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 موجز 
انقشأأأل الل اأأأة املعايأأأة لت أأأتك العلأأأم والتااولوجيأأأ  ألرأأأراع التا يأأأة،    ور أأأ  العشأأأري ،  ور  

، وانتعرضأأأل الت أأأد  ا أأأر    2030العلأأأم والتااولوجيأأأ    نأأأي ط تاليأأأ  املأأأة التا يأأأة امل أأأتدامة لعأأأ   
ومت لعتهأأ  ىلأأص اليأأعيدي  اإلقلي أأ. والأأدو . و إلضأأ  ة إىل  تاليأأ  نتأأ ئق ال  أأة الع مليأأة لت أأ  املعلومأأ  

هنأق ابلتاأ ر ايديأدة لأدىم تاليأ  أهأدا  التا يأة ”ذلك، نظر  الل اة   موضوىني ذوي أولويأة اأ ، 
“. 2030 ور العلأأأأأم والتااولوجيأأأأأ  وابلتاأأأأأ ر   ضأأأأأ  ع األمأأأأأ  ال أأأأأ ائ.  لأأأأأو  ىأأأأأ   ”و “ امل أأأأأتدامة

 متعل    نتعراض   ال ي ن   املتعل ة  لعلم والتااولوجي  وابلتا ر. وتض ال الدورة أيض  جزءا
ت أأأتك العلأأأم والتااولوجيأأأ  وابلتاأأأ ر ألرأأأراع ”واىت أأأد  الل اأأأة مشأأأروى. قأأأراري  ىاواهن أأأ   

 “.ت ييم الت د  ا ر    تالي  نت ئق ال  ة الع ملية لت   املعلوم   ومت لعته ”و “ التا ية
 ور العلأأم والتااولوجيأأ  وابلتاأأ ر   اي يأأق    ة صةأأكة   حيأأة ”اأأة موضأأوى. وااتأأ ر  الل  

لاأأأ ء صلأأأ ءا  رق يأأأة لالنأأأتل  ة مأأأ  التااولوجيأأأ   ال  ئ أأأة ”و “ 2030المل قأأأة املت أأأد ة  لأأأو  ىأأأ   
لوصأأأأأله   “ والا شأأأأأعة، مأأأأأ  الخصيأأأأأز لوجأأأأأع اأأأأأ ا ىلأأأأأص األلعأأأأأ   املتعل أأأأأة  ل ضأأأأأ   ايا أأأأأ نية والشأأأأأة  

ي أولويأة نأتاظر  يه أأ     ور أ  ا   يأة والعشأري . ونأأتحد  الل اأة جوانأن معياأة  أأ ي  موضأوىني ذو 
 املوضوىني ونتاظر  يه    ابجت  ع امل ةل للريق اخلرباء مل  لني الدورا ،  لتع وع م  اخلرباء.

ومياأأأأأأأأأأأأأأأأ  اباأأأأأأأأأأأأأأأأالع ىلأأأأأأأأأأأأأأأأص مزيأأأأأأأأأأأأأأأأد مأأأأأأأأأأأأأأأأ  املعلومأأأأأأأأأأأأأأأأ   ىأأأأأأأأأأأأأأأأ   ورة الل اأأأأأأأأأأأأأأأأة   املوقأأأأأأأأأأأأأأأأ   
http://unctad.org/en/Pages/CSTD.aspx. 
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 األول الفصل
 
 بشاهناا إجارااات اختاا  واالجتماعي االقتصادي اجمللس من تتطّلب اليت املسائل  

 إليها انتباهه يوجَّه اليت أو
 

 العتمادمها اجمللس على معروضان قرارين مشروعا - ألف 
 ابقتيأأأأأأأ  ي اللأأأأأأأس التا يأأأأأأأة ألرأأأأأأأراع والتااولوجيأأأأأأأ  العلأأأأأأأم لت أأأأأأأتك املعايأأأأأأأة الل اأأأأأأأة توصأأأأأأأ. - 1

 الت ليني: ال راري  مشروى.  ىت    وابجت  ى.
 
 األول القرار مشروع  
 ومتابعتها املعلومات جملتمع العاملية القمة نتائج تنفيذ يف احملرز التقدم تقييم  

 ،واالجتماعي االقتصادي اجمللس إن 
 ،(1)املعلوم   لت   الع ملية لل  ة اخلت مية الواثئق إىل يشري إ  
 ال  أة نتأ ئق مبت لعأة املتعلأق 2006 يوليأع/متأو  28 املأؤر  2006/46 قرار  إىل أيضا يشري وإ  

 مبوجةأع امل أادة الوبيأة وإىل، التا يأة ألرأراع والتااولوجيأ  العلأم لت أتك املعايأة الل اأة وانتعراع الع ملية
 ،الل اة إىل

 الت أأأد  لت يأأأيم املتعلأأأق 2016 يوليأأأع/متأأأو  27 املأأأؤر  2016/22 قأأأرار  إىل كاااذل  يشاااري وإ  
 ،ومت لعته  الع ملية ال  ة نت ئق تالي    ا ر 

 ايويأأأل” املعاأأأوع 2015 نأأأةت رب/أيلأأأو  25 املأأأؤر  70/1 الع مأأأة اي عيأأأة قأأأرار إىل يشاااري وإ  
 ،“2030 لع   امل تدامة التا ية املة ى ملا :

 2015  ي أأ رب/األو  صأأ نوع 16 املأأؤر  70/125 الع مأأة اي عيأأة قأأرار إىل أيضااا يشااري وإ  
 نتأأ ئق لتاليأأ  العأ   ابنأأتعراع لشأفع الع مأأة لل  عيأة امل أأتوى الر يأ  لالجت أأ ع اخلت ميأة الوثي أأة” املعاأوع
 لت أأأ  الع مليأأأة ال  أأأة رؤيأأأة أتصيأأأد الع مأأأة اي عيأأأة  يأأأع أىأأأ    الأأأ ي “املعلومأأأ   لت أأأ  الع مليأأأة ال  أأأة

 الث أأرا  وصشأألل، اآلع حأأى ا أأر  الت أأد  وقي أأل، التا يأأة حنأأو ويت أأع اإلن أأ ع حمأأور  جأأ م  معلومأأ  
 ،امل ت ةل ألجل توصي   وقدمل، والتحد  
 2016  ي أ رب/األو  صأ نوع 21 املأؤر  71/212 الع مأة اي عيأة قأرار إىل كذل  يشري وإ  

 ،التا ية ألرراع وابتي ب  املعلوم   تااولوجي  ت تك لشفع
 الع مليأة ال  أة نتأ ئق تاليأ    ا أر  الت أد  ىأ  العأ   األمأني لت ريأر االرتياح مع علما حييط وإ  
 ،(2)والدو  اإلقلي . اليعيدي  ىلص ومت لعته 

__________ 

 .A/60/687و  A/C.2/59/3 انظر (1) 

 (2) A/72/64-E/2017/12. 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/71/212
http://undocs.org/A/C.2/59/3
http://undocs.org/A/60/687
https://undocs.org/ar/A/72/64
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 امل أ ىدة    ور  ىلأص والتا يأة للت أ رة املتحدة األمم ملؤمتر الع   لألمني تقديره عن يعرب وإ  
 ،موىد    ال صر اآلن  الت رير إجن   ض  ع ىلص

 نأكوي   والتا ية للت  رة املتحدة األمم ملؤمتر ىشرة الرالعة الدورة ى د التقدير مع يالحظ وإ  
 ال أرار مأ  :(3)نأكوي م  يايأ نو” املعاونأة اخلت ميأة ووثي تهأ ، 2016 يوليأع/متو  22 إىل 17 م  اللخة  
 ،“والتا ية الت  رة ختد  ومايلة لل  ي  ش ملة ى ملية اقتي  ية ليعة اجت     التحّرك اللعل: إىل
 
 املعلومات جملتمع العاملية القمة نتائج تنفيذ استعراض التقييم:  

 ذلك؛ ىلص وحيث 70/125 الع مة اي عية ل رار الت    لتالي  يرحب - 1 
   امليأأأأأألحة أصأأأأأأح   مجيأأأأأأ  مأأأأأأ  امل دمأأأأأأة واملتاوىأأأأأأة الةاأأأأأأ ءة  إلنأأأأأأه م   يرحااااااب - 2 
 املعلوم  ؛ لت   الع ملية ال  ة نت ئق تالي    ا ر  للت د  الع   ابنتعراع
 ورؤيأأأأأة املعلومأأأأأ   لت أأأأأ  الع مليأأأأة ال  أأأأأة لاتأأأأأ ئق التأأأأأ    لتاليأأأأ  التزاماااااه أتكياااااد يعياااااد - 3 
 ؛2015 ى   لعد مل  الع ملية لل  ة العشري ابنتعراع
 لعأأأ   امل أأأتدامة التا يأأأة واملأأأة الع مليأأأة ال  أأأة ى ليأأأة لأأأني وثي أأأة مواءمأأأة ىلأأأص يشاااجع - 4 
 لتااولوجيأأأأ  الشأأأأ ملة امل أأأأ اة يأأأأرب  إذ، 70/125 الع مأأأأة اي عيأأأأة قأأأأرار إليأأأأع  ىأأأأ  ملأأأأ  و  أأأأ ، (4)2030

 إىل الوصأأأأو  أع ويالحأأأأ ، الل أأأأر ىلأأأأص وال ضأأأأ ء امل أأأأتدامة التا يأأأأة أهأأأأدا    وابتيأأأأ ب  املعلومأأأأ  
 ذاتع؛ حد   إمن ئي  وتمللع  التا ية مؤشرا  م  مؤشرا أيض  أصةح وابتي ب  املعلوم   تااولوجي 
   صةأأكة    ة اي يأأق   يت ثأأل 2030 ىأأ   املأأة أهأأدا  أحأأد أع جديااد ماان يؤكااد - 5 

 وابتي ب ؛ املعلوم   تااولوجي  إىل الوصو   را
 للضأأل، ملحأأو  لشأأال وانتشأأ ره  وابتيأأ ب  املعلومأأ   تااولوجيأأ  لتملأأور يرحااب - 6 
، ت ريةأأأ  املع أأأورة أرصأأأ ع مجيأأأ    انتشأأأر  حيأأأث، ال أأأواء ىلأأأص اخلأأأ ا وال ملأأأ ع العأأأ   ال ملأأأ ع إنأأأه م  
، جديأأأأدة جت ريأأأأة أى أأأأ   منأأأأ ذ  لظهأأأأور الأأأأ   وأ  أأأأحل، ابجت أأأأ ى. للتل ىأأأأل جديأأأأدة  رصأأأأ  وهيأأأأف 

 التحأد   ذاتأع الوقأل   ويالحأ ، األاأرى ال مل ى   مجي    والتا ية ابقتي  ي الا و   وأنه ل
 وانتش ره ؛ لتملوره  املتيلة والا شعة ريدةالل

 لأأني الرق يأة الل أوة قةيأل مأ ، صةأكة رق يأة   أأوا  وجأو  انأت رار القلا  ماع يالحاظ - 7 
 تعزيأأأز ماهأأأ  إجأأأراءا  اأأأال  مأأأ  مع يتهأأأ  يتعأأني   أأأوا  وهأأأ.، والرجأأأ   الا أأأ ء ولأأأني و االهأأأ  الةلأأداع
 ولاأأأ ء والتث يأأأ  ابنأأأتل  ة  أأأرا وإاتحأأأة التاللأأأة خللأأأ  الأأأدو  والتعأأأ وع الت ايايأأأة ال ي نأأأ   ليعأأأ  

 هاأأ ك أبع ويعأأخ ، املالئأأم والت ويأأل وابنأأتث  ر الث أأ   الأأخا  ىلأأص وا   ظأأة الل أأوي والتعأأد  ال أأدرا 
 املشأ رصة ضأ  ع ىلأص امليألحة أصأح   مجيأ  ويشأ  ، الرق يأة الل أوا  مأ  ص أزء ايا أني لأني   وة

 نأأأأأي   وب، ايديأأأأأدة التااولوجيأأأأأ   إىل املأأأأأرأة ووصأأأأأو  املعلومأأأأأ   جمت أأأأأ    والا أأأأأ ء لللتيأأأأأ   الا ملأأأأأة
 التا ية؛ ألرراع وابتي ب  املعلوم   تااولوجي 

__________ 

 (3) TD/519/Add.2 و Corr.1. 

 .70/1 الع مة اي عية قرار (4) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/TD/519/Add.2
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 تع أأأيم هأأأد  لتح يأأأق أن نأأأ. ىايأأأر وابتيأأأ ب  املعلومأأأ   تااولوجيأأأ  أبع يسااالم - 8 
 ولأني اي را يأة واملواقأ  الع ريأة واللعأ   الأدال  عأ   لأني ق ئ أة الرق ية الل وا  وأع الرق ية التااولوجي 
 الأأيت، 2030 لعأأ   امل أأتدامة التا يأأة املأأة مأأ   -9  ل  يأأة التزامأأع جديأأد مأأ  يؤصأأد ولأأ لك، ايا أأني
 إىل وال أأأع.، وابتيأأأ ب  املعلومأأأ   تااولوجيأأأ  ىلأأأص ا يأأأو   أأأرا   صةأأأكة    ة اي يأأأق إىل  أأأد 
، 2020 ىأأأأ    لأأأأو  منأأأأوا الةلأأأأداع أقأأأأل   اإلنخنأأأأل شأأأأةاة إىل واملي أأأأور الشأأأأ مل الوصأأأأو   أأأأرا تأأأأو ك

 لتا يأأأأأأأة ىأأأأأأأ مل. ى أأأأأأأل لأأأأأأأرانمق :2020   التوصأأأأأأأيل ى أأأأأأأل لأأأأأأأرانمق أايأأأأأأأة اليأأأأأأأد  هأأأأأأأ ا   ويالحأأأأأأأ 
 الع مل؛   وابتي ب  املعلوم   تااولوجي /ابتي ب 
 ىلأأص اخليأأوا وجأأع ىلأأص التشأأديد مأأ ، الع مليأأة ال  أأة لاتأأ ئق ايأأ ري التاليأأ  يالحااظ - 9 

 الرائأأدة الوصأأ ب  اليأأد  هأأ ا   تؤ يهأأ  الأأيت واأل وار، لأأع تضأأملل  الأأيت امليأألحة صأأ حةة ايهأأ   تعأأد 
، املعلومأأ   مب ت أأ  املعأأي املتحأأدة األمأأم و ريأق اإلقلي يأأة الل أأ ع وأ وار، الع أأل مل أأ را  مي أأرة لوصأله 
 إىل امل أ ىدة ت أدم   التا يأة ألرأراع والتااولوجيأ  العلأم لت تك املعاية الل اة لدور ت دير  ى  ويعر 
 املاظومة؛ نمل ط ىلص الع ملية ال  ة مت لعة لع لية تا يق جهة لوصلع وابجت  ى. ابقتي  ي اللس

 اللأأأ ي  املتعأأأد ي  امليأأألحة أصأأأح   لأأأني  ي أأأ  واملشأأأ رصة التعأأأ وع ومةأأأدأ ل ي أأأة يقااار - 10 
 2030 ىأأ   املأأة هب أأ  ت أألم واللأأ ي ، لأأدايته  ماأأ  املعلومأأ   لت أأ  الع مليأأة ال  أأة ى ليأأة هب أأ  ات أأ ل
 امل أأتدامة التا يأأة وأهأأدا  الع مليأأة ال  أأة أهأأدا  تأأدىم الأأيت األنشأأملة مأأ  العديأأد أع ويالحأأ ، لوضأأوح
 واألونأأأ  ، املأأأدين والت أأأ ، اخلأأأ ا وال ملأأأ ع، الدوليأأأة واملاظ أأأ  ، ا اومأأأ   قةأأأل مأأأ  تاليأأأ ه  جيأأأري

 جهة صل وم ؤولي   أل وار و   ، املتعد ي  امليلحة أصح   لني  ي   والشراص  ، والت اية األص  ميية
 ايه  ؛ تلك م 

 امل دمأأأة التالي يأأأة وموجزا أأأ  املتحأأأدة األمأأأم صيأأأ ان  مأأأ  العديأأأد لت أأأ رير علماااا حيااايط - 11 
 العلأأأم لت أأأتك املعايأأأة الل اأأأة إىل امل أأأد  املتحأأأدة لألمأأأم العأأأ   لألمأأأني ال أأأاوي الت ريأأأر إىأأأدا    صإنأأأه  

 اللأس قأرار   الأوار  التاليأ  مبوجأن لل اأة الشأةا. املوقأ  ىلص واملاشورة التا ية ألرراع والتااولوجي 
 الرئي أأيني املي أأري  لأأني وثيأأق لشأأال التا أأيق أايأأة إىل ويشأأك، 2007 يوليأأع/متأأو  25 املأأؤر  2007/8
 الل اة؛ وأم نة الع ل مل  را 
 الل أأأأأ ع ي أأأأأرتع الأأأأأ ي اإلقلي أأأأأ. اليأأأأأعيد ىلأأأأأص الع مليأأأأأة ال  أأأأأة نتأأأأأ ئق تاليأأأأأ  يالحاااااظ - 12 
 الع مليأأة ال  أأة نتأأ ئق تاليأأ    ا أأر  الت أأد  ىأأ  العأأ   األمأأني ت ريأأر   إليأأع أشأأك مأأ  حنأأو ىلأأص، اإلقلي يأأة
 ىلأص ويشأد ، اليأد  هأ ا   املتتأ ة اخلملأوا  ذلأك   مبأ ، والأدو  اإلقلي أ. اليعيدي  ىلص ومت لعته 
 ىلأص الخصيأز مأ ، اإلقلي يأة املاأ اق مأ  مامل أة صأل اأ ا لشأال  م اليت ال ض   مع ية مواصلة ضرورة

 أقر أ  الأيت املةأ    صأل وتملةيأق األهأدا  صأل اي يأق   مامل أة صأل تواجههأ  قد اليت والعوائق التحد  
 التا ية؛ ألرراع وابتي ب  املعلوم   تااولوجي  لت تك ا ا اهت    إيالء م ، الع ملية ال  ة

