تذ ‘16’ 

اتراعي ال أأأأأأأيات  التياولوجيا الرق ية الااشأأأأأأأمة على التياولوجيا الرا اة م   جء التا ية،
االجت اعي االقتصأأأأأأأأأأأاه  اال أأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأي للبلدا ، اجتتح  اتدعم االسأأأأأأأأأأأتع ار الاى 
ااالختيار، مبا يشأأأأأأأأأأأأ ع على الصأأأأأأأأأأأأوى ت وير ايفتوى امباشأأأأأأأأأأأأرة األع ا  اورة على 

 الص يد ايفلي؛
 رات االدامج اليت تش ع اتي ر االستع ار ااملشاركة ا االقتصاه الرق ي؛تاذيح املباه ‘17’ 
الت اا  مع  يع  صأأأأأحا  املصأأأأألحة ذا  الصأأأأألة، ات زيز ت بيق تياولوجيا امل لومات  ‘18’ 

ااالتصأأأأأاالت ا  يع الا اعات، احت أأأأأل االسأأأأأتدامة البيمية، اتشأأأأأ يع دنشأأأأأاك مرافق 
ي انيأأة االتللص ماهأأا، ات زيز  منأأا  ا نتأأاج ماأأاسأأأأأأأأأأأأأأأبأأة  عأأاهة تأأداير الاذأأايأأات ا ل

 ااالستهالك امل تدامل؛
ت زيز الت ليم ا جماالت ال لم االتياولوجيا اارادسأأأأأأأأأأأأة االريا أأأأأأأأأأأأيات، اال سأأأأأأأأأأأأي ا خل  ‘19’ 

التل يحات، مع االع اا  يضأأأا خف ية املهارات الشأأألصأأأية التي يلية، م  قبيء مباشأأرة 
ع على توجيص الا أأاك االذتيات اهعم انهوه األةرى األع ا  اورة، م  ةال  التشأأ ي

املبحالة الجتحام  د  تلك اجملاالت ااسأأأأتباائه  فيها، فضأأأأال ع  ت بيق ماظور يت لق 
خامل أأأأأاااة خل انا أأأأأل عاد ا أأأأأع اتاذيح ال أأأأأياسأأأأأات اليت ت أأأأألعر ال لم االتياولوجيا 

 ااالختيار؛
ا ميداين ال لم االتياولوجيا م  ةال  هعم سأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأات البلدا  الاامية ا نشأأأأأأأأأأأأ تها  ‘20’ 

خل خلأدا  الشأأأأأأأأأأأأأأأ أا  ااناو  االت أاا  خل خلأدا  اناو ، خأاعتبأار كء  الت أاا  في أا
ماه ا مي ال لآلةر اليس خديال لص، ع  طريق تش يع امل اعدة املالية االتااية، اخااك 

مج  ا الادرات، اناء التياولوجيا على  سأأأأأأأأأأأأأأأاس  حياإ اشأأأأأأأأأأأأأأأرا  متذق عليها، اخرا
 هارات التدري  التاأ؛

تشأأأأأأأأأأأأأ يع البلدا  على    تزيد تدرفيا م د  توفم مواره خشأأأأأأأأأأأأأرية ذات مهارات عالية  ‘21’ 
انوهة على  يع امل أأأأأأأأأأأأأأأتويات ع  طريق ديمة خيمة مؤاتية لبااك كتلة حرجة م  قدرات 

 نشأأأأأأأأ ة  املواره البشأأأأأأأأرية، ات أأأأأأأألم ت بيق ال لم االتياولوجيا ااالختيار أللرام تاذيح
 د افة الاي ة، ااملشاركة خذ الية ا ذلك، احء املشاكء، ات زيز الرفاا البشر ؛ 
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وياهة الدعم املادإ ألنش ة البحث االت وير ا تياولوجيات ال اقة املت دهة، احت ل  ‘22’ 
تا أأيق ال أأياسأأات احتايق ات أأاقها مع ال أأياسأأات الا اعية م  قبيء سأأياسأأات ال لم 

 ختيار؛االتياولوجيا ااال
هعم ال أياسأات اليت تزيد ا هماج املايل ات  ق مصأاهر الت ويء ااالسأتع ارات املباشأرة  ‘23’ 

 املوجهة تو االختيارات اليت تتااا    داا التا ية امل تدامة؛
كذالة مشولية االختيار، اال سأأأأأأأأأأأي ا في ا يت لق خاجملت  ات ايفلية ان أأأأأأأأأأأائها اشأأأأأأأأأأأباما،  ‘24’ 

ديء ن ات التياولوجيات انديدة انشأأأأأأأأأأأأأأر ا شأأأأأأأأأأأأأأاملل اال ُلدمثا  ليذالة    ييو  ت 
 ف وات د افية؛ 

 تش َّع الل اة على الاياإ مبا يلي:  ) ( 
مواصأأأأأألة اال أأأأأأ الق خدار ا كحاملة لواك ال لم االتياولوجيا ااالختيار اتادمي مشأأأأأأورة  ‘1’ 

رفي ة امل أأأتوى لل  لس االقتصأأأاه  ااالجت اعي اان  ية ال امة خشأأأف  م أأأائء ال لم 
 االتياولوجيا اارادسة ااالختيار ذات الصلة؛ 

االت اال لم اهار امل أأأأأأأأأأأأأأأأاعأأدة على تبيأأا    يأأة هار تياولوجيأأا امل لومأأات ااالتصأأأأأأأأأأأأأأأأ ‘2’ 
، ع  طريق ال  ء 2030التياولوجيا ااالختيار خاعتبار ا عااصأأأأأأر متيل ا ة ة عاإ 

مبعاخة حمذء يتو  التل يى االس اتي ي لتوفم نظرة استشرافية خشف  االجتا ات الذائاة 
األ ية ا جماالت ال لم االتياولوجيا ااالختيار ا الا اعات الرئي أأأأأأية م  االقتصأأأأأأاه، 

 اتوجيص اال ت اإ د  التياولوجيات انديدة االااشمة؛
الاظر ا مأأأأأدى توا إ ع لهأأأأأا مع  ع أأأأأا  ايفأأأأأافأأأأأء الأأأأأداليأأأأأة األةرى امل ايأأأأأة خأأأأأال لم  ‘3’ 

، ادسأأأأأأأأأأأأهامص 2030االتياولوجيا ااالختيار امع انهوه املبحالة لدعم تاذيح ة ة عاإ 
 فيها اتي لتص را؛ 

بيات االشأأأأأأأأأأراكات خل خمتلر املاظ ات االشأأأأأأأأأأبيات دذكاك الوعي خف ية دقامة الشأأأأأأأأأأ ‘4’ 
امل اية خاسأأأأأأتشأأأأأأراا آفات التياولوجيا اتي أأأأأأم ذلك، خالت اا  مع  صأأأأأأحا  املصأأأأأألحة 

 اآلةري ؛ 
اة ة ع ء  هيس  خاخا الصأأأأأأأأأأأأأأأاهرة ع  املؤمتر  2030الاهوم، افاا لراح ة ة عاإ  ‘5’ 

