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 موجز 
،  )ا(العلم ثالتكنولوجيا ألغراض التنمية، في دثرتها الثالثة ثالعشأأأأريرناقشأأأأل اللانة المعنية يت أأأأ ير  

لم أأأأأتدامة ثالت أأأأأد   كيفية ت أأأأأ ير العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار لت أأأأأريت ثتيرة التغد  في يلوت اذداأ التنمية ا
لويأأأة التأأأاليير   (. ثنظرت اللانأأأة ا فأأأأأأأأأأأأأأأأا في المو أأأأأأأأأأأأأأو ير  ث  األث 19-لمرض فيرثس كورثنأأأا )كوفيأأأد

التغير التكنولوجي ال أأأأأأأريت مر اج  تحغيق التنمية الشأأأأأأأاملة للاميت ثالم أأأأأأأتدامة  ث ”اسأأأأأأأتكشأأأأأأأاأ   ر”ت أأأأأأأ ي
في ماال البحوث في ذ ا ال أأأأيا  .   تكنولوجيات الففأأأأا  مر اج  التنمية الم أأأأتدامة ثمنافت التعاث  الدثلي

تمت المعلومات ثمتابعتها  ثباا أأأأأافة إلد  لت، اسأأأأأتعر أأأأأل التغد  المحر  في تنفي  نتائة الغمة العالمية لما
  لد ال عيدير ااقليمي ثالدثلي.

ثخالل الاز  الرفيت الم أأأأأأتو  بشأأأأأأل  مو أأأأأأوت ”ت أأأأأأ ير العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار لت أأأأأأريت ثتيرة  
( ، اقر المشأأأأأأأأاركو   19-في يلوت اذداأ التنمية الم أأأأأأأأتدامة ثالت أأأأأأأأد  لمرض فيرثس كورثنا )كوفيد التغد 
، ثاطلت بعفأأأأأهم بعفأأأأأا  لد تااربهم.  19-ثالتكنولوجيا ثاريتكار في مكافحة كوفيد األسأأأأأاسأأأأأي للعلمبالدثر 

تعقبه، ثاانتاج المحلي  ثشأأأأأأأأأأأأأملل التدايير المت  ة اسأأأأأأأأأأأأأت دا   لم البيانات ثاألدثات الرقمية لتتبت الفيرثس ث 
الرفيعي   ميرالمتكلللمطهرات ثالمعدات الطبية مث  اجهزة التنفس ارصأأأأأأأأأأأأطنا ي. ثا ري الو را  ثغيرذم مر 

الم أأأأأتو   ر تفأأأأأامنهم، ثاكدثا مر جديد اذمية د م انشأأأأأطة البحت ثالتطوير ثاريتكار، إ أأأأأافة إلد تنمية 
ث  الدثلي ثتعدد ة األطراأ، ث أأأأأما  تن أأأأأيق ارسأأأأأتاابات المهارات. ثاقرثا ا فأأأأأا بالحاجة إلد تعزيز التعا

سأأيا  مكافحة الاائحة الحالية فح أأل، ي  ا فأأا  ال أأياسأأاتية في ماال العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار، ليس في 
 في سيا  مواجهة ا مات مماثلة في الم تغب .

لتغير التكنولوجي ثركز المشأأأأأأأأأأاركو ، لد  النظر في المو أأأأأأأأأأوت    األثلوية المعنو  ”ت أأأأأأأأأأ ير ا 
م  تدامة ،  لد  أأأأأأأرثرة إ ادة توجيه سأأأأأأأياسأأأأأأأات العلال أأأأأأأريت مر اج  تحغيق التنمية الشأأأأأأأاملة للاميت ثالم أأأأأأأ 

ثالتكنولوجيا ثاريتكار إلد ما يتااث  مارد تعزيز التنمية ال أأأأنا ية، ث أأأأما  ا  تمكور التكنولوجيات الرائدة 
ادلل الدثل األ فأأأأأأأأأأا  خبراتها الوطنية في ذ ا  الشأأأأأأأأأأعوي المهمشأأأأأأأأأأة مر تحوي  حياتها إلد األففأأأأأأأأأأ . ثتب

 مي التغليد  بالتعلم التكنولوجي الم أأأأعد، بما في  لت ث أأأأت سأأأأياسأأأأات تعليمية تهدأ إلد مزج التعلم األكاد
 المتكام ، ثاست دا  البيانات لتح ير المشاركة ارجتما ية ثارقت اد ة.

   األثلوية المعنو  ”اسأتكشأاأ تكنولوجيات ثسألوم المشأاركو  في الال أة المعغودة بشأل  المو أوت  
ر اج  التنمية الم أأأأأأأتدامة ثمنافت التعاث  الدثلي في ماال البحوث في ذ ا ال أأأأأأأيا   باسأأأأأأأت دا   الففأأأأأأأا  م

الر ا ة ال أأأأأأحية  ر  تكنولوجيات الففأأأأأأا  في مامو ة متنو ة مر الغطا ات، بما في  لت الزرا ة، ثتغد م  
وارث ثالحأارت  الطغس، ثرسأأأأأأأأأأأأأأم خرائس الموارد، ثارسأأأأأأأأأأأأأأتاأابأة لحأارت الكطريق التطبيأل مر بعأد، ثالتنبب بأ 
. ثاتفق المشاركو   لد ا  ذناك حاجة إلد ا  تعز  البلدا  النامية قدرتها 19-اان انية، بما في  لت كوفيد

اقت  تكنولوجيات الففأا ، ا  نظم رصأد األرض ثتحديد المو   لد معالاة البيانات العديدة التي تتراكم يواسأطة
تكنولوجيات. ثناقش المتكلمو  ثالمندثبو  األنشطة الففائية باستعمال ال وات ، مر اج  ارستفادة مر ذ ا ال

التعاث  الدثلي ثالشأأأراكات الدثلية في   تظهرفي المراح  األثلد ثفي المراح  النهائية، ثك لت المشأأأاريت التي 
 ل البحوث.ماا
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، اطلت المتكلمو   تائة الغمة العالمية لماتمت المعلوماتثفي اسأأأأأأأأأأأأأتعراض التغد  المحر  في تنفي  ن 
ثالمشأأاركو  بعفأأهم بعفأأا  لد م تل  المبادرات ثاألنشأأطة الرامية إلد متابعة نتائة الغمة ثتنفي ذا. ثاير   

ا  لد انعغاد الغمة، إ أأأأأأأأأافة إلد اذمية   ام 15المشأأأأأأأأأاركو  اسأأأأأأأأأتمرار ثجود الفاوة الرقمية حتد بعد مرثر 
 .19-مث  جائحة كوفيدتكنولوجيات الرقمية في الت د  للتحد ات الماتمعية اانترنل ثال

ثا تمدت اللانة مشأأأأرث ي قرارير، بموجل إجرا  الموافغة ال أأأأامتة، احدذما بعنوا  ”ت أأأأ ير العلم  
لميأأة    ”تغييم التغأأد  المحر  في تنفيأأ  نتأأائة الغمأأة العأأاثالتكنولوجيأأا ثاريتكأأار ألغراض التنميأأة  ثانخر بعنوا

 لماتمت المعلومات ثمتابعتها .

ثاختارت اللانة المو أأأأأأأأو ير التاليير يوصأأأأأأأأفهما مو أأأأأأأأو ير  ث  اثلوية للنظر فيهما في دثرتها  
اذداأ التنمية مر  3الرابعة ثالعشأأأأأأأأأرير  ”اسأأأأأأأأأت دا  العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار ل أأأأأأأأأد الفاوة بشأأأأأأأأأل  الهدأ 

انفا   ث ”ت أأ ير تغنية سأأل أألة الكت  مر اج  التنمية الم أأتدامة   الم أأتدامة المتعلق بال أأحة الايدة ثالرفاا 
 ثالتحد ات .

 .www.unctad.org/cstdثيمكر ارطالت  لد مزيد مر المعلومات  ر دثرة اللانة في الموقت  
 

لثالثة الدثلي ثارجتما ات بالحفأأأور الشأأأ  أأأي،  رغدت الدثرة اثالغيود المفرث أأأة  لد ال أأأفر   19-نظرا لاائحة كوفيد )ا( 
   إلكترثني غير رسمي.ثالعشرث  للانة المعنية يت  ير العلم ثالتكنولوجيا ألغراض التنمية كاجتمات 

 
  

http://www.unctad.org/cstd
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 األول فصل ل ا 

الم ةةةةةةةةةائةل التي تتجلة  من المجلس االقتصةةةةةةةةةادي واالجتمةاعي ات ةا   ج ا ات    
 بشأنها أو التي يوّجه انتباهه  ل ها 

 
 مشاريع ق ارات مخ وضة على المجلس العتمادها  - ألف 

توصأأي اللانة المعنية يت أأ ير العلم ثالتكنولوجيا ألغراض التنمية المالس ارقت أأاد  ثارجتما ي   - 1
 اد مشرث ي الغرارير التاليير با تم

 
 مش وع الق ار األول   

 تق رم التقدم المح ز في تنف ذ نتائج القمة الخالمرة لمجتمع المخلومات ومتابختها   

 
 ، ن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 ،(1)إلد الوثائق ال تامية للغمة العالمية لماتمت المعلومات    يش   

المتعلق بمتابعة نتائة الغمة  2006تمو /يوليه  28المبرخ  2006/46  قراراإلد  وإ  يشةةةةة   أي ةةةةةا 
العالمية ثاسأأأأتعراض اللانة المعنية يت أأأأ ير العلم ثالتكنولوجيا ألغراض التنمية، ثيلد الور ة الم أأأأندة بموجبه 

 إلد اللانة،

المتعلق يتغييم التغد  المحر     2019تمو /يوليه   23المبرخ   2019/24إلد قرارا   وإ  يشةةةةةةةة    ذل  
 في تنفي  نتائة الغمة العالمية ثمتابعتها،

 المنا    المعنو  ”تحوي   2015ايلول/سبتمبر    25المبرخ    70/1إلد قرار الامعية العامة    وإ  يش   
  ،2030ية الم تدامة لعا  خطة التنم

 2015كانو  األثل/د  أأأأأأأأأأأمبر  16المبرخ   70/125إلد قرار الامعية العامة  وإ  يشةةةةةةة   أي ةةةةةةةا 
لغمة  يت الم أتو  للامعية العامة بشأل  ارسأتعراض العا  لتنفي  نتائة االمعنو  ”الوثيغة ال تامية لالجتمات الرف

رؤيأأة الغمأأة العأأالميأأة لماتمتت معلومأأات  جأأامت  العأأالميأأة لماتمت المعلومأأات  الأأ   ا أأادت فيأأه الامعيأأة تأألكيأأد 
محورا اان أأأأأأأا  ثموجه نحو التنمية،   أأأأأأأتطيت ك  فرد فيه اسأأأأأأأتحداث المعلومات ثالمعارأ ثالوصأأأأأأأول إليها  

تحغيق كام  طاقاتهم في تعزيز تنميتهم  ثاسأأأأأأأأأأت دامها ثتبادلها، بما  مكوتر األفراد ثالماتمعات ثالشأأأأأأأأأأعوي مر
ياتهم، ث لت انطالقا مر مغاصأأأأأد ثمبادا ميثا  األمم المتحدة ثارحترا  الكام   الم أأأأأتدامة ثتح أأأأأير نو ية ح

حتد تاري ه، ثحددت الثغرات ثالتحد ات ، ثقيمل التغد  المحر  (2)لإل ال  العالمي لحغو  اان أا  ثصأونها
 ثقدمل توصيات للم تغب ،  

بشأأأل     2019كانو  األثل/د  أأأمبر  19المبرخ   74/197إلد قرار الامعية العامة  وإ  يشةة    ذل  
 ت  ير تكنولوجيا المعلومات ثارت ارت ألغراض التنمية، 

_________________ 

 .A/60/687ث  A/C.2/59/3انظر  (1) 
 (.3-ال  )د 217قرار الامعية العامة  (2) 

https://undocs.org/ar/E/RES/2019/24
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/24
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/74/197
https://undocs.org/ar/A/RES/74/197
https://undocs.org/ar/A/C.2/59/3
https://undocs.org/ar/A/60/687
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تنفيأ  نتأائة الغمأة العأالميأة يتغرير األمير العأا   ر التغأد  المحر  في  حرط علمةا مع االرترةا وإ  ي 
 ،(3)ال عيدير ااقليمي ثالدثليثمتابعتها  لد 

لألمير العأا  لمبتمر األمم المتحأدة للتاأارة ثالتنميأة  لد دثرا في الم أأأأأأأأأأأأأأا أدة  وإ  يخ ب عن تقةدي   
  لد  ما  إناا  التغرير انن  ال كر في مو دا،

 
 مجتمع المخلومات التق رم: استخ اض تنف ذ نتائج القمة الخالمرة ل  

  لد  لت؛ويحث  70/125بالتنفي  التا  لغرار الامعية العامة  ي ح  - 1 

بااسهامات البنا ة ثالمتنو ة المغدمة مر جميت اصحاي الم لحة في ارستعراض   ي ح  - 2 
 ؛(1)تلماتمت المعلوماة العالمية العا  للتغد  المحر  في تنفي  نتائة الغم

بأأأأالتنفيأأأأ  التأأأأا  لنتأأأأائة الغمأأأأة العأأأأالميأأأأة لماتمت المعلومأأأأات ثرؤيأأأأة  يخ ةةةد تةةةأت ةةةد التزامةةةه - 3 
 ؛2015ارستعراض العشر  للغمة العالمية لما بعد  ا  

ب أأأأأأأأأأأأأأأد الفاوات  70/125ارلتزا  المتعهأأد بأأه في قرار الامعيأأة العأأامأأة  يؤ ةد من جةديةد - 4 
الرقميأة يير البلأدا  ثداخلهأا، بمأا في  لأت الفاوة الرقميأة يير الان أأأأأأأأأأأأأأير، مر خالل يأ ل الاهود الراميأة إلد 
تح أأأأأأأأأأأير الترابس ثالغدرة  لد تحم  التكلفة ثيمكانية الح أأأأأأأأأأأول  لد المعلومات ثالمعارأ ثالمحتو  المتعدد  

ولوجيأا الرقميأة، مت الت أأأأأأأأأأأأأأليم بأالتحأد أات المحأددة التي تواجأه ميأة ثمهأارات االمأا  بأالتكناللغأات ثالمهأارات الرق
 األش اص  ث  اا اقة ث ث  ارحتياجات ال اصة ثالفئات التي تعاني مر حالة الفع ؛

 لد موا مأأأة ثثيغأأأة يير  مليأأأة الغمأأأة العأأأالميأأأة ثخطأأأة التنميأأأة الم أأأأأأأأأأأأأأتأأأدامأأأة  يشةةةةةةةةةجع - 5 
، إ  يبر  الم أأأأأأأأأأأأأأاذمأة الشأأأأأأأأأأأأأأاملأة لتكنولوجيأا 70/125امأة قرار الامعيأة العأ د أا إليأه  ، ثفغأا لمأا(4)2030 لعأا 