 لاتأأ ئق املتعأأد ي  امليأألحة أصأأح   تاليأأ  تا أأيق ى ليأأة مواصأألة أايأأة أتكيااد يكاارر - 13 
 أصأأأأأح   مجيأأأأ  لأأأأأني  ي أأأأ  والشأأأأأراصة التعأأأأ وع تشأأأأ ي  هبأأأأأد ،  ع لأأأأة أ وا   نأأأأأتتدا  الع مليأأأأة ال  أأأأة

 مأأأ  ورأأأكهم الع أأأل م أأأ را  مي أأأري لأأأني املعلومأأأ   وتةأأأ   ، الدوليأأأة املاظ أأأ   ذلأأأك   مبأأأ ، امليأأألحة
 ى وم ؛ التالي  ى لية ى  اإللالغ ارائق وما قشة اي ياه  يلز  اليت امل  ئل وايديد، امليلحة أصح  
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 الأيت الت ييم لي ان  ل  ىدة املعلوم   تو ك مواصلة ىلص امليلحة أصح   مجي  يشجع - 14 
 صي ان  ويدىو، الع ملية ال  ة حد    اليت األهدا  لتح يق يتعلق  ي   لالتي ب  الدو  اباي   يتعهده 
 هب ؛ تضملل  اليت املة  را  ى  معلوم   م  ي ت د مب  الةي ان  ق ىدة انتا    إىل املتحدة األمم

   الع مليأأأة لل  أأأة اخلت ميأأأة الواثئأأأق   الأأأوار ة التوصأأأي   إل را  امللحأأأة الضأأأرورة يؤكاااد - 15 
 ال ملريأأأة الت يي أأأ   إىأأأدا    ال ملريأأأة املتحأأأدة األمأأأم أ رقأأأة هبأأأ  ت أأأتعني لاأأأ. املا حأأأة التوجيهيأأأة املةأأأ   
 تااولوجيأأأ  لت أأأتك ىايأأأر إضأأأ  ة ذلأأأك   مبأأأ ، اإلمن ئيأأأة لل  أأأ ىدة املتحأأأدة األمأأأم ى أأأل وأاأأأر املوحأأأدة

 ت أأدم املعلومأأ   مب ت أأ  املعأأي املتحأأدة األمأأم  ريأأق ىأأرع الأأيت، التا يأأة ألرأأراع وابتيأأ ب  املعلومأأ  
 لشفهن ؛ امل  ىدة
 الةأل الأ ي 2006 مأ رس/آذار 27 املأؤر  60/252 الع مأة اي عيأة قرار إىل يشري - 16 

 ىلأص الع مليأة ال  أة مأ  وتأونس جايأ  مرحليت نت ئق مت لعة ىلص يشر  أع اللس إىل الع مة اي عية  يع
 ؛(1)املاظومة نمل ط

 ت أأأدم مواصأأألة إىل، 70/125 قرارهأأأ   ،  ىأأأل الع مأأأة اي عيأأأة أع إىل أيضاااا يشاااري - 17 
 والتااولوجيأأ  العلأأم لت أأتك املعايأأة الل اأأة اريأأق ىأأ ، الع مليأأة ال  أأة نتأأ ئق لتاليأأ  املتعل أأة ال أأاوية الت أأ رير
 اللأأس قأأرار   ىليأأع املايأأوا الاحأأو ىلأأص، الل اأأة  ور جديأأد مأأ  ويؤصأأد، اللأأس إىل، التا يأأة ألرأأراع
، املاظومأأة نملأأ ط ىلأأص  ملت لعأأة املعايأأة التا أأيق جهأأة  ىتةأأ ر  اللأأس إىل امل أأ ىدة ت أأدم  ، 2006/46
 وت يي ع؛ الع ملية ال  ة نت ئق تالي    ا ر  الت د  انتعراع وخب صة

 اختأ ذ لتلأ  ي املأوا ، املعلومأ   جمت أ  لاأ ء إا ر  ، تتت  أع الدو  جب ي  يهيب - 18 
 التا يأأأأأأأة اي يأأأأأأأق ويعأأأأأأأوط املتحأأأأأأأدة األمأأأأأأأم وميثأأأأأأأ ط الأأأأأأأدو  ال أأأأأأأ نوع مأأأأأأأ  يتوا أأأأأأأق ب انلأأأأأأأرا ي تأأأأأأأدلك أي

 أي اختأأ ذ ىأأ  ولالمتاأأ ع، أحأأوا م واي أأني اتمأأة ليأأورة املتضأأررة الةلأأداع ل أأا ع وابجت  ىيأأة ابقتيأأ  ية
 ال ةيل؛ ه ا م  تدلك

 حم ولأأأأأة هواتأأأأأ  ىلأأأأأص ا يأأأأأو  إما نيأأأأأة   ا  صأأأأأل ال أأأأأري  الا أأأأأو لاأأأأأوع يرحاااااب - 19 
 قأ  ري  نأياونوع العأ مل نا ع ني  م  أصثر أع يعي 2005 ى   ما  العري  الامل ط م  وابنتل  ة

 قي أأة أع ىل أأ ، الع مليأأة ال  أأة أهأأدا  مأأ  يتلأق مبأأ ، وابتيأأ ب  املعلومأأ   تااولوجيأأ  إىل الوصأأو  ىلأص
 والزراىأأأأة اليأأأأحة جمأأأأ ب    جديأأأأدة ومتا لأأأأة إلاخونيأأأأة وتملةي أأأأ   اأأأأدم   لاشأأأأوء تتعأأأأز  الت أأأأد  هأأأأ ا

 املتعل أأأأة واخلأأأدم   املدنيأأأة واملشأأأ رصة وا اوميأأأة وامل ليأأأة اإلمن ئيأأأة واخلأأأدم   الت  ريأأأة واألى أأأ   والتعلأأأيم
 املعلوم  ؛ جمت   لتملوير ه ئلة إما ان  يو ر ال ي األمر،  ملع مال 
 لتاللأأأة مت حأأأة رأأأك وابتيأأأ ب  املعلومأأأ   تااولوجيأأأ  أع القلااا  ابلااا  ماااع يالحاااظ - 20 
 تااولوجيأأ  ذلأأك   مبأأ ، والتااولوجيأأ  العلأأم ىلأأص املع أأو ة اآلمأأ   وأع الا ميأأة الةلأأداع مأأ  للعديأأد مي أأورة

 ت أأأأتك ضأأأأرورة ىلأأأأص ويشأأأأد ، اي ي هأأأأ  إىل نأأأأةيال الل أأأأراء معظأأأأم لعأأأأد جيأأأأد مل، وابتيأأأأ ب  املعلومأأأأ  
 ىلأص الرق يأة  لتااولوجيأ  اإلملأ   مهأ را  وتعزيأز، وابتي ب  املعلوم   تااولوجي   يه  مب ، التااولوجي 

 واملعر ية؛ الرق ية الل وتني ل د  ع   حنو
 ايأأأأد   وتملأأأأرح جديأأأأدة  رصأأأأ  تتأأأأيح وابتيأأأأ ب  املعلومأأأأ   تااولوجيأأأأ  أبع يساااالم - 21 
 ا يأأو    الا ميأأة الةلأأداع تواجههأأ  الأأيت الاأأربى للع ةأأ   للتيأأدي ملحأأة ضأأرورة هاأأ ك وأبع، جديأأدة

https://undocs.org/ar/A/RES/60/252
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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 األن نأأأية وا ي صأأأل املأأأوار  صل يأأأة وىأأأد  مواتيأأأة ليعأأأة تأأأو ر ىأأأد  قةيأأأل مأأأ ، ايديأأأدة التااولوجيأأأ   ىلأأأص
   ويهيأن، وتأد  ه  ومع يكهأ  التااولوجي  مبلاية املتيلة وامل  ئل والخالط وابنتث  ر وال درا  والتعليم

 وتعزيز، منوا الةلداع أقل ني   وب، الا مية للةلداع ص  ية موار  تو ك امليلحة أصح   جب ي  اليد  ه ا
 ي أأو  واقتيأ   رق يأ  مأأت ا  جمت أ  إجيأ   أجأأل مأ  وذلأك، إليهأأ  واملعأ ر  التااولوجيأ  ون أأل قأدرا   لاأ ء
 املعر ة؛ ىلص

 وخب صأأة، العأأري  الاملأأ ط ذا  الشأأةا   إىل الوصأأو    ال أأري   لا أأو أيضااا يساالم - 22 
 جمأأ ب    املتزايأأدة الرق يأأة للل أأوا  التيأأدي إىل امللحأأة ا  جأأة ىلأأص ويؤصأأد، الا أأو املت دمأأة الةلأأداع  

 الةلأأأداع  ااأأأل وانأأأتتدامه  إليهأأأ  الوصأأأو  وجأأأو ة تا ليلهأأأ  اي أأأل ىلأأأص وال أأأدرة الشأأأةا   هأأأ   تأأأوا ر
  ىأأم ىلأأص اأأ ا لوجأأع الخصيأأز مأأ ، لياهأأ  مأأ  و  األاأأرى واملاأأ اق الأأدال واملاتلضأأة واملتونأأملة املرتلعأأة

 األ ري ية؛ وال  رة الا مية الي كة ايزرية والدو  منوا الةلداع أقل
 حيأأأأد  ا  ولأأأأة األجهأأأأزة ت أأأو ه  لالتيأأأأ ب  ليعأأأأة إىل ابنت أأأأ   أبع كااااذل  يسااالم - 23 
 إىأ  ة يتمللن ذلك وأبع أى     ت يك   الشةا   مش لو يتةعه  اليت األى    من ذ    صةكة ت يكا 
 ابنأأأخاتي ي   و  واألجهأأأزة الشأأأةا   والت عأأأ   األ أأأرا  هبأأأ  ي أأأتتد  الأأأيت الملأأأرط   ج ريأأأة تلاأأأك

 التا ية؛ أهدا  لتح يق ابتي ب  شةا   انتتدا  نةل و  ا اومية
 رأأأك أو مت حأأأة رأأأك تأأأزا  ب وتملةي   أأأ  وابتيأأأ ب  املعلومأأأ   تااولوجيأأأ  أبع يسااالم - 24 
، الريليأأة املاأأ اق   يعيشأأوع ملأأ  وخب صأأة، الا ميأأة الةلأأداع مأأ  العديأأد   ال أأا ع ل  لةيأأة التاللأأة مي أأورة

 الاواح.؛ لع    امللحو  والتح   التملورا  صل ررم
 والل أأأوة الرق يأأأة الل أأأوة وأبع، تزايأأأد   اإلنخنأأأل م أأأتتدم. ىأأأد  أبع أيضاااا يسااالم - 25 
 إىل اإلنخنأأأل تأأو ر إما نيأأة     أأوة مأأأ  ا لعه أأ  حيأأث مأأ  ا أأأ ب  لعأأ    أيضأأ  تتحأأوبع املعر يأأة
 ىليهأأأأ  ا يأأأو  لل  أأأأتتدمني مياأأأ  الأأأيت واملهأأأأ را  واملعلومأأأ   اإلنخنأأأل إىل الوصأأأأو  نوىيأأأة     أأأوة

 تااولوجيأأ  بنأأتتدا  األولويأأة مأأاح لضأأرورة اليأأد  هأأ ا   وي أألم، ماهأأ  جياوهأأ  أع مياأأ  الأأيت والل ئأأدة
  ، امليأألحة أصأأح   تعأأد  ىلأأص ال  ئ أأة الأأاهق  يهأأ  مبأأ ، التا ريأأة هنأأق  تةأأ ع وابتيأأ ب  املعلومأأ  

 واإلقلي .؛ الواي اليعيدي  ىلص التا ية انخاتي ي   إا ر
 أن نأأ. هياأأل وإنشأأ ء مؤاتيأأة ليعأأة و يعأأة الةشأأرية ال أأدرا  لاأأ ء أبايأأة كااذل  يساالم - 26 

 امليأأألحة أصأأأح   لأأأني الشأأأراص   تعزيأأأز ىأأأ   ضأأأال، وابتيأأأ ب  املعلومأأأ   تااولوجيأأأ    جمأأأ   مأأأرع
 تااولوجيأ  تؤ يأع الأ ي الت ايأي الأدور تعزيز أجل م  جهو  م  تة لع م    الةلداع وم  ىدة املتعد ي 

 لتملأأأأأأوير العأأأأأأ مل. املأأأأأأؤمتر ى أأأأأأد ويالحأأأأأأ ، امل أأأأأأتدامة التا يأأأأأأة أهأأأأأأدا  لتح يأأأأأأق وابتيأأأأأأ ب  املعلومأأأأأأ  
 املعلومأأأ   تااولوجيأأأ  ت أأأتك” العأأأ   املوضأأأوع إاأأأ ر   2017 لعأأأ   والالنأأألاية ال أأألاية ابتيأأأ ب 
 /األو  تشأري  20 إىل 9 مأ  اللأخة   آيأرس لأوياس   “امل تدامة التا ية أهدا  لتح يق وابتي ب 

 ؛2017 أصتولر
 ىشأرة الرالعأة الأدورة   أال أل الأيت، لل  يأ  اإللاخونيأة الت أ رة تأو ك مبة  رة يرحب - 27 

، 2016 يوليأأع/متأأو  22 إىل 17 مأأ  اللأأخة   نأأكوي   املع أأو ة، والتا يأأة للت أأ رة املتحأأدة األمأأم ملأأؤمتر
 جتأد أع مأ  الا مية الةلداع لت اني اإللاخونية املة  ب  اال  م  الت  رة لتا ية جديدا هن   تو ر واليت

 جمأأأ     ال أأأدرا  لاأأأ ء أجأأأل مأأأ  الت ايأأأة امل أأأ ىدة توريأأأد مأأأ  للتع مأأأل اليأأأحيحة الملري أأأة أصأأأرب ل أأأهولة
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 ميااهأ  الأيت للأربامق واضأحة صورة ىلص ا يو  م  امل حنة ايه   ومتاني اإللاخونية للت  رة ابنتعدا 
 متو  ؛ أع

 التا يأأأأة ألرأأأأراع العأأأأري  الاملأأأأ ط لت ايأأأأة املعايأأأأة لل اأأأأة العأأأأ مل.  لت ريأأأأر علمااااا حياااايط - 28 
، امل أتدامة التا يأة ايلأز العأري  الاملأ ط ت ايأة :2016 لع   العري  الامل ط ت اية ح لة املعاوع امل تدامة
 مأ  ر يأ  م أتوى ىلأص الأدىوة لتعزيز ل    العري  الامل ط ياة تواصل اليت ايهو  ابهت    م  ويالح 

 املأط وضأ  اريق ى  اخليوا وجع وىلص، العري  الامل ط م توى ىلص للخالط مواتية ليعة  يعة أجل
 للتحأأد   التيأأدي لال لأأة واخلأأ ا العأ   ال ملأأ ىني لأأني شأأراص   وإق مأة العأأري   لاملأأ ط للأأرلط واايأة
 امليلحة؛ أصح   مجي  م  و لتع وع أثر إلحدا  املا نةة  ل وة التا ية املة ىليه  تاملوي اليت

 الل أأوا  ل أأد 70/125 الع مأة اي عيأأة قأرار   لأأع املتعهأأد ابلتأزا  جديااد ماان يؤكاد - 29 
 إىل الراميأة ايهأو  لأ   اأال  مأ ، ايا ني لني الرق ية الل وة ذلك   مب ، و االه  الةلداع لني الرق ية
 املتعأأد  وا تأأوى واملعأأ ر  املعلومأأ   ىلأأص ا يأأو  وإما نيأأة التاللأأة اي أأل ىلأأص وال أأدرة الأأخالط اي أأني
 تواجأع الأيت ا د ة  لتحد   الت ليم م ، الرق ية  لتااولوجي  اإلمل   ومه را  الرق ية وامله را  الل   

 الضع ؛ ح لة م  تع ين اليت واللع   اخل صة ابحتي ج   وذوي اإلى قة ذوي األشت ا
 م أ را  تاليأ  وتأدىم املتحأدة األمأم ماظ أ   اختأ    الأيت العديأدة  ملة  را  يرحب - 30 

 هأأأ   تاليأأ  أجأأأل مأأ  الع أأل مواصأأألة ىلأأص الع أأأل م أأ را  مي أأري مجيأأأ  ويشأأ  ، الع مليأأأة ال  أأة ى أأل
 امل  را ؛
   12 لا أأةة أقأأل اإلنخنأأل مأأ  الا أأ ء انأأتل  ة احت أأ   أع القلاا  ابلاا  مااع يالحااظ - 31 

 الل أأوة إىل ابنتةأأ   ويوجأأع، امل ئأأة   31 إىل منأأوا الةلأأداع أقأأل   الا أأةة هأأ   وتيأأل، الرجأأ   مأأ  امل ئأأة
 وابتيأ ب  املعلومأ   تااولوجيأ  ىلص املرأة حيو   ائرة ض   ق ئ ة تزا  ب اليت، ايا ني لني الرق ية

، األاأأأرى وابجت  ىيأأأة ابقتيأأأ  ية التا يأأأة وجمأأأ ب  والع  لأأأة التعلأأأيم لياهأأأ  مأأأ  جمأأأ ب    وانأأأتتدامه 
 صأأأل ومتاأأأني ايا أأأني لأأأني امل أأأ واة لتح يأأأق املتعلأأأق امل أأأتدامة التا يأأأة أهأأأدا  مأأأ  5 ا أأأد  مأأأ  متشأأي و 

 اأأأأأال  مأأأأأ  نأأأأأي   وب، املا نأأأأأةة التأأأأأدالك مجيأأأأأ  تتتأأأأأ  أع األىضأأأأأ ء  لأأأأأدو  يهيأأأأأن، واللتيأأأأأ   الا أأأأأ ء
 وابتيأأأأأأ ب  املعلومأأأأأأ   تااولوجيأأأأأأ  جمأأأأأأ     واللتيأأأأأأ   الا أأأأأأ ء لتث يأأأأأأ  صةأأأأأأكة تعزيأأأأأأزا  انأأأأأأتحدا 
   وال يأأأ  ة وابلتاأأأ ر األى أأأ   ور  ة والع أأأل ابنأأأتع    نأأأةيل ىلأأأص التااولوجيأأأ  هأأأ     ومشأأأ رصته 