  ت أأأأأأأألم ال لم االتياولوجيا ، خالت اا  الدايل ا ميدا(7)الدايل العالث لت ويء التا ية
أللرام التا ية، مبا ا ذلك خااك الادرات اناء التياولوجيا افق  حياإ اشرا  متذق 

 عليها؛
توعية اا  ي ال ياسات خ  لية االختيار احتديد الذرى الاصة املتاحة للبلدا  الاامية  ‘6’ 

ختيار انديدة اليت لالسأأأأأأتذاهة م   حا االختيار، مع ديالك ا ت اإ ةاى الجتا ات اال
 ميي     تتيح دميانيات جديدة للبلدا  الاامية؛ 

__________ 

 ، املرفقي69/313قرار ان  ية ال امة  (7) 



 
E/2018/31 

E/CN.16/2018/4 

 

18-08482 26/40 

 

هعم انهوه الرامية د  خااك الادرات على ا أأأأأأأأأأأأأأأع تياولوجيات جديدة ات وير الاائم  ‘7’ 
ماها ااسأأأأأأتلدامه ا انشأأأأأأر ا ا البلدا  الاامية، اال سأأأأأأي ا ا  قء البلدا  منوا االدا  

 دا  الاامية لم ال احلية؛انزرية الصلمة الاامية االبل
حتديد اآلليات الالومة لتح أأأأأأأأأأأأل الادرات ا البلدا  الاامية ا جما  ال اقة املت دهة،  ‘8’ 

مبا ا ذلك الادرات على ا أأأأع سأأأأياسأأأأات اكحلك ة ى ا نظ ة مرنة، اتداخم ترمي 
 د  حت أأأأل الادرات على اسأأأأتي ا  تياولوجيات ال اقة املت دهة اصأأأأيانتها اتيييذها

 مع ال يات ايفلي؛
ال  ء خشأأيء اسأأتباقي على ت زيز اتاشأأيى الشأأراكات على الصأأ يد ال املي ا جماالت  ‘9’ 

لح  ي أأأأأأتتبع مشأأأأأأاركة ال لم االتياولوجيا ااالختيار أللرام التا ية امل أأأأأأتدامة، األمر ا
جت أأيد اسأأتشأأراا آفات التياولوجيا ا خلورة ن ات مشأأاريع هالية حمدهة  الل اة ا ) (

م   جء دجراك اوا حمدهة اردا، ات وير انشأأأأأأأر التياولوجيا، ااختاذ مباهرات لبااك 
) ( اسأأأأأأتيشأأأأأأاا  قدرات املواره البشأأأأأأرية ا جماالت ال لم االتياولوجيا ااالختيار؛ ا

مناذج متويء اختيارية امواره  ةرى ت أأأأأأأأهم ا ت زيز قدرات البلدا  الاامية ا املشأأأأأأأأاريع 
 ااالختيار؛ جيا جماالت ال لم االتياولو ااملباهرات الت اانية ا

اسأأأأتيشأأأأاا سأأأأبء ااسأأأأائء دجراك ع ليات هالية لتاييم ااسأأأأتشأأأأراا آثار التياولوجيا  ‘10’ 
املت دهة في ا يت لق خالتياولوجيات الاائ ة اانديدة االااشأأأأأأأأأأأأأأأمة اآثار ا على ال اقة 

رة جملأاالت التا يأة ا ذلأك املاأأاقشأأأأأأأأأأأأأأأأات املت لاأأة خا أأاذج ا ها االيذأأاكات الرق يأأة، مبأا
 ال ل ية االتياولوجية انديدة؛

هعم البلدا  ا جهوه ا الرامية د  حتديد االجتا ات املابلة املت لاة خاالحتياجات م   ‘11’ 
 خااك الادرات، خوسائء ماها ال  ليات االستشرافية؛

وسأأأأأأأأأأيلة مااقشأأأأأأأأأأة ااسأأأأأأأأأأتيشأأأأأأأأأأاا مناذج متويء اختيارية، م  قبيء االسأأأأأأأأأأتع ار املؤثر، ك ‘12’ 
الجتحا  جهات جديدة م   صأأأأأأأأأأأأأحا  املصأأأأأأأأأأأأألحة ااملبتيري  امصأأأأأأأأأأأأأاهر ر س املا  
االسأأأأأأأأأتع ار  الالوإ جملاالت ال لم االتياولوجيا اارادسأأأأأأأأأة ا فاه حلو  م أأأأأأأأأتادة د  

 االختيار، خالت اا  مع املاظ ات األةرى، ح   االقتضاك؛
 ر، خالت اا  مع املؤسأأأأأأأ أأأأأأأات ذاتت زيز خااك الادرات االت اا  ا جما  البحث االت وي ‘13’ 

فيها اكاالت األمم املتحدة امل اية، اال  ء م   جء تي أأأأأأأأأأأأأم ت زيز الاظم  الصأأأأأأأأأأأأألة، مبا
االختيارية اليت تدعم املبتيري ، اال سأأأأأأأأأي ا ا البلدا  الاامية، م   جء ت زيز جهوه م 

 الرامية د  ا سهاإ ا حتايق التا ية امل تدامة؛
اه  قصأأأأأأأأأأأأأأأص الا اح ا فضأأأأأأأأأأأأأأأء امل ارسأأأأأأأأأأأأأأأات، اكحلك ا ةذاقات توفم ماتدى لتب ‘14’ 

االتحديات الرئي أأأأأية، االت لم م  نتائج ال  ليات االسأأأأأتشأأأأأرافية امناذج االختيار ايفلية 
الااجحة اهراسأأأأأأأأأأات اواالت ا فراهية االت ار  خشأأأأأأأأأأف  ت أأأأأأأأأألم ال لم االتياولوجيا 

ا الااشأأأأأمة انديدة، ا دطار اارادسأأأأأة أللرام االختيار، مبا ا ذلك ت بيق التياولوجي
عالقة تيافلية مع تياولوجيا امل لومات ااالتصأأأأأأأأأأأاالت، م   جء حتايق تا ية شأأأأأأأأأأأاملة 
ام أأأأأتدامة، اتباه  الاتائج مع  يع كيانات األمم املتحدة امللتصأأأأأة، خ أأأأأبء ماها آلية 
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تي أأأأأم التياولوجيا اماتدا ا الح  يضأأأأأم  صأأأأأحا  املصأأأأألحة املت دهي  امل أ خت أأأأألم 
 امل تدامة؛ لم االتياولوجيا ااالختيار أللرام   داا التا يةال 

مواصلة الاياإ خدار نشى ا التوعية خإميانات دسهاإ ال لم االتياولوجيا ااالختيار ا  ‘15’ 
م  ةال  تادمي ا سهامات الذاية، ح   االقتضاك، د  ع ليات  2030ة ة عاإ 