المعلومات ثارت ارت في اذداأ التنمية الم تدامة ثالغفا   لد الفغر، ثيالحظ ا  الوصول إلد تكنولوجيا 
 عا إنمائيا في حد  اته؛شرا مر مبشرات التنمية ثتطلالمعلومات ثارت ارت اصبح ا فا مب 

ه ا يؤ ةد من جةديةد - 6  سأأأأأأأأأأأأأأيكو  رذر  يأادة فرص  2030  الناأا  في تحغيق خطأة  أا  فهمأه
 الوصول إلد تكنولوجيا المعلومات ثارت ارت؛  

بل  البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ثارت أأارت  ن أأر اسأأاسأأي لتحغيق ذدأ   ي ةلم - 7 
ة ثالمواقت الاغرافيأأة  م التكنولوجيأأا الرقميأأة ثبأأل  الفاوات الرقميأأة قأأائمأأة يير فئأأات الأأدخأأ  ثالفئأأات العمريأأ تعمي

تحغيق  يادة  ، التي تهدأ إلد2030ج مر خطة  ا  -9ثبير الان أأأأأأأأأير، ثل لت  شأأأأأأأأأير إلد التزامه بالغا ة  
توفير فرص الوصأأول الشأأام    كبيرة في فرص الح أأول  لد تكنولوجيا المعلومات ثارت أأارت، ثت أأعد إلد

، ثيالحظ في ذ ا ال أأأأأدد اذمية يرنامة  م   2020ثالمي أأأأأور إلد اانترنل في اق  البلدا  نموا بحلول  ا  
لومأات ثارت أأأأأأأأأأأأأأارت في العأالم،    يرنأامة  مأ   أالمي لالت أأأأأأأأأأأأأأارت/تكنولوجيأا المع2030التوصأأأأأأأأأأأأأأيأ  في 

  تدامة؛ لت تغنية النطا  العريض، مر اج  التنمية الم في بما

يتطور تكنولوجيا المعلومات ثارت ارت ثانتشارذا بشك  ملحوظ، بفف  إسهامات  ي ح    - 8 
  الغطأا ير العأا  ثال أاص، حيأت انتشأأأأأأأأأأأأأأرت في جميت اركأا  المعمورة تغريبأا، ثايألت فرصأأأأأأأأأأأأأأا جأديأدة للتفأا أ 

_________________ 

 (3) A/75/62-E/2020/11. 
 .70/1قرار الامعية العامة  (4) 
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قت أاد  ثالتنمية في  ارجتما ي، ثاف أحل الماال لظهور نما ج ا مال تاارية جديدة، ثاسأهمل في النمو ار
 ئة المت لة يتطورذا ثانتشارذا؛سائر الغطا ات، ثيالحظ في الوقل  اته التحد ات الفريدة ثالناش

قمية يير البلدا  اسأأأأأأأأأتمرار ثجود فاوات رقمية كبيرة، مر قبي  الفاوة الر  يالحظ مع القلق - 9 
إجرا ات منها تعزيز ييئات ال أأأياسأأأات   ثداخلها ثبير الن أأأا  ثالرجال، ثذي فاوات يتعير معالاتها مر خالل

حأأة فرص ارسأأأأأأأأأأأأأأتفأأادة ثالتثقيل ثبنأأا  الغأأدرات ثالتعأأدد اللغو   التمكينيأأة ثالتعأأاث  الأأدثلي ل فض التكلفأأة ثيتأأا
وي  المالئم، ثيعترأ بل  ذناك فاوة يير الان أأأير كاز  مر  ثالمحافظة  لد التراث الثغافي ثارسأأأتثمار ثالتم

ميت اصأحاي الم ألحة  لد  أما  المشأاركة الكاملة للفتيات ثالن أا  في ماتمت  الفاوات الرقمية، ثيشأات ج
ثثصأأأأأأأأأأأأأأول المراة إلد التكنولوجيأأات الاأأديأأدة، ثر سأأأأأأأأأأأأأأيمأأا تكنولوجيأأا المعلومأأات ثارت أأأأأأأأأأأأأأأارت  المعلومأأات
 التنمية؛ ألغراض

  اللانة المعنية يت أأأأأأأأ ير العلم ثالتكنولوجيا ألغراض التنمية  لد مواصأأأأأأأألة إيال  يشةةةةةجع - 10 
ذداأ التنمية الم أأأتدامة في إطار  ار تبار الواجل ألثر التغيرات التكنولوجية ال أأأريعة الرئي أأأية  لد تحغيق ا 

 ؛74/197ك   مر الور ات ثالموارد المتاحة، ثفغا لغرار الامعية العامة 

، الأ   ا لنتأه 2020ر/مأايو ا أا 3ي لحريأة ال أأأأأأأأأأأأأأحأافأة في بأارحتفأال بأاليو  العأالم ي حة  - 11 
 الامعية العامة، ثال   يرنظم بقيادة منظمة األمم المتحدة للتربية ثالعلم ثالثغافة؛

ت ثماتمت المعلومات، ال    رحتف  به بارحتفال باليو  العالمي لالت أأأأأأأأأار ي ح  أي ةةةةةةا - 12 
 رتحاد الدثلي لالت ارت؛ ا ار/مايو، ثال   يرنظم بقيادة ا 17سنويا في 

التنفي  الاار  لنتائة الغمة العالمية، مت التشأأأأأديد  لد ثجه ال  أأأأأوص  لد تعدد  يالحظ - 13 
الاهات صأأأاحبة الم أأألحة التي تفأأأطلت به، ثاألدثار التي تبديها في ذ ا ال أأأدد الوكارت الرائدة يوصأأأفها  

رة لم أأأأأأارات العم ، ثادثار اللاا  ااقليمية ثالم العالمية ثفريق   بادرات ااقليمية رسأأأأأأتعراض نتائة الغمةمي أأأأأأوت
األمم المتحدة المعني بماتمت المعلومات، ثيعري  ر تغديرا لدثر اللانة المعنية يت أأأأأأأأأأ ير العلم ثالتكنولوجيا  
ألغراض التنمية في تغد م الم ا دة إلد المالس ارقت اد  ثارجتما ي يوصفه جهة التن يق لعملية متابعة 

 العالمية  لد نطا  المنظومة؛ الغمة

بقيمة ثمبدا التعاث  ثالمشأاركة فيما يير اصأحاي الم ألحة المتعددير الل ير ات أمل   يق - 14 
يو أأأأأأو ، ثيالحظ ا  العديد مر    2030يهما  ملية الغمة العالمية من  يدايتها، ثالل ير ت أأأأأألوتم يهما خطة  ا  

قبأ  الحكومأات،   داأ التنميأة الم أأأأأأأأأأأأأأتأدامأة  ار  تنفيأ ذأا مراألنشأأأأأأأأأأأأأأطأة التي تأد م اذأداأ الغمأة العأالميأة ثاذأ 
ثالمنظمات الدثلية، ثالغطات ال اص، ثالماتمت المدني، ثاألثسأأأأأأأاي األكاد مية ثالتغنية، ثالشأأأأأأأراكات فيما يير  

 اصحاي الم لحة المتعددير، ثفغا ألدثار ثم بثليات ك  جهة مر تلت الاهات؛

لتكنولوجيأا، آليأة تي أأأأأأأأأأأأأأير اراض مبتمر الغمأة العأالمي ث اذميأة  مليأة متأابعأة ثاسأأأأأأأأأأأأأأتع يؤ ةد - 15 
في  لت المنتد  المتعدد اصأأحاي الم أألحة المعني يت أأ ير العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار ألغراض اذداأ   بما

 التنمية الم تدامة التابت لها، ثيشات  لد التعاث  الم تمر يينهما؛

رير د التغالمتحأدة المغأدمأة كأمسأأأأأأأأأأأأأأهأا  في إ أدا يتغأارير العأديأد مر كيأانأات األمم يحرط علمةا - 16 
ال أأأأنو  لألمير العا  لألمم المتحدة إلد اللانة المعنية يت أأأأ ير العلم ثالتكنولوجيا ألغراض التنمية ثالمنشأأأأورة  
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تمأو /   25المأبرخ  2007/8 لأد المأوقت الشأأأأأأأأأأأأأأبأكأي للأاأنأأأأأأأة بمأوجأأأأأأأل التأكألأيأل الوارد في قرار المأاألأس 
 يير لم ارات العم  ثامانة اللانة؛التن يق بشك  ثثيق يير المي رير الرئي ، ثيشير إلد اذمية 2007 يوليه

تنفي  نتائة الغمة العالمية  لد ال أأأأأأأأأأأعيد ااقليمي ال     أأأأأأأأأأأرته اللاا  ااقليمية،  يالحظ - 17 
ا   لد نحو مأا اشأأأأأأأأأأأأأأير إليأه في تغرير األمير العأا   ر التغأد  المحر  في تنفيأ  نتأائة الغمأة العأالميأة ثمتأابعتهأ 

ما في  لت ال طوات المت  ة في ذ ا ال أأأأأأدد، ثيشأأأأأأدد  لد  أأأأأأرثرة  ، ب(3) لد ال أأأأأأعيدير ااقليمي ثالدثلي
مواصألة معالاة الغفأا ا التي تهم بشأك  خاص ك  منطغة مر المناطق ااقليمية، مت التركيز  لد التحد ات 

ادا التي اقرتهأا الغمأة العأالميأة،  ثالعوائق التي قأد تواجههأا كأ  منطغأة في تحغيق كأ  األذأداأ ثتطبيق كأ  المبأ 
 ال  اذتما  خاص لت  ير تكنولوجيا المعلومات ثارت ارت ألغراض التنمية؛مت إي

تلكيد اذمية اابغا   لد  ملية  لتن أأأأأأأأيق جهود اصأأأأأأأأحاي الم أأأأأأأألحة المتعددير في  يك ر - 18 
الشأأأأأراكة فيما يير جميت اصأأأأأحاي  تنفي  نتائة الغمة العالمية باسأأأأأت دا  ادثات فعالة، يهدأ تشأأأأأايت التعاث  ث 

بما في  لت المنظمات الدثلية، ثتبادل المعلومات يير مي ر  م ارات العم  ثغيرذم مر اصحاي  الم لحة،  
 الم لحة، ثتحديد الم ائ  التي يلز  تح ينها ثمناقشة طرائق اايالت  ر  ملية التنفي   موما؛  

ر المعلومات لغا دة ييانات التغييم جميت اصأأأأأحاي الم أأأأألحة  لد مواصأأأأألة توفي يشةةةةجع - 19 
ي يتعهأدذأا ارتحأاد الأدثلي لالت أأأأأأأأأأأأأأارت فيمأا يتعلق يتحغيق األذأداأ التي حأددتهأا الغمأة العأالميأة، ثيأد و  لتا

 كيانات األمم المتحدة إلد تحديت قا دة البيانات بما   تاد مر معلومات  ر المبادرات التي تفطلت يها؛

امية للغمة العالمية في ردة في الوثائق ال تدراج التوصأأأأأأأأأيات الواالفأأأأأأأأأرثرة الملحة ا يؤ د - 20 
المبادا التوجيهية المنغحة لكي ت أأأأأأتعير يها افرقة األمم المتحدة الغطرية في إ داد التغييمات الغطرية الموحدة 
ثاطر األمم المتحدة للتعاث  مر اج  التنمية الم أأأأأأأأتدامة، بما في  لت إ أأأأأأأأافة  ن أأأأأأأأر لت أأأأأأأأ ير تكنولوجيا 

التي  رض فريق األمم المتحدة المعني بماتمت المعلومات تغد م المعلومات ثارت أأأأأأأأأأارت ألغراض التنمية، 
 الم ا دة بشلنها؛

ال   طلبل فيه   2006آ ار/مارس  27المبرخ   60/252إلد قرار الامعية العامة  يشةة   - 21 
ي جنيل ثتونس مر الغمأأأأة العأأأأالميأأأأة  لد  المالس ا   شأأأأأأأأأأأأأأرأ  لد متأأأأابعأأأأة نتأأأأائة مرحلتالامعيأأأأة إلد 

 المنظومة؛ نطا 

، إلد مواصأأأأأأأأألة موافاة 70/125إلد ا  الامعية العامة د ل، في قرارذا  يشةةةةةة   أي ةةةةةةا - 22 
ة المعنيأة يت أأأأأأأأأأأأأأ ير العلم    نتأائة الغمأة العأالميأة،  ر طريق اللانأ المالس بأالتغأارير ال أأأأأأأأأأأأأأنويأة المتعلغأة يتنفيأ 

ثالتكنولوجيأا ألغراض التنميأة، ثيبكأد مر جأديأد دثر اللانأة،  لد النحو المن أأأأأأأأأأأأأأوص  ليأه في قرار المالس  
، في تغد م الم أأأأأا دة إلد المالس با تبارا جهة التن أأأأأيق المعنية بالمتابعة  لد نطا  المنظومة،  2006/46

 الغمة العالمية ثتغييمه؛استعراض التغد  المحر  في تنفي  نتائة ثب اصة 

باميت الدثل ا  تت  ، في إطار ينا  ماتمت المعلومات، خطوات لتفاد  ات ا  ا    يه   - 23 
تأأأديير انفراد  ر يتوافق مت الغأأأانو  الأأأدثلي ثميثأأأا  األمم المتحأأأدة ثيعو  تحغيق التنميأأأة ارقت أأأأأأأأأأأأأأأأأاد أأأة 

ر مر ذ ا  البلدا  المتفأأأررة ب أأأورة تامة ثتح أأأير احوالهم، ثلالمتنات  ر ات ا  ا  تديي ثارجتما ية ل أأأكا 
 الغبي ؛
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بل  النمو ال أأأأريت الحاصأأأأ  في إمكانية الح أأأأول  لد ذوات  محمولة ثارسأأأأتفادة  ي ح  - 24 
ارستفادة   عني انه ينبغي لنحو ثلثي سكا  العالم ا   كونوا قادرير  لد  2005مر النطا  العريض من   ا  

شأبكة   في المائة مر سأكا  العالم  عيشأو   أمر نطا   97مر تكنولوجيا المعلومات ثارت أارت، ثا  ن أبة 
المائة مر سأأأأأأكا    في 53,6ياليير منهم اشأأأأأأتراكات في ذوات  خلوية، ثا  ن أأأأأأبة  8,3للهات  ال لو ، لد  

مي؛ ثتتعز  قيمة ذ ا التغد  باسأأأأأأأتحداث العالم   أأأأأأأت دمو  اانترنل، ان أأأأأأأااما مت اذداأ مبتمر الغمة العال
 ة ثالتعليم ثاأل مال التاارية ثال دمات  ماارت ال أأأأأأأحة ثالزرا ال دمات ثالتطبيغات االكترثنية ثالاوالة في 

اانمأائيأة ثالمأاليأة ثالحكوميأة ثالمشأأأأأأأأأأأأأأاركأة المأدنيأة ثال أدمأات المتعلغأة بأالمعأامالت، األمر الأ   يوفر إمكأانأات  
 المعلومات؛ ذائلة لتطوير ماتمت