 ا توى؛ إنت  
 اليأأو  وماهأأ ، ايا أأني لأأني الرق يأأة الل أأوة نأأد إىل ا    أأة العديأأدة املةأأ  را  يالحااظ - 32 

 وإاالط(، لالتي ب  الدو  اباي  ) وابتي ب  املعلوم   تااولوجي  جم     اللتي   ملش رصة الدو 
 وتع أأيم ايا أأني لأأني امل أأ واة وجأأوائز الرق أأ. العيأأر   ايا أأني لأأني امل أأ واة أجأأل مأأ  الع مليأأة الشأأراصة
 لأأني لل  أأ واة املتحأأدة األمأأم وهيعأأة لالتيأأ ب  الأأدو  ابايأأ  ) التااولوجيأأ    ايا أأ ين املاظأأور مراىأأ ة
 املتحدة األمم ماظ ة) اإلىال  ون ئط   ايا  نية لالىتة را  املراىية واملؤشرا (، املرأة ومتاني ايا ني
(، والث   أأأة والعلأأأم للخليأأأة املتحأأأدة األمأأأم ماظ أأأة) الرئي أأأية اليأأألحة ىلأأأص ون أأأ ء(، والث   أأأة والعلأأأم للخليأأأة

 للخليأأأة املتحأأأدة األمأأم ماظ أأأة) اإلىأأال  وونأأأ ئط ايا أأأ نية امل أأ ئل لشأأأفع الع مليأأة ابنت يأأأ ئية والدرانأأة
، ايا أ نية وامل أ ئل العري   لامل ط واملعي العري  الامل ط لل اة الت ل  الع مل واللريق(، والث   ة والعلم

 املضأملل  والع أل، اإلنخنأل إ ارة ملاتأدى التأ ل  “والوصو  ايا  نية امل  ئل” امل  رن   أ ضل وماتدى
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 مأأ  ىأد    الأأدو  الةاأك وى أأل، ايا أ نية امل أ ئل لشأأفع املعلومأ   ت أأ ل الع مليأة ال  أأة ماتأدى   لأع
 إىل إضأ  ة، وابتي ب  املعلوم   تااولوجي  جم     واللتي   للا  ء املت حة اللرا تعزيز ىلص الةلداع
 امل فلة؛ ه   لشفع اآلاري  امليلحة أصح   م  العديد ى ل

 جمأأ     والا شأأعة اللريأأدة  لتحأأد   اأأ ا اهت أأ   إبيأأالء ابلتأأزا  جديااد ماان يؤكااد - 33 
 املتأواص الاحو ىلص، الا مية الةلداع ني   وب، الةلداع مجي  تواجع اليت وابتي ب  املعلوم   تااولوجي 

 ؛70/125 الع مة اي عية قرار م  اليلة ذا  الل را   
 تااولوجيأأأ  جمأأأ     ال أأأدرا  لةاأأأ ء متأأأني أنأأأ س إرنأأأ ء مأأأ  الأأأررم ىلأأأص، أنأأأع يالحاااظ - 34 
 الضأأأروري مأأأ  يأأأزا  ب، املعلومأأأ   جمت أأأ  لةاأأأ ء املتعل أأأة الأأأ ب  مأأأ  العديأأأد   وابتيأأأ ب  املعلومأأأ  
 وأقأأل الا ميأأة الةلأأداع تواجههأأ  الأأيت التحأأد   نأأي   وب، الراهاأأة التحأأد   ملواجهأأة ايهأأو  لأأ   مواصأألة
 واملاظ    املؤن    ليش ل ال درا  تا ية نمل ط لتوني  اإلجي ي التفثك إىل ابنتة   ويوجع، منوا الةلداع

 اإلنخنل؛ وإب ارة وابتي ب  املعلوم   لتااولوجي  املتيلة  مل  ئل املعاية والاي ان 
 تعزيأز ملواصألة م أتدا   ىأم وت أدم ال أدرا  تا يأة ني نأ   ىلأص الخصيأز لضأرورة يقار - 35 

 واخلأدم   املشأورة تأو ك هبأد  وا لأ. الأواي اليأعيدي  ىلأص هبأ  يضأملل  الأيت واملةأ  را  األنشأملة أتثك
 التا ية؛ ىلص ويرصز اإلن  ع حمور  اي ي  يش ل معلوم   جمت   لةا ء والدىم

، الةيعيأأأة اإللاخونيأأأ   تملةي أأأ   قةيأأأل مأأأ ، م أأأت دة مواضأأأي  لأأأرو  انأأأت رار يالحاااظ - 36 
 والتواصأل، املاأ   ت أك آاثر مأ  والتتليأ ، املةاأر اإلنأ ار   وابتيأ ب  املعلوم   تااولوجي  وم  اة

 وإاتحأة، ال ح لية واخلدم   وا ونةة اب خاض. الواق  تااولوجي  وانتع   ، ابجت  ىية الشةا   ىرب
، اإللاأأخوين اللضأأ ء وأمأأ ، ا  ولأأة األجهأأزة  نأأتتدا    اخلأأدم وت أأدم ا  ولأأة األجهأأزة ىلأأص اإلنخنأأل
 األالأ   وا صة، الضعيلة الت    ع   ومتاني، اإلنخنل ىلص اخليوصية ومح ية، ايا ني لني والل وة
 اخليوا؛ ىلص اإلنخنل ىلص واإلن ءة لالنت ال  التعرع م ، ومح يته ، والشة  
 لتاليأ  العأ   لالنأتعراع اخلت ميأة الوثي أة    ىأل الع مأة اي عيأة أع جدياد من يؤكد - 37 
 أبايأة وي ألم، (5)نأاو  املعلومأ   لت أ  الع مليأة ال  أة ماتأدى يع أد أع إىل الع مليأة ال  أة ى ل م  را 
 أصأح   مجيأ  قةأل مأ  اييأدة وامل  رنأ   اخلأربا  وتةأ    وابلتاأ ر والشأراصة التعأ وع تعزيز   املاتدى

 ويالحأأأأ ، امل أأأأتدامة التا يأأأأة ألرأأأأراع وابتيأأأأ ب  املعلومأأأأ   تااولوجيأأأأ   ت أأأأتك جمأأأأ     امليأأأألحة
 ؛2017 يونيع/حزيراع 16 إىل 12 م  اللخة   جاي    ى د ال ي األاك املاتدى

 لتحديأد صإاأ ر (6)جايأ  ى أل املأة انأتتدا  ىلأص الع أل م  را  مي ري يشجع - 38 
 امل أأتدامة التا يأأة املأأة اي يأأق   لإلنأأه   وابتيأأ ب  املعلومأأ   تااولوجيأأ  بنأأتتدا  الع ليأأة التأأدالك
 وضأأعته  الأأيت املعلومأأ   لت أأ  الع مليأأة لل  أأة امل أأتدامة التا يأأة أهأأدا  ميأألو ة ويالحأأ ، 2030 لعأأ  

 املتحدة؛ األمم وص ب 

__________ 

 .70/125 الع مة اي عية قرار انظر (5) 

 .املر ق، A/C.2/59/3 انظر (6) 
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 ىأ   املأة مأ  الدقي ة املواءمة صل لة ىلص الع ملية ال  ة ى ل م  را  مي ري يشجع - 39 
 و  أأأ ، املعلومأأأ   لت أأأ  الع مليأأأة ال  أأأة نتأأأ ئق لتاليأأأ  جديأأأدة أبى أأأ   ابضأأأملالع   الاظأأأر ىاأأأد 2030
 ا  لية؛ وموار ه  لوب   

 مأ  امليألحة أصأح   مجيأ  إىل الع مة اي عية وجهته  اليت الدىوة أاية أتكيد يكرر - 40 
 إىل املوجأع والةهأ ، امل تدامة التا ية أهدا  تالي  هنق   وابتي ب  املعلوم   تااولوجي  إ م   أجل

   اململهأأ  ت أأتعرع لاأأ. الع مليأأة ال  أأة ى أأل م أأ را  تي أأك ىلأأص تع أأل الأأيت املتحأأدة األمأأم صيأأ ان 
 ؛2030 ى   املة تالي   ىم أجل م  ى له  واملط اإللالغ جم  
 
 اإلنرتنت إدارة  

 أنألر  مأ ، ماليألتني ى ليتأني اريأق ىأ ، العأ   األمأني يتأ ل  أع ضأرورة أتكياد يعيد - 41 
 وى د التع وع تعزيز ماه  املتواص الع لية وايديدا، اإلنخنل إب ارة يتيل  ي   نت ئق م  الع ملية ال  ة ىاع

 األارى؛ إحداا  تا ل أع ميا  الع ليتني أبع وي لم، اإلنخنل إ ارة ماتدى
 لشأفع تأونس ى أل لرانمق م  72 إىل 67 و 37 إىل 34 الل را  أتكيد أيضا يعيد - 42 

 ؛(7)املعلوم   جمت  
 ؛70/125 الع مة اي عية قرار م  65 إىل 55 الل را  أتكيد كذل  يعيد - 43 

 
 التعاون تعزيز  

 مأأأأأأ  مت أأأأأأ و ل أأأأأأدر ا اومأأأأأأ   لت اأأأأأأني امل أأأأأأت ةل   التعأأأأأأ وع تعزيأأأأأأز أبايأأأأأأة يساااااالم - 44 
 ولأأأيس،  إلنخنأأأل املتيأألة الدوليأأأة الع مأأأة ال ي نأأة ل ضأأأ   يتعلأأأق  ي أأ  وم أأأؤولي    أب وارهأأأ  ابضأأملالع

 الدولية؛ الع مة ال ي نة قض     تؤثر ب اليت اليومية التش يل وشؤوع الت اية  لشؤوع يتعلق  ي  
 الأأأ ي، التعأأ وع لتعزيأأز املعأأي الع مأأل اللريأأق لأأع يضأأملل  الأأ ي ايأأ ري الع أأل يالحااظ - 45 

 الع مأة اي عيأة الةتأع مأ  حنأو ىلأص، التا ية ألرراع والتااولوجي  العلم لت تك املعاية الل اة رئيس أنشف 
 املتأواص الاحأو ىلأص املعأز  التع وع لتالي  قدم  املض. صيلية لشفع توصي   لوض ، 70/125 قراره   
 ونأأ ئر للحاومأأ   الا ملأأة املشأأ رصة نأأيالل الع مأأل اللريأأق أع أيضأأ  ويالحأأ ، تأأونس ى أأل لأأرانمق  

 ويشأ  ، املتاوىأة واربا أ  آرائهأ  مجيأ  مراىأ ة مأ ، الا مية الةلداع م  ني   ب، امليلحة ص حةة ايه  
 لوبيتع؛ الو  ء إىل الرامية جهو هم   قدم  املض. ىلص الع مل اللريق   املش رصني

 
 اإلنرتنت إدارة منتدى  

 لأأأأأأأأأني للحأأأأأأأأأوار ماتأأأأأأأأأدى  ىتةأأأأأأأأأ ر  ووبيتأأأأأأأأأع اإلنخنأأأأأأأأأل إ ارة ماتأأأأأأأأأدى أبايأأأأأأأأأة يسااااااااالم - 46 
 ى أأأل لأأأرانمق مأأأ  72 الل أأأرة   الأأأوار  الاحأأأو ىلأأأص، شأأأى م أأأ ئل لشأأأفع املتعأأأد ي  امليأأألحة أصأأأح  

 اإلنخنل؛ إ ارة   الرئي ية  لعا صر املتعل ة الع مة ال ي نة قض   لشفع املا قشة ذلك   مب ، تونس

__________ 

 .A/60/687 انظر (7) 
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 إ ارة ماتأأأدى وبيأأأة متديأأأد  يأأأع قأأأرر  الأأأ ي 70/125 الع مأأأة اي عيأأأة قأأأرار إىل يشاااري - 47 
 و  الع أأل ارائأأق   الت أأد  إحأأرا  اال أأ  يواصأأل أع لل اتأأدى ياة أأ.، أاأأرى نأأاوا  10 ملأأدة اإلنخنأأل
 الا مية؛ الةلداع م  اليلة ذوي امليلحة أصح   مش رصة

 تتتأأ  واإلقلي أ. الأواي اليأأعيدي  ىلأص اإلنخنأل إ ارة ملاتأأدى مةأ  را  لاشأوء يسالم - 48 
 املاظ ة؛ املامل ة أو للةلد وأولوية أاية    اليت اإلنخنل إ ارة قض   وتع جل املا اق مجي   

 املعايأة الل اأة الع مأة اي عيأة  يأع  ىل ال ي 70/125 الع مة اي عية قرار إىل يشري - 49 
 الواجأأأن ابىتةأأأ ر، املاتظ أأة ت  ريرهأأأ  إاأأأ ر  ، تأأو  أع إىل التا يأأأة ألرأأأراع والتااولوجيأأ  العلأأأم لت أأتك
 الت ل  اإلنخنل إ ارة ماتدى ىلص اي يا   إب ا   املعي الع مل اللريق ت رير   الوار ة التوصي   لتالي 
 ؛(8)لل اة

 حاومأأة انتضأأ  تع الأأ ي اإلنخنأأل إ ارة ملاتأأدى ىشأأر ا أأ  ي ابجت أأ ع ى أأد يالحااظ - 50 
 امل تدا  الا و متاني” موضوع  ، 2016  ي  رب/األو  ص نوع 9 إىل 6 م  روا ابا را   املا يك
 ؛“لل  ي  والش مل
 حاومأة ت تضأيلع أع امل أرر اإلنخنأل إ ارة ملاتأدى ىشأر الثأ ين ابجت  ع لع د يرحب - 51 
، “الرق أأأأأ.  م أأأأأت ةلك ارنأأأأأم” موضأأأأأوع  ، 2017  ي أأأأأ رب/األو  صأأأأأ نوع 21 إىل 18 مأأأأأ  نوي أأأأأرا
 اإلنخنل إ ارة ماتدى ىلص اي يا   إب ا   املعي الع مل اللريق ت رير   الوار ة التوصي   أع ويالح 
 لالجت  ع؛ التحضكية الع لية   ابىتة ر   تؤا 

 اإلنخنأأأأأل إ ارة ماتأأأأأدى ى أأأأأل   ا أأأأأر  امل أأأأأت ر  لت أأأأأد ، ال أأأأأي ط هأأأأأ ا  ، يرحاااااب - 52 
 وابئتال أأأأ  ،  إلنخنأأأأل أاأأأأرى ن أأأأ ة مليأأأأ ر لأأأأرلط املتتللأأأأة  لملرائأأأأق يتعلأأأأق  ي أأأأ  الأأأأدورا  لأأأأني  ي أأأأ 

 املاتأد   ت أدمه  الأيت و مل أ ا  ، إليهأ  الوصأو  مأ  ومتايأاهم امل  رنأ   أ ضأل وماتأد  ، الديا مية
 اإلنخنل؛ إل ارة واإلقلي ية الوااية
 
 قدما املضي سبل  

 الع مليأأة ال  أأة نتأأ ئق تاليأأ    اللعأأ   التعأأ وع مواصأألة املتحأأدة األمأأم لايأأ ان  يهيااب - 53 
 اي ي  يش ل معلوم   جمت   إلق مة الال مة اخلملوا  واخت ذ، املتحدة األمم ماظومة اريق ى  ومت لعته 

 املتلأأق اإلمن ئيأأة األهأأدا  لتح يأأق حملأأز لأأدور وال يأأ  ، لأأ لك وابلتأأزا  التا يأأة ىلأأص ويرصأأز اإلن أأ ع حمأأور 
 ؛2030 ى   املة   الوار ة األهدا   يه  مب ،  ولي  ىليه 

  أد ، األولويأة نأةيل ىلأص، ابهت أ   إيأالء مواصألة امليألحة أصأح   جب يأ  يهيب - 54 
 ا اومأأأأأة تملأأأأأوير   ت أأأأأهم نأأأأألي ة انأأأأأخاتي ي   وتاليأأأأأ ، أشأأأأأا    مبتتلأأأأأ ، الرق يأأأأأة الل أأأأأوا  نأأأأأد

 املعلومأأ   لتااولوجيأأ  يتعلأأق  ي أأ  للل أأراء مراىيأأة وتملةي أأ   ني نأأ   ىلأأص الخصيأأز ومواصأألة، اإللاخونيأأة
، الشأأعةية ال  ىأأدة م أأتوى ىلأأص العأأري  الاملأأ ط شأأةا   إىل الوصأأو  إاتحأأة ذلأأك   مبأأ ، وابتيأأ ب 

 واملعر ة؛ املعلوم   جمت ع   لا ء أجل م  و االه  الةلداع لني الرق ية الل وا  تضييق هبد 

__________ 

 (8) A/67/65-E/2012/48 و Corr.1. 
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 ايلأأأز التا ريأأأة هنأأأق بنأأأتحدا  األولويأأأة إيأأأالء ىلأأأص امليأأألحة أصأأأح   مجيأأأ  حيااا  - 55 
 اأدم   وانأتع   ، الا ميأة الةلأداع   مي أورة لتاللأة لل  يأ  العأري  للاملأ ط األن نأية ا ي صل إاتحة
 التا يأة ىلأص ويرصأز اإلن أ ع حمأور  اي يأ  يشأ ل معلومأ   جمت أ  تملأوير لضأ  ع املا نةة العري  الامل ط
 حد؛ أ ىن إىل الرق ية الل وا  ولتضييق
 الأأأدو  وصأأأو  مأأأدى ت يأأأيم  نتظأأأ   تواصأأأل أع واإلقلي يأأأة الدوليأأأة  ملاظ أأأ   يهياااب - 56 
 لا أو متا  عأة  أرا إاتحة هبد ، ذلك ى  ت  رير وت دم وابتي ب  املعلوم   تااولوجي  إىل الش مل
 الا مية؛ الةلداع   وابتي ب  املعلوم   تااولوجي  قمل ى  
 ى أأأل املأأأة مبوجأأأن  لتزام  أأأ  للو أأأ ء مل ونأأأة جهأأأو  لأأأ   ىلأأأص الةلأأأداع مجيأأأ  حيااا  - 57 