الاتائج اامل ارسأأأأأأأات ال أأأأأأألي ة ا جماالت األمم املتحدة ا يمادا ذات الصأأأأأأألة، اتباه  
 ال لم االتياولوجيا ااالختيار خل الدا  األعضاك الم ا؛

ت أأأأأأأأأأأأأليى الضأأأأأأأأأأأأأوك على   ية ما تاوإ خص الل اة م  ع ء في ا يتصأأأأأأأأأأأأأء ختاذيح امتاخ ة  ‘16’ 
جماالت تياولوجيا امل لومات ااالتصأأأأأأاالت اال لم االتياولوجيا ااالختيار ذات الصأأأأأألة 

لتا ية امل أأأأتدامة، على    ياوإ رئيس الل اة ختادمي تارير ا االسأأأأت را أأأأات خف داا ا
ااالجت اعات املااسأأبة اليت ياظ ها اجمللس االقتصأأاه  ااالجت اعي ااملاتدى ال أأياسأأي 

 الرفيع امل توى امل أ خالتا ية امل تدامة ااملاتديات األةرى ذات الصلة؛ 
امل اية خت أأألم ال لم االتياولوجيا أللرام التا ية اناة  ت زيز ات  يق الت اا  خل الل اة ‘17’ 

ا أأأع املر ة، مبا ا ذلك تباه  امل ارسأأأات ال أأألي ة االدراس امل أأأتذاهة م  همج املاظور 
 انا اين ا صاع ال ياسات ال امة ا جماالت ال لم االتياولوجيا ااالختيار اتاذيح ا؛ 

 ة االتا ية على الاياإ مبا يلي:يش َّع مؤمتر األمم املتحدة للت ار  )ج( 
ال  ي خشيء استباقي د  توفم الت ويء م   جء توسيع ن ات است را ات ال ياسات  ‘1’ 

املت لاأأة خأأال لم االتياولوجيأأا ااالختيأأار، مع التأأفكيأأد على األ يأأة البأأاللأأة لأأدار تياولوجيأا 
التياولوجيا ااالختيار امل لومات ااالتصأأأأأأأأأاالت ا متيل خااك الادرات ا جماالت ال لم ا 

اارادسأأأأة ااسأأأأتلدامها، اتاذيح التوصأأأأيات الصأأأأاهرة ع  تلك االسأأأأت را أأأأات، ح أأأأ  
 االقتضاك، خت اا  اثيق مع اكاالت األمم املتحدة ااملاظ ات الدالية؛ 

الاظر ا جداى دهراج عااصأأأأأأر االسأأأأأأتشأأأأأأراا االسأأأأأأ اتي ي اتاييم الاظم ا ييولوجية  ‘2’ 
 رام ال أأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأأات املت لاة خال لم االتياولوجيا ااالختيار الرق ية ا ع ليات اسأأأأأأأأأأأأأأت

 اتياولوجيا امل لومات ااالتصاالت، خإهراج فصء خمصص رحا املوا يع احت اال؛ 
توسأأأيع دطار االسأأأت را أأأات الوطاية لل أأأياسأأأات املت لاة خال لم االتياولوجيا ااالختيار  ‘3’ 

ال كيز خصأأأورة حمدهة على اتباق ُ ج  خلية دهماج   داا التا ية امل أأأتدامة، مبا ا ذلك
 تركز على قاعدة اررإ ا تااا  االختيار اا هماج االجت اعي؛

التل يى لتادمي آةر ما ي أأأأأأأأأأأأأأأت د م  م لومات خصأأأأأأأأأأأأأأأورة هارية ع  التادإ ايفرو ا  ‘4’ 
البلدا  اليت  جريل را است را ات لل ياسات املتصلة خال لم االتياولوجيا ااالختيار، 

 ة تلك البلدا  د  تادمي تاارير د  الل اة ع  التادإ ايفرو االدراس امل أأأأأأأأأأأأأأأتذاهةاهعو 
 التوصيات؛  االتحديات اليت تواجهص ا تاذيح

تشأأأ يع اجمللس االسأأأتشأأأار  للاضأأأايا انا أأأانية التاخع لل اة على تادمي دسأأأهامات ا  ‘5’ 
  التادإ ايفرو ا مدااالت الل اة ااثائاها املتصأأأأأأأأأأألة خال أأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأات، اتادمي تارير ع

ات الدارات ال أأاوية لل اة، احت أأل دهماج املاظور انا أأاين ا اسأأت را أأات ال أأياسأأ
 ااالختياري املت لاة خال لم االتياولوجيا
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 العتماده المجلس تلى مقدم مقرر مشروع - با  
 : التايل املارر مشراق خاعت اه ااالجت اعي االقتصاه  اجمللسه  الل اةُ   يضا توصي - 2
 

 والعشةةةةةةرين الحادية دورتها عن التنمية ألغراض والتكنولوجيا العلم بتسةةةةةةخير المعنية اللجنة تقرير  
  ووثائقها والعشرين الثانية لدورتها المؤقت األعمال وجدول

  ااالجت اعي، االقتصاه  اجمللس د  
 هاردا ع  التا ية أللرام االتياولوجيا ال لم خت أأأأأألم امل اية الل اة ختارير عل ا ليى ( ) 
 ؛(1)اال شري  اواهية

 يار جدا  األع ا  املؤقل للدارة العانية اال شري  لل اة ااثائاها على الاحو الواره  هنااي  ) ( 
 ي ةرى تاظي ية ام ائء األع ا  جدا  دقرار - 1 
 الصأأأأأأأأأأأأأأأ يدي  على امتاخ تها امل لومات  عجملت ال املية الا ة نتائج تاذيح ا ايفرو التادإ - 2 

 ي االدايل ا قلي ي
 

  الوثائق    
 ال اإ األمل تارير  
 :األالوية ذاا املو وعا : التا ية أللرام االتياولوجيا ال لم ت لم - 3 
 ؛امل تدامة التا ية ا ال ريع التياولوجي التلم  ثر ( )  

 
 الوثائق     

 ال اإ األمل تارير   
 التيير، على قأأأأاهرة جمت  أأأأات خاأأأأاك ا ااالختيأأأأار االتياولوجيأأأأا ال لم هار ( )  

 ي املواط  علوإ دسهاإ ماها خ بء
 

 الوثائق     
 ال اإ األمل تارير   
 يااالختيار االتياولوجيا ال لم سياسات خاست را ات املت لاة التاارير عرم - 4 
 يلل اة اال شري  العالعة للدارة اآلةري  امليت  ا عضاك الرئيس انتلا  - 5 
 يااثائاها لل اة اال شري  العالعة للدارة املؤقل األع ا  جدا  - 6 
  ياال شري  العانية هاردا  ع ا  ع  الل اة تارير اعت اه - 7 

__________ 

 (يE/2018/31) 11، امللحق رقم 2018لل  لس االقتصاه  ااالجت اعي، الوثائق الرمسية  (1) 

https://undocs.org/ar/E/2018/31


E/2018/31 

E/CN.16/2018/4 
 

 

29/40 18-08482 

 