ا  تكنولوجيا المعلومات ثارت أأأأأأأأارت غير متاحة يتكلفة مي أأأأأأأأورة  يالحظ مع بالغ القلق - 25 
عأأديأأد مر البلأأدا  النأأاميأأة ثا  انمأأال المعغودة  لد العلم ثالتكنولوجيأأا، بمأأا في  لأأت تكنولوجيأأا المعلومأأات  لل

د  لد  أأرثرة ت أأ ير التكنولوجيا، بما فيها  ثارت أأارت، لم  اد بعد معظم الفغرا  سأأبيال إلد تحقيغها، ثيشأأد
كنولوجيا الرقمية  لد نحو فعال ل أأأد الفاوتير  تكنولوجيا المعلومات ثارت أأأارت، ثتعزيز مهارات االما  بالت

 الرقمية ثالمعرفية؛

بل  تكنولوجيا المعلومات ثارت أأأأأارت تتيح فرصأأأأأا جديدة ثتطر  تحد ات جديدة،  ي ةةةةلم - 26 
ة ملحأة للت أأأأأأأأأأأأأأأد  للعقبأات الكبر  التي تواجههأا البلأدا  النأاميأة في الح أأأأأأأأأأأأأأول  لد  ثبأل  ذنأاك  أأأأأأأأأأأأأأرثر 

بي   د  توفر ييئة مباتية ث د  كفا ة الموارد ثالهياك  األسأاسأية ثالتعليم ثالغدرات  لاديدة، مر قالتكنولوجيات ا
يل في ذ ا ال أأأأدد باميت  ثارسأأأأتثمار ثالترابس ثالم أأأأائ  المت أأأألة بملكية التكنولوجيا ثمعاييرذا ثتدفغها، ثيه
ال أأأأأأأأاحلية،   البلدا  غيرث  اصأأأأأأأأحاي الم أأأأأأأألحة توفير موارد كافية للبلدا  النامية، ثر سأأأأأأأأيما اق  البلدا  نموا

ثتعزيز ينا  قدراتها ثنغ  التكنولوجيا ثالمعارأ إليها، ث لت مر اج  إ ااد ماتمت متمكر رقميا ثاقت أأاد  غو   
  لد المعرفة؛

يت في الوصأول إلد الشأبكات  ات النطا  العريض، ثب اصأة في و ال أر بالنم ي ةلم أي ةا - 27 
جة الملحة إلد الت أأأأأأأأد  للفاوات الرقمية المتزايدة في ماارت توافر  البلدا  المتغدمة النمو، ثيبكد  لد الحا

وسأأطة  ذ ا الشأأبكات ثالغدرة  لد تحم  تكاليفها ثجودة الوصأأول إليها ثاسأأت دامها داخ  البلدا  المرتفعة ثالمت
ثالمن ففأأأأأأأأأأأأأأأة الأدخأ  ثالمنأأاطق األخر  ثفي مأا يينهأأا، مت التركيز يوجأه خأاص  لد د م اقأ  البلأأدا  نموا  

 لدثل الازرية ال غيرة النامية ثالغارة األفريقية؛ ثا

بل  ارنتغال إلد ييئة لالت أأأأأارت ت أأأأأودذا األجهزة المحمولة  رحدتث تغييرات  ي ةةةلم  ذل  - 28 
التي يتبعها مشأغلو الشأبكات في ت أيير ا مالها ثبل   لت يتطلل إ ادة تفكير ج رية  كبيرة في نما ج األ مال
يها األفراد ثالماتمعات الشأأأأبكات ثاألجهزة ثفي ارسأأأأتراتيايات الحكومية ثفي سأأأأب    د  في الطر  التي   أأأأت

 است دا  شبكات ارت ارت لتحغيق اذداأ التنمية؛ 

ال غير متأاحأة اث غير ارت أأأأأأأأأأأأأأارت ثتطبيغأاتهأا ر تز بأل  تكنولوجيأا المعلومأات ث  ي ةةةةةةةةةلم - 29 
لنامية، ثب اصأة لمر  عيشأو  في المناطق الريفية، رغم  مي أورة التكلفة لغالبية ال أكا  في العديد مر البلدا  ا
 ك  التطورات ثالتح ر الملحوظ في بعض النواحي؛

لرقمية ثالفاوة المعرفية بل   دد م أأأت دمي اانترنل في تزايد، ثبل  الفاوة ا ي ةةلم أي ةةا - 30 
ل إلد فاوة في نو ية  ت مر حيت طابعهما مر فاوة في إمكانية توفر اانترنتتحور  ا فأا في بعض الحار



E/2020/31 

E/CN.16/2020/4 
 

 

11/42 20-08829 

 

الوصأأأول إلد اانترنل ثالمعلومات ثالمهارات التي  مكر للم أأأت دمير الح أأأول  ليها ثالفائدة التي  مكر ا   
ح األثلوية رسأت دا  تكنولوجيا المعلومات ثارت أارت باتبات  انوذا منها، ثي ألم في ذ ا ال أدد بفأرثرة من

تعدد اصأأأأأأأأأأحاي الم أأأأأأأأأألحة، في إطار اسأأأأأأأأأأتراتيايات التنمية  لد   نهة ايتكارية، بما فيها النهة الغائمة  لد
 ال عيدير الوطني ثااقليمي؛ 

ماتمت  في ذ ا ال أأأأأأأدد  لد األذمية الحيوية للتعدد اللغو  ثالمحتو  المحلي في يشةةةةةدد  - 31 
و  ثثغافي ث لمي  لد اانترنل المعلومات، ثيحت جميت اصحاي الم لحة  لد تشايت إنشا  مفمو  ترب

ايت الوصأأأول إليه، مر اج  تعزيز جودة الوصأأأول إلد اانترنل ثالتلكد مر ا  جميت الشأأأعوي ثالثغافات  ثتشأأأ 
 ا لغات الشعوي األصلية؛قادرة  لد التعبير  ر نف ها ثالوصول إلد اانترنل بك  اللغات، بما فيه

مر  في ماال  بلذمية ينا  الغدرات البشأرية ثتهيئة ييئة مباتية ثينشأا  ايك  اسأاسأي ي ةلم - 32 
تكنولوجيا المعلومات ثارت أأارت، ففأأال  ر تعزيز الشأأراكات يير اصأأحاي الم أألحة المتعددير ثم أأا دة  

ي ال   تبد ه تكنولوجيا المعلومات ثارت أأأأأأأأأأارت البلدا  في ما تب له مر جهود مر اج  تعزيز الدثر التمكين
 لتحغيق اذداأ التنمية الم تدامة؛

لتركيز  لد تحغيق اق أأأأأد قدر مر المكاسأأأأأل اانمائية مر التاارة  لد مواصأأأأألة ا يحث - 33 
ل  االكترثنيأأة،  بر مبأأادرة توفير التاأأارة االكترثنيأأة للاميت، التي توفر نهاأأا جأأديأأدا لتنميأأة التاأأارة مر خال
م   المبادرت االكترثنية  ر طريق تمكير البلدا  النامية مر ا  تاد ب أأأأأأهولة اكبر الطريغةه ال أأأأأأحيحة للتعا

مت توريد الم أأأأأأا دة التغنية مر اج  ينا  الغدرات في ماال ارسأأأأأأتعداد للتاارة االكترثنية ث ر طريق تمكير  
 ا ا  تمولها؛  الاهات المانحة مر تكوير صورة ثا حة  ر البرامة التي  مكنه

في ذ ا ال أأأأأأأدد بل  مبتمر األمم المتحدة للتاارة ثالتنمية اطلق ثنفو   مليات التغييم   ي ةةةةةلم - 34 
ال أريت لم أتو  اسأتعداد اق  البلدا  نموا للتاارة االكترثنية بالتعاث  مت جهات مانحة ثمنظمات اخر ، لغرض 

 ثنية في اق  البلدا  نموا؛ ق يت  ير التاارة االكتر التو ية بالفرص المتاحة ثالتحد ات الماثلة فيما يتعل 

ا  الأأأأدثرة الرابعأأأأة لفريق ال برا  الحكومي الأأأأدثلي المعني بأأأأالتاأأأأارة االكترثنيأأأأة  يالحظ - 35 
 ؛2020ثارقت اد الرقمي ستعغد في الربت األخير مر  ا  

ية الم أأأأأأأأأأأأأأتدامة المعنو   بالتغرير العأالمي للانأة النطأا  العريض المعنية بالتنم يحرط علمةا - 36 
، ثيالحظ    تغنية النطا  العريض با تبارذا اسأأأأاسأأأأا للتنمية الم أأأأتدامة2019ة تغنية النطا  العريض لعا  حال

مت ارذتما  الاهود التي تواصأ  لانة النطا  العريض ي لها لتعزيز الد وة  لد م أتو  رفيت مر اج  تهيئة 
طريق ث أأأأأأأأأت خطس ثطنية  ريض، ث لد ثجه ال  أأأأأأأأأوص  ر ييئة مباتية للترابس  لد م أأأأأأأأأتو  النطا  الع

للربس بالنطا  العريض ثيقامة شأأأأأأراكات يير الغطا ير العا  ثال اص لكفالة الت أأأأأأد  للتحد ات التي تنطو   
  ليها خطة التنمية بالغوة المناسبة احداث اثر ثبالتعاث  مت جميت اصحاي الم لحة؛  

لد م   2025اذداأ  ا   معنية بالتنمية الم أأأأأأأأأتدامةإ ال  لانة النطا  العريض ال يالحظ - 37 
”ربس الن أأأأ  انخر  ثالم أأأأا دة في الربس الشأأأأبكي ل أأأأكا  العالم غير الموصأأأأولير باانترنل البال   ددذم  

 ياليير؛ 3,8

ثالتكنولوجيات الناشأأئة تنطو   لد إمكانات ذائلة تمكوتنها مر  بل  ارقت أأاد الرقمي ي ةلم - 38 
 العالمية ثتحغيق اذداأ التنمية الم تدامة؛ تما ي ثتنفي  نتائة الغمةتحغيق ال ير ارج
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بالمبادرات العديدة التي ات  تها مبسأأ أأات األمم المتحدة، التي تد م تنفي  م أأارات  ي ح  - 39 
  م  الغمة العالمية، ثيشات جميت مي ر  م ارات العم   لد مواصلة العم  مر اج  تنفي  ذ ا الم ارات؛ 

بعم  يرنامة المعلومات للاميت التابت لمنظمة األمم المتحدة للتربية ثالعلم  ح  أي ةةةةةةةةا  ي - 40 
ثالثغافة، ال   يهدأ إلد م أا دة الدثل األ فأا  في صأوت سأياسأات ت أد الفاوة الرقمية ثتفأمر اان أاأ  

ي الفترة ماتية، ففي ماتمعات المعرفة، ثيرحل ك لت يتنظيم األسأأأأأأبوت العالمي لمحو األمية اا المية ثالمعلو 
 تشرير األثل/اكتوبر مر ك   ا ؛ 31إلد  24مر 

بعم  ارتحاد الدثلي لالت أأأأأأأارت، بما في  لت  غد مبتمر المفو أأأأأأأير في ديي،  ي ةةةةةلم - 41 
، ال    2018تشأرير الثاني/نوفمبر  16تشأرير األثل/اكتوبر إلد   29اامارات العربية المتحدة، في الفترة مر 

مهم بالرؤية المشأأأأأأأأأأأتركة لعالم مترابس، ثيرحل بالعم  ال   قا  به لد م نشأأأأأأأأأأأر  لد التزااكد فيه األ فأأأأأأأأأأأا   
 الشبكات الالسلكية العريفة النطا  في البلدا  النامية، بما في  لت تدريل ال برا  المحليير؛

ا  الندثة العالمية ال أأأأأأأأأأأأابعة  شأأأأأأأأأأأأرة المعنية بمبشأأأأأأأأأأأأرات ارت أأأأأأأأأأأأارت/تكنولوجيا  يالحظ - 42 
 ؛2020كانو  األثل/د  مبر  3إلد  1ت في العالم ستعغد في جنيل في الفترة مر ارت ارالمعلومات ث 

بعم  منظمة األغ  ة ثالزرا ة لألمم المتحدة لتعزيز تعميم التكنولوجيا الرقمية في  ي ةةةةةةةةلم - 43 
 افريقيا ثغيرذا مر المناطق د مًا للحد مر الفغر ثلألمر الغ ائي؛

 الدثلية بشل  اثر التغير التكنولوجي  لد الوظائ ؛ة العم  بعم  منظم ي لم أي ا - 44 

بعم  المرصأأأأأأأأأد العالمي لنظم ال أأأأأأأأأحة االكترثنية التابت لمنظمة ال أأأأأأأأأحة  ي ةةةةةةلم  ذل  - 45 
العالمية، بما في  لت نظرا في الطريغة التي  مكر يها رسأأأأأت دا  التغنيات المتنغلة في ماال ال أأأأأحة، ثتغد م 

الت ال أأأأأحية االكترثنية ثالتعلم االكترثني ا  ت أأأأأهم في تحغيق اذداأ  د، ثال أأأأأاال دمات ال أأأأأحية مر برع
 التغطية ال حية للاميت؛

بعم  يرنامة األمم المتحدة اانمائي، بما في  لت نشأأأأأر اسأأأأأتراتيايته الرقمية، التي  ي ةةةلم - 46 
 امة؛ة الم تدتهدأ إلد تطبيق إمكانات التكنولوجيا الرقمية مر اج  د م تحغيق اذداأ التنمي

نشأأأأأأر اسأأأأأأتراتياية األمير العا  بشأأأأأأل  التكنولوجيات الاديدة المتعلغة بالكيفية التي  يالحظ - 47 
، 2030سأأأأأأأأأأتد م يها منظومة األمم المتحدة اسأأأأأأأأأأت دا  ذ ا التكنولوجيات الاديدة للتعاي  يتحغيق خطة  ا  

، ثقوا د ثمعايير  (2)ن أأأأأأأأأأأأأأا لحغو  ااثتي أأأأأأأأأأأأأأير تواؤمهأا مت القيم المكرسأأأأأأأأأأأأأأة في الميثا ، ثاا ال  العالمي 
 الدثلي؛ الغانو  

ارلتزا  يت  ير اامكانات التي تتمتت يها تكنولوجيات المعلومات ثارت ارت   يك ر تأت د - 48 
ثسأأأأأأأأأأأأائر األذداأ اانمائية المتفق  ليها دثليا، ثتالحظ في الوقل نف أأأأأأأأأأأأه ا  ذ ا    2030لتحغيق خطة  ا  

ة التغد  في اذداأ التنمية الم تدامة الأأأأ بعة  شر جميعها، ثتحت ينا  مر ثتير  التكنولوجيات  مكر ا  ت رت
 لد  لت جميت الحكومات ثالغطات ال اص ثالماتمت المدني ثالمنظمات الدثلية ثاألثسأاي التغنية ثاألكاد مية 