 ؛(9)التا ية لت ويل الث لث الدو  املؤمتر ى  الي  رة أ   أ يس
 ليأأأأأ ان  ن أأأأق   وابتيأأأأ ب  املعلومأأأأأ   تااولوجيأأأأ  مؤشأأأأرا  أايأأأأأة أتكيااااد يكاااارر - 58 
 صأأأ نعو هبأأأ  ي خشأأأد الت عأأ   و ااأأأل الةلأأأداع لأأني الرق يأأأة الل أأأوة ل يأأأ س وت يأأيم رصأأأد صأأأف اة ملتوحأأة
، وابقتيأأ  ية والث   يأأة ابجت  ىيأأة  لتا يأأة املتعل أأة وابنأأخاتي ي   الع مأأة ال ي نأأ   وضأأ  لأأدى ال أأرار
 لياه ؛ واملواءمة  نتظ   ايد  هب  موثوط مؤشرا  توحيد أاية ىلص ويشد 

 امل تدامة؛ التا ية أهدا  وقي س تع يم  ىم   الرق ية الرصد أ وا   ور أباية يقر - 59 
 مأأأأ ، ويشأأأ  ، امل أأأتو   مجيأأأأ  ىلأأأص امل  رنأأأ   أ ضأأأل تةأأأأ    أايأأأة أتكياااد يكااارر - 60 
 أصأأأح   مجيأأأ ، الع مليأأأة ال  أأأة أهأأأدا  تعأأأز  الأأأيت واملةأأأ  را  املشأأأ ري  لتاليأأأ  امل تأأأ    مل أأأتوى الت أأأليم
 ب ص أأزء لل شأأ ري  ال أأاوية الع مليأأة ال  أأة جأأ ئزة م أأ ل ة   لل شأأ رصة مشأأ ريعهم ت أأ ية ىلأأص امليأألحة
   الا جحأأة الت أأ ر  ىأأ   لت ريأأر ذاتأأع الوقأأل   ىل أأ  وحيأأيط، الع مليأأة لل  أأة الت يأأيم ى ليأأة مأأ  يت أأزأ
 الع ملية؛ ال  ة إا ر

 أع اليأأأألة ذا  واملاتأأأأد   املاظ أأأأ   مأأأأ  وركهأأأأ  املتحأأأأدة األمأأأأم مباظ أأأأ   يهيااااب - 61 
 وابتيأأ ب  املعلومأأ   تااولوجيأأ  ملؤشأأرا  املوضأأوىة املاه يأأ  ، الع مليأأة ال  أأة لاتأأ ئق و  أأ ، ت أأتعرع

  إنع: مث وم ، الوااية والظرو  التا ية م تو   ااتال  اىتة ره    آا ة،  ورية ليورة
 املعلومأأأأأ   لتااولوجيأأأأأ  اليأأأأألة ذا  الةيأأأأأ ان  مجأأأأأ  ىلأأأأأص األىضأأأأأ ء الأأأأأدو  يشاااااجع (أ) 

 والتعأ وع، ال ملريأة اإل را يأة ا أ ب   رانأ   لشفع املعلوم   وتة   ، الواي اليعيد ىلص وابتي ب 
 ال درا ؛ لا ء جم     التة    لرامق إا ر   األارى الةلداع م 

 ىلأأص اليأألة ذا  واملاتأأد   املاظ أأ   مأأ  وركهأأ  املتحأأدة األمأأم مؤن أأ   يشااجع ( ) 
 امل تدامة؛ التا ية   وابتي ب  املعلوم   تااولوجي  أثر ت ييم

 املعلومأأأأ   تااولوجيأأأأ  انأأأأتتدا  ل يأأأأ س املعايأأأأة الشأأأأراصة ى أأأأل التقاااادير مااااع يالحااااظ ( ) 
 ابجت هأأأأأأ   يعأأأأأأرع الأأأأأأ ي ال أأأأأأاوي املعلومأأأأأأ   جمت أأأأأأ  قيأأأأأأ س وت ريأأأأأأر، التا يأأأأأأة ألرأأأأأأراع وابتيأأأأأأ ب 
 تاللتهأأ  اي أأل ىلأأص وال أأدرة وابتيأأ ب  املعلومأأ   تااولوجيأأ  إىل الوصأأو  ىأأ  ا ديثأأة واإلحيأأ ءا 

 املعلومأأ   تااولوجيأأ  تا يأأة مؤشأأر ذلأأك   مبأأ ، العأأ مل أحنأأ ء مجيأأ    واملعر أأة املعلومأأ   جمت عأأ   وتملأأور
 وابتي ب ؛
__________ 

 .املر ق، 69/313 الع مة اي عية قرار (9) 
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 ىلأأص التا يأأة ألرأأراع وابتيأأ ب  املعلومأأ   تااولوجيأأ  ل يأأ س املعايأأة الشأأراصة يشااجع ( ) 
 تااولوجيأأأأ  إحيأأأأ ءا  لشأأأأفع 2016 مأأأأ رس/آذار 11 املأأأأؤر  47/110 اإلحيأأأأ ئية الل اأأأأة م أأأأرر مت لعأأأأة

 مأأأ  التعأأأ وع لتح أأأني توجيهأأأ   الشأأأراصة تضأأأ  أبع ال أأأي ط هأأأ ا   ويوصأأأ.، (10)وابتيأأأ ب  املعلومأأأ  
 املعلومأأأ   تااولوجيأأأ  جمأأأ     موقوتأأأة ايأأأو ة ى ليأأأة إحيأأأ ءا  إنتأأأ   ألرأأأراع امليأأألحة أصأأأح   خمتلأأأ 

 الرمسية؛ اإلحي ءا  ألرراع الضت ة الةي ان  انتتدا  م  جايه  امل ا  اللوائد وت تك وابتي ب 
 تااولوجيأأأأ /ابتيأأأأ ب  مبؤشأأأأرا  املعايأأأأة ىشأأأأرة الرالعأأأأة الع مليأأأأة الاأأأأدوة ى أأأأد يالحااااظ (هأ) 
، 2016 نأأأو  رب/الثأأ ين تشأأري  23 إىل 21 مأأأ  اللأأخة  ، لوت أأواان   العأأأ مل   وابتيأأ ب  املعلومأأ  
 تشأأأأأأري  16 إىل 14 مأأأأأأ  اللأأأأأأخة   تأأأأأأونس   ى أأأأأأده  امل أأأأأأرر ىشأأأأأأرة اخل م أأأأأأة الاأأأأأأدوة أيضأأأأأأ  ويالحأأأأأأ 

 ؛2017 نو  رب/الث ين
 أنشأأأف  الأأأ ي اخلأأأ ا ابنأأأتع  ين لليأأأادوط تربىأأأ   ت أأأدم إىل الأأأدو  الت أأأ  يااادعو - 62 

 لت أتك املعايأة الل اأة هب  ت و  اليت والت ييم ابنتعراع أى    لدىم والتا ية للت  رة املتحدة األمم مؤمتر
 مأأ  نل أأع الوقأأل   ماوهأأ ، الع مليأأة ال  أأة نتأأ ئق مبت لعأأة يتعلأأق  ي أأ  التا يأأة ألرأأراع والتااولوجيأأ  العلأأم

 اليادوط؛   ا األمرياية املتحدة والوب   و الادا نوي را حاوم   م  امل د  امل    لدىم الت دير
 اجت  ىأ  اي عيأة تع أد أبع 70/125 الع مأة اي عيأة قأرار   الأوار  ابقخاح إىل يشري - 63 

 ؛2025 ى     املعلوم   لت   الع ملية ال  ة نت ئق لتالي  الش مل ابنتعراع لشفع امل توى ر ي 
 املعايأأأة الل اأأأة أجر أأأ  الأأأيت و ملا قشأأأة العأأأ   األمأأأني لت ريأأأر التقااادير ماااع علماااا حيااايط - 64 
 ؛(11)العشري   ور     لشفنع التا ية ألرراع والتااولوجي  العلم لت تك

 اهت أأ   إيأأالء مأأ ، لل  يأأ  شأأ مل معلومأأ   جمت أأ  لتهيعأأة الاهأأوع أايأأة ىلأأص يشاادد - 65 
 الا ميأأأأة  لةلأأأداع اخل صأأأأة ابىتةأأأ را  مراىأأأأ ة مأأأ ، العأأأأري  الاملأأأ ط و  أأأأوة الرق يأأأة الل أأأأوة ل أأأد اأأأ ا

 الت ثيل؛ الا قية اللع   م  وركهم  لشة   واملتعل ة والث   ية ايا  نية وابىتة را 
 والتااولوجيأأ  العلأأم لت أأتك املعايأأة الل اأأة إىل نأأاو  ي أأد  أع العأأ   األمأأني إىل يطلااب - 66 
 املتعل أأأة األاأأأرى اللأأأس قأأأرارا  و  ال أأأرار هأأأ ا   الأأأوار ة التوصأأأي   تاليأأأ  ىأأأ  ت ريأأأرا التا يأأأة ألرأأأراع
 .ومت لعته  الع ملية ال  ة نت ئق تالي    ونوى  ص   ا ر  الت د  لت ييم

__________ 

 . ء اللرع، األو  الليل، (E/2016/24) 4 رقم امللحق، 2016، وابجت  ى. ابقتي  ي لل  لس الرمسية الواثئق (10) 

 (.E/2017/31) 11 رقم امللحق، 2017، نل ع املرج  (11) 
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 الثاين القرار مشروع  
 التنمية ألغراض واالبتكار والتكنولوجيا العلم تسخري  

 ،واالجتماعي االقتصادي اجمللس إن 

 لأأواء ح ملأأة لوصأأله  التا يأأة ألرأأراع والتااولوجيأأ  العلأأم لت أأتك املعايأأة الل اأأة لأأدور يساالم إ  
 ،التا ية ألرراع وابلتا ر والتااولوجي  العلم ت تك جم     املتحدة األمم

 ال أأأأدرة لاأأأأ ء   وابلتاأأأأ ر والتااولوجيأأأأ  للعلأأأأم األن نأأأأيني واإلنأأأأه    لأأأأدور أيضااااا يساااالم وإ  
 التا يأة واي يأق الع مليأة للتحأد   التيأدي و  ىليهأ  وا لأ   العأ مل. ابقتيأ     املا   أة ىلأص الوااية

 ،امل تدامة

 العلأم وت أتك تعزيأز   وابتيأ ب  لومأ  املع لتااولوجيأ  األن ن.  لدور كذل  يسلم وإ  
 ،التا ية ألرراع وابلتا ر والتااولوجي 

 الع مأأأأأأة اي عيأأأأأة وقأأأأأرار (1)2005 لعأأأأأ   العأأأأأ مل. ال  أأأأأة ملأأأأأؤمتر اخلت ميأأأأأة الوثي أأأأأة إىل يشاااااري وإ  
 امل أأتوى الر يأأ  لالجت أأ ع اخلت ميأأة الوثي أأة” املعاأأوع 2015  ي أأ رب/األو  صأأ نوع 16 املأأؤر  70/125

  يه أ  ُنألم اللأ ي  “املعلومأ   لت أ  الع مليأة ال  أة نتأ ئق لتاليأ  الع   ابنتعراع لشفع الع مة لل  عية
 اي يأأأأق   األايأأأأة  لأأأأ   ورا، وابتيأأأأ ب  املعلومأأأأ   تااولوجيأأأأ  ذلأأأأك   مبأأأأ ، والتااولوجيأأأأ  للعلأأأأم أبع

 ، يه  الوار ة ابلتزام   أتصيد يعيد وإذ،  ولي  ىليه  املتلق  ئيةاإلمن األهدا 
 لشأأفع اإلا ريأأة املتحأأدة األمأأم اتل قيأأة مبوجأأن املعت أأد  ريأأس اتلأأ ط  اأأو  إىل أيضااا يشااري وإ  

 ،(2)2016 نو  رب/الث ين تشري  4   الال ذ حيز املا   ت ك

 ،الل اة أم نة لوصلع يع ل والتا ية للت  رة املتحدة األمم مؤمتر أع إىل كذل  يشري وإ  

  ي أ رب/األو  صأ نوع 22 املأؤر  70/213 قرارهأ   ، شأ عل الع مأة اي عيأة أبع يسلم وإ  
 للت أأأأ رة املتحأأأأدة األمأأأأم مأأأأؤمتر، التا يأأأأة ألرأأأأراع وابلتاأأأأ ر والتااولوجيأأأأ  العلأأأأم لت أأأأتك املتعلأأأأق 2015
 هبأأأد  وابلتاأأأ ر والتااولوجيأأأ   لعلأأأم املتعل أأأة ال ي نأأأ   انتعراضأأأ   إجأأأراء يواصأأأل أع ىلأأأص والتا يأأأة
 والتااولوجيأ   لعلأم املتعل أة ال ي نأ   إل مأ   اخت ذه  الال   التدالك ايديد ىلص الا مية الةلداع م  ىدة
 ،الوااية اإلمن ئية انخاتي ي      وابلتا ر

 يوليأأأأأع/متأأأأأو  22 املأأأأأؤر  2015/242 وابجت أأأأأ ى. ابقتيأأأأأ  ي اللأأأأأس م أأأأأرر إىل يشاااااري وإ  
 ىأأأأ   حأأأى لل اأأأة التأأأ ل  ايا أأأأ نية لل ضأأأ   ابنتشأأأ ري اللأأأس وبيأأأأة متديأأأد ىلأأأص يأأأا  الأأأ ي 2015
 70/213 و 2015  ي أأ رب/األو  صأأ نوع 17 املأأؤر  70/132 الع مأأة اي عيأأة قأأرارا  وإىل، 2021

 املأأرأة ح لأأة لتح أأني التأأوا  ىلأأص تتيأأدى الأأيت 2015  ي أأ رب/األو  صأأ نوع 22 املأأؤراني 70/219 و
 العلأأأأأأم إىل امل أأأأأأ واة قأأأأأأد  ىلأأأأأأص واللتأأأأأأ ة املأأأأأأرأة وصأأأأأأو   وع ايأأأأأأو  الأأأأأأيت وللع ةأأأأأأ  ، الريليأأأأأأة املاأأأأأأ اق  

 ،اإلمن ئية والربامق ال ي ن     ايا  ين املاظور وإل م  ، والتااولوجي 

__________ 

 .60/1 الع مة اي عية قرار (1) 

 .املر ق، 21-أ  /1.امل رر، FCCC/CP/2015/10/Add.1 انظر (2) 
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   اقتيأ    املأرأة متاأني لشأفع املرأة وض  لل اة ىليه  املتلق ابنتات ج   إىل أيضا يشري وإ  
 أمأأور مجلأأة  يهأ  وأصأأد  وال أتني ا   يأأة  ور أ    الل اأأة اىت أأد   الأيت، (3)الت أأك   اآلاأ  الع أأل ىأ مل
 اأأأ ا لوجأأأع ماهأأأ  ألرأأأراع، اقتيأأأ    املأأرأة لت اأأأني والرق أأأ. التااولأأأوج. الت يأأأك إ ارة إىل ا  جأأأة ماهأأ 
 الت اأأأأني ألرأأأأراع والتااولوجيأأأأ  العلأأأأو  ت أأأأتك مأأأأ  املأأأأرأة متاأأأأني ل يأأأأة، الا ميأأأأة الةلأأأأداع قأأأأدرا  تعزيأأأأز

 ،الت ك   اآلا  الع ل ى مل   ابقتي  ي

 الرق يأة الل أوة نأي   ب، الرق يأة الل أوا  جوانأن خمتلأ  مع ية توا. أباية علما حييط وإ  
 ،وابلتا ر والتااولوجي  العلم تا ية ولرامق ني ن    ، ايا ني لني

 واملهأ را ، األن نأ. والتعلأيم، والتااولوجيأة العل يأة ال أدرا  قةيأل مأ  ال درا  أبع يسلم وإ  
 مو ىأأأأأة رأأأأأك ولااهأأأأ ، ابلتاأأأأأ ر للع ليأأأأة حموريأأأأأة، املشأأأأ ري  وتاظأأأأأيم واإل ارة التيأأأأ يم ومهأأأأأ را  ا ادنأأأأية
 ا يأو  وإما نيأة والر ضي   والتااولوجي  العلم جم ب    جيد تعليم توا ر وأع، الةلداع لني  لت  وي

 ىاهأأأ  رأأأى ب ىوامأأأل، وايأأ مع. والثأأأ نوي ابلتأأأدائ. التعلأأيم مراحأأأل   تا ليلأأأع اي أأل ىلأأأص وال أأأدرة ىليأأع
  لعلأأأأأأم للاهأأأأأأوع مواتيأأأأأأة اجت  ىيأأأأأأة ليعأأأأأأة  يعأأأأأأة ل يأأأأأأة، األولويأأأأأأة وإىمل ؤهأأأأأأ  وتا أأأأأأي ه  تعزيزهأأأأأأ  وياة أأأأأأ.

 ،وابلتا ر والتااولوجي 

 ايويأل” املعاأوع، 2015 نأةت رب/أيلأو  25 املأؤر  70/1 الع مة اي عية ل رار علما حييط وإ  
 األهأأأأدا  مأأأأ  جم وىأأأأة اي عيأأأأة  يأأأأع اىت أأأأد  الأأأأ ي، “2030 لعأأأأ   امل أأأأتدامة التا يأأأأة املأأأأة ى ملاأأأأ :

 إىل وتلضأأ. الاأأ س ىلأأص ترصأأز الأأيت، امل أأتدامة  لتا يأأة املتعل أأة املأأدى والةعيأأدة الشأأ ملة الع مليأأة وال أأ   
 ،التحو 

   وابتيأ ب  املعلومأ   ولتااولوجيأ  وابلتا ر والتااولوجي  للعلم األن ن. الدور يدرك وإ  
 إىل، وابلتاأ ر والتااولوجيأ  العلأم  ور ىلأص الضأوء ي ألط وإذ، امل أتدامة التا يأة أهدا  م  ىد  اي يق
 أجأل مأ  2030 لعأ   امل أتدامة التا يأة خلملأة متاأني صعوامأل،  وابتيأ ب  املعلومأ   تااولوجيأ  ج نن
 ،الع ملية للتحد   التيدي مواصلة

 خبملأأأة املتعلأأأق 2015 يوليأأأع/متأأأو  27 املأأأؤر  69/313 الع مأأأة اي عيأأأة ل أأأرار علماااا حيااايط وإ  
 تي أأأأك آليأأأأة إنشأأأأ ء يالحأأأأ  وإذ، التا يأأأأة لت ويأأأأل الث لأأأأث الأأأأدو  املأأأأؤمتر ىأأأأ  اليأأأأ  رة أ   أ يأأأأس ى أأأأل

 ،التااولوجي 

 ابلتاأأأ ر هنأأق ” واأأ  الأأراهاني األولويأأة ذوي مبوضأأوىيه  يتعلأأق  ي أأ  الل اأأة لع أأل يرحااب وإ  
 األمأأ  ضأ  ع   وابلتاأ ر والتااولوجيأ  العلأم  ور ” و “امل أتدامة التا يأة أهأدا  تاليأ  لأدىم ايديأدة
 ،“2030 ى    لو  ال  ائ.