  الثاني الفصل
 ومتةةابعتهةةا المعلومةةات لمجتمع العةةالميةةة القمةةة نتةةائج تنفيةةذ في المحرز التقةةدم  

  والدولي اإلقليمي الصعيدين على
 
 يار/مايو اا  15م  جدا   ع ارا ا جل أأأأأأأأأأأأأأتها العالعة امل اوهة ا  2نظرت الل اة ا الباد  - 3

 ي اكانل الوثائق التالية م را ة عليها: 2018 يار/مايو  18 ا 17جل تيها ال اخ ة االعاماة امل اوهتل ا 
تاذيأأأح نتأأأائج الا أأأة ال أأأامليأأأة جملت ع امل لومأأأات تارير األمل ال أأأاإ ع  التاأأأدزإ ايفرو ا  ) ( 

 (؛ A/73/66-E/2018/10امتاخ تها على الص يدي  ا قلي ي االدايل )
 تارير موجز  عدتص  مانة مؤمتر األمم املتحدة للت ارة االتا ية ع  اجت اق فريق الداك ( ) 
 2017تشأأأأأأأأأأأأأأأأأأريأأأأ  الأأأأعأأأأأأأأاين/نأأأأوفأأأأ أأأأد  8د   6 الأأأأأأأأدارات الأأأأأأأأح  عأأأأاأأأأأأأأد ا جأأأأاأأأأيأأأأر مأأأأ  ملأأأأأأأأا خأأأأل

(E/CN.16/2018/CRP.1؛) 
تارير موجز  عأأدتأأص  مأأانأأة مؤمتر األمم املتحأأدة للت أأارة االتا يأأة ع  تاذيأأح نتأأائج الا أأة  (ج) 

 (ي E/CN.16/2018/CRP.2) 2017ال املية جملت ع امل لومات، 
 استهالليةي  يار/مايو،  ه  نائ  الرئيس ) الاريا( مبالحظات 15 اا انل ة العالعة، امل اوهة ا - 4
 املتحدة األمم مؤمتر  مانة ارئيس االلوج أأأأأأتيات التياولوجيا شأأأأأأ بة مدير قاإ ذادا، انل أأأأأأة اا - 5

 ال رخيأأة اامل ليأأة  ملأأانيأأا اعأأء م  كأأء  خبيأأا  ا ه ي ال أأاإ األمل تارير خ رم( األانيتأأاه) االتا يأأة للت أأارة
 يااراد ال  وهية

 ال امء الذريق رئيس:  مسا  م التالية الااا  حلاة  عضأأأأاك عرا أأأأا قدإ  يضأأأأا، ذادا انل أأأأة اا - 6
 املت دهي  املصلحة ألصحا  االستشار  الذريق ارئي ة(؛ الداويء) فون ييا خايديتو الت اا ، خت زيز امل أ
 الدايل لالحتاه ال امة االسأأأأأأأأأأأأأأأ اتي ية شأأأأأأأأأأأأأأأ بة ارئيس؛ آمور سأأأأأأأأأأأأأأأانل لل ا ن نل، دهارة مباتدى امل أ

 التادمية، االتصأاالت راخ ة ا ال املية ااالسأ اتي ية ال أياسأات امديرة؛ مارياي أيو كاتالل  لالتصأاالت،
 يدس  وي    نرييل

 ،الراسأأأأأأأأأأأأي االحتاه اعلو ما  ه  خيانات د  ااسأأأأأأأأأأأأت  ل للباد ال امة مااقشأأأأأأأأأأأأتها الل اة اخد ت - 7
 املتحأأدة اامل ليأأة اكاأأدا، اخولاأأدا، األمريييأأة، املتحأأدة االواليأأات ،ال أأأأأأأأأأأأأأأ وهيأأة ال رخيأأة اامل ليأأة ،االدتلأأا 
 ينيبا  ع  ااملراق  ،الش الية ا يرلادا ال ظ ى لدي انيا

 ي الدالية الت ارة لرفة ع  املراق  خبيا   يضا ا ه  - 8
اخا  أأأأأأأأأأأأافة د  ذلك،  ه  خبيا  كء م  اعء ماظ ة تياولوجيا امل لومات م   جء التليم، ا ي  - 9

ماظ ة لم حيومية ذات مركز اسأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأار  لدى اجمللس االقتصأأأأأأأأأأأأاه  ااالجت اعي، ااعء  يمة ا ن نل 
  اك ااألرقاإ امللصصة، ا و  حد كيانات ق اق األع ا  امل ت دة لدى الا ة ال املية جملت ع امل لوماتيلألمس
 

https://undocs.org/ar/A/73/66-E/2018/10
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2018/CRP.1
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2018/CRP.2
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  اللجنة اتخذته الذي اإلجرا   
  ومتابعتها المعلومات لمجتمع العالمية القمة نتائج تنفيذ في المحرز التقدم تقييم  

 خ اوا  قرار مشأأأأأأأأأراق الل اة على م را أأأأأأأأأا كا   مايو،/ يار 18 ا امل اوهة العاماة، انل أأأأأأأأأة ا - 10
 على خاأأاك الرئيس قأأدمأأص ،“امتأأاخ تهأأا امل لومأأات جملت ع ال أأامليأأة الا أأة نتأأائج تاذيأأح ا ايفرو التاأأدإ تاييم”

 مشأأأأأراق خف  الل اة ا ُخلمللي فاى ا نيليزية خالللة رمسية لم ارقة ا ت  ي ص اجرى رمسية لم مشأأأأأاارات
 يالدناجمية امليزانية ا آثار  ية عليص ت ت  ال الارار
 يخبيا  األمرييية املتحدة الواليات اعء  ه  نذ ها، انل ة اا - 11
 الذصء انظر) خاعت اها ااالجت اعي االقتصاه  اجمللس ا اصل الارار مشراق الل اة ااعت دت - 12

 (ياألا  الارار مشراق  لر، الذرق األا ،
  



E/2018/31 

E/CN.16/2018/4 
 

 

31/40 18-08482 

 

  الثالث الفصل
  التنمية ألغراض والتكنولوجيا العلم تسخير  

 
 :األولوية ءوا الموضوعان  
دور العلم والتكنولوجيةةا واالبتكةةار في تحقيق زيةةادة  بيرة في حصةةةةةةةةةةةةةة ال ةةاقةةة المتجةةددة بحلول  )أ( 

  20٣0 عام
بنا   فا ات رقمية لالسةةةةةةةتفادة من التكنولوجيات القائمة والنا ةةةةةةة ة، مع التر يز بوجه خا  على  )ب( 

 األبعاد المتعلقة بالق ايا الجنسانية والشباب. 
 اال أأأأأأأاخ ة اال أأأأأأأاهسأأأأأأأة االراخ ة العانية جل أأأأأأأادا ا  ع ارا جدا  م  3 الباد ا الل اة نظرت - 13

 : عليها م را ة التالية الوثائق اكانلي مايو/ يار 18 ا 17 ا 16 ا 15 ا 14 ا امل اوهة االعاماة
هار ال لم االتياولوجيا ااالختيار لتحايق وياهة كبمة ا حصأأأأأأأأة ال اقة املت دهة الو   ) ( 