هرة  في النر  ثجميت الاهات المعنية األخر  صأأاحبة الم أألحة  لد إدماج تكنولوجيات المعلومات ثارت أأارت
التي تعم  يها لتنفي  اذداأ التنمية الم أأأأتدامة، ثتطلل إلد كيانات منظومة األمم المتحدة التي تغو  يتي أأأأير  
م أأأأأأأأارات العم  المنبثغة  ر الغمة العالمية ا  ت أأأأأأأأتعرض خططها في ماال اايالت ثخطس  ملها مر اج   

 ؛ 2030د م تنفي  خطة  ا  
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اسأأأأأأأأأأأأأأتفأأادة الن أأأأأأأأأأأأأأأا  مر اانترنأأل ذو اقأأ  ين أأأأأأأأأأأأأأبأأة تمأأال اح ا  يالحظ مع بةةالغ القلق - 49 
في المائة، ثيوجه ارنتباا   43المائة منه لد  الرجال، ثت أأأأأأأأ  ذ ا الن أأأأأأأأبة في اق  البلدا  نموا إلد  في 17

إلد الفاوة الرقمية يير الان أأأأأأأير، التي ر تزال قائمة  أأأأأأأمر دائرة ح أأأأأأأول المراة  لد تكنولوجيا المعلومات  
في ماارت منها التعليم ثالعمالة ثماارت التنمية ارقت اد ة ثارجتما ية األخر ،   ست دامهاثارت ارت ثا

مر اذداأ التنمية الم أأتدامة المتعلق يتحغيق الم أأاثاة يير الان أأير ثتمكير ك  الن أأا   5ثتمشأأيا مت الهدأ 
اسأأأأأأتحداث تعزيزات مر خالل ثالفتيات، يهيل بالدثل األ فأأأأأأا  ا  تت   جميت التدايير المناسأأأأأأبة، ر سأأأأأأيما 

كبيرة لتثقيل الن أأأأأأا  ثالفتيات في ماال تكنولوجيا المعلومات ثارت أأأأأأارت ثمشأأأأأأاركتهر في ذ ا التكنولوجيا 
  لد سبي  ارستعمال ثالعم  ثريادة األ مال ثاريتكار ثالقيادة في إنتاج المحتو ؛ 

الان أأأير، ثمنها اليو  الدثلي مية يير المبادرات العديدة الهادفة إلد سأأأد الفاوة الرق يالحظ - 50 
لمشأأاركة الفتيات في ماال تكنولوجيا المعلومات ثارت أأارت )ارتحاد الدثلي لالت أأارت(، ثيطال  الشأأراكة  
العالمية مر اج  الم أأأأأأاثاة يير الان أأأأأأير في الع أأأأأأر الرقمي ثجوائز الم أأأأأأاثاة يير الان أأأأأأير ثتعميم مرا اة  

تحاد الدثلي لالت أأأأأارت ثذيئة األمم المتحدة للم أأأأأاثاة يير الان أأأأأير  وجيا )ارالمنظور الان أأأأأاني في التكنول
ثتمكير المراة(، ثشأأأبكة التاارة االكترثنية للمراة )مبتمر األمم المتحدة للتاارة ثالتنمية(، ثالمبشأأأرات المرا ية  

ثن أأا   لد ال أأفحة  لثغافة(،لال تبارات الان أأانية في ثسأأائس اا ال  )منظمة األمم المتحدة للتربية ثالعلم ثا
الرئي أأأأأأأية )منظمة األمم المتحدة للتربية ثالعلم ثالثغافة(، ثالدراسأأأأأأأة ارسأأأأأأأتغ أأأأأأأائية العالمية بشأأأأأأأل  الم أأأأأأأائ   
الان أأأانية ثثسأأأائس اا ال  )منظمة األمم المتحدة للتربية ثالعلم ثالثغافة(، ثالفريق العام  التابت للانة النطا   

لم أأأأأأأأائ  الان أأأأأأأأانية، ثمنتد  اففأأأأأأأأ  الممارسأأأأأأأأات المعني بالم أأأأأأأأائ  لعريض ثاالعريض ثالمعني بالنطا  ا
الان أأأأأأأأانية ثالوصأأأأأأأأول التابت لمنتد  إدارة اانترنل، ثالعم  المفأأأأأأأأطلت به في منتد  الغمة العالمية لماتمت  
المعلومات بشأأأأأأأل  الم أأأأأأأائ  الان أأأأأأأانية، ث م  البنت الدثلي في  دد مر البلدا   لد تعزيز الفرص المتاحة  

لفتيات في ماال تكنولوجيا المعلومات ثارت أارت، إ أافة إلد  م  العديد مر اصأحاي الم ألحة  لن أا  ثال
 انخرير بشل  ذ ا الم للة؛  

ارلتزا  بأأميال  اذتمأأا  خأأاص بأأالتحأأد أأات الفريأأدة ثالنأأاشأأأأأأأأأأأأأأئأأة في ماأأال  يؤ ةةد من جةةديةةد - 51 
ر سأيما البلدا  النامية،  لد النحو المتوخد في   تكنولوجيا المعلومات ثارت أارت التي تواجه جميت البلدا ،

 ؛ 70/125الفغرات  ات ال لة مر قرار الامعية العامة 

انأأه، رغم إرسأأأأأأأأأأأأأأأا  اسأأأأأأأأأأأأأأأاس متير لبنأأا  الغأأدرات في ماأأال تكنولوجيأأا المعلومأأات  يالحظ - 52 
دير المتعلغة يبنا  ماتمت المعلومات، ر يزال مر الفأأأأأأرثر  مواصأأأأأألة ي ل ثارت أأأأأأارت في العديد مر الميا
لنامية ثاق  البلدا  نموا، ثيوجه ، ر سأأأأأأأأأأأأأأيما التحد ات التي تواجهها البلدا  االاهود لمواجهة التحد ات الراذنة

انات المعنية ارنتباا إلد التلثير اا اايي لتوسأأأأأأيت نطا  تنمية الغدرات ليشأأأأأأم  المبسأأأأأأ أأأأأأات ثالمنظمات ثالكي
 بالم ائ  المت لة يتكنولوجيا المعلومات ثارت ارت ثبمدارة اانترنل؛

 م م أأأأأتدا  لمواصأأأأألة تعزيز بفأأأأأرثرة التركيز  لد سأأأأأياسأأأأأات تنمية الغدرات ثتغد م د يق  - 53 
ت  تلثير األنشأطة ثالمبادرات التي  فأطلت يها  لد ال أعيدير الوطني ثالمحلي يهدأ توفير المشأورة ثال دما

 ثالد م يهدأ ينا  ماتمت معلومات  شم  الاميت محورا اان ا  ثيركز  لد التنمية؛

كترثنيات البيئية، ثم اذمة  استمرار يرث  موا يت م تادة، مر قبي  تطبيغات اال يالحظ - 54 
  تكنولوجيأا المعلومأات ثارت أأأأأأأأأأأأأأارت في اانأ ار المبكر، ثالت فيل مر آثأار تغير المنأاخ، ثالتواصأأأأأأأأأأأأأأ   بر
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الشأأأأأأبكات ارجتما ية، ثالتنوت الثغافي ثاللغو ، ثاسأأأأأأتعمال تكنولوجيا الواقت ارفترا أأأأأأي ثالحوسأأأأأأبة ثال دمات  
المحمولأة ثتغأد م ال أدمأات بأاسأأأأأأأأأأأأأأت أدا  األجهزة المحمولأة، ثاألمر  ال أأأأأأأأأأأأأأحأاييأة، ثيتأاحأة اانترنأل  لد األجهزة 

  19  ث   17ر  لد النحو المعرأ في المادتير ال يبراني، ثالفاوة يير الان ير، ثحما ة ال  وصية ثحرية التعبي 
، ثتمكير فئات الماتمت الفأأعيفة، ثب اصأأة األطفال (5)مر العهد الدثلي ال اص بالحغو  المدنية ثال أأياسأأية

 شباي، ثحمايتها، مر التعرض لالستغالل ثااسا ة  لد اانترنل  لد ال  وص؛ ثال

لتنفيأ   ثيغأة ال تأاميأة لالسأأأأأأأأأأأأأأتعراض العأا ا  الامعيأة العأامأة د أل في الو  يؤ ةد من جةديةد - 55 
، ثي أأأأأألم بلذمية (6)م أأأأأأارات  م  الغمة العالمية إلد ا   رعغد منتد  الغمة العالمية لماتمت المعلومات سأأأأأأنويا

لمنتد  في تعزيز التعاث  ثالشأأأأأأأراكة ثاريتكار ثتبادل ال برات ثالممارسأأأأأأأات الايدة مر قب  جميت اصأأأأأأأحاي  ا
 نولوجيات المعلومات ثارت ارت ألغراض التنمية الم تدامة؛الم لحة في ماال ت  ير تك

 ، ال   اسأأأأأأأتفأأأأأأأافه2019بعغد منتد  الغمة العالمية لماتمت المعلومات لعا   يحرط علما - 56 
ارتحاد الدثلي لالت أأأأأارت ثشأأأأأارك في تنظيمه ارتحادر ثمنظمة األمم المتحدة للتربية ثالعلم ثالثغافة ثبرنامة  

ني أأأأأأأأأأأأأأأأأأا /   12إلد  8اانمأأأأأائي ثمبتمر األمم المتحأأأأأدة للتاأأأأأارة ثالتنميأأأأأة، في جنيل مر األمم المتحأأأأأدة 
اج  تحغيق اذداأ التنمية  علومات ثارت أأأأأأأارت مر، تحل مو أأأأأأأوت ”ت أأأأأأأ ير تكنولوجيات الم2019 ايري 

تحل مو أأأأأأأأوت    2020الم أأأأأأأأتدامة ، ثيحيس  لما ا فأأأأأأأأا بعغد منتد  الغمة العالمية لماتمت المعلومات لعا  
عزيز التحول الرقمي ثالشأأراكات العالمية  م أأارات العم  المنبثغة  ر الغمة العالمية لماتمت المعلومات مر  ”ت

، ثيحيس  2020ايلول/سأأبتمبر  4آي/اغ أأطس إلد   31نيل مر نمية الم أأتدامة  في جاج  تحغيق اذداأ الت
عة في المنتد  ثاام أأأأاك يزمامه  لما ك لت بعملية التشأأأأاثر المفتوحة التي تهدأ إلد كفالة المشأأأأاركة الواسأأأأ 

  لد نطا  ثاست؛  

كمطار لتحديد التدايير  (7)مي أأر  م أأارات العم   لد اسأأت دا  خطة  م  جنيل يشةةجع - 57 
، ثيالحظ م أأفوفة  2030 دا  تكنولوجيا المعلومات ثارت أأارت لإلسأأها  في تحغيق خطة  ا  العملية رسأأت

 ة لماتمت المعلومات التي ث عتها ثكارت األمم المتحدة؛اذداأ التنمية الم تدامة للغمة العالمي

مي أأأأأأأأأأأأأر  م أأأأأأأأأأأأأارات  م  الغمة العالمية  لد كفالة الموا مة الدقيغة مت خطة  يشةةةةةةةةةجع - 58 
 نأأأد النظر في ار أأأأأأأأأأأأأأطالت بأأأل مأأأال جأأأديأأأدة لتنفيأأأ  نتأأأائة الغمأأأة العأأأالميأأأة، ثفغأأأا لور أأأاتهأأأا  2030  أأأا 

 الحالية؛ ثمواردذا

لد وة التي ثجهتها الامعية العامة إلد جميت اصأأأأأحاي الم أأأأألحة مر ية ااذم يك ر تأت د - 59 
اج  إدماج تكنولوجيا المعلومات ثارت أأأأأأأأأارت في نهة تنفي  اذداأ التنمية الم أأأأأأأأأتدامة، ثطلبها الموجه إلد 
كيانات األمم المتحدة التي تعم   لد تي أأأير م أأأارات  م  الغمة العالمية لكي ت أأأتعرض خططها في ماال  

 ؛2030ثخطس  ملها مر اج  د م تنفي  خطة  ا  الت ااي

_________________ 

 (، المرفق.21-ال  )د 2200انظر قرار الامعية العامة  (5) 
 .70/125انظر قرار الامعية العامة  (6) 
 ، المرفق.A/C.2/59/3انظر  (7) 
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  دارة اإلنت نت  

 أأأأأأأأأأأأرثرة ا  يتابت األمير العا ،  ر طريق  مليتير منف أأأأأأأأأأأألتير، ما احر ته   يخ د تأت د - 60 
الغمأة العأالميأة مر نتأائة فيمأا يت أأأأأأأأأأأأأأ  بأمدارة اانترنأل، ا  العمليأة المتوخد منهأا تعزيز التعأاث  ث غأد منتأد  

 ثي لم بل  العمليتير  مكر ا  تكم  إحداذما األخر ؛ رنل،انتإدارة ا

مر يرنأامة  مأ  تونس بشأأأأأأأأأأأأأأل    72إلد  67ث  37إلد  34الفغرات  يخ ةد أي ةةةةةةةةةا تةأت ةد - 61 
 ؛(8)ماتمت المعلومات

 ؛70/125مر قرار الامعية العامة  65إلد  55الفغرات  يخ د  ذل  تأت د - 62 
 

 تخزيز التخاون   

بلذمية تعزيز التعاث  في الم أأتغب  لتمكير الحكومات بغدر مت أأاث مر ار أأطالت  ي ةةلم - 63 
بلدثارذا ثم أأأأأأأأبثلياتها فيما يتعلق بغفأأأأأأأأا ا ال أأأأأأأأياسأأأأأأأأة العامة الدثلية المت أأأأأأأألة باانترنل، ثليس فيما يتعلق  

 بثر في قفا ا ال ياسة العامة الدثلية؛ر تلتي بالشبث  التغنية ثشبث  التشغي  اليومية ا

العم  الاار  ال    فأأطلت به الفريق العام  المعني يتعزيز التعاث ، ال   انشأألا  يالحظ - 64 
رئيس اللانأة المعنيأة يت أأأأأأأأأأأأأأ ير العلم ثالتكنولوجيأا ألغراض التنميأة،  لد نحو مأا طلبتأه الامعيأة العأامأة في  

، لو أأأأأت توصأأأأأيات بشأأأأأل  كيفية المفأأأأأي في تنفي  التعاث  المعز   لد النحو المتوخد في  70/125قرارذا 
يرنامة  م  تونس، ثيالحظ ا فأأأأأأأأا ا  الفريق العام  كف  المشأأأأأأأأاركة الكاملة للحكومات ثغيرذا مر الاهات  

 آرائها ثخبراتها المتنو ة؛ميت اة جصاحبة الم لحة، ر سيما مر البلدا  النامية، مت مرا 

 2016ا  الفريق العام   غد خمس جل أأأأأأأات يير شأأأأأأأهر  ايلول/سأأأأأأأبتمبر  يالحظ أي ةةةةةا - 65 
ناقش خاللها ااسأأأهامات المغدمة مر الدثل األ فأأأا  ثالاهات األخر  صأأأاحبة    2018ثكانو  الثاني/يناير 