   وامله شأأة والشأأعةية الل أأكة الت عأأ   احتي جأأ   تلأأي التاأأ ر هُنأأق اتةأأ ع لضأأرورة يساالم وإ  
 العلأأأأأأم جمأأأأأأ ب    ال أأأأأأدرا  لاأأأأأأ ء وتأأأأأأدمق ابلتاأأأأأأ ر ى ليأأأأأأ     وتشأأأأأأرصه  واملت دمأأأأأأة الا ميأأأأأأة الةلأأأأأأداع

 الأو ارا  لأني التعأ وع ماه  ل ةل، الوااية التا ية املط   حيو  ىايرا  ىتة ره  وابلتا ر والتااولوجي 
 ،التاظي ية وا يع   املعاية

__________ 

 أل  اللرع، األو  الليل(، E/2017/27) 7 رقم امللحق ،2017 ،وابجت  ى. ابقتي  ي لل  لس الرمسية الواثئق (3) 
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 التااولوجيأ   ذلك   مب ، وت يي ه  التااولوجي  آ  ط انتشرا  ى لي   أبع أيضا يسلم وإ  
 ىأأ   املأأة تاليأأ    امليأألحة وأصأأح   ال ي نأأ   واضأأع. ت أأ ىد أع مياأأ ، ايا أأ ين لل اظأأور املراىيأة
 وأبنأأأع، ابنأأأخاتي ية الا حيأأأة مأأأ  مع يتهأأأ  مياأأأ  الأأأيت واللأأأرا التحأأأد   صشأأأ  اأأأال  مأأأ ، 2030
 ،أىم لشال ابقتي  ي ابجت  ى. ال ي ط مراى ة م ، التااولوجي  اجت ه   ايليل ياة .

  ورا تأؤ ي (4)جيد لشال املتملورة والرق ية ابلتا رية اإلياولوجية الاظم أبع كذل  يسلم وإ  
 ،وابلتا ر والتااولوجي  العلم تي ك و  اللعلية الرق ية التا ية   أن ني 

 اإلقلي أأ. و لةعأأد العأأ مل أحنأأ ء مجيأأ    اإلقلي أأ. اليأأعيد ىلأأص التا مأأل جهأأو  لتزايأأد يساالم وإ  
 ،ل لك املرتةط وابلتا ر والتااولوجي  العلم مل  ئل

  ي ريأأأو   ى أأأد الأأأ ي امل أأأتدامة للتا يأأأة املتحأأأدة األمأأأم ملأأأؤمتر اخلت ميأأأة الوثي أأأة إىل يشاااري وإ  
 نيأأأأةو الأأأأ ي امل أأأأت ةل” املعاونأأأأة، 2012 يونيأأأأع/حزيأأأأراع 22 إىل 20 مأأأأ  اللأأأأخة  ، الربا يأأأأل، جأأأأ نكو

 ،مة    م   يه  ور  م  ذلك   مب ، (5)“إليع
 ألهدا   ى  ، الا مية الةلداع   ني   وب، و   تع لاللتا ر الت ويل حشد لضرورة يسلم وإ  

 ،امل تدامة التا ية
، أشأت ا ت أعة صأل لأني مأ  شأت  أي، ن أ ة مليأوع 795 حنأو أع القلا  مع يالحظ وإ  
 التااولوجيأأأأ   وأع، الريليأأأأة واملاأأأأ اق الا ميأأأأة الةلأأأأداع   معظ هأأأأم ويعأأأأي ، الت  يأأأأة ن أأأأ  مأأأأ  يعأأأأ نوع
 ،ال  ائ. لألم  املتعد ة األلع   تع جل أع ميا  والا شعة وال  ئ ة ايديدة
 ني أتليد ال أ ائ. األمأ  ألرراع وابلتا ر والتااولوجي  العلم إما ان  ت تك أبع يسلم وإ  

 الةحأأث   ابنأأتث  را  ومأأ ، متةأأ    لشأأال ىليهأأ  متلأأق وشأأرو  أحاأأ   و أأق التااولوجيأأ   ن أأل مأأ 
 وا ي صأأأل األن نأأأية وا ي صأأأل، الةشأأأري املأأأ   ورأس، ال أأأواء ىلأأأص واخلأأأ ا العأأأ   ال ملأأأ ىني مأأأ ، والتملأأأوير
   ايا أأأ نية لالىتةأأأ را  املراىيأأأة والأأأاهق، مؤاتيأأأة ليعأأأة ووجأأأو ، املعأأأ ر  وتأأأد    ، لألنأأأواط األن نأأأية

 ونأأأيتمللن، التااولأأأوج. ابنتشأأأرا  وآليأأأ  ، واإلقلي أأأ. الأأأدو  والتعأأأ وع، ونشأأأره  التااولوجيأأأ  تملأأأوير
 و ع ليأأأأة، ابلتاأأأأ ر ىلأأأأص ال أأأأدرة وتعزيأأأأز، الزراىيأأأأة ابنتشأأأأ رية واخلأأأأدم   الزراىأأأأ. اإلرشأأأأ   تملأأأأوير أيضأأأأ 

 ،ومشوليته  املات ني ماظ   
 وابلتاأأأأأ ر والتااولوجيأأأأ  للعلأأأأم املتواصأأأأل اإلنأأأأه   وإماأأأأ ان  الاةأأأأكة اإلجنأأأأ  ا  يالحااااظ وإ  

 ،الع  لة وتو ك ابقتي  ي واب  ه ر اإلن  ع ر    اي يق   وابتي ب  املعلوم   ولتااولوجي 

 ألعأ   ملع يأة وابلتاأ ر والتااولوجي   لعلم املتعل ة ال ي ن   مواءمة وجو  أيضا يالحظ وإ  
 ،الةيعة ومح ية ابجت  ى. والت د  ابقتي  ية التا ية، التحديد وجع وىلص، الثالثة امل تدامة التا ية

 إ ارة و  التااولوجيأة التا ية    ورا تأؤ ي أع ميا  الت ليدية املع ر  أع اعتباره يف أيخذ وإ  
 ،م تدا  لشال وانتتدامه  الملةيعية املوار 

__________ 

 وا ي صأل، للةيأ ان  األن نأية وا ي صأل، التااولوجيأة األن نأية ا ي صأل قةيأل مأ  ماوان  الرق ية اإلياولوجية الاظم تش ل (4) 
 .الةشرية األن نية وا ي صل، املؤن ية األن نية وا ي صل، امل لية األن نية

 ، املر ق.66/288، قرار اي عية الع مة (5) 
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 اليأأأأعيد ىلأأأأص وابلتاأأأأ ر  لتااولوجيأأأأ  املتعل أأأأة ال ي نأأأأ   تملةيأأأأق   الا أأأأ ح أع يالحااااظ وإ  
 الت  ريأة واألى أ   والةحأث التعليم مؤن    متا  اليت ال ي ن   ليع    يعة ماه  أبمور يتي ر الواي

 ى أأل  أأرا إىل وابلتاأأ ر والتااولوجيأأ  العلأأم ايويأأل ومأأ  وابنأأتث  ر ابلتاأأ ر مأأ  اليأأا ىية وال مل ىأأ  
 ،املعر ة ن ل ذلك   مب ، املخالملة العا صر مجي  إب م   اقتي  ي ومنو

 وابلتاأأأ ر والتااولوجيأأأ  العلأأأم جمأأأ ب    وامل ةلأأأة اي ريأأأة املتاوىأأأة املةأأأ  را  أيضاااا يالحاااظ وإ  
 ،امل تدامة التا ية أبهدا  مرتةملة ه مة م  ئل انتاش   إىل والرامية

 ألرأأأراع والتااولوجيأأأ  العلأأم لت أأأتك املعايأأة والل اأأأة الواايأأأة ا اومأأ   تاظأأأر أبع يوصااي وإ  
 يل.: م    والتا ية للت  رة املتحدة األمم ومؤمتر التا ية

 إليهأأأأ  تتوصأأأأل الأأأأيت ابنأأأأتات ج   أاأأأ  ىلأأأأص، ومج ىأأأأ    أأأأرا ى، ا اومأأأأ   تشأأأ َّ  (أ) 
 الت لية: اإلجراءا  اخت ذ   والاظر ابىتة ر   الل اة

 مأ  امل أتدامة التا يأة وانأخاتي ي   وابلتاأ ر والتااولوجي  العلم لني وثي ة صلة إق مة ‘1’ 
 جمأأأأ ب    ال أأأأدرا  لةاأأأأ ء الأأأأواي اإلمنأأأأ ئ. التتملأأأأيط    ر ة ما نأأأأة إيأأأأالء اأأأأال 

 وابلتا ر؛ والتااولوجي  والعلم وابتي ب  املعلوم   تااولوجي 

 وامل أأتدامة لل  يأأ  الشأأ ملة ابقتيأأ  ية التا يأأة ألرأأراع ا ليأأة ابلتاأأ ر قأأدرا  زيأأزتع ‘2’ 
 مأأأ  املأأأوار  وتعةعأأأة، ا ليأأأة وا ادنأأأية واملهايأأأة العل يأأأة املعأأأ ر  لأأأني اي أأأ  اريأأأق ىأأأ 

 ا ي صأل و ىأم، األن نأية وابتيأ ب  املعلومأ   تااولوجيأ  واي ني، متعد ة مي  ر
 لياه ؛ و ي   الوااية الربامق صلن   التع وع ماه  ل ةل، ال صية األن نية

 تملأوير نأةيل   وابلتاأ ر والتااولوجي  العلم جم ب    املة ولة ايهو  و ىم تش ي  ‘3’ 
 لتااولوجيأ  األن نأية للهي صل الع مل. التون  تدىم اليت وال ي ن   األن نية ا ي صل

، ص  أة الاأ س حيأو  إاتحأة ذلأك   مبأ ، واأدم    ومات   أ  وابتي ب  املعلوم  
 م أ ى. وايليأز، الاملأ ط العأري  اإلنخنأل ىلأص، والشأة   واللتيأ   الا أ ء ني   وب

 لإلنخنأأأأل جديأأأأد م أأأأتع ل لليأأأأوع 1.5 يلأأأأن املة ولأأأأة املتعأأأأد ي  امليأأأألحة أصأأأأح  
 املات أأأ   هأأ   تاأأأ لي  اي أأل ىلأأص ال أأأدرة اي أأني إىل وال أأأع.، 2020 ىأأ    لأأو 

 واخلدم  ؛

 لالضأأأأملالع، ايا أأأأ نية لالىتةأأأأ را  املراىيأأأأة ايوانأأأأن تشأأأأ ل، ماه يأأأأة  أأأأو  إجأأأأراء ‘4’ 
 وابلتاأأأأأ ر والتااولوجيأأأأأ  العلأأأأأم   ايديأأأأأدة ابجت هأأأأأ   تتاأأأأأ و ، انتشأأأأأرا ية لع ليأأأأأ  

 املأأة نأأي ط   نأأي   وب، التا يأأة ىلأأص وأتثكهأأ  وابتيأأ ب  املعلومأأ   وتااولوجيأأ 
 ؛(6)2030 لع   امل تدامة التا ية

 ذلأأأك   مبأأأ ، امليأأألحة أصأأأح   مأأأ  متاوىأأأة ا ئلأأأة إبنأأأه م    بنأأأتع نة، الع أأأل ‘5’ 
 جمأأأ ب    ني نأأأ   وتاليأأأ  واىت أأأ   صأأأي رة ىلأأأص، املا نأأأةة املتحأأأدة األمأأأم وصأأأ ب 

 امل تدامة؛ التا ية أهدا  تالي    اإلنه   إىل  د  وابلتا ر والتااولوجي  العلم

__________ 

 .70/1 الع مة اي عية قرار (6) 
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 التعلأأأأيم   ا ت لأأأأة الل أأأأوا  لتحديأأأأد ابنأأأأخاتي . ابنتشأأأأرا  ى ليأأأأ   انأأأأتتدا  ‘6’ 
 تعزيأأأز ماهأأأ ، ال ي نأأأ   مأأأ  مبأأأزيق نأأأده  ىلأأأص والع أأأل، والملويأأأل املتونأأأط لألجلأأأني
 والر ضأأي   وا ادنأأة والتااولوجيأ  العلأأم جمأأ ب    ايا أ ين لل اظأأور املراىأأ. التعلأيم

 املهي؛ والتدرين

 أصأح   مجيأ  لني املاظم الا  ش لتش ي  صع لية ابنخاتي . ابنتشرا  انتتدا  ‘7’ 
 والت أأأ  واليأأأا ىية العل يأأأة واألونأأأ   ا اوميأأأة الأأأدوائر ممثلأأأو ذلأأأك   مبأأأ ، امليأأألحة
  هأأم للأأورة أجأأل مأأ ، واملتونأأملة اليأأ كة املؤن أأ   وا صأأة، اخلأأ ا وال ملأأ ع املأأدين
 امل ةلة؛ ال ي ن   لشفع لآلراء توا ق ولا ء األجل الملويلة لل ض   مشخك

  أخا  ىلأص واإلقلي يأة الع مليأة التحد   لشفع انخاتي . انتشرا  مة  را  إاالط ‘8’ 
 آ أ ط انتشأرا  نتأ ئق وتةأ    بنأتعراع املعأ مل لرنم نظ   إنش ء   والتع وع ماتظ ة

  بنأأأأتع نة، أاأأأأرى أىضأأأأ ء  و  مأأأأ ، الت ريةيأأأأة املشأأأأ ري  ذلأأأأك   مبأأأأ ، التااولوجيأأأأ 
 اليلة؛ ذوي امليلحة أصح   م  و لتع وع، ال  ئ ة اإلقلي ية  آللي  

 أهأدا  اي يق   وابلتا ر والتااولوجي  العلم  مق   ا ر  الت د  انتعراع تش ي  ‘9’ 
 امل تدامة؛ التا ية

 ابلتاأ ر لأاظم، ايا أ نية لالىتةأ را  املراىيأة ايوانن تش ل، يوانن ت يي    إجراء ‘10’ 
، ابنتشأرا  ى لي   م   بنتل  ة، الرق ية اإلياولوجية الاظم ذلك   مب ، لواايةا

 إجأراءا  واختأ ذ الأاظم تلأك   الضأع  مأواا  ايديأد أجأل مأ ، ماتظ أة  أخا  ىلص
 إليهأ  التوصأل يأتم الأيت الاتأ ئق وإاتحأة، ماوان أ  أضأع  لت ويأة  ع لة ني ن تية تدال
 األارى؛ األىض ء للدو 

 ذا  األاأرى واملاه يأ   ابلتاأ ر لأاظم الوظيليأة الأديا مي   تعزيز لضرورة ابىخا  ‘11’ 
 العلأأأأم تا يأأأأة أولأأأو    ىأأأأم أجأأأل مأأأأ ، متاوىأأأة ني نأأأأ تية أ وا  أنأأأ س ىلأأأأص اليأأألة

 التا يأأأأأة ألرأأأأأراع الأأأأأاظم هأأأأأ   لأأأأأني ابن أأأأأ    تعزيأأأأأز ل يأأأأأة، وابلتاأأأأأ ر والتااولوجيأأأأأ 
 امل تدامة؛

 هنأأأأق اىت أأأأ     رئي أأأأ. لأأأأدور ال يأأأأ   ىلأأأأص املتضأأأأرمني الأأأأرق يني امل أأأأتع لني تشأأأأ ي  ‘12’ 
 جمأأأ ب   ، ايا أأأ نية لالىتةأأأ را  املراىيأأأة الأأأُاهق يشأأأ ل، ال أأأدرا  لاأأأ ء   جمت عأأأ.
   وابتيأأ ب  املعلومأأ   تااولوجيأأ  انأأتتدا  وتي أأك، وابلتاأأ ر والتااولوجيأأ  العلأأم
 ؛2030 ى   املة ني ط

 تلأأأأوط إماأأأأ ان  مراىأأأأ ة مأأأأ ، رق يأأأأة إياولوجيأأأأة نظأأأأم تملأأأأوير تأأأأدىم ني نأأأأ   وضأأأأ  ‘13’ 
،  لشأ و  تت أم، التا يأة أجل م  الراهاة التااولوجي  ىلص الا شعة الرق ية التااولوجي 

 وتدىم وجتت  ، للةلداع وال ي ن. ابقتي  ي ابجت  ى. ال ي ط ابىتة ر   وتض 
 املشأ ري  وتاظأيم ا تأوى ويرتمل اخليوا ىلص يش   مب ، وابلتا ر اخل ا ابنتث  ر

 ا ل.؛ اليعيد ىلص
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 املعلومأ   لتااولوجيأ  األاأ  وتعزيأز، اليألة ذوي امليلحة أصح   مجي  م  التع وع ‘14’ 
 مرا أأأق إنشأأ ء وتشأأ ي ، الةيعيأأة ابنأأأتدامة واي أأني، ال مل ىأأ   مجيأأ    وابتيأأ ب 