 (؛E/CN.16/2018/2) 2030عاإ 
االسأأتذاهة م  التياولوجيات الاائ ة االااشأأمة، مع ال كيز خااك اليذاكات الرق ية ألجء  ) ( 

 (؛ E/CN.16/2018/3خشيء ةاى على الُب د انا اين االُب د املت لق خالشبا  )
تشأأأأأأأأأأأأأأأري   8د   6تارير فريق الداك ملأأا خل الأأدارات امل اوه ا جاير ا الذ ة م   )ج( 

 (يE/CN.16/2018/CRP.1) 2018العاين/نوف د 
 اواريا م أأأأأأأأأأأأأتديرة مائدة اجت اق الل اة عادت مايو،/ يار 14 ا امل اوهة األا ، انل أأأأأأأأأأأأأة اا - 14

 جمت  ات دقامة هعم :ايفلي مل توىا د  ال املي امل توى م  ”امل او  2018 ل اإ اجمللس مو وق خشف 
 ال لوإ اوير: م  كء  فيص شأأأأأأأأارك “االريذية اوضأأأأأأأأرية ال أأأأأأأأياية املراكز ا الصأأأأأأأأ وه على اقاهرة م أأأأأأأأتدامة

 االتياولوجيا اال لم ال ايل الت ليم ااويرة؛  مونولاما سأأأأأأأأأأأأأأأاراا النيا، سأأأأأأأأأأأأأأأر  ا االبحوا االتياولوجيا
 خوليذيا هالة ا االتياولوجيا ال لوإ اوير انائبة؛ سأأأأأأأأأأأأأأامبو خرالان أأأأأأأأأأأأأأا راواريو ها ماريا  نلوال، ا ااالختيار
 مأأامولوكو  فريايأأا، جاو  ا االتياولوجيأأا ال لوإ ااويرة؛  ريأأدانأأدا كأأاراسأأأأأأأأأأأأأأأيو  جيأ الاوميأأات، املت أأدهة

 اال لوإ االتصأأأأأأأأأأأأأأأأأأاالت ااوير؛ لوا نيأأأأانأأأأدا وامبيأأأأا، ا ال أأأأايل الت ليم ااويرة؛ نلوخأأأأانيأأأأص - كوخأأأأايي يت
؛ ح أأأل تاوير رانا خاك أأأتا ، ا االتياولوجيا ال لوإ ااوير؛ ماسأأأميبانيص تي أأأيليص لي أأأوتو، ا االتياولوجيا

 كوخا  ااعال؛ كاخانياس  رايث ميليء املي أأيك، ا ا ن أأا  احاوت األطراا املت دهة الشأأؤا  اوير انائ 
 ي اليوارا خماطر م  للحد املتحدة األمم ميت  ااعء؛ للتا ية ا سالمي الباك ع  ااملراق ؛ اتايلاد
 املارر امل أأأأأأأتوى، الرفيع جزئص  ثااك اجمللس د  حتيء    على الل اة اتذال نذ أأأأأأأها، انل أأأأأأأة اا - 15

 لل اأأاقشأأأأأأأأأأأأأأأأة الرئيس  عأأدا الأأح  املوجز ،2018 يوليأأص/متوو 19 د  16 م  الذ ة ا نيويورك ا عاأأدا
 (يE/2018/71 انظر)

 ملؤمتر ال اإ األمل نائبة اسأأأأأأأأأأأأأأتهاليل خبيا   هلل مايو،/ يار 14 ا امل اوهة العانية انل أأأأأأأأأأأأأأة اا - 16
 يهارانل ديزاخيء االتا ية، للت ارة املتحدة األمم
 التلم  ثر” مو أأأأأأأأأوق خشأأأأأأأأأف  اواريا م أأأأأأأأأتديرة مائدة اجت اق الل اة عادت ذادا، انل أأأأأأأأأة اا - 17

 ا هار؛ 72/242 ال امة ان  ية لارار افاا ،“امل أأأأأأتدامة التا ية   داا حتايق على ال أأأأأأريع التياولوجي

https://undocs.org/ar/E/CN.16/2018/2
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2018/3
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2018/CRP.1
https://undocs.org/ar/E/2018/71
https://undocs.org/ar/A/RES/72/242
https://undocs.org/ar/A/RES/72/242


 
E/2018/31 

E/CN.16/2018/4 

 

18-08482 32/40 

 

 لل لرافيا، الوطاية ان  ية ا اال ل ية البيمية للصأأأأحافة االسأأأأ اتي ي امل أأأأتشأأأأار امل أأأأتديرة املائدة اجت اق
 م هد ا ا ن نل، اتاظيم دهارة  ستاذ:  مسا  م التالية الااا  حلاة  عضاك عرا ا اقدإي ريذيل  ندرا

 اوا جم وعة ا امل أأأأاعدة ااألسأأأأتاذة؛ شأأأأوندلر - ماير فيتور  اك أأأأذوره، جام ة لإلن نل،  اك أأأأذوره
 الباحعل اكبم؛ ااهي ر هانييء للتياولوجيا، ماسأأأأأأاتشأأأأأأوسأأأأأأتس م هد ا ا عالإ، اسأأأأأأائى خمتد الذضأأأأأأاك،
 موسأأأى االصأأأااعية، ال ل ية البحوا جملس ا األحيائي، ال   ا االنتاالية البحوا ملباهرة التاأ ااملدير
ي تورانل ديليا فالادا، ا االعاافة الت ليم اوارة ا الاى، اويومي اامل أأأأأأأتشأأأأأأأار(؛  فريايا جاو ) مالنلا
 ي فيديو شريى خ رم االشبا  لألطذا  الرئي ية املتحدة األمم جم وعة م  لوتيميس هانوفا  اقاإ
؛ كاخانياس  رايث اال أأأيد؛ ح أأأل ال أأأيد: م  كء  فيها شأأأارك حتاارية مااقشأأأة ذلك خ د اجرت - 18
 ااالتصاالت ا عالإ ااوير؛ نلاكا نلاكا خوت وانا، ا االتياولوجيا اال لوإ االبحوا انام ي الت ليم ااوير

؛ نلوخانيص - كوخايي  اال يدة؛ لوا اال يدة؛ ندالنلاماندالي س هامي اين دسواتيأ، الية ا االتياولوجيا،
؛  ريداندا كاراسأأأأأيو  اال أأأأأيدة؛ ميتزلر فيلي  سأأأأأوي أأأأأرا، ا لالتصأأأأأاالت االحتاه  لل يت  ال اإ ااملدير
 البيمة اوير انائ ؛ سأأأأامبو اال أأأأيدة؛ سأأأأيتشأأأأي رسأأأألما خولادا، ا ا لي انية االتصأأأأاالت ميت  ارئيس
 االواليات الصأأأأأأأأأأل ااعال؛  مونولاما اال أأأأأأأأأأيد؛  خياليي خاتريشأأأأأأأأأأيا لانا، ا ااالختيار االتياولوجيا اال لوإ
 ي لل ااقشة موجزا( الدامياييية ان هورية) الرئيس اعرمي نيبا  ع  ااملراق ؛ املتحدة
 العالث لل اتدى املشأأأاركل الرئي أأأل م  دحاطة د  الل اة اسأأأت  ل  يضأأأا، نذ أأأها انل أأأة اا - 19