 ؛ 70/125 الم لحة،  لد النحو المن وص  ليه في قرار الامعية العامة

ال   يتفأأأأأمر إشأأأأأارات إلد الن أأأأأوص الكاملة  (9)يتغرير رئيس الفريق العام  يحرط علما - 66 
لاميت المغترحات ثااسأأهامات، ثيعري  ر امتنانه للرئيس ثجميت المشأأاركير ال ير قدموا إسأأهامات ثسأأاذموا  

  ؛الفريق العامفي ا مال 

بأالتغأد  الايأد الأ   احر ا الفريق العأامأ  في العأديأد مر الماأارت ثبأالتوافق الأ    ي حة  - 67 
يبدث انه ظهر بشأأأأأأأأل  بعض الم أأأأأأأأائ ، رغم اسأأأأأأأأتمرار ثجود آرا  متباينة بشأأأأأأأأل   دد مر الغفأأأأأأأأا ا األخر ،  

ت  حول التوصأأأيا صأأأ  إلد اتفا  عري، في ذ ا ال أأأدد،  ر األسأأأ  ألنه تع ر  لد الفريق العام  التو  كما
 بشل  كيفية مواصلة تنفي  التعاث  المعز   لد النحو المتوخد في يرنامة  م  تونس؛  

 

_________________ 

 .A/60/687انظر  (8) 
 .E/CN.16/2018/CRP.3انظر  (9) 
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 منتدى  دارة اإلنت نت  

بلذمية منتد  إدارة اانترنل ثثريته با تبارا منتد  للحوار يير اصأأحاي الم أألحة  ي ةةلم - 68 
 لت المناقشأأة   في  م  تونس، بما مر يرنامة 72د في الفغرة المتعددير بشأأل  م أأائ  شأأتد،  لد النحو الوار 

 بشل  قفا ا ال ياسة العامة المتعلغة بالعناصر الرئي ية في إدارة اانترنل؛ 

رة الأأ   قررت فيأأه تمأأديأأد ثر أأة منتأأد  إدا 70/125إلد قرار الامعيأأة العأأامأأة  يشةةةةةةةةة   - 69 
ت اخر ، ينبغي للمنتد  ا  يواص  خاللها إحرا  تغد  في طرائق العم  ثفي مشاركة  سنوا  10لمدة  اانترنل  

 اصحاي الم لحة  ث  ال لة مر البلدا  النامية؛

ينشأأأأو  مبادرات لمنتد  إدارة اانترنل  لد ال أأأأعيدير الوطني ثااقليمي تت   في  ي ةةةلم - 70 
مة؛التي لها اذ ارة اانترنلجميت المناطق ثتعالة قفا ا إد  مية ثاثلوية للبلد اث المنطغة المنظت

ال   د ل فيه الامعية العامة اللانة المعنية   70/125إلد قرار الامعية العامة  يشةةةةةة   - 71 
ا المنتظمة، ار تبار الواجل لتنفي  يت  ير العلم ثالتكنولوجيا ألغراض التنمية إلد ا  تولي، في إطار تغاريرذ

اانترنأأأل التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأات الواردة في تغرير الفريق العأأأأامأأأأ  المعني بأأأأمدخأأأأال تح أأأأأأأأأأأأأأينأأأأات  لد منتأأأأد  إدارة 
 ؛(10)للانة التابت

 غد ارجتمات الرابت  شأأأأأر لمنتد  إدارة اانترنل ال   اسأأأأأتفأأأأأافته حكومة المانيا  يالحظ - 72 
، في مو أأأأأأأأأأأأأأوت ” أأالم ثاحأأد. شأأأأأأأأأأأأأأبكأأأة ثاحأأدة.  2019اني/نوفمبر تشأأأأأأأأأأأأأأرير الثأأأ  29إلد  25في يرلير مر 

 ثاحدة. ؛ رؤية

مة بعغد ارجتمات ال امس  شأأأأر لمنتد  إدارة اانترنل المغرر ا  ت أأأأتفأأأأيفه حكو  ي ح  - 73 
، ثيالحظ ا  التوصأأأيات الواردة في  2020تشأأأرير الثاني/نوفمبر   6إلد  2يولندا في كاتوفيت أأأه في الفترة مر 

العأامأ  المعني بأمدخأال تح أأأأأأأأأأأأأأينأات  لد منتأد  إدارة اانترنأل تبخأ  في ار تبأار في العمليأة  تغرير الفريق 
 التحفيرية لالجتمات؛

لم أأأأأأتمر المحر  في  م  منتد  إدارة اانترنل ، في ذ ا ال أأأأأأيا ، بالتغد  اي ح  أي ةةةةا - 74 
نترنأل، ثارئتالفأات الأدينأاميأة،  يير الأدثرات فيمأا يتعلق بأالطرائق الم تلفأة لربس مليأار ن أأأأأأأأأأأأأأمأة اخر  بأاا فيمأا

الوطنية    ثمنتد ات اففأأأأأأأأ  الممارسأأأأأأأأات ثتمكينهم مر الوصأأأأأأأأول إليها، ثبالم أأأأأأأأاذمات التي تغدمها المنتد ات
 نترنل؛ثااقليمية ادارة اا

 
 سبل الم ي قدما  

بكيأأانأأات األمم المتحأأدة مواصأأأأأأأأأأأأأألأأة التعأأاث  الفعأأال في تنفيأأ  نتأأائة الغمأأة العأأالميأأة  يه ة  - 75 
ات  شأأأأأم  الاميت  ابعتها  ر طريق منظومة األمم المتحدة، ثات ا  ال طوات الال مة اقامة ماتمت معلومثمت

مائية المتفق  ليها  محورا اان أأأا  ثيركز  لد التنمية ثارلتزا  ي لت، ثالقيا  يدثر محفز لتحغيق األذداأ اان
 ؛2030دثليا، بما فيها األذداأ الواردة في خطة  ا  

_________________ 

 (10) A/67/65-E/2012/48  ثA/67/65/Corr.1-E/2012/48/Corr.1. 
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باميت اصأحاي الم ألحة مواصألة إيال  ارذتما ،  لد سأبي  األثلوية، لهدأ سأد   يه   - 76 
الفاوات الرقمية، بم تل  اشأأأأأكالها، ثتنفي  اسأأأأأتراتيايات سأأأأأليمة ت أأأأأهم في تطوير الحكومة االكترثنية، ثفي  

ارت،  ركيز  لد سأأأأأأأياسأأأأأأأات ثتطبيغات مرا ية للفغرا  فيما يتعلق يتكنولوجيا المعلومات ثارت أأأأأأأ مواصأأأأأأألة الت
ة، يهدأ تفأأأأأأأييق  في  لت إتاحة الوصأأأأأأأول إلد شأأأأأأأبكات النطا  العريض  لد م أأأأأأأتو  الغا دة الشأأأأأأأعبي بما

 الفاوات الرقمية يير البلدا  ثداخلها مر اج  ينا  ماتمعات المعلومات ثالمعرفة؛

جميت اصأأأحاي الم أأألحة  لد إيال  األثلوية رسأأأتحداث نهة ايتكارية تحفز إتاحة  يحث - 77 
ت النطا   األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية للنطا  العريض للاميت يتكلفة مي أأأأأأأأورة في البلدا  النامية، ثاسأأأأأأأأتعمال خدما الهياك 

العريض المناسأأأأأأأأأأبة لفأأأأأأأأأأما  تطوير ماتمت معلومات  شأأأأأأأأأأم  الاميت محورا اان أأأأأأأأأأا  ثيركز  لد التنمية 
 يق الفاوات الرقمية إلد ادند حد؛ثلتفي

ئة سأأأأياسأأأأاتية مواتية لالسأأأأتثمار ثتعزيز باميت الاهات صأأأأاحبة الم أأأألحة تهيئة يي  يه   - 78 
التعاث  ثالشأأراكة يير الغطا ير العا  ثال اص مر اج  ارسأأتثمار الم أأتدا  في الهياك  األسأأاسأأية لتكنولوجيا 

ثالمحتو ، ثالمهارات الرقمية، ث لت يهدأ  أأأأأأأأأأما  إمكانية  المعلومات ثارت أأأأأأأأأأارت، ثتطبيغاتها ثخدماتها،
 الال   لتعزيز اذداأ التنمية الم تدامة؛ ارت ال االكترثني الفعال

بالمنظمات الدثلية ثااقليمية ا  تواصأأأأ  بانتظا  تغييم مد  ثصأأأأول الدثل الشأأأأام    يه   - 79 
لأت، يهأدأ إتأاحأة فرص متكأافئأة لنمو قطأا أات  إلد تكنولوجيأا المعلومأات ثارت أأأأأأأأأأأأأأارت ثتغأد م تغأارير  ر  

 ا  النامية؛تكنولوجيا المعلومات ثارت ارت في البلد

جميت البلأأدا   لد يأأ ل جهود ملموسأأأأأأأأأأأأأأأأة للوفأأا  بأأالتزامأأاتهأأا بموجأأل خطأأة  مأأ   يحةةث - 80 
 ؛(11)ابابا ال ادرة  ر المبتمر الدثلي الثالت لتموي  التنمية اد س

ات تكنولوجيا المعلومات ثارت أأأأأأأارت في ن أأأأأأأق ييانات مفتوحة اذمية مبشأأأأأأأر  يك ر تأت د - 81 
الفاوة الرقمية يير البلدا  ثداخ  الماتمعات   أأترشأأد يها صأأانعو الغرار لد  ث أأت  كلداة رصأأد ثتغييم لقياس 

د ياسأات العامة ثارسأتراتيايات المتعلغة بالتنمية ارجتما ية ثالثغافية ثارقت أاد ة، ثيشأدد  لد اذمية توحيال أ 
نفة ح أأأل نوت الانس  مبشأأأرات موثو  يها تحدث بانتظا  ثالموا مة يينها، ثيشأأأدد  لد اذمية البيانات الم أأأ 

 للم اذمة في سد الفاوة الرقمية يير الان ير؛  

بأأألذميأأأة دثر ادثات القيأأأاس ثالرصأأأأأأأأأأأأأأأأأد الرقميأأأة التي تأأأد م تعميم ثقيأأأاس اذأأأداأ   يق  - 82 
 الم تدامة؛ التنمية

ية تبادل اففأأأ  الممارسأأأات  لد جميت الم أأأتويات، ثيشأأأات، مت الت أأأليم اذم يك ر تأت د - 83 
ة  لد  لتنفي  المشأاريت ثالمبادرات التي تعز  اذداأ الغمة العالمية، جميته اصأحاي الم ألح بالم أتو  الممتا 

للغمة  ت أأأأمية مشأأأأاريعهم للمشأأأأاركة في م أأأأابغة جائزة الغمة العالمية ال أأأأنوية كاز  ر يتازا مر  ملية التغييم  
 لغمة العالمية؛  العالمية، ثيحيس  لما في الوقل  اته بالتغرير  ر التااري الناجحة في إطار ا

_________________ 

 ، المرفق.69/313قرار الامعية العامة  (11) 
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بمبسأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأات األمم المتحأدة ثغيرذا مر المنظمأات ثالمنتد ات  ات ال أأأأأأأأأأأأأألة ا    يه ة  - 84 
ت أأأأأأارت  ت أأأأأأتعرض، ثفغا لنتائة الغمة العالمية، المنهايات المو أأأأأأو ة لمبشأأأأأأرات تكنولوجيا المعلومات ثار

 ثمر ثم فمنه ب ورة دثرية، آخ ة في ا تبارذا اختالأ م تويات التنمية ثالظرثأ الوطنية، 

 شأات الدثل األ فأا   لد جمت البيانات  ات ال ألة يتكنولوجيا المعلومات ثارت أارت  )ا( 
  مت البلدا    لد ال أأأأأأأأأعيد الوطني، ثتبادل المعلومات بشأأأأأأأأأل  دراسأأأأأأأأأات الحارت اافراد ة الغطرية، ثالتعاث 

 األخر  في إطار يرامة التبادل في ماال ينا  الغدرات؛

دة ثغيرذا مر المنظمات ثالمنتد ات  ات ال أأألة  لد تغييم ات األمم المتح شأأأات مبسأأأ أأأ  )ي( 
 اثر تكنولوجيا المعلومات ثارت ارت في التنمية الم تدامة؛

  تكنولوجيأأأا المعلومأأأات يالحظ مت التغأأأدير  مأأأ  الشأأأأأأأأأأأأأأراكأأأة المعنيأأأة بقيأأأاس اسأأأأأأأأأأأأأأت أأأدا )ج( 
التي توفر معلومات  ر ارتااذات   ديدةالا قياس التطور الرقميثارت أأأأأأأارت ألغراض التنمية، ثسأأأأأأأل أأأأأأألة 

ثااح ا ات الحديثة بشل  الوصول إلد تكنولوجيا المعلومات ثارت ارت ثالغدرة  لد تحم  تكلفتها ثتطور  
لم، بمأأا في  لأأت مبشأأأأأأأأأأأأأأر تنميأأة تكنولوجيأأا المعلومأأات  ماتمعأأات المعلومأأات ثالمعرفأأة في جميت انحأأا  العأأا

 ثارت ارت؛

ا المعلومات ثارت أأأأأأارت ألغراض التنمية  لد معنية بقياس تكنولوجي شأأأأأأات الشأأأأأأراكة ال )د( 
مواصأأألة متابعة مغررات اللانة ااح أأأائية  ات ال أأألة بشأأأل  إح أأأا ات تكنولوجيا المعلومات ثارت أأأارت 

ية الاودة ثح أنة التوقيل في ماال تكنولوجيا المعلومات ثارت ارت ثت  ير  ألغراض إنتاج إح أا ات  ال
 الممكر جنيها مر است دا  البيانات الف مة ألغراض ااح ا ات الرسمية؛الفوائد 

الماتمته الدثلي إلد تغد م تبر ات لل أندث  ارسأتئماني ال اص ال   انشألا مبتمر   يدعو - 85 
نمية لد م ا مال ارسأأأأأأأأأأأتعراض ثالتغييم التي تغو  يها اللانة المعنية يت أأأأأأأأأأأ ير العلم  األمم المتحدة للتاارة ثالت

لوقأل نف أأأأأأأأأأأأأأأه مت التغأدير  التكنولوجيأا ألغراض التنميأة فيمأا يتعلق بمتأابعأة نتأائة الغمأة العأالميأة، منوذأا في اث 
 ال ندث ؛بالد م المالي المغد  مر حكومات سوي را ثفنلندا ثالور ات المتحدة األمريكية له ا 

بل  تعغد الامعية اجتما ا   70/125إلد ارقترا  الوارد في قرار الامعية العامة  يشةةةةةةةة   - 86 
 ؛2025رفيت الم تو  بشل  ارستعراض الشام  لتنفي  نتائة الغمة العالمية في  ا  

يتغرير األمير العا  ثبالمناقشة التي اجرتها اللانة المعنية يت  ير يحرط علما مع التقدي    - 87 
 شرير؛غراض التنمية بشلنه في دثرتها الثالثة ثالعالعلم ثالتكنولوجيا أل