 ماه ؛ والتتل  اإللاخونية الال    تدوير إلى  ة ما نةة

 وابلتاأ ر والتااولوجيأ  العلأم جمأ ب    ايا ني لني وامل ت رة ال  ئ ة الل وة مع ية ‘15’ 
 مأ ، اخليأوا وجأع ىلأص والر ضأي   وا ادنأة والتااولوجيأ  العلأو  تعليم و ، صال
 إىل واللتيأأ   الا أأ ء بجتأأ ا  املة ولأأة األاأأرى ايهأأو  و ىأأم التوجيأأع تشأأ ي  اأأال 
 وتاليأ  وضأ  لأدى جا أ ين ماظور تملةيق اال  وم ،  يه  وانتة  ئه  ال ب  تلك

 وابلتا ر؛ والتااولوجي  العلم ت تك ني ن  

 اأأأأال  مأأأأ  والتااولوجيأأأأ  العلأأأأم ميأأأأداين   وأنشأأأأملته  الا ميأأأأة الةلأأأأداع ني نأأأأ    ىأأأأم ‘16’ 
 صأأل  ىتةأأ ر، اياأأو  للأأداع لأأني والتعأأ وع واياأأو  الشأأ    للأأداع لأأني  ي أأ  التعأأ وع
، والت ايأأأة امل ليأأأة امل أأ ىدة تشأأأ ي  اريأأق ىأأأ ، لأأأع لأأديال ولأأأيس لآلاأأر ما أأأال ماه أأ 
 أو ولأرامق، ىليهأ  متلأق وشرو  أحا   أن س ىلص التااولوجي  ون ل، ال درا  ولا ء

 الت ي؛ التدرين  ورا 
 ى ليأأأة مهأأ را  ذا  لشأأأرية مأأوار  تأأو ك معأأأد  تأأدرجيي  تزيأأد أع ىلأأأص الةلأأداع تشأأ ي  ‘17’ 

 قأدرا  مأ  حرجأة صتلأة لةاأ ء مؤاتيأة ليعأة  يعأة اريأق ىأ  امل أتو   مجي  ىلص ايو ة
 أنشأأأملة تاليأأأ  ألرأأأراع وابلتاأأأ ر والتااولوجيأأأ  العلأأأم تملةيأأأق وت أأأتك، الةشأأأرية املأأأوار 
 الةشري؛ الر    وتعزيز، املش صل وحل، ذلك   للع لية واملش رصة، ال ي ة إض  ة

   ابنأتث  را  و ىأم، الزراىأة جمأ     والتملأوير الةحأث ألنشأملة الأواي الدىم    ة ‘18’ 
 وابجت  ىيأأأة والتاظي يأأأة الت أأأوي ية وابلتاأأ را  اإلرشأأأ   واأأأدم   األن نأأأية ا ي صأأل
 ال  ائ.؛ األم  لتح ني

 املة شأرة وابنأتث  را  الت ويأل مي  ر وتع ق امل   اإل م   تزيد اليت ال ي ن    ىم ‘19’ 
 امل تدامة؛ التا ية أهدا  تتا و  اليت ابلتا را  حنو املوجهة

، والشأأأة   والا أأأ ء ا ليأأأة  لت عأأأ   يتعلأأأق  ي أأأ  نأأأي   وب، ابلتاأأأ ر مشوليأأأة صل لأأأة ‘20’ 
 يوجأأأداع وب شأأأ ملني ونشأأأره  ايديأأأدة التااولوجيأأأ   نملأأأ ط تعأأأديل ياأأأوع أع لال لأأأة
 إض  ية؛   وا 

 يل.: مب  ال ي   ىلص الل اة تش َّ  ( ) 

 مشأأورة وت أأدم وابلتاأأ ر والتااولوجيأأ  العلأأم لأأواء صح ملأأة لأأدوره  ابضأأملالع مواصأألة ‘1’ 
 العلأم م أ ئل لشأفع الع مأة واي عيأة وابجت أ ى. ابقتيأ  ي لل  لأس امل توى ر يعة

 اليلة؛ ذا  وابلتا ر وا ادنة والتااولوجي 

 والتااولوجيأأ  والعلأم وابتيأ ب  املعلومأ   تااولوجيأأ   ور أايأة تةيأ ع ىلأص امل أ ىدة ‘2’ 
 حملأل مبث لأة الع أل اريأق ى ، 2030 ى   املة   متاني ىا صر  ىتة ره  وابلتا ر

   ا يويأأأأأة ابجت هأأأأأ   حأأأأأو  انتشأأأأأرا ية نظأأأأأرة وتأأأأأو ك ابنأأأأأخاتي . التتملأأأأأيط يتأأأأأوىل
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 وتوجيأأأأع، ابقتيأأأأ   مأأأأ  الرئي أأأأية الأأأأ ب    وابلتاأأأأ ر والتااولوجيأأأأ  العلأأأأم جمأأأأ ب 
 واملعمللة؛ الا شعة التااولوجي   إىل ابهت   

  لعلأأأأأأم املعايأأأأأة األاأأأأأأرى الدوليأأأأأة ا   أأأأأأل أى أأأأأ   مأأأأأأ  ى لهأأأأأ  تأأأأأأواؤ  مأأأأأدى   الاظأأأأأر ‘3’ 
 وإنأأه مع، 2030 ىأ   املأة تاليأ  لأدىم املة ولأة ايهأو  ومأ  وابلتاأ ر والتااولوجيأ 

   ؛ وتا لتع  يه 

 والشأأأةا   املاظ أأأ   خمتلأأأ  لأأأني والشأأأراص   الشأأأةا   إق مأأأة أبايأأأة الأأأوى. إذصأأأ ء ‘4’ 
 امليأأألحة أصأأأح   مأأأ   لتعأأأ وع، ذلأأأك وتي أأأك التااولوجيأأأ  آ أأأ ط  نتشأأأرا  املعايأأأة

 اآلاري ؛

 املأأؤمتر ىأأ  اليأأ  رة أ   أ يأأس ى أأل واملأأة 2030 ىأأ   املأأة لأأروح و  أأ ، الاهأأوع ‘5’ 
 والتااولوجيأ  العلأم ت أتك ميأداع   الأدو   لتع وع، (7)التا ية لت ويل الث لث الدو 

 وشأأأرو  أحاأأأ   و أأأق التااولوجيأأأ  ون أأأل ال أأأدرا  لاأأأ ء ذلأأأك   مبأأأ ، التا يأأأة ألرأأأراع
 ىليه ؛ متلق

 للةلأأأأداع املت حأأأة اخل صأأأة اللأأأرا وايديأأأد ابلتاأأأ ر لع ليأأأة ال ي نأأأ   واضأأأع. توىيأأأة ‘6’ 
 ابلتاأأأ ر بجت هأأأ   اأأأ ا اهت أأأ   إيأأأالء مأأأ ، ابلتاأأأ ر هأأأ ا مأأأ  لالنأأأتل  ة الا ميأأأة
 الا مية؛ للةلداع جديدة إما ني   تتيح أع ميا  اليت ايديدة

 ذلأأك   مبأأ ، ال أأ ائ. األمأأ  اي يأأق ألرأأراع واملةتاأأرة والت ايأأة العل يأأة التملةي أأ   إلأرا  ‘7’ 
 ونظأأم، الزراىأأ. اإلرشأأ   اأأدم   ت أ ي للةيأأ ان  أ يأأل ميأأ  ر إىل الوصأأو  إما نيأة
 امل  رنأأأ   أ ضأأأل تةأأأ    وتعزيأأأز، ا ليأأأة ابلتاأأأ ر وجهأأأو ،  لاأأأوار  املةاأأأر اإلنأأأ ار
 والدو ؛ اإلقلي . والتع وع امل تل  ة والدروس

 جمأ ب    العأ مل. اليأعيد ىلأص الشراص   وتاشيط تعزيز ىلص انتة ق. لشال الع ل ‘8’ 
 مشأأ رصة ي أأتتة  الأأ ي األمأأر، امل أأتدامة التا يأأة ألرأأراع وابلتاأأ ر والتااولوجيأأ  العلأأم
 حمأد ة  وليأة مشأ ري  نمل ط للورة   التااولوجي  آ  ط انتشرا  جت يد( أ)   الل اة

 لةاأ ء مةأ  را  واختأ ذ، التااولوجي  ونشر وتملوير، ا د  حمد ة  و  إجراء أجل م 
 انتاشأأأأ  (  ) وابلتاأأأأ ر؛ والتااولوجيأأأأ  العلأأأأم جمأأأأ ب    الةشأأأأرية املأأأأوار  قأأأأدرا 
 املشأأ ري    الا ميأأة الةلأأداع قأأدرا  تعزيأأز   ت أهم أاأأرى ومأأوار  لتا ريأأةا متويأأل منأ ذ 

 وابلتا ر؛ والتااولوجي  العلم جم ب    التع ونية واملة  را 
 التااولوجيأأأ  آاثر وانتشأأأرا  لت يأأأيم  وليأأأة ى ليأأأ   إجأأأراء وونأأأ ئل نأأأةل انتاشأأأ   ‘9’ 

، ال أأأ ائ. األمأأأ  ىلأأأص وآاثرهأأأ  والا شأأأعة وايديأأأدة ال  ئ أأأة  لتااولوجيأأأ   يتعلأأأق  ي أأأ 
 العل يأأأأأأأأأأأة التا يأأأأأأأأأأأة لأأأأأأأأأأأ ب  اإل ارة لا أأأأأأأأأأأ ذ  املتعل أأأأأأأأأأأة املا قشأأأأأأأأأأأ   ذلأأأأأأأأأأأك   مبأأأأأأأأأأأ 

 ايديدة؛ والتااولوجية

__________ 

 .املر ق، 69/313 الع مة اي عية قرار (7) 
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 بجتأأ ا  صونأأيلة،  املأأؤثر ابنأأتث  ر مثأأل، التا ريأأة متويأأل منأأ ذ  وانتاشأأ   ما قشأأة ‘10’ 
 ابنأأأأتث  ري املأأأ   رأس وميأأأ  ر واملةتاأأأأري  امليأأألحة أصأأأح   مأأأأ  جديأأأدة جهأأأ  
، ابلتاأأأأ ر إىل م أأأأتادة حلأأأأو  وإلجيأأأأ   وا ادنأأأأة والتااولوجيأأأأ  العلأأأأم لأأأأ ب  الأأأأال  

 ابقتض ء؛ ح ن، األارى املاظ    م   لتع وع

 ذا  املؤن أ   مأ   لتعأ وع، والتملأوير الةحأث جمأ     والتعأ وع ال أدرا  لاأ ء تعزيز ‘11’ 
 الأأاظم تعزيأأز تي أأك أجأأل مأأ  والع أأل، املا نأأةة املتحأأدة األمأأم وصأأ ب   يهأأ  مبأأ ، اليأألة

 جهأو هم تعزيأز أجأل مأ ، الا ميأة الةلأداع   نأي   وب، املةتاري  تدىم اليت ابلتا رية
 امل تدامة؛ التا ية اي يق   اإلنه   إىل الرامية

 اإلال قأأأأأأ   وصأأأأأأ لك، امل  رنأأأأأأ   وأ ضأأأأأأل الا أأأأأأ ح قيأأأأأأ  لتةأأأأأأ    ماتأأأأأأدى تأأأأأأو ك ‘12’ 
 ا ليأأة ابلتاأأ ر ومنأأ ذ  ابنتشأأرا ية الع ليأأ   نتأأ ئق مأأ  والأأتعلم، الرئي أأية والتحأأد  
 والتااولوجيأأأأ  العلأأأأم ت أأأتك لشأأأأفع والت أأأأ ر  اإل را يأأأة ا أأأأ ب  و رانأأأأ   الا جحأأأة
 إاأ ر  ، ايديأدة الا شأعة التااولوجيأ  تملةيأق ذلأك   مب ، ابلتا ر ألرراع وا ادنة
 شأأ ملة تا يأأة اي يأأق أجأأل مأأ ، وابتيأأ ب  لومأأ  املع تااولوجيأأ  مأأ  تا  ليأأة ىالقأأة

 آليأة ماهأ  ل أةل، املتتيأة املتحأدة األمأم صيأ ان  مجي  م  الات ئق وتة   ، وم تدامة
  لعلأأأم املعأأأي املتعأأأد ي  امليأأألحة أصأأأح   يضأأأم الأأأ ي وماتأأأداه  التااولوجيأأأ  تي أأأك

 وابلتا ر؛ والتااولوجي 
 منأأأوا الةلأأأداع أقأأأل نأأأي   وب، الا ميأأأة الةلأأأداع تواجههأأأ  الأأأيت ال يأأأو  ختليأأأ    اإلنأأأه   ‘13’ 

 أبهأدا  املتعل أة املأوار  ىلأص للحيأو  مرصأز إنشأ ء اريق ى ، الي كة ايزرية والدو 
 لل شأ ري  م تو ى  نتاوع أ اة وهو، امليزانية ى  ا رجة موار  م ، امل تدامة التا ية

 قيأأأأ  إىل إضأأأأ  ة، واخلأأأأرباء التااولأأأأوج. الت أأأأد  وأوجأأأأع الت ويأأأأل وآليأأأأ   والةيأأأأ ان 
 الةلداع؛ تواجهه  اليت والع ة   واليعو   الا  ح

   وابلتا ر والتااولوجي  العلم إنه   إبما ان  التوىية   نشط لدور ال ي   مواصلة ‘14’ 
 إىل، ابقتضأأأأأ ء ح أأأأأن، اللايأأأأأة اإلنأأأأأه م   ت أأأأأدم اأأأأأال  مأأأأأ  2030 ىأأأأأ   املأأأأأة

   ال أألي ة وامل  رنأأ   الاتأأ ئق وتةأأ   ، اليأألة ذا  وهيع  أأ  املتحأأدة األمأأم ى ليأأ  
 وركه ؛ األىض ء الدو  لني وابلتا ر والتااولوجي  العلم جم ب 

 ومت لعأأأة لتاليأأأ  يتيأأأل  ي أأأ  ى أأأل مأأأ  الل اأأأة لأأأع ت أأأو  مأأأ  أايأأأة ىلأأأص الضأأأوء ت أأأليط ‘15’ 
 املعلومأأأأأأ   جيأأأأأأ لتااولو  اليأأأأأألة ذا  امل أأأأأأتدامة التا يأأأأأأة أبهأأأأأأدا  املتعل أأأأأأة ايوانأأأأأأن

 ت ريأأر لت أأدم الل اأأة رئأأيس ي أأو  أع ىلأأص، وابلتاأأ ر والتااولوجيأأ  والعلأأم وابتيأأ ب 
 الر ي  ال ي ن. واملاتدى وابجت  ى. ابقتي  ي اللس واجت  ى   انتعراض   إىل

 اليلة؛ ذا  األارى واملاتد   امل تدامة  لتا ية املعي امل توى
 التا يأأة ألرأأراع والتااولوجيأأ  العلأأم لت أأتك املعايأأة الل اأأة لأأني التعأأ وع وتع يأأق تعزيأأز ‘16’ 

  مأأق مأأ  امل أأتل  ة والأأدروس اييأأدة امل  رنأأ   تةأأ    ذلأأك   مبأأ ، املأأرأة وضأأ  وياأأة
 والتااولوجيأأأأأأأأ  العلأأأأأأأأم جمأأأأأأأأ ب    الع مأأأأأأأأة ال ي نأأأأأأأأ   صأأأأأأأأا    ايا أأأأأأأأ ين املاظأأأأأأأأور
 وتالي ه ؛ وابلتا ر
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 يل.: مب  ال ي   ىلص والتا ية للت  رة املتحدة األمم مؤمتر يش َّ  ( ) 

 انتعراضأأأأأ   نملأأأأأ ط تونأأأأأي  أجأأأأأل مأأأأأ  الت ويأأأأأل تأأأأأو ك إىل انأأأأأتة ق. لشأأأأأال ال أأأأأع. ‘1’ 
 الة ل أأأة األايأأأة ىلأأأص التفصيأأأد مأأأ ، وابلتاأأأ ر والتااولوجيأأأ   لعلأأأم املتعل أأأة ال ي نأأأ  

 العلأأأأم جمأأأأ ب    ال أأأأدرا  لاأأأأ ء إاتحأأأأة   وابتيأأأأ ب  املعلومأأأأ   تااولوجيأأأأ  لأأأأدور
 ىأأأأأأ  اليأأأأأأ  رة التوصأأأأأأي   وتاليأأأأأأ ، وانأأأأأأتتدامه  وا ادنأأأأأأة وابلتاأأأأأأ ر والتااولوجيأأأأأأ 

 املتحأأأأدة األمأأأأم وصأأأأ ب  مأأأأ  وثيأأأأق لتعأأأأ وع، ابقتضأأأأ ء ح أأأأن، ابنتعراضأأأأ   تلأأأأك
 الدولية؛ واملاظ   

 اإلياولوجيأأأة الأأأاظم وت يأأأيم ابنأأأخاتي . ابنتشأأأرا  ىا صأأأر إ را  جأأأدوى   الاظأأأر ‘2’ 
 وابلتاأأأأأ ر والتااولوجيأأأأأ   لعلأأأأأم املتعل أأأأأة ال ي نأأأأأ   انأأأأأتعراع ى ليأأأأأ     الرق يأأأأأة

 احت  ب؛ املواضي      خمي   يل إب را ، وابتي ب  املعلوم   وتااولوجي 

 وابلتاأأ ر والتااولوجيأأ   لعلأأم املتعل أأة لل ي نأأ   الواايأأة ابنتعراضأأ   إاأأ ر تونأأي  ‘3’ 
 هُنأق اتةأ ع ىلص حمد ة ليورة الخصيز ذلك   مب ، امل تدامة التا ية ا أهد إ م   ل ية

 ابجت  ى.؛ واإل م   ابلتا ر تا و    ا ر  ق ىدة م  ماملل ة
   ا أأأر  الت أأأد  ىأأأ   وريأأأة ليأأأورة معلومأأأ   مأأأ  ي أأأت د مأأأ  آاأأأر لت أأأدم التتملأأأيط ‘4’ 

، وابلتاأ ر والتااولوجي   لعلم املتيلة لل ي ن   انتعراض      أجريل اليت الةلداع
 امل أأتل  ة والأأدروس ا أأر  الت أأد  ىأأ  الل اأأة إىل ت أأ رير ت أأدم إىل الةلأأداع تلأأك و ىأوة

 التوصي  ؛ تالي    تواَجع اليت والتحد  

   إنأأه م   ت أأدم ىلأأص لل اأأة التأأ ل  ايا أأ نية لل ضأأ   ابنتشأأ ري اللأأس تشأأ ي  ‘5’ 
   ا أأأر  الت أأأد  ىأأأ  ت ريأأأر وت أأأدم، واثئ هأأأ  و  ال ي نأأأ   لشأأأفع الل اأأأة مأأأداوب 
 ال ي نأأ   انتعراضأأ     ايا أأ ين املاظأأور إ مأأ   واي أأني، لل اأأة ال أأاوية الأأدورا 
 .وابلتا ر والتااولوجي   لعلم املتعل ة

 
  العتماده اجمللس على معروض مقرر مشروع - ابا 

 الت  : امل رر مشروع  ىت    وابجت  ى. ابقتي  ي اللس الل اة أيض  توص. - 2
 

 وجاادول العشاارين دورهتااا عاان التنميااة ألغااراض والتكنولوجيااا العلاام بتسااخري املعنيااة اللجنااة تقرياار  
 وواثئقها والعشرين احلادية لدورهتا املؤقت األعمال
 وابجت  ى.: ابقتي  ي اللس إع 
 ىأأأأ  التا يأأأأة ألرأأأأراع والتااولوجيأأأأ  العلأأأأم لت أأأأتك املعايأأأأة الل اأأأأة لت ريأأأأر ىل أأأأ  حيأأأأيط (أ) 

 :(1)العشري   ور  

__________ 

 (.E/2017/31) 11، امللحق رقم 2017الواثئق الرمسية لل  لس ابقتي  ي وابجت  ى.،  (1) 
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 الاحأأأأأو ىلأأأأص وواثئ هأأأأ  لل اأأأأة والعشأأأأري  ا   يأأأأأة للأأأأدورة املؤقأأأأل األى أأأأ   جأأأأدو  ي أأأأر ( ) 
 .أ ان  الوار 

 .أارى تاظي ية وم  ئل األى    جدو  إقرار - 1 
 اليأعيدي  ىلأص ومت لعتهأ  املعلومأ   لت أ  الع مليأة ال  أة نتأ ئق تاليأ    ا أر  الت أد  - 2 

 .والدو  اإلقلي .
 