 امل أأتدامة، التا ية   داا أللرام ااالختيار االتياولوجيا ال لم خت أألم امل أ املصأألحة  صأأحا  املت ده
 (ياملي يك) ماديوليا ساندافا  اةوا  ،(الياخا )  وشياو توشيا
 ذ  املو أأأأوق خشأأأأف  ناا  حلاة الل اة عادت مايو،/ يار 15 ا امل اوهة الراخ ة، انل أأأأة اا - 20

 خوجص ال كيز مع االااشأأأأأأأأأأأأأأمة، الاائ ة التياولوجيات م  لالسأأأأأأأأأأأأأأتذاهة رق ية كذاكات  خااك” العانية، األالوية
 ي “االشبا  انا انية األخ اه على ةاى
األانيتاه خ رم  اا انل أأأأأأة نذ أأأأأأها، قاإ مدير شأأأأأأ بة التياولوجيا االلوج أأأأأأتيات ارئيس  مانة - 21

(ي اُقدعمل عرام م  جان   عضأأأأأأأأأأأاك حلاة الااا  E/CN.16/2018/3تارير األمل ال اإ ذ  الصأأأأأأأأأأألة )
رسأأأيا؛ التالية  مسا  م: رئي أأأة جام ة علوإ امل لوماتية التاخ ة لووارة الت ليم ال ايل ا كوخا، ممياإ نيياها لا

ااويرة الشأأأؤا  األاراخية اامل أأأاااة ا مال ة،  يالنة هيّل؛ ارئي أأأة مديرية ال خية ااملواره البشأأأرية ا ان  ية 
األمرييية للاهوم خال لم، اعضأأأأأوة اجمللس االسأأأأأتشأأأأأار  للاضأأأأأايا انا أأأأأية التاخع لّل اة، شأأأأأميل ماليوإ؛ 

، صأأأأأأوفيا خيييلي؛ ارئي أأأأأأة ناة ا أأأأأأع املر ة، DotConnectAfricaااملؤسأأأأأأ أأأأأأة االرئي أأأأأأة التاذيحية جمل وعة 
ال يدة جمالدي  خم  ناسو  ) يرلادا( )ع  طريق رسالة خالذيديو(ي ا ه  خبيا   يضا كء م  كبم مدير  
ق أأأأأأأأأم ت أأأأأأأأألم ال لم االتياولوجيا لتحايق االسأأأأأأأأأتدامة ا األكاهمييات الوطاية لل لوإ اارادسأأأأأأأأأة اال   

ة(، فو  تميييا ؛ ااملب وا الاى للشأأأأأؤا  ال ل ية ا اوارة الارجية االت ارة )الواليات املتحدة األمرييي
 ا نيوويلادا، خي  للوك ا ي

 اخولادا، اكادا، التذيا، م  كء  اعلو خبيانات  ه  ذلك،  عابل اليت التحاارية املااقشأأأأأأأأأأأأأأأة اا - 22
 خل لل  اااة املتحدة األمم ا يمة لالتصاالت الدايل االحتاه اعلي   ع  فضال لي وتو، ع  ااملراق  اكوخا،
 ( لل ر ة املتحدة األمم  يمة) املر ة امتيل انا ل

https://undocs.org/ar/E/CN.16/2018/3
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 مركز ذات حيومية لم ماظ ة ا ي البيمي، ا شأأأأأأأأأراا مؤسأأأأأأأأأ أأأأأأأأأة ع  اعء كحلك  خبيا  ا ه  - 23
 ي ااالجت اعي االقتصاه  اجمللس لدى استشار 

 التاخ ة الذاية لل ا  الداةلي الاظاإ م  28 خاملاهة يتصأأأأأأأأء افي ا  يضأأأأأأأأا، نذ أأأأأأأأها انل أأأأأأأأة اا - 24
 االت لياات األسأأملة على الحاا  جا  الح  الل اة،  مل خبيا   ه  ااالجت اعي، االقتصأأاه  لل  لس

 ياكادا كوخا  اعال طرحها اليت
 املو أأأأأأوق خشأأأأأأف  ناا  حلاة الل اة عادت مايو،/ يار 16 ا امل اوهة ال أأأأأأاهسأأأأأأة انل أأأأأأة اا - 25
 املت دهة ال اقة حصأأأأأأأأأأأأأأأة ا كبمة  وياهة لتحايق ااالختيار االتياولوجيا ال لم هار” األا ، األالوية ذ 

 ي“2030 عاإ الو 
 األمم  يمة م  كء  ااعلي   انيبا  وامبيا ع  املراقبل   م  كء  خبيا   ه  نذ أأأأأأأأأأأأأأأها، انل أأأأأأأأأأأأأأأة اا - 26

 ي لالتصاالت الدايل ااالحتاه لل ر ة املتحدة
 

  اللجنة اتخذته الذي اإلجرا   
  التنمية ألغراض واالبتكار والتكنولوجيا العلم تسخير  

 م او  قرار مشأأأأأأراق مايو،/ يار 18 ا امل اوهة العاماة، جل أأأأأأتها ا الل اة على م را أأأأأأا كا  - 27
 لم مشأأأأأأأأأأأأاارات على خااك الل اة رئيس قدمص ،“التا ية أللرام ااالختيار االتياولوجيا ال لم ت أأأأأأأأأأأألم”

  يفاى خا نيليزية اُع م رمسية،
 (يالا  ا) جتوا ملي   الارار، مشراق مي ر خبيا  ا ه  - 28
 ي الدناجمية امليزانية ا آثار  ية عليص ت ت  ال الارار خف  الل اة ا ُخلملل - 29
 يخبيا  األمرييية املتحدة الواليات اعء ا ه  - 30
  لر، الذرق األا ، الذصأأأأأأأأأء انظر) خاعت اها اجمللس ا اصأأأأأأأأأل الارار مشأأأأأأأأأراق الل اة ااعت دت - 31

 (ي العاين الارار مشراق
 

  الرئيس من مقترح مقرر مشروع  
 يار/مايو، قررت الل اأة، خاأاك على اق اح م  الرئيس،     18ا انل أأأأأأأأأأأأأأأأة العأاماأة امل اوهة ا  - 32

االتياولوجيا ااالختيار لتحايق وياهة كبمة ا حصأأأأأأأأأة ال اقة حتيى عل ا ختارير األمل ال اإ ع  هار ال لم 
(، اتارير األمل ال اإ ع  خااك اليذاكات الرق ية ألجء E/CN.16/2018/2) 2030املت دهة الو  عاإ 