 لد اذمية النهوض يتهيئة ماتمت معلومات شام  للاميت، مت إيال  اذتما  خاص  يشدد - 88 
ل أأأأأأأأأأأأأأد الفاوة الرقميأة ثفاوة النطأا  العريض، مت مرا أاة ار تبأارات ال أاصأأأأأأأأأأأأأأة بأالبلأدا  النأاميأة ثار تبأارات 

 بالشباي ثغيرذم مر الفئات الناق ة التمثي ؛ الان انية ثالثغافية ثالمتعلغة

إلد مواصأأأأأأأأأأأألة الحوار ثالعم  لتحغيق تعاث  معز   لد النحو المتوخد في يرنامة  يدعو - 89 
  م  تونس؛

إلد األمير العأا  ا   غأد  سأأأأأأأأأأأأأأنويا إلد اللانأة المعنيأة يت أأأأأأأأأأأأأأ ير العلم ثالتكنولوجيأا  يجلة  - 90 
وصأأيات الواردة في ذ ا الغرار ثفي قرارات المالس األخر  المتعلغة يتغييم ألغراض التنمية تغريرا  ر تنفي  الت

 مة العالمية ثمتابعتها.التغد  المحر  كما ثنو ا في تنفي  نتائة الغ
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 مش وع الق ار الثاني  

 ت     الخلم والتكنولوجرا واال تكار ألغ اض التنمرة  

 
 ، ن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

ألغراض التنمية، يوصأأأأأأأفها     تبد ه اللانة المعنية يت أأأأأأأ ير العلم ثالتكنولوجيا ثر البالد    ي ةةةةةلم 
حاملة لوا  األمم المتحدة في ماال ت أأأأأأأأأأأأأ ير العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار ألغراض التنمية، ثجهة التن أأأأأأأأأأأأأيق  

في تحلي  الكيفية التي  التابعة لألمم المتحدة المعنية يت أأأأأأأأأ ير العم  ثالتكنولوجيا ثاريتكار ألغراض التنمية،
يتكار، بما في  لت تكنولوجيا المعلومات ثارت أأأأأأأأأأأأارت، ا  تكو   ناصأأأأأأأأأأأأر   مكر يها للعلم ثالتكنولوجيا ثار

، مر خالل العم  بمثابة محف  للت طيس ارسأأأتراتياي، ثتبادل (1)2030تمكير ل طة التنمية الم أأأتدامة لعا  
ماال  نظرة اسأأأأتشأأأأرافية بشأأأأل  ارتااذات الفائغة األذمية في  الدرثس الم أأأأتفادة ثاففأأأأ  الممارسأأأأات، ثتوفير

العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار في الغطا ات الرئي أأأأأأأأية المتمثلة في ارقت أأأأأأأأاد ثالبيئة ثالماتمت، ثتوجيه ارنتباا 
 إلد التكنولوجيا الاديدة ثالناشئة،

ريتكار في ينا  الغدرة الوطنية  لد بالدثر ثااسأها  األسأاسأيير للعلم ثالتكنولوجيا ثا  وإ  ي ةلم أي ةا 
 رقت اد العالمي ثالحفاظ  ليها ثفي الت د  للتحد ات العالمية ثتحغيق التنمية الم تدامة،المناف ة في ا

ير العلم بالدثر األسأأأأأأأاسأأأأأأأي لتكنولوجيا المعلومات ثارت أأأأأأأارت في تعزيز ثت أأأأأأأ  وإ  ي ةةةةةلم  ذل  
 تمكير للتنمية،ثالتكنولوجيا ثاريتكار با تبارذا  ناصر 

 70/125ثقرار الامعية العامة   (2)2005إلد الوثيغة ال تامية لمبتمر الغمة العالمي لعا   وإ  يشة   
ة  ة ال تامية لالجتمات الرفيت الم أأأتو  للامعية العامالمعنو  ”الوثيغ  2015كانو  األثل/د  أأأمبر   16المبرخ 

لم فيهمأا بأل  للعلم  بشأأأأأأأأأأأأأأأل  ارسأأأأأأأأأأأأأأتعراض العأا  لتنفيأ  نتأائة الغمأة العأالم يأة لماتمت المعلومأات  اللأ ير سأأأأأأأأأأأأأأر
ثالتكنولوجيا، بما في  لت تكنولوجيا المعلومات ثارت أأأأأأارت، دثرا بال  األذمية في تحغيق األذداأ اانمائية 

 ا، يها دثليا، ثي   عيد تلكيد ارلتزامات الواردة فيهالمتفق  ل

إلد دخول اتفا  باريس المعتمد بموجل اتفاقية األمم المتحدة ااطارية بشأأل  تغير   وإ  يشةة   أي ةةا 
 ، (3)2016تشرير الثاني/نوفمبر  4المناخ حيز النفا  في 

 عم  يوصفه امانة اللانة، إلد ا  مبتمر األمم المتحدة للتاارة ثالتنمية   وإ  يش    ذل  

كأأأأانو  األثل/  19المبرخ  74/229قرارذأأأأا  لعأأأأامأأأأة شأأأأأأأأأأأأأأاعأأأأل، فيبأأأأل  الامعيأأأأة ا وإ  ي ةةةةةةةةةلم 
المتعلق يت أأأأأأ ير العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار ألغراض التنمية، مبتمر األمم المتحدة للتاارة   2019 د  أأأأأأمبر

بالعلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار يهدأ م أأأا دة  ثالتنمية  لد ا  يواصأأأ  إجرا  اسأأأتعرا أأأات ال أأأياسأأأات المتعلغة 
اج ال أأأياسأأأات المتعلغة بالعلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار في    النامية  لد تحديد التدايير الال   ات ا ذا ادمالبلدا

 استراتياياتها اانمائية الوطنية، ثكفالة د م ذ ا ال ياسات ثالبرامة ل طس التنمية الوطنية، 

_________________ 

 .70/1قرار الامعية العامة  (1) 
 .60/1قرار الامعية العامة  (2) 
 ، المرفق.21-/  ا1، المغرر FCCC/CP/2015/10/Add.1انظر  (3) 
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 2015تمو /يوليه   22المبرخ   2015/242ر المالس ارقت أأأأاد  ثارجتما ي إلد مغر  وإ  يشةةة   
، ثيلد  2021ارسأأأأأأأتشأأأأأأأار  للغفأأأأأأأا ا الان أأأأأأأانية التابت للانة حتد  ا   ال   ينص  لد تمديد ثر ة المالس

المبرخير    70/219ث   70/213ث   2015ثل/د  أمبر كانو  األ 17المبرخ   70/132قرارات الامعية العامة 
التي تت أأأأأأأد   لد التوالي للعقبات التي تحول دث  ثصأأأأأأأول المراة ثالفتاة    2015كانو  األثل/د  أأأأأأأمبر  22

 العلم ثالتكنولوجيا، ثادماج المنظور الان اني في ال ياسات ثالبرامة اانمائية،  لد قد  الم اثاة إلد

إلد ارسأأتنتاجات المتفق  ليها للانة ث أأت المراة بشأأل  تمكير المراة اقت أأاد ا في  وإ  يشة   أي ةا 
ا جملة امور منها ثاكدت فيه (4) الم العم  انخ  في التغير، التي ا تمدتها اللانة في دثرتها الحاد ة ثال تير

الحأأاجأأة إلد إدارة التغيير التكنولوجي ثالرقمي لتمكير المراة اقت أأأأأأأأأأأأأأأاد أأا، ألغراض منهأأا يوجأأه خأأاص تعزيز  
قدرات البلدا  النامية، بغية تمكير المراة مر ت أأأأأأأأأأأ ير العلو  ثالتكنولوجيا ألغراض التمكير ارقت أأأأأأأأأأأاد  في  

  الم العم  انخ  في التغير،

وثيغة ال تامية للمنتد  بعنوا  ”ارسأأأأأأأأأأتثمار في المراة ثالفتاة في ميدا  العلو  مر  بال ط علماوإ  يحر 
لالحتفال    2019شأأأباي/فبراير  12ث  11اج  النمو األخفأأأر الشأأأام  للاميت ، ال    غد في نيويورك يومي 

 ،(5)باليو  الدثلي للمراة ثالفتاة في ميدا  العلو 

العلم ثالتكنولوجيأا ألغراض التنميأة في حلغأة العمأ   ر يأة يت أأأأأأأأأأأأأأ ير بعمأ  اللانأة المعن وإ  ي حة  
  كأأانو  الثأأاني/ 18تطبيق منظور جن أأأأأأأأأأأأأأأأاني  لد العلم ثالتكنولوجيأأا ثاريتكأأار، التي  غأأدت في فيينأأا في 

 ،2019 يناير

بلذمية توخي معالاة م تل  جوانل الفاوات الرقمية، ر سأأأأأأأيما الفاوة الرقمية يير  وإ  يحرط علما 
سأأأأأأأأياسأأأأأأأأات ثبرامة تنمية العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار،  لد النحو ال   تطرقل إليه الشأأأأأأأأراكة   لان أأأأأأأأير، فيا

 التي اطلغتها مامو ة العشرير، eSkills4Girls#ثمبادرة  EQUALSالعالمية 

دا  المبادرات الرامية إلد تعزيز دثر المراة في ماال العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار في البل وإ  يشةةةجع 
اليون أأأأأأأأأكو للمراة في ماال العلو ، ثبرنامة الزمارت للن أأأأأأأأأا  في يدا ة  -ة، بما في  لت جوائز لوريال  النامي

م أأأأأأأأأأأأأأيرتهر المهنيأة التأابت لمنظمأة العأالم النأامي للمراة في ماأال العلو ، ثجوائز كوامي نكرثمأا للتميز العلمي  
 للمراة التابعة لالتحاد األفريغي،

  التعليم األسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأي، ثالعلم، ثالتكنولوجيا، ثالمهارات الهندسأأأأأأأأأأأية رات مر قبيبل  الغد وإ  ي ةةةةةةةلم 
ثالريا أأأأأأأأأأيات، ثمهارات الت أأأأأأأأأأميم ثاادارة ثتنظيم المشأأأأأأأأأأاريت، محورية لفعالية اريتكار، ثلكنها غير مو  ة  

الح أأأأأأأأول   بالت أأأأأأأأاث  يير البلدا ، ثا  توافر تعليم جيد في ماارت العلم ثالتكنولوجيا ثالريا أأأأأأأأيات ثيمكانية
يأه ثالغأدرة  لد تحمأ  تكأاليفأه في مراحأ  التعليم اريتأدائي ثالثأانو  ثالاأامعي،  وامأ  ر غند  نهأا ثينبغي  ل

 تعزيزذا ثتن يغها ثي طاؤذا األثلوية، بغية تهيئة ييئة اجتما ية مواتية للنهوض بالعلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار،

، المعنو  2015ايلول/سأأأأأأأأأأأأأأبتمبر  25المبرخ  70/1بغرار الامعيأأأأأأة العأأأأأأامأأأأأأة  وإ  يحرط علمةةةةا 
 ، الأ   ا تمأدت فيأه الامعيأة مامو أة مر األذأداأ  2030 أالمنأا  خطأة التنميأة الم أأأأأأأأأأأأأأتأدامأة لعأا   ”تحويأ 

_________________ 

 ، الف   األثل، الفرت ال .(E/2017/27) 7، الملحق رقم 2017 الوثائق الرسمية للمالس ارقت اد  ثارجتما ي، (4) 
 (5) A/73/798.المرفق األثل ، 
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ثتففأأأأأأأي إلد   لد الناس ثالغا ات العالمية الشأأأأأأأاملة ثالبعيدة المد  المتعلغة بالتنمية الم أأأأأأأتدامة، التي تركز
 التحول،

الدثر األساسي للعلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار ثلتكنولوجيا المعلومات ثارت ارت في تحغيق    وإ  يدرك 
 دد مر اذداأ التنمية الم أأأأأأأأأأأتدامة، ثي    أأأأأأأأأأألس الفأأأأأأأأأأأو   لد دثر العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار، إلد جانل 

مر اج  مواصأأأأأألة الت أأأأأأد  للتحد ات   2030ة  ا  تمكير ل ط تكنولوجيا المعلومات ثارت أأأأأأارت، كعوام 
 العالمية،

المتعلق ب طأة  مأ    2015تمو /يوليأه  27المبرخ  69/313بغرار الامعيأة العأامأة  وإ  يحرط علمةا 
 ظ إنشا  آلية تي ير التكنولوجيا،، ثي  يالحاد س ابابا ال ادرة  ر المبتمر الدثلي الثالت لتموي  التنمية

 لد الم أأأأاذمة التي  مكر ا  تغدمها اللانة المعنية يت أأأأ ير العلم ثالتكنولوجيا  وإ  ي ةةةلط ال ةةةو  
ألغراض التنمية نلية تي أأأأأأأأأأأير التكنولوجيا، مت مرا اة الور ة المنوطة به في تعزيز التعاث  ثالشأأأأأأأأأأأراكات يير  

ادل المعلومات ثال برات، ثاففأأأأأأأأ  الممارسأأأأأأأأات ثالمشأأأأأأأأورة في  مر خالل تباصأأأأأأأأحاي الم أأأأأأأألحة المتعددير 
ال أأأأأأياسأأأأأأات يير الدثل األ فأأأأأأا  ثالماتمت المدني ثالغطات ال اص ثاألثسأأأأأأاي العلمية ثكيانات األمم   ماال

المتحدة ثالاهات األخر  صأأأأأأأأأأأأأاحبة الم أأأأأأأأأأأأألحة مر اج  تحغيق اذداأ التنمية الم أأأأأأأأأأأأأتدامة يد م مر العلم  
 ثاريتكار،ثالتكنولوجيا 

عأأل، في قرارذأأا  وإ  يشةةةةةةةةة    كأأانو  األثل/  20المبرخ  72/228إلد ا  الامعيأأة العأأامأأة شأأأأأأأأأأأأأأا 
ثخطأة  مأ  اد س ابأابأا، بأالتعأاث    2030، اللانأة  لد ا  تنهض، ثفغأا لرث  خطأة  أا  2017 د  أأأأأأأأأأأأأأمبر

 يا ألغراض التنمية،العلم ثالتكنولوجالدثلي في ميدا  ت  ير 

إلد ا  الامعية العامة شأأأا عل، في الغرار  اته، اللانة  لد مناقشأأأة ثاسأأأتكشأأأاأ    وإ  يشةة   أي ةةا 
نما ج تموي  ايتكارية كوسأيلة رجت اي جهات جديدة مر اصأحاي الم ألحة ثالمبتكرير ثم أادر راس المال  

 ااد حلول م أأأأأأأأأتندة إلد اريتكار، بالتعاث  مت  جيا ثالهندسأأأأأأأأأة ثاارسأأأأأأأأأتثمار  الال   لماارت العلم ثالتكنولو 
 المنظمات األخر ، ح ل ارقتفا ،

 ر    2030ا  التغير التكنولوجي ال أأريت  مكر ا    أأهم في التعاي  يتحغيق خطة  ا   وإ  يالحظ 
و  ثالبيئية  لد نح طريق تح أير الدخول الحقيقية، ثيتاحة نشأر حلول جديدة للعقبات ارقت أاد ة ثارجتما ية