 الواثئ     
 الع   األمني ت رير  
 األولوية: ذوا املوضوى ع التا ية: ألرراع والتااولوجي  العلم ت تك - 3 
 المل قأأأأة حيأأأأة   صةأأأأكة    ة اي يأأأأق   وابلتاأأأأ ر والتااولوجيأأأأ  العلأأأأم  ور (أ)  

 ؛2030 ى    لو  املت د ة
 

 الواثئ     
 الع   األمني ت رير  
 مأأأأ ، والا شأأأأعة ال  ئ أأأأة التااولوجيأأأأ   مأأأأ  لالنأأأأتل  ة رق يأأأأة صلأأأأ ءا  لاأأأأ ء ( )  

 .والشة   ايا  نية  ل ض   املتعل ة األلع   ىلص ا ا لوجع الخصيز
 

 الواثئ     
 الع   األمني ت رير  
 .وابلتا ر والتااولوجي  العلم ني ن    نتعراض   املتعل ة الت  رير ىرع - 4 
 .لل اة والعشري  الث نية للدورة اآلاري  املاتن وأىض ء الرئيس انتت   - 5 
 .وواثئ ه  لل اة والعشري  الث نية للدورة املؤقل األى    جدو  - 6 
 .والعشري  ا   ية  ور   ى  الل اة ت رير اىت    - 7 
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 الثاين الفصل
 علاااى ومتابعتهاااا املعلوماااات جملتماااع العاملياااة القماااة نتاااائج تنفياااذ يف احملااارز التقااادم  

 والدويل اإلقليمي الصعيدين
 و 8   املع أو ة الرالعأة إىل الث نيأة مأ  جل أ      أى     جدو  م  2 الةاد   الل اة ظر ن - 3
 الواثئأأق وص نأأل. 2017 مأأ يو/أ ر 12 و 11   املع أأو تني والث ماأأة ال أأ لعة جل أأتيه  و  مأأ يو/أ ر 9

 ىليه : معروضة الت لية
 املعلومأأأ   لت أأأ  الع مليأأأة ال  أأأة نتأأأ ئق تاليأأأ    ا أأأر  الت أأأد  ىأأأ  العأأأ   األمأأأني ت ريأأأر (أ) 
 ؛(A/72/64-E/2017/12) والدو  اإلقلي . اليعيدي  ىلص ومت لعته 
 اخلأرباء  ريأق اجت أ ع ىأ  والتا يأة للت أ رة املتحأدة األمم مؤمتر أم نة أىدتع موجز ت رير ( ) 

 2017 ياأأأأأأأأأأأأ ير/الثأأأأأأأأأأأأ ين صأأأأأأأأأأأأ نوع 25 إىل 23 مأأأأأأأأأأأأ  جايأأأأأأأأأأأأ    ى أأأأأأأأأأأأد الأأأأأأأأأأأأ ي الأأأأأأأأأأأأدورا  لأأأأأأأأأأأأني ملأأأأأأأأأأأأ 
(E/CN.16/2017/CRP.1)؛ 

 ال  أأة نتأأ ئق تاليأأ  ىأأ  والتا يأأة للت أأ رة املتحأأدة األمأأم مأأؤمتر أم نأأة أىدتأأع مأأوجز ت ريأأر ( ) 
 (.E/CN.16/2017/CRP.2) 2016، املعلوم   لت   الع ملية

 واللوج أأأتي   التااولوجيأأأ  شأأأعةة مأأأديرة ىرضأأأل، مأأأ يو/أ ر 8   املع أأأو ة، الث نيأأأة ايل أأأة و  - 4
 .الع   األمني ت رير  ألونات  

 
 نتاائج تنفياذ يف احملارز التقادم اساتعراض” موضاوع بشاهنن املساتوى الرفياع املساتديرة املائدة اجتماع  

 “املعلومات جملتمع العاملية القمة
 م أأأتديرة م ئأأأدة اجت أأأ ع، مأأأ يو/أ ر 8   املع أأأو ة، أيضأأأ  الث نيأأأة جل أأأته   ، الل اأأأة ى أأأد  - 5

 ق ئ ة وتر . “املعلوم   لت   الع ملية ال  ة نت ئق تالي    ا ر  الت د  انتعراع” موضوع لشفع و ار 
 .الث ين املر ق   املا قشة   املش رصني

، الةاأأأد لشأأأفع الع مأأأة ما قشأأأته  الل اأأأة ى أأأد ، مأأأ يو/أ ر 9   املع أأأو ة، الث لثأأأة جل أأأته  و  - 6
   املتال أأأأأأني ق ئ أأأأأأة وتأأأأأأر (. ها أأأأأأ ر ) الأأأأأأرئيس انئأأأأأأن هبأأأأأأ  أ ىل انأأأأأأتهاللية مالحظأأأأأأ   إىل وانأأأأأأت عل

 .الث ين املر ق
 
 اللجنة اختذهتا اليت اإلجرااات  
 ومتابعتها املعلومات جملتمع العاملية القمة نتائج تنفيذ يف احملرز التقدم تقييم  

 لشأأأفع قأأأرار مشأأأروع الل اأأأة ىلأأأص معروضأأأ  صأأأ ع،  مأأأ يو/أ ر 12   املع أأأو ة، الث ماأأأة ايل أأأة   - 7
 ىلأأأص لاأأأ ء الأأأرئيس قدمأأأع، ومت لعتهأأأ  املعلومأأأ   لت أأأ  الع مليأأأة ال  أأأة نتأأأ ئق تاليأأأ    ا أأأر  الت أأأد  ت يأأأيم

 .  ط  إلناليزية رمسية رك ورقة   وُى م رمسية رك مش ورا 
 .لةي ع(، ها  ر ) م جور ليخ، ال رار مشروع مي ر أ ىل، نل ه  ايل ة و  - 8

https://undocs.org/ar/A/72/64
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2017/CRP.1
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2017/CRP.2
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 ال أأرار مشأروع ىلأص املختةأأة اآلاثر لشأفع توضأيح   الل اأأة أمأني قأد ، أيضأأ  نل أه  ايل أة و  - 9
 .الربانجمية امليزانية  
 .لةي ع األمرياية املتحدة الوب   ممثل أ ىل، أيض  الث ماة ايل ة و  - 10
 .أارى و و  ال رلية أورو   و   نم، لةي ع الا    ممثل أ ىل، ال رار مشروع اىت    ولعد - 11
 انظأأأأر)  ىت أأأأ    وابجت أأأأ ى. ابقتيأأأأ  ي اللأأأأس وأوصأأأأل ال أأأأرار مشأأأأروع الل اأأأأة واىت أأأأد  - 12

 (.األو  ال رار مشروع، أل  اللرع، األو  الليل
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 الثال  الفصل
 التنمية ألغراض والتكنولوجيا العلم تسخري  

 
 األولوية:  وا املوضوعان  
 املستدامة التنمية أهداف تنفيذ لدعم اجلديدة االبتكار اج (أ) 
 ٢٠3٠ عام حبلول الغذائي األمن ضمان يف واالبتكار والتكنولوجيا العلم دور (ب) 

 الث ماأأأأة إىل ال   نأأأة ومأأأأ  الرالعأأأة جل أأأأ      أى   أأأ  جأأأأدو  مأأأ  3 الةاأأأأد   الل اأأأة نظأأأر  - 13
 ىليه : معروضة الت لية الواثئق وص نل. م يو/أ ر 11 و 10 و 9 و 8   املع و ة

 امل أأأأأأأأأتدامة التا يأأأأأأأأأة أهأأأأأأأأأدا  تاليأأأأأأأأأ  لأأأأأأأأأدىم ايديأأأأأأأأأدة ابلتاأأأأأأأأأ ر هنأأأأأأأأأق ىأأأأأأأأأ  ت ريأأأأأأأأأر (أ) 
(UNCTAD/DTL/STICT/2017/42)؛ 

 ال أأ ائ. األمأأ  ضأأ  ع   وابلتاأأ ر والتااولوجيأأ  العلأأم  ور لشأأفع العأأ   األمأأني ت ريأأر ( ) 
 ؛(E/CN.16/2017/3) 2030 ى    لو 

 ىأأأأ    لأأأأو  ال أأأأ ائ. األمأأأأ  ضأأأأ  ع   وابلتاأأأأ ر والتااولوجيأأأأ  العلأأأأم  ور ىأأأأ  ت ريأأأأر ( ) 
2030 (UNCTAD/DTL/STICT/2017/5)؛ 

 صأ نوع 25 إىل 23 مأ  اللأخة   جايأ    املع أو  الدورا  لني مل  اخلرباء  ريق ت رير ( ) 
 (.E/CN.16/2017/CRP.1) 2017 يا ير/الث ين

 
 عاان وأبعاااده صااوره جبميااع الفقاار علااى القضاااا” موضااوع بشااهنن الااوزاري املسااتديرة املائاادة اجتماااع  

 “الصلة  ات للتحدايت والتصدي الفرص وتعزيز املستدامة التنمية تشجيع طري 
 و ار  م أأأأتديرة م ئأأأأدة اجت أأأأ ع الل اأأأأة ى أأأأد ، مأأأأ يو/أ ر 8   املع أأأأو ة، األوىل جل أأأأته    - 14

 تشأأ ي  اريأأق ىأأ  وألعأأ    صأأور  جب يأأ  الل أأر ىلأأص ال ضأأ ء” وهأأو 2017 لعأأ   اللأأس موضأأوع لشأأفع
   املا قشأة   املشأ رصني ق ئ أة وتأر . “اليألة ذا  للتحأد   والتيأدي اللرا وتعزيز امل تدامة التا ية
 .الث ين املر ق
 امل أأرر، امل أأتوى الر يأأ  جزئأأع أثاأأ ء اللأأس إىل اييأأل أع ىلأأص الل اأأة اتل أأل، نل أأه  ايل أأة و  - 15

 لل ا قشأأأة الأأأرئيس أىأأأد  الأأأ ي املأأأوجز، 2017 يوليأأأع/متأأأو  20 إىل 17 مأأأ  اللأأأخة   نيويأأأورك   ى أأأد 
(E/2017/72.) 
 
 التنمية ألغراض والتكنولوجيا العلم تسخري بشهنن نقاش حلقة  

 واللوج أأتي   التااولوجيأأ  شأأعةة مأأديرة ىرضأأل، مأأ يو/أ ر 10   املع أأو ة، الرالعأأة ايل أأة   - 16
 ى    لو  ال  ائ. األم  ض  ع   وابلتا ر والتااولوجي  العلم  ور لشفع الع   األمني ت رير  ألونات  
2030 (E/CN.16/2017/3.) 

https://undocs.org/ar/E/CN.16/2017/3
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2017/CRP.1
https://undocs.org/ar/E/2017/72
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2017/3
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 العلأأأأم  ور” األولويأأأأة ذي املوضأأأأوع لشأأأأفع ن أأأأ ش حل أأأأة الل اأأأأة ى أأأأد ، نل أأأأه  ايل أأأأة و  - 17
 الأأأأأأأرئيس انئأأأأأأأن أ ارهأأأأأأأ ، “2030 ىأأأأأأأ    لأأأأأأأو  ال أأأأأأأ ائ. األمأأأأأأأ  ضأأأأأأأ  ع   وابلتاأأأأأأأ ر والتااولوجيأأأأأأأ 

 .الث ين املر ق   املا قشة   املش رصني ق ئ ة وتر (. موريشيوس)
 
 اللجنة اختذهتا اليت اإلجرااات  
  التنمية ألغراض واالبتكار والتكنولوجيا العلم تسخري  

 لشأأأفع قأأأرار مشأأأروع، مأأأ يو/أ ر 12   املع أأأو ة، الث ماأأأة جل أأأته    الل اأأأة ىلأأأص معروضأأأ  اع - 18
 مشأأ ورا  ىلأأص لاأأ ء الل اأأة رئأأيس قدمأأع، التا يأأة ألرأأراع وابلتاأأ ر والتااولوجيأأ  العلأأم ت أأتك موضأأوع

  .  ط  إلناليزية وى م، رمسية رك
 .لةي ع(، الا   ) جتوا مني.  أ، ال رار مشروع مي ر وأ ىل - 19
 .الربانجمية امليزانية   ال رار مشروع ىلص املختةة اآلاثر لشفع توضيح  الل اة أمني وقد  - 20
 .لةي ع األمرياية املتحدة الوب   ممثل أ ىل، ال رار مشروع اىت    وقةل - 21
، ألأأأ  اللأأرع، األو  الليأأل انظأأر)  ىت أأ    اللأأس وأوصأأل ال أأرار مشأأروع الل اأأة واىت أأد  - 22

 (.الث ين ال رار مشروع
 
 الرئيس من مقرتح مقرر مشروع  

 أع، الأأرئيس مأأ  اقأأخاح ىلأأص لاأأ ء، مأأ يو/أ ر 12   املع أأو ة، الث ماأأة جل أأته    الل اأأة قأأرر  - 23
 امل أأأأتدامة التا يأأأأة أهأأأأدا  تاليأأأأ  لأأأأدىم ايديأأأأدة ابلتاأأأأ ر هنأأأأق ىأأأأ  العأأأأ   األمأأأأني لت ريأأأأر ىل أأأأ  ايأأأأيط

(E/CN.16/2017/2 )ال أ ائ. األمأ  ضأ  ع   وابلتاأ ر والتااولوجيأ  العلم  ور ى  الع   األمني وت رير 
 (.E/CN.16/2017/3) 2030 ى    لو 

  

https://undocs.org/ar/E/CN.16/2017/2
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2017/3
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 الرابع الفصل
  واالبتكار والتكنولوجيا ابلعلم املتعلقة السياسات استعراضات تقارير عرض  

 .م يو/أ ر 10   املع و ة اخل م ة جل ته    أى     جدو  م  4 الةاد   الل اة نظر  - 24
 
 مجهوريااااة يف واالبتكااااار والتكنولوجيااااا ابلعلاااام املتعلقااااة السياسااااات بشااااهنن املرحلااااي التقرياااار عاااارض  

 اإلسالمية إيران
(،   مةأأأ لوي) شأأأ    م صأأأ موري مونأأأيوا  ريأأأدريك، وابجت أأأ ى. ابقتيأأأ  ي اللأأأس رئأأأيس أل أأأص - 25

 .رئي ية صل ة
 .انتهاللية مبالحظ   األونات     واللوج تي   التااولوجي  شعةة مديرة وأ لل - 26
، والتااولوجيأأأأأأأأأأأ  العلأأأأأأأأأأو  لشأأأأأأأأأأأؤوع اإلنأأأأأأأأأأالمية إيأأأأأأأأأأأراع مجهوريأأأأأأأأأأة رئأأأأأأأأأأأيس انئأأأأأأأأأأن لةيأأأأأأأأأأ ع وأ ىل - 27

 .اواا نت ري نوران
 .ىرض  األونات   أم نة ممثل وقد  - 28
 .وصياي  واليني أمل ني  م  صل ممثلو لةي ان  وأ ىل - 29
 .ى  ع ى  املراقن أيض  لةي ع وأ ىل - 30
 ا اومأة رائنأة ني لأة   ابنأخاتي . والت ييم ال ي ن   صا  لشؤوع الرئيس انئن لةي ع وأ ىل - 31

 .إلي ن. مهدي، اإلنالمية إيراع مجهورية   والتااولوجي  العلم لشؤوع
 
 رواندا يف واالبتكار والتكنولوجيا ابلعلم املتعلقة السياسات بشهنن املرحلي التقرير عرض  

 .مةونييع م انن.، رواندا   والتااولوجي  للعلو  الوااية لل اة الع   املدير لةي ع أ ىل - 32
 .ىرض  األونات   أم نة ممثل وقد  - 33
 .واملا يك وصياي  وأورادا واليني واتيلاد أمل ني  م  صل ممثلو لةي ان  وأ ىل - 34
 .إثيولي  ى  واملراقن امل ر  ى  املراقن م  صل أيض  لةي ع وأ ىل - 35
 .آني  ل ري وابجت  ىية ابقتي  ية الل اة ممثل لةي ع وأ ىل - 36