خشيء ةاى على الُب د انا اين االُب د املت لق االستذاهة م  التياولوجيات الاائ ة االااشمة، مع ال كيز 
 ي (E/CN.16/2018/3خالشبا  )

  

https://undocs.org/ar/E/CN.16/2018/2
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  الرابع الفصل
  واالبتكار والتكنولوجيا بالعلم المتعلقة السياسات استعراضات تقارير عرض  

 
 ي مايو/ يار 16 ا امل اوهة الام ة جل تها ا ا ع ار جدا  م  4 الباد ا الل اة نظرت - 33
 

 واالبتكار والتكنولوجيا بالعلم المتعلقة الجارية السةةةةةياسةةةةةات السةةةةةتعراضةةةةةات األولية النتائج عرض  
 واالبتكار والتكنولوجيا للعلم الجديد السياساتي واإلطار

 ا ااالختيار االتياولوجيا خال لم املت لاة ال أأأأأأأياسأأأأأأأات ق أأأأأأأم رئيس اسأأأأأأأتهاللية مبالحظات  ه  - 34
 يخاألانيتاه االلوج تيات التياولوجيا ش بة
 خال لم املت لق انديد ال أأأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأأأايت ا طار” مو أأأأأأأأأأأأأأأوق خشأأأأأأأأأأأأأأأف  ناا  حلاة الل اة اعادت - 35

 التاذيحية املديرة  هاردا ،“امل أأأأأتدامة التا ية أللرام االختيار لت ويء املتب ة االاهج ااالختيار االتياولوجيا
 يهانيو ديليايتا اال كيز، االتياولوجيا خالتحات امل أ ال  ء للذريق املشاركة

 ال أأامليأأة، اولو  ق أأة رئيس:  مسأأا  م التأأاليأأة الااأأا  حلاأأة  عضأأأأأأأأأأأأأأأأاك م  كأأء  عرا أأأأأأأأأأأأأأأأا اقأأدَّإ - 36
 ال ايل الوطأ امل هد ا ااالختيار االتياولوجيا خال لم املت لاة ال أأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأات خرنامج امدير؛ ااتيياز  لذره

 دهاردا، ا االشأأأأريية Blue Topaz Capital لشأأأأركة املؤسأأأأ أأأأة؛  رميوتو تاتيو ال امة، ال أأأأياسأأأأة لدراسأأأأات
 ي امي ي شيشي امل تدامة، التا ية   داا خمتد ام تشارة؛ مارموليلو  ندريا
 ع  املراقبل ع  فضأأأأأأأأأأأأأأأال االداويأء، ا الاأدا، الأدمياراطيأة، اليونلو  هوريأة اعلو خبيأانأات ا ه  - 37
 ياوامبيا الانا، النيا، سر 
يا للر  ااالجت اعية االقتصأأأأأأأأأأأأأأأاهية الل اة اعء م  كء  خبيا  ا ه  - 38  الدايل االحتاه ااعء آسأأأأأأأأأأأأأأأ

 يلالتصاالت
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  الخامس الفصل
  للجنة والعشرين الثانية للدورة اآلخرين المكتل وأع ا  الرئيس انتخاب  

 
 ي مايو/ يار 18 ا امل اوهة العاماة جل تها ا  ع ارا جدا  م  5 الباد ا الل اة نظرت - 39
 : اال شري  العانية لداردا  مسا  م التالية امليت   عضاك خالتزكية الل اة اانتلبل - 40

 الرئيس: 
 (الا  ا)تجوا  ملي   

 نوا  الرئيس: 
 ( خوت وانا) بايبوليدي كييلوين 
 (الصل) رافيو  وانا 
 ( الاريا) ماجور خي  

 يالياريا البحر اما اة الالتياية  مرييا ها  م  الرئيس نائ  انتلا  الل اة ا رجفت - 41
 ي اال شري  العانية هاردا د  الرئيس، نوا  خل م  املارر ت يل  يضا الل اة ا رجفت - 42
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  السادس الفصل
  ووثائقها للجنة والعشرين الثانية للدورة المؤقت األعمال جدول  

 
 اكا ي مايو/ يار 18 ا امل اوهة العاماة جل تها ا  ع ارا جدا  م  6 الباد ا الل اة نظرت - 43

 ي ااثائاها اال شري  اواهية لداردا املؤقل األع ا  جدا  مشراق تتض   رمسية لم ارقة عليها م را ا
 اجمللس ا اصأأأأأأأأأأأأل ااثائاها، اال شأأأأأأأأأأأأري  العانية لداردا املؤقل األع ا  جدا  الل اة ااعت دت - 44

 (ي خاك الذرق األا ، الذصء انظر) خاعت اه ا
  



E/2018/31 

E/CN.16/2018/4 
 

 

37/40 18-08482 

 

  السابع الفصل
 والعشرين الحادية دورتها عن اللجنة تقرير اعتماد  

 
 يار/مايو، عرم نائ  الرئيس ااملارر،  ي مل جتوا )الا  ا(،  18ا انل ة العاماة، امل اوهة ا  - 45

 (يE/CN.16/2018/L.1الدارة اواهية اال شري  )مشراق التارير ع  
 يالل اة  مل عليه ا ارهّ  خبيا ، اكوخا سلذاهار اعلي م  كء  ا ه  - 46
 ي ي الصخاست املارر د  اعهدت اال شري  اواهية خداردا املت لق التارير مشراق الل اة ااعت دت - 47

  

https://undocs.org/ar/E/CN.16/2018/L.1
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  الثامن الفصل
  الدورة تنظيم  

 
  ومدتها الدورة افتتاح - ألف 

 د  14 م  الذ ة ا جباير املتحدة األمم ميت  ا اال شأأأأأأأأأأأأأأأري  اواهية هاردا الل اة عادت - 48
 (يالعاماة د  األا  م ) جل ات مثاين الل اة عادت اقدي 2018 مايو/ يار 18
(ي الصأأأأل) رافيو  اانغ الرئيس، نائ  مايو،/ يار 14 ا امل اوهة للدارة، األا  انل أأأأة اافتتح - 49

 ي اال شري  اواهية للدارة رئي ا( الدامياييية ان هورية) لوميز خالسيدا الل اة اانتلبل
 الدايل لالحتاه ال اإ ااألمل لألانيتاه، ال اإ األمل م  كء  خبيا   ه  نذ أأأأأأأأأأأأأأها، انل أأأأأأأأأأأأأأة اا - 50

 ي لالتصاالت
  كياييلور، هيد   هار ا ،“ال ظي ة ال او  مع ناا ” خ اوا  حتاارية مااقشأأأأأأأأأأأأأأأة الل اة  جرت - 51
 هيبوشأأأأأيص، جاك الااا  حلاة ا اشأأأأأاركي  اراخا سأأأأأي   د  اسأأأأأي سأأأأأي،     ا دذاعي صأأأأأحذي ا و