اسأرت ثاثسأت نطاقا، ثد م اشأكال اكثر شأمور للمشأاركة في الحياة ارجتما ية ثارقت أاد ة، ثارسأتعا أة  ر  
انماي اانتاج الفأارة بالبيئة بلنماي اكثر اسأتدامة، ثتزثيد ثا أعي ال أياسأات بلدثات قوية لت أميم التدخالت 

 اانمائية ثالت طيس لها،

اديدة ت لق فرصأأأأأأأأأأأأا جديدة للعم  ثالتنمية، ما يزيد بالتالي مر    التكنولوجيا الا  وإ  يالحظ أي ةةةةةةةةا 
الطلل  لد المهارات ثالكفا ات الرقمية، ثي   شأأأأأأأأأأأأدد  لد اذمية ينا  المهارات ثالكفا ات الرقمية، لكي تكو   

 الماتمعات قادرة  لد التكيل مت التغيرات التكنولوجية ثارستفادة منها،

 2017كأأأأانو  األثل/د  أأأأأأأأأأأأأأمبر  22المبرخ  72/242عأأأأامأأأأة غرار  الامعيأأأأة الب وإ  يحرط علمةةةا 
، ال   طلبل فيه الامعية إلد آلية تي أأأأأأأأأأير التكنولوجيا 2018تشأأأأأأأأأأرير الثاني/نوفمبر   26المبرخ  73/17 ث

طريق المالس ارقت أأأأأأأأاد  ثارجتما ي، إيال  ار تبار الواجل ألثر التغيرات التكنولوجية ثيلد اللانة،  ر 
 ال ريعة الرئي ية  لد تحغيق اذداأ التنمية الم تدامة، ك  في حدثد ثريته ثمواردا المتاحة،

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/72/228
https://undocs.org/ar/A/RES/72/228
https://undocs.org/ar/A/RES/72/242
https://undocs.org/ar/A/RES/72/242
https://undocs.org/ar/A/RES/73/17
https://undocs.org/ar/A/RES/73/17
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”ت أأأأأأأأأأأأأأ ير التغير بعمأ  اللانأة فيمأا يتعلق بمو أأأأأأأأأأأأأأو يهأا  ث  األثلويأة الراذنير ثذمأا،  وإ  ي حة  
تكنولوجي ال أريت مر اج  تحغيق التنمية الشاملة للاميت ثالم تدامة  ث ”استكشاأ تكنولوجيات الففا  مر  ال

 اج  التنمية الم تدامة ثمنافت التعاث  الدثلي في ماال البحوث في ذ ا ال يا  ،

يا العلم ثالتكنولوجبااطار الاديد لالسأأأأأأتعرا أأأأأأات الوطنية لل أأأأأأياسأأأأأأات المتعلغة ب وإ  ي ح  أي ةةةةا 
ثاريتكار ال   ث أأأأأأأأعه مبتمر األمم المتحدة للتاارة ثالتنمية مر اج  م أأأأأأأأا دة البلدا  في تح أأأأأأأأير موا مة  

 ،(6)ثاذداأ التنمية الم تدامة 2030سياسات العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار مت خطة  ا  

المهمشأأأأأأأة في فغيرة ثالشأأأأأأأعبية ث بفأأأأأأأرثرة اتبات نرهة ايتكار تلبي احتياجات الماتمعات ال وإ  ي ةةةةةلم 
البلدا  النامية ثالمتغدمة، مت حما ة يياناتهم الشأ  أية مر إسأا ة اسأت دا  ثاحترا  ملكية البيانات الشأ  أية،  
ثتشأأأأركها في  مليات اريتكار ثتدمة ينا  الغدرات في ماارت العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار با تبارذا  ن أأأأرا  

 تعاث  يير الو ارات المعنية ثالهيئات التنظيمية،ية، ب ب  منها الحيويا في خطس التنمية الوطن

بلذمية حما ة البيانات ثال  أأأأأأأأأوصأأأأأأأأأية في سأأأأأأأأأيا  ت أأأأأأأأأ ير العلم ثالتكنولوجيا  وإ  ي ةةةةةةلم أي ةةةةةةا 
 التنمية، ألغراض

بل   مليات اسأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأراأ آفا  التكنولوجيا ثتغييمها، بما في  لت التكنولوجيات  وإ  ي ةةةةةةةةلم  ذل  
لبيئة،  مكر ا  ت أأا د ثا أأعي ال أأياسأأات ثاصأأحاي الم أألحة في تنفي  خطة  المرا ية للمنظور الان أأاني ثل

 ، مر خالل كشأأأأ  التحد ات ثالفرص التي  مكر معالاتها مر الناحية ارسأأأأتراتياية، ثبلنه ينبغي 2030 ا  
 تحلي  اتااذات التكنولوجيا، مت مرا اة ال يا  ارجتما ي ارقت اد  بشك  ا م،

تبد  دثرا اسأأأأاسأأأأيا في  (7)كولوجية اريتكارية ثالرقمية المتطورة بشأأأأك  جيدبل  النظم اا  وإ  ي ةةةلم 
 التنمية الرقمية الفعلية ثفي تي ير العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار،

يتزايد جهود التكام   لد ال أأعيد ااقليمي في جميت انحا  العالم ثبالبعد ااقليمي  وإ  ي ةةلم أي ةةا 
 يتكار المرتبس ي لت،لم ائ  العلم ثالتكنولوجيا ثار

إلد الوثيغأة ال تأاميأة لمبتمر األمم المتحأدة للتنميأة الم أأأأأأأأأأأأأأتأدامأة الأ    غأد في ريو د   وإ  يشةةةةةةةةة   
، (8)، المعنونة ”الم أأأأأتغب  ال   ن أأأأأبو إليه 2012حزيرا /يونيه   22إلد  20جانيرث، البرا ي ، في الفترة مر 

  لت ما ثرد فيها مر مبادا، في بما

ة حشأأأأأأأأد التموي  لاليتكار ث يادته، ثر سأأأأأأأأيما في البلدا  النامية، د ما ألذداأ  بفأأأأأأأأرثر  وإ  ي ةةةةةلم 
 التنمية الم تدامة،

ر جرا  ال أدمات، يد ا مر األ مات بل  الناس في جميت انحا  العالم يتفأررث  م وإ  ي ةلم أي ةا 
لد الكوارث الناجمة  ارقت أأاد ة ثثصأأور إلد حارت الطوارا ال أأحية، ثمر النزا ات ارجتما ية ثالحرثي إ

  ر األخطار الطبيعية، ثبل  ذ ا ال دمات لها تلثير شديد  لد إحرا  تغد  نحو تحغيق التنمية الم تدامة،

_________________ 

 .UNCTAD/DTL/STICT/2019/4، الوثيغة مبتمر األمم المتحدة للتاارة ثالتنمية (6) 
الهياك  األسأأأأاسأأأأية األسأأأأاسأأأأية التكنولوجية، ثالهياك  األسأأأأاسأأأأية للبيانات، ث تشأأأأم  النظم اا كولوجية الرقمية مكونات مر قبي  الهياك   (7) 

 المالية، ثالهياك  األساسية المبس ية، ثالهياك  األساسية البشرية.

 ، المرفق.66/288قرار الامعية العامة  (8) 
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لتكنولوجيا ثاريتكار في ينا  ماتمعات قادرة  لد التكيل  ر  بم أأأأأأأأأأأاذمة العلم ثا وإ  ي ةةةةةةةلم  ذل  
 أعفا، يوسأائ  منها توسأيت نطا  الح أول  لد  فيهم اكثر الفئات   رطريق تمكير الناس ثيسأمات صأوتهم، بم

التعليم ثالر أا أة ال أأأأأأأأأأأأأأحيأة، ثرصأأأأأأأأأأأأأأد الم أاطر البيئيأة ثارجتمأا يأة، ثالربس يير النأاس، ثتمكير نظم اانأ ار  
 ز التنويت ارقت اد ، ثالتنمية ارقت اد ة، مت النظر في انثار ال لبية  لد البيئة،المبكر، ثحف

ثيمكانات ااسأأأأأأأها  المتواصأأأأأأأ  للعلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار ثلتكنولوجيا  ااناا ات الكبيرة وإ  يالحظ 
 المعلومات ثارت ارت في تحغيق رفاا اان ا  ثار دذار ارقت اد  ثتوفير العمالة،

ثجوي موا مة ال أأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات المتعلغة بالعلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار لمعالاة ابعاد  وإ  يالحظ أي ةةةةةةا 
 لثالثة، ث لد ثجه التحديد، التنمية ارقت اد ة ثالتغد  ارجتما ي ثحما ة البيئة،التنمية الم تدامة ا

التكنولوجية ثفي إدارة  ا  المعارأ التغليد ة  مكر ا  تشأأأأأأأأك  اسأأأأأأأأاسأأأأأأأأًا للتنمية  وإ  يأخذ في اعتبار  
 الموارد الطبيعية ثاست دامها بشك  م تدا ،

، ثتوسأأأأأأأت جمت البيانات إلد حد كبير، ثتشأأأأأأأات  ا   لو  المواطر  مكر ا  تثر  البحوث وإ  يدرك 
المواطنير  لد ارذتما  بالعالم الطبيعي مر حولهم ثالم أأأأا دة في رصأأأأدا، ثتشأأأأات ارذتما  الشأأأأعبي بالعلم  

 لعلمية،ثالمالحظة ا

 لد ث أأأأأت ثتنفي  سأأأأأياسأأأأأات  امة تتناثل اثر التغير التكنولوجي ال أأأأأريت  لد تحغيق   وإ  يشةةةجع 
 تدامة،اذداأ التنمية الم 

ا  الناا  في تطبيق ال أأأأأأياسأأأأأأات المتعلغة بالتكنولوجيا ثاريتكار  لد ال أأأأأأعيد الوطني   وإ  يالحظ 
 أأات التعليم ثالبحت ثاأل مال التاارية ثالغطا ات  يتي أأر بلمور منها تهيئة ييئات ال أأياسأأات التي تمكر مبسأأ 

اريتكار إلد فرص  م  ثنمو اقت أأأأاد   ال أأأأنا ية مر اريتكار ثارسأأأأتثمار ثمر تحوي  العلم ثالتكنولوجيا ث 
 بمدماج جميت العناصر المترابطة، بما في  لت نغ  المعرفة،

المبأأادرات المتنو أأة الاأأاريأأة ثالمغبلأأة في ماأأارت العلم ثالتكنولوجيأأا ثاريتكأأار   وإ  يالحظ أي ةةةةةةةةةةا 
 ثالرامية إلد استكشاأ م ائ  ذامة مرتبطة بلذداأ التنمية الم تدامة، 

تنظر الحكومات الوطنية ثاللانة المعنية يت أأأأأأأأ ير العلم ثالتكنولوجيا ألغراض التنمية بل   يوصةةةةةةي 
 ارة ثالتنمية في ما يلي  ثمبتمر األمم المتحدة للتا

ت الحكومات، فراد  ثجما ات،  لد اخ  ارسأتنتاجات التي تتوصأ  إليها اللانة في  )ا(  تشأا 
 ار تبار ثالنظر في ات ا  ااجرا ات التالية 

إقامة صأأأأأأأألة ثثيغة يير العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار ثاسأأأأأأأأتراتيايات التنمية الم أأأأأأأأتدامة مر  ‘1’ 
ة بأأأأار ة في الت طيس اانمأأأأائي الوطني لبنأأأأا  الغأأأأدرات في ماأأأأارت خالل إيال  مكأأأأانأأأأ 

 تكنولوجيا المعلومات ثارت ارت ثالعلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار؛

ية ألغراض التنمية ارقت أأأأأأاد ة الشأأأأأأاملة للاميت ثالم أأأأأأتدامة تعزيز قدرات اريتكار المحل ‘2’ 
سأأأأأأأأأأأأأأيأة المحليأة، ثتعبئأة الموارد مر  ر طريق الامت يير المعأارأ العلميأة ثالمهنيأة ثالهنأد

م أأأأأادر متعددة، ثتح أأأأأير تكنولوجيا المعلومات ثارت أأأأأارت األسأأأأأاسأأأأأية، ثد م تطوير  
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 كية،  ر طريق التعاث  في صأأألل الهياك  األسأأأاسأأأية، بما في  لت الهياك  األسأأأاسأأأية ال
 البرامة الوطنية ثفيما يينها؛

م ثالتكنولوجيا ثاريتكار في سأأأأأأبي  تطوير  تشأأأأأأايت ثد م الاهود المب ثلة في ماارت العل ‘3’ 
الهياك  األسأأأأاسأأأأية ثال أأأأياسأأأأات التي تد م التوسأأأأت العالمي للهياك  األسأأأأاسأأأأية لتكنولوجيا 

دماتها، بما في  لت إتاحة ح أأأأأأأأأأأول الناس كافة، المعلومات ثارت أأأأأأأأأأأارت ثمنتااتها ثخ
ل اصأأأأأأأة ثمر  سأأأأأأأيما الن أأأأأأأا  ثالفتيات ثالشأأأأأأأباي، ثاألشأأأأأأأ اص مر  ث  ارحتياجات ا ثر

الماتمعأأات المحليأأة النأأائيأأة ثالريفيأأة  لد اانترنأأل العريض النطأأا ، ثتحفيز م أأأأأأأأأأأأأأأا ي 
نل بحلول يليو  م أأأأتعم  جديد لإلنتر   1,5اصأأأأحاي الم أأأألحة المتعددير المب ثلة لالل 

 ، ثال عي إلد تح ير الغدرة  لد تحم  تكاليل ذ ا المنتاات ثال دمات؛2020 ا  

، تشأأأأأأأأأأأأم  الاوانل المرا ية لال تبارات الان أأأأأأأأأأأأانية، لال أأأأأأأأأأأأطالت إجرا  بحوث منهاية ‘4’ 
بعمليات اسأأتشأأرافية، تتناثل ارتااذات الاديدة في العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار ثتكنولوجيا 

ثارت أأارت ثتلثيرذا  لد التنمية، ثر سأأيما في سأأيا  خطة التنمية الم أأتدامة المعلومات 
 ؛(1)2030لعا  

عانة بمسأهامات طائفة متنو ة مر اصأحاي الم ألحة، بما في  لت ثكارت العم ، بارسأت ‘5’ 
األمم المتحدة  ات ال أأألة ثجميت الكيانات ثالمنتد ات المعنية، مر قبي  اللانة، ثالمنتد  

دد اصأأأحاي الم أأألحة المعني يت أأأ ير العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار ألغراض اذداأ  المتع
 تماد ثتنفي  سأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأات تتناثل العلم ثالتكنولوجيا التنمية الم أأأأأأأأأأتدامة،  لد صأأأأأأأأأأياغة ثا 

 ثاريتكار تهدأ إلد ااسها  في تنفي  األذداأ؛

ل أأأأريعة الرئي أأأأية  لد تحغيق مواصأأأألة إيال  ار تبار الواجل ألثر التغيرات التكنولوجية ا ‘6’ 
ية العامة اذداأ التنمية الم تدامة ك ٌّ في حدثد ثريته ثمواردا المتاحة، ثفغا لغرار  الامع