  



E/2017/31 

E/CN.16/2017/4 

 

31/38 17-08542 

 

 اخلامس الفصل
 للجنة والعشرين احلادية للدورة اآلخرين املكتب وأعضاا الرئيس انتخاب  

 .م يو/أ ر 12   املع و ة الث ماة جل ته    أى     جدو  م  5 الةاد   الل اة نظر  - 37
 والعشري : ا   ية لدور   أمس ؤهم الت لية املاتن أىض ء  لتزصية الل اة وانتتةل - 38
 :الرئيس نوا 

 (الا   ) جتوا مني. أ 
 (اليني) روجييوع وان  
 (ها  ر ) ماجور ليخ 
 (موريشيوس) سينااتمبو ري الع إتيني نويل جو ي  

 .الا ريي الةحر ومامل ة الالتياية أمريا   و  م  الرئيس انتت   الل اة وأرجف  - 39
 .والعشري  ا   ية  ور   إىل الرئيس نوا  لني م  امل رر تعيني أيض  الل اة وأرجف  - 40
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 السادس الفصل
 وواثئقها للجنة والعشرين احلادية للدورة املؤقت األعمال جدول  

. مأأأ يو/أ ر 12   املع أأأو ة الث ماأأأة جل أأأته    أى   أأأ  جأأأدو  مأأأ  6 الةاأأأد   الل اأأأة نظأأأر  - 41
 والعشأأري  ا   يأأة لأأدور   املؤقأأل األى أأ   جأأدو  مشأأروع تتضأأ   رمسيأأة رأأك ورقأأة ىليهأأ  معروضأأ  وصأأ ع

 .وواثئ ه 
 .لةي ع الرئيس وأ ىل - 42
 الرونأأأ. وابايأأأ   الدوميايايأأأة واي هوريأأأة وا اأأأد والربت أأأ   صأأأو  مأأأ  صأأأل ممثلأأأو لةيأأأ ان  وأ ىل - 43

 وموريشأأأأأيوس وترصيأأأأأ  وبتليأأأأأ  واملا أأأأأيك ال أأأأأعو ية العرليأأأأأة وامل لاأأأأأة اإلنأأأأأالمية إيأأأأأراع ومجهوريأأأأأة وصيايأأأأأ 
 .وأمل ني  و ص ت ع

 لت أتك املعايأة الل اأة أم نأة ورئأيس واللوج أتي   التااولوجيأ  شأعةة مأديرة م  صل لةي ع وأ ىل - 44
 .األونات  ، التا ية ألرراع والتااولوجي  العلم
 اللأأس وأوصأأل، وواثئ هأأ  العشأأري   يأأة و  ا لأأدور   املؤقأأل األى أأ   جأأدو  الل اأأة واىت أأد  - 45

 (. ء اللرع، األو  الليل انظر)  ىت   ه 
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 السابع الفصل
  العشرين دورهتا عن اللجنة تقرير اعتماد  

 مأأا ح قأأرار مشأأروع، مأأ يو/أ ر 12   املع أأو ة الث ماأأة جل أأته   ، الل اأأة ىلأأص معروضأأ  صأأ ع - 46
 .  ط اإلناليزية  لل ة ى  ل رمسية رك ورقة   الوار ة ليي تع العشري   ور   ى 
 .الت رير مشروع(، ها  ر ) م جور ليخ، امل رر وىرع - 47
 .و ص ت ع صو  م  صل ممثال لةي نني وأ ىل - 48
 .إبجن    امل رر إىل وىهد  العشري  لدور   املتعلق الت رير مشروع الل اة واىت د  - 49
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 الثامن الفصل
 الدورة تنظيم  

 
 ومدهتا الدورة افتتاح - ألف 

 12 إىل 8 مأأأأأ  اللأأأأأخة   جبايأأأأأ  املتحأأأأأدة األمأأأأأم ماتأأأأأن   العشأأأأأري   ور أأأأأ  الل اأأأأأة ى أأأأأد  - 50
 (.الث ماة إىل األوىل) جل    مث ين الل اة وى د . 2017 م يو/أ ر
 انتتةأل، نل أه  ايل أة و (. ها أ ر ) مأ جور ليأخ، الرئيس انئن للدورة األوىل ايل ة وا تتح - 51

 .ا تت ح. لةي ع وان  ال يد وأ ىل. العشري  للدورة رئي  ( اليني) وان  روجييوع الل اة
 لألوناتأأ   العأأ   األمأأني  نأأم لةيأأ ع أ لأأل، مأأ يو/أ ر 8   املع أأو ة، أيضأأ  نل أأه  ايل أأة و  - 52

 . ألونات   واللوج تي   التااولوجي  شعةة مديرة
 األمأأم لأأدى لزمةأأ لوي الأأدائم امل ثأأل مأأ  صأأل الل اأأة أمأأ   صل أأة أل أأص، أيضأأ  األوىل ايل أأة و  - 53

 واألمأني، شأ    م صأ موري مونأيوا  ريأدريك، وابجت أ ى. ابقتيأ  ي اللأس ورئأيس، نيويورك   املتحدة
 .ج و هولني لالتي ب  الدو  لالاي   الع  
 لألم نأأأة امللايأأأة لألص  مييأأأة التالي يأأأة املأأأديرة، ا أأأ مش. ن أأأري  األمأأأكة أل أأأل، ايل أأأة نلأأأس و  - 54

 .الل اة أم   صل ة،  العلو  جم     الع مال  للا  ء الدولية الرالملة ورئي ة للعلو  الدولية
 

 احلضور - ابا 
. الل اأة   أىضأ ء هأ. الأيت املتحأدة األمأم   األىضأ ء الأدو  مأ   ولأة 42 ممثلأو الدورة حضر - 55

، املتحأأأدة األمأأأم ماظومأأأة مؤن أأأ   ىأأأ  وممثلأأأوع، األاأأأرى األىضأأأ ء الأأأدو  ىأأأ  مراقةأأأوع أيضأأأ  وحضأأأر
 وهيعأأ   املأأدين الت أأ  ىأأ  وممثلأأوع، ا اوميأأة رأأك واملاظ أأ   الدوليأأة ا اوميأأة املاظ أأ   ىأأ  وممثلأأوع
 .E/CN.16/2017/INF/1 الوثي ة   الدورة   املش رصني ق ئ ة وتر . الت  رية األى   

 
 املكتب أعضاا انتخاب - جيم 

 13   املع أو ة، ىشرة الت نعة  ور   م  الث ماة ايل ة  ،  لتزصية انتتةل قد الل اة ص نل - 56
 أمس ؤهم: الت لية العشري   ور   ماتن أىض ء، 2016 م يو/أ ر

 :الرئيس نوا 
 (الربا يل) فيلو فونسيكا لايدياتو 
 (ها  ر ) ماجور ليخ 
 (موريشيوس) سينااتمبو ري الع إتيني نويل جو ي  
 (الا   ) جتوا مني. أ 

 انتتأأأأأأن، 2017 مأأأأأأ يو/أ ر 8   املع أأأأأو ة، لل اأأأأأأة العشأأأأأأري  الأأأأأدورة مأأأأأأ  األوىل ايل أأأأأة و  - 57
 .الرئيس ماين لش ل وان  روجييوع
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 ج نأن إىل، لل اأة العشأري  للأدورة م ررا( ها  ر ) م جور ليخ نل ه  ايل ة   الل اة وىيال - 58
 .لرئي ه  صا ئن صلتع

 
 األعمال وتنظيم األعمال جدول - دال 

 ليأأأي تع، املؤقأأأل أى   أأأ  جأأأدو ، مأأأ يو/أاير 8 يف املعقررر   ، األوىل جلسررر    يف، اللجنررر  أقررر   - 59
 األى   : جدو  ن  يل. م  و  .E/CN.16/2017/1 الوثي ة   الوار ة

 .أارى تاظي ية وم  ئل األى    جدو  إقرار - 1 
 اليأعيدي  ىلأص ومت لعتهأ  املعلومأ   لت أ  الع مليأة ال  أة نتأ ئق تاليأ    ا أر  الت أد  - 2 

 .والدو  اإلقلي .
 التا ية: ألرراع والتااولوجي  العلم ت تك - 3 
 األولوية: ذوا املوضوى ع 
 امل تدامة؛ التا ية أهدا  تالي  لدىم ايديدة ابلتا ر هنق (أ)  
 .2030 ى    لو  ال  ائ. األم  ض  ع   وابلتا ر والتااولوجي  العلم  ور ( )  
 .وابلتا ر والتااولوجي  العلم ني ن    نتعراض   املتعل ة الت  رير ىرع - 4 
 .لل اة والعشري  ا   ية للدورة اآلاري  املاتن وأىض ء الرئيس انتت   - 5 
 .وواثئ ه  لل اة والعشري  ا   ية للدورة املؤقل األى    جدو  - 6 
 .العشري   ور   ى  الل اة ت رير اىت    - 7 

 رمسيأأأة رأأأك ورقأأأة   الأأأوار ة ليأأأي تع امل أأأخح األى أأأ   تاظأأأيم الل اأأأة أقأأأر ، نل أأأه  ايل أأأة و  - 60
 .  ط اإلناليزية  لل ة ى  ل

 املتعلأق ال أرار مشروع تي ك ليتوىل( الا   ) جتوا مني.  أ الل اة ىيال، أيض  نل ه  ايل ة و  - 61
 املتعلأأق ال أأرار مشأأروع تي أأك ليتأأوىل( ها أأ ر ) مأأ جور وليأأخ، التا يأأة ألرأأراع والتااولوجيأأ  العلأأم لأأأت تك
 .ومت لعته  املعلوم   لت   الع ملية ال  ة نت ئق تالي    ا ر  الت د  لأت ييم

 
 الواثئ  - هاا 

 .الت رير   ا األو  املر ق   العشري   ور     الل اة ىلص املعروضة الواثئق ق ئ ة تر  - 62
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 األول املرف 
  العشرين دورهتا يف اللجنة على املعروضة الواثئ  قائمة  

 
 العاواع أو الوص  لاد جدو  األى    رمز الوثي ة

   
E/CN.16/2017/1 1    جدو  األى    املؤقل املشروح وتاظيم األى 

A/72/64-E/2017/12 2  ت ريأأر األمأأني العأأ   ىأأ  الت أأد  ا أأر    تاليأأ  نتأأ ئق ال  أأة الع مليأأة
 لت   املعلوم   ومت لعته  ىلص اليعيدي  اإلقلي . والدو 

E/CN.16/2017/2 3 )ت ريأأر األمأأني العأأ   ىأأ  هنأأق ابلتاأأ ر ايديأأدة لأأدىم تاليأأ  أهأأدا   )أ
 التا ية امل تدامة

E/CN.16/2017/3 3 ) (  ت رير األمني العأ   ىأ   ور العلأم والتااولوجيأ  وابلتاأ ر   ضأ  ع
 2030ى    األم  ال  ائ.  لو 

مشأأروع ت ريأأر الل اأأة ىأأ   ور أأ  العشأأري  )ى أأم   ورقأأة رأأك رمسيأأة  7 
  لل ة اإلناليزية   ط(

E/CN.16/2017/CRP.1
صأأأ نوع الث ين/ياأأأ ير   25-23ت ريأأأر  ريأأأق اخلأأأرباء ملأأأ  لأأأني الأأأدورا  ) 3 )أ(

2017) 
E/CN.16/2017/CRP.2

) (
 2016املعلوم  ،  ت رير ى  تالي  نت ئق ال  ة الع ملية لت   2 

E/CN.16/2017/INF/1  ق ئ ة املش رصني 
 

 .http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162017crp1_en.pdf )أ( 
 ) ( http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162017crp2_en.pdf. 
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Annex II  

  Ministerial round tables and panel discussion  
 

 

  Ministerial round table on the theme “Eradicating poverty in all its forms 

and dimensions through promoting sustainable development, expanding 

opportunities and addressing related challenges”  
 

1. At its 1st meeting, on 8 May, the Commission held a ministerial round table on the 

2017 theme of the Council, “Eradicating poverty in all its forms and dimensions through 

promoting sustainable development, expanding opportunities and addressing related 

challenges”. The round table was moderated by the Director of the Division on 

Technology and Logistics and Head of the Commission on Science and Technology for 

Development secretariat, UNCTAD, who also made introductory remarks.  

2. At the same meeting, an interactive discussion ensued, in which the following 

participants took part: Additional Secretary, Ministry of Science and Technology, 

Pakistan, Muhammad Ashraf; Assistant Director-General, Climate, Biodiversity, Land 

and Water Department, Food and Agriculture Organization, René Castro Salazar; 

Secretary for Science and Technology, Department of Science and Technology, 

Philippines, Fortunato de la Pena; Deputy for Policy Making and Strategic Evaluation, 

and Vice Presidency for Science and Technology of the Islamic Republic of Iran, Mehdi 

Elyasi; Permanent Representative of Iceland to the Food and Agriculture Organization 

and Vice-Chair of the Committee on World Food Security, Jón Erlingur Jónasson; Lead 

Advisor for the Programme Management Department, International Fund for 

Agricultural Development, Shantanu Mathur; Minister, Ministry of Science and 

Technology, Thailand, Atchaka Sibunruang; Minister of Social Security, National 

Solidarity and Environment and Sustainable Development, Mauritius, Marie Joseph 

Noël Etienne Ghislain Sinatambou; Science and Technology Advisor to the Secretary of 

State, United States, Vaughan Turekian; Secretary, Ministry of Science, Technology and 

Research, Sri Lanka, R. Wijialudchumi; Associate Counsel of the Ministry of Science 

and Technology, China, Xu Jie; Director General, National Commission of Science and 

Technology, Rwanda, Manasse Mbonye. 

3. Also at the same meeting, on 8 May, the representatives of the Philippines (on 

behalf of the Association of Southeast Asian Nations), Mexico, India and Austria (on 

behalf of the European Union and its Member States) made statements. At the same 

meeting, the Moderator made a brief summary of the discussion.  

 

  High-level round table “Review of progress made in the implementation of 

World Summit on the Information Society outcomes”  
 

4. At the 2nd meeting, on 8 May, the Commission held a ministerial round table on 

“Review of progress made in the implementation of World Summit on the Information 

Society outcomes”. The round table was moderated by the Vice-Chair of the 

Commission on Science and Technology for Development, Benedicto Fonseca Filho 

(Brazil), who also made introductory remarks. An interactive discussion ensued in which 

the following participants took part: Director of Freedom of Expression and Media 

Development Division in the Communication and Information Sector, United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, Guy Berger; Associate Counsel of the 

Ministry of Science and Technology, China, Jie Xu; Minister of Social Security, 

National Solidarity and Environment and Sustainable Development, Mauritius, Marie 

Joseph Noël Etienne Ghislain Sinatambou; Deputy Minister for Science and Technology, 

Dominican Republic, Plácido Gómez Ramírez; Ambassador and Permanent 

Representative, Cuba, Pedro Luis Pedroso Cuesta; Ambassador Extraordinary and 
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Plenipotentiary, Latvia, Janis Karklins; Executive Vice President, Chief Digital Officer, 

Capgemini, Kimberly Smith; President and Chief Executive Officer, Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers, Goran Marby; Permanent 

Representative, Lesotho, Moshe Kao; Deputy Permanent Representative, United 

Kingdom, Andrew Staines; Secretary, Ministry of Science, Technology and Research, Sri 

Lanka, R. Wijialudchumi; Ambassador, Director of International Relations, Federal 

Office of Communications, Switzerland, Thomas Schneider; Mounir Hamaidia, in 

charge of studies and analysis, Ministry of Posts and Information and Communication 

Technologies, Algeria; the representative of Portugal, and the representative of the 

International Telecommunications Union.  

5. At its 3rd meeting, on 9 May, the Commission held its general discussion on the 

item and heard introductory remarks by the Vice-Chair (Hungary). At the same 

meeting, presentations were made by the following panellists: Minister of 

Communications and Media, Democratic Republic of the Congo, Lambert Mende 

Omalanga; Vice-Chair of the Commission and Director, Department of Scientific and 

Technological Themes, Ministry of External Relations, Brazil, Benedicto Fonseca 

Filho; Chair, Multistakeholder Advisory Group, Internet Governance Forum, Lynn St. 

Amour; Executive Director, Asociación Interamericana de Empresas de 

Telecomunicaciones, and Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América 

Latina (cet.la), Pablo Bello; and Executive Director, Association of Progressive 

Communications, Philippines, Chat Garcia. 

6. Also at the same meeting, statements were made by the representatives of the 

United Kingdom, Poland, Austria (on behalf of the European Union and its Member 

States), Mexico, India, China, Burkina Faso, Pakistan, Saudi Arabia, Kenya and 

Brazil. A statement was also made by the observer for Morocco.  

7. At the 3rd meeting, statements were also made by the Internet Society, the 

International Chamber of Commerce and the Economic and Social Commission for 

Western Asia. 

 

  Panel discussion on science and technology for development  
 

8. At the 4th meeting, on 10 May, the Director of the Division on Technology and 

Logistics of UNCTAD introduced the report of the Secretary-General on the role of 

science, technology and innovation in ensuring food security by 2030 

(E/CN.16/2017/3). 

9. At the same meeting, the Commission held a panel discussion on the priority 

theme “The role of science, technology and innovation in ensuring food security by 

2030”, moderated by the Vice-Chair (Mauritius). Presentations were made by the 

following panellists: Head of the Directorate of Education and Human Resources, 

American Association for the Advancement of Science, and Member of the Gender 

Advisory Board, Shirley Malcom; Director of the Center for Interdisciplinary Studies on 

Industrial Property and Economics, University of Buenos Aires, Carlos M. Correa; Lead 

Adviser of the Programme Management Department, International Fund for Agricultural 

Development, Shantanu Mathur; Executive Director, Action Group on Erosion, 

Technology and Concentration (ETC Group), Pat Mooney; and Suchith Anand, of the 

University of Nottingham and Global Open Data for Agriculture and Nutrition. In the 

discussion, statements were made by representatives of India, Turkey, Cuba, the 

Dominican Republic, Peru, China, Brazil and Mexico.  
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