؛ 2017 عاإ ا اليي ياك ا نوخء جائزة على ااوائز لووا  جام ة ا اويوية الذيزياك ا الذلر  األسأأأأأتاذ
 ا الذلر  االزميء  اك أأأأأأأذوره جام ة ا للريا أأأأأأأيات خو  رااو ليرسأأأأأأأي الذلر  األسأأأأأأأتاذ خياراو، اراجر
  فريايا، جاو  اعلي م  ااألسأأأأأأأأأأأأأأأملة الت لياات على ره الح   اك أأأأأأأأأأأأأأأذوره، جام ة كوليج،  ايداإ م هد

 ينيبا  ع  ااملراق  ا نلوال، ااملي يك،
 

  الح ور - با  
 ي E/CN.16/2018/INF/1تره قائ ة املشاركل ا الدارة ا الوثياة  - 52
 

  المكتل أع ا  انتخاب - جيم 
 ا امل اوهة ال شأأأأأأأأأأأأأأأري ، هاردأأا م  العأأاماأأة انل أأأأأأأأأأأأأأأأة ا خأأالتزكيأأة، انتلبأأل قأأد الل اأأة كأأانأأل - 53
 : مسا  م التالية اال شري  اواهية هاردا ميت   عضاك ،2017 مايو/ يار 12

 نوا  الرئيس: 
 (الا  ا) تجوا ملي   
 ( الصل) رافيو  وانا 
 ( الاريا) ماجور خي  
 (موريشيوس) سيناتامبو لي ال  دتيل نويء جووير 

 ،2018 مايو/ يار 14 ا امل اوهة لل اة، اال شأأأأأأأأأأأأأأأري  اواهية الدارة م  األا  انل أأأأأأأأأأأأأأأة اا - 54
 يالرئيس ماص  لشلء( الدامياييية ان هورية) لوميز خالسيدا انُتل 
 ي اماررا للرئيس نائبا( الا  ا) جتوا ملي   الل اة عيَّال نذ ها، انل ة اا - 55
 

https://undocs.org/ar/E/CN.16/2018/INF/1
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  األعمال وتنظيم األعمال جدول - دال 
 يار/مايو،  قّرت الل اة جدا   ع ارا املؤقل، على الواره ا  14ا انل أأأة األا  امل اوهة ا  - 56

 اا ما يلي نص جدا  األع ا :ي E/CN.165/2018/1/Corr.1ا  E/CN.16/2018/1الوثياتل 
 ي ةرى تاظي ية ام ائء األع ا  جدا  دقرار - 1 
 الصأأأأأأأأأأأأأأأ يدي  على امتاخ تها امل لومات جملت ع ال املية الا ة نتائج تاذيح ا ايفرو التادإ - 2 

 ياالدايل ا قلي ي
 :التا ية أللرام االتياولوجيا ال لم ت لم - 3 
 :األالوية ذاا املو وعا   
 الو  املت دهة ال اقة حصأأأأأأأأة ا كبمة  وياهة لتحايق ااالختيار االتياولوجيا ال لم هار ( ) 

 ؛2030 عاإ
 خوجص ال كيز مع االااشأأأأأأأأأأأمة، الاائ ة التياولوجيات م  لالسأأأأأأأأأأأتذاهة رق ية كذاكات  خااك ( ) 

 ياالشبا  انا انية خالاضايا املت لاة األخ اه على ةاى
 يااالختيار االتياولوجيا ال لم سياسات خاست را ات املت لاة التاارير عرم - 4 
 يلل اة اال شري  العانية للدارة اآلةري  امليت  ا عضاك الرئيس انتلا  - 5 
 يااثائاها لل اة اال شري  العانية للدارة املؤقل األع ا  جدا  - 6 
 ياال شري  اواهية هاردا ع  الل اة تارير اعت اه - 7 

 رمسية لم ارقة ا الوارهة خصأأأأأأأأأأأأيلتص املا ح األع ا  تاظيم الل اة  قرت  أأأأأأأأأأأأها،نذ انل أأأأأأأأأأأأة اا - 57
 يفاى ا نيليزية خالللة ع  ل
ي مل جتوا )الا  أأأا( ليتو  تي أأأم  يار/مايو، عيال الل اة   16اا انل أأأة الام أأأة، امل اوهة ا  - 58

أللرام التا ية، اخي  ماجور ) الاريا( ليتو  مشأأراق الارار املت لق خأأأأأأأأأأأأأأأأأت أألم ال لم االتياولوجيا ااالختيار 
 تي م مشراق الارار املت لق خأتاييم التادإ ايفرو ا تاذيح نتائج الا ة ال املية جملت ع امل لومات امتاخ تهاي

 
  الوثائق - ها  

 ي ي اال شر  اواهية هاردا ا الل اة على امل را ة الوثائق قائ ة التارير  حا مرفق ا تره - 59
  

https://undocs.org/ar/E/CN.16/2018/1
https://undocs.org/ar/E/CN.165/2018/1/Corr.1
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  المرفق
  والعشرين الحادية دورتها في اللجنة على المعروضة الوثائق قائمة  

 
 ال اوا   ا الوصر خاد جدا  األع ا  رمز الوثياة

   
E/CN.16/2018/1 

 E/CN.16/2018/Corr.1 ا
 جدا  األع ا  املؤقل املشراح اتاظيم األع ا  1

A/73/66-E/2018/10 2 إ ايفرو ا تاذيأأأح نتأأأائج الا أأأة ال أأأامليأأأة  تارير األمل ال أأأاإ ع  التاأأأدز
 جملت ع امل لومات امتاخ تها على الص يدي  ا قلي ي االدايل

E/CN.16/2018/2 3 ) (  تارير األمل ال اإ ع  هار ال لم االتياولوجيا ااالختيار لتحايق وياهة
  2030كبمة ا حصة ال اقة املت دهة الو  عاإ 

E/CN.16/2018/3 3 ) (   تارير األمل ال اإ ع  خااك اليذاكات الرق ية ألجء االسأأأأأأأأأأأأأأأتذاهة م
التياولوجيات الاائ ة االااشأأأأمة، مع ال كيز خشأأأأيء ةاى على البُ د 

 انا اين االُب د املت لق خالشبا  
E/CN.16/2018/L.1 7  مشأأأأأراق تارير الل اة ع  هاردا اواهية اال شأأأأأري  )ُع عم ا ارقة لم

 رمسية خالللة ا نيليزية فاى( 
1CRP./16/2017E/CN.

) (
 (2018تشري  العاين/نوف د  6-8فريق الداك ملا خل الدارات )تارير  3  

2CRP./16/2017E/CN.
 2017تارير ع  تاذيح نتائج الا ة ال املية جملت ع امل لومات،  2 ) (

3CRP./16/2017E/CN.
 تارير رئيس الذريق ال امء امل أ خت زيز الت اا  2 )ج(

E/CN.16/2018/INF/1   قائ ة املشاركل 
 

 يhttp://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162018crp1_en.pdfمتاح م  الراخى:  ) ( 
 يhttp://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162018crp2_en.pdfمتاح م  الراخى:  ) ( 
 يhttp://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162018crp3_en.pdfمتاح م  الراخى:  )ج( 
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