 ؛73/17ث  72/242

شأأأراأ ارسأأأتراتياي لتحديد الفاوات المحتملة في التعليم لألجلير اسأأأت دا   مليات ارسأأأت ‘7’ 
 أأأياسأأأات، منها تعزيز التعليم المرا ي المتوسأأأس ثالطوي ، ثالعم   لد سأأأدذا بمزية مر ال

للمنظور الان اني في ماارت العلم ثالتكنولوجيا ثالهندسة ثالريا يات ثالتدريل المهني، 
 ؛ثاالما  الرقمي ثاالما  بالبيانات

اسأأأأأت دا  ارسأأأأأتشأأأأأراأ ارسأأأأأتراتياي كعملية لتشأأأأأايت النغا  المنظم يير جميت اصأأأأأحاي  ‘8’ 
و الدثائر الحكومية ثاألثسأأأأأاي العلمية ثال أأأأأنا ية ثالماتمت  الم أأأأألحة، بما في  لت ممثل

المدني ثالغطات ال اص، ثخاصأأأأة المبسأأأأ أأأأات ال أأأأغيرة ثالمتوسأأأأطة، مر اج  يلورة فهم 
ج ، مر قبي  الطابت المتغير للعم  ثبنا  توافق لآلرا  بشأأأل  مشأأأترك للغفأأأا ا الطويلة األ

الحالية ثالناشأئة  لد الكفا ات ثالتكيل ال أياسأات المغبلة، ثالم أا دة  لد تلبية الطلبات 
 مت التغيرات؛

دمة  ملية توفير الكفا ات الرقمية، بما في  لت،  لد سأأأبي  المثال ر الح أأأر، مباشأأأرة  ‘9’ 
مهارات الشأأ  أأية التكميلية، في مناذة التعليم الرسأأمي ثمبادرات التعلم األ مال الحرة ثال

https://undocs.org/ar/A/RES/72/242
https://undocs.org/ar/A/RES/72/242
https://undocs.org/ar/A/RES/73/17
https://undocs.org/ar/A/RES/73/17
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ثال أأأأأأأأأياقات ثارحتياجات المحلية، ثكفالة  مد  الحياة، مت مرا اة الممارسأأأأأأأأأات الففأأأأأأأأألد
 حياد ة التعليم مر الناحية التكنولوجية؛

 وا  العم ؛الت د  لآلثار المترتبة  لد التغييرات األساسية في ارقت اد الرقمي ألس ‘10’ 

إطال  مبادرات اسأأأأأأأتشأأأأأأأراأ اسأأأأأأأتراتياي بشأأأأأأأل  التحد ات العالمية ثااقليمية  لد فترات  ‘11’ 
منتظمة ثالتعاث  في إنشأأأا  نظا  لرسأأأم المعالم رسأأأتعراض ثتبادل نتائة اسأأأتشأأأراأ آفا   
التكنولوجيا، بما في  لت المشأأأأأأأاريت التاريبية، مت الدثل األ فأأأأأأأا  األخر ، بارسأأأأأأأتعانة 

 يات ااقليمية الغائمة، ثبالتعاث  مت اصحاي الم لحة  ث  ال لة؛بانل

اأ آثار التكنولوجيا كعملية لتشأايت النغا  المنظم يير جميت إجرا   مليات لتغييم ثاسأتشأر  ‘12’ 
اصأأأأأأأحاي الم أأأأأأألحة مر اج  يلورة فهم مشأأأأأأأترك لآلثار المترتبة  لد التغير التكنولوجي 

 ال ريت؛

غد  المحر  في دمة العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار في تحغيق اذداأ  تشأأأأأأايت اسأأأأأأتعراض الت ‘13’ 
 التنمية الم تدامة؛

تغييمات، تشأأأأأأأأم  الاوانل المرا ية لال تبارات الان أأأأأأأأانية، لنظم اريتكار الوطنية، إجرا   ‘14’ 
بما في  لت النظم اا كولوجية الرقمية، بارسأأأأتفادة مر  مليات ارسأأأأتشأأأأراأ،  لد فترات 

مر اج  تحديد مواطر الفأأأع  في تلت النظم ثات ا  إجرا ات تدخ  سأأأياسأأأاتية  منتظمة،
ا، ثث أأأأأأت النتائة التي يتم التوصأأأأأأ  إليها في متناثل الدثل فعالة لتغوية ا أأأأأأع  مكوناته

األ فأأأأأأأأأأا  األخر ، ثالقيا ،  لد اسأأأأأأأأأأاس طو ي، يتغد م الد م المالي ثال برة الفنية مر 
ا أأأأات الوطنية لل أأأأياسأأأأات المتعلغة بالعلم ثالتكنولوجيا اج  تنفي  ااطار الاديد لالسأأأأتعر 

 في البلدا  النامية المهتمة؛ (6)ثاريتكار

ار تراأ بفأأأأأأأأأأأأأأرثرة تعزيز الأأأأدينأأأأاميأأأأات الوظيفيأأأأة لنظم اريتكأأأأار ثالمنهايأأأأات األخر   ‘15’ 
ال أأأأأأألة  لد اسأأأأأأأاس ادثات سأأأأأأأياسأأأأأأأاتية متنو ة، مر اج  د م اثلويات تنمية العلم   ات

 ا ثاريتكار، بغية تعزيز ارن اا  يير ذ ا النظم ألغراض التنمية الم تدامة؛ثالتكنولوجي

ير الرقميير الم فأأأأأأأأأرمير  لد القيا  يدثر رئي أأأأأأأأأي في ا تماد نهة تشأأأأأأأأأايت الم أأأأأأأأأتعمل ‘16’ 
ماتمعي في ينا  الغدرات،  شأم  النرهة المرا ية لال تبارات الان أانية، في ماارت العلم 

، ثتي ير است دا  تكنولوجيا المعلومات ثارت ارت في سيا  خطة ثالتكنولوجيا ثاريتكار
 ؛2030 ا  

تد م تطوير نظم إ كولوجية رقمية، مت مرا اة إمكانات تفو    ث أأأأأأت سأأأأأأياسأأأأأأات شأأأأأأاملة  ‘17’ 
التكنولوجيأا الرقميأة النأاشأأأأأأأأأأأأأأئأة  لد التكنولوجيأا الراذنأة مر اج  التنميأة، ثترا ي ال أأأأأأأأأأأأأأيأا  

اسأأأي للبلدا ، ثتات ي ثتد م ارسأأأتثمار ال اص ثاريتكار،  ارجتما ي ارقت أأأاد  ثال أأأي
ة األ مال الحرة  لد ال أعيد المحلي بما  شأات  لد ال  أوص تطوير المحتو  ثمباشأر 

 ثيتاحة م ادر البيانات المف لة للعلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار؛

مشأأأأأأأأأأأاركة في تنفي  المبادرات ثالبرامة التي تشأأأأأأأأأأأات ثتي أأأأأأأأأأأر ارسأأأأأأأأأأأتثمار الم أأأأأأأأأأأتدا  ثال ‘18’ 
 الرقمي؛ ارقت اد
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جيا المعلومات  التعاث  مت جميت اصأأأأأحاي الم أأأأألحة  ث  ال أأأأألة، ثتعزيز تطبيق تكنولو  ‘19’ 
ثارت أأأأأأارت في جميت الغطا ات، ثتح أأأأأأير ارسأأأأأأتدامة البيئية، ثتشأأأأأأايت إنشأأأأأأا  مرافق  
 منأأأاسأأأأأأأأأأأأأأبأأأة ا أأأادة تأأأدثير النفأأأا أأأات االكترثنيأأأة ثالت لص منهأأأا، ثتعزيز انمأأأاي اانتأأأاج

 ثارستهالك الم تدامير؛

ثالمعرفة ااح أأأائية، تعزيز التعليم في ماارت العلم ثالتكنولوجيا ثالهندسأأأة ثالريا أأأيات   ‘20’ 
ثر سأأأأيما يير التلمي ات، مت ار تراأ ا فأأأأا بلذمية المهارات الشأأأأ  أأأأية التكميلية، مر 

تيات ثد م الاهود قبي  مباشأرة األ مال الحرة، مر خالل التشأايت  لد توجيه الن أا  ثالف
ظور  األخر  المب ثلة رجت ايهر إلد تلت الماارت ثاستبغائهر فيها، ففال  ر تطبيق من

ر العلم ثالتكنولوجيا  يتعلق بالم أأاثاة يير الان أأير  ند ث أأت ثتنفي  ال أأياسأأات التي ت أأ وت
 ثاريتكار؛

لوجيا مر خالل التعاث  د م سأأأأأياسأأأأأات البلدا  النامية ثانشأأأأأطتها في ميداني العلم ثالتكنو  ‘21’ 
ما مكمال  فيما يير يلدا  الشأأأأأأأأأأأأأأمال ثالانوي ثالتعاث  يير يلدا  الانوي، با تبار ك  منه

لآلخر ثليس يديال له،  ر طريق تشأأأأايت الم أأأأا دة المالية ثالتغنية، ثبنا  الغدرات، ثنغ  
 غني؛دثرات التدريل الت التكنولوجيا  لد اساس احكا  ثشرثي متفق  ليها، ثبرامة اث

تشأأأايت البلدا   لد ا  تزيد تدريايا معدل توفير موارد بشأأأرية  ات مهارات  الية الاودة  ‘22’ 
لد جميت الم أأأأأأأأأأأأأتويات  ر طريق تهيئة ييئة مباتية لبنا  كتلة حرجة مر قدرات الموارد  

البشرية، ثت  ير تطبيق العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار ألغراض تنفي  انشطة إ افة القيمة، 
 لمشاركة بفعالية في  لت، ثح  المشاك ، ثتعزيز الرفاا البشر ؛ثا

ألنشأأأأأأأأطة البحت ثالتطوير المتعلغة بالتغير التكنولوجي ال أأأأأأأأريت ثكفالة  يادة الد م المغد   ‘23’ 
ات أا  سأياسأات ثاسأتراتيايات العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار بشأل  التغير التكنولوجي ال أريت  

 األثست نطاقا؛مت خطة التنمية الوطنية 

نولوجي ال ريت النظر في المشاركة في حوار  المي شام  بشل  جميت جوانل التغير التك ‘24’ 
 ثتلثيرا في التنمية الم تدامة؛

ث أأأأأأأأأت ثتنفي  ال أأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات المتعلغة بالعلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار ثال أأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات األخر   ‘25’ 
 د التكيل؛ال لة لاعلها مرا ية لبنا  ماتمعات قادرة  ل  ات

ات المباشأأأرة د م ال أأأياسأأأات التي تزيد اادماج المالي ثتعمق م أأأادر التموي  ثارسأأأتثمار  ‘26’ 
 الموجهة نحو اريتكارات التي تتناثل اذداأ التنمية الم تدامة؛

تشأأأأأايت شأأأأأمولية اريتكار، ثر سأأأأأيما فيما يتعلق بالماتمعات المحلية ثن أأأأأائها ثشأأأأأبايها،   ‘27’ 
ثا  فاوات لكفالة ا   كو   تعدي  نطا  التكنولوجيات الاديدة ثنشأأأأأأأأأأرذا شأأأأأأأأأأاملير ثر  رحدت

 إ افية؛

 أأأأأأرأ التكنولوجيا ألق  البلدا  نموا يوصأأأأأأفه آلية لتح أأأأأأير اسأأأأأأس البحت العلمي د م م ‘28’ 
ثاريتكار لد  اق  البلدا  نموا، ثتعزيز التواصأأأأأأأأأأ  يير الباحثير ثمبسأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأات البحوث، 

د الح أأأأأأول  لد التكنولوجيات األسأأأأأأاسأأأأأأية ثاسأأأأأأت دامها،  ثم أأأأأأا دة اق  البلدا  نموا  ل
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المغد  مر المبسأأأأأأأأ أأأأأأأأات المتعددة األطراأ ثالغطات  ثالامت يير المبادرات الثنائية ثالد م 
ال اص، ثتنفي  المشأأأأأاريت التي ت أأأأأهم في اسأأأأأت دا  العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار ألغراض 

 التنمية ارقت اد ة في اق  البلدا  نموا؛

 ت اللانة  لد القيا  بما يلي تشا   )ي( 

لوجيا ثاريتكار ثتغد م مشأأأورة رفيعة مواصأأألة ار أأأطالت يدثرذا كحاملة لوا  العلم ثالتكنو  ‘1’ 
الم تو  للمالس ارقت اد  ثارجتما ي ثالامعية العامة بشل  م ائ  العلم ثالتكنولوجيا 

في توفير اسأاس  ر أترشأد به ثالهندسأة ثاريتكار  ات ال ألة، ثالم أاذمة، في ذ ا ال أدد، 
ر التكنولوجي ال أأأريت في المناقشأأأة الموا أأأيعية الرفيعة الم أأأتو  بشأأأل  مو أأأوت اثر التغي

 لد تحغيق اذداأ ثغا ات التنمية الم أأأأأأأأتدامة، التي سأأأأأأأأيد و إلد  غدذا رئيس الامعية 
نفي  قرار العامة في دثرتها الرابعة ثال أأأأبعير، ثفي المناقشأأأأة المتعلغة بالتغد  المحر  في ت

   في دثرتها ال ام ة ثال بعير؛، التي ستار 73/17الامعية 

الم ا دة  لد تبيا  اذمية دثر تكنولوجيا المعلومات ثارت ارت ثدثر العلم ثالتكنولوجيا  ‘2’ 
ريق العم  بمثابة محف  ،  ر ط2030ثاريتكار با تبارذا  ناصأأأأأر تمكير في خطة  ا  

الفائغة األذمية في  يتولد الت طيس ارسأأأتراتياي لتوفير نظرة اسأأأتشأأأرافية بشأأأل  ارتااذات
ماأارت العلم ثالتكنولوجيأا ثاريتكأار في الغطأا أات الرئي أأأأأأأأأأأأأأيأة مر ارقت أأأأأأأأأأأأأأاد، ثتوجيأه 

 ارذتما  إلد التكنولوجيات الاديدة ثالناشئة؛

ت ا مال المحاف  الدثلية األخر  المعنية بالعلم ثالتكنولوجيا النظر في مد  تواؤ   ملهأا م ‘3’ 
 لها؛ ، ثيسهامه فيها ثتكملته2030الاهود المب ثلة لد م تنفي  خطة  ا  ثاريتكار ثمت 

إ كا  الو ي بلذمية إقامة الشأأأبكات ثالشأأأراكات يير م تل  المنظمات ثالشأأأبكات المعنية  ‘4’ 
  لت، بالتعاث  مت اصحاي الم لحة انخرير؛  باستشراأ آفا  التكنولوجيا ثتي ير

ثخطأة  مأ  اد س ابأابأا ال أأأأأأأأأأأأأأأادرة  ر المبتمر   2030النهوض، ثفغأا لرث  خطأة  أا   ‘5’ 
، بأالتعأاث  الأدثلي في ميأدا  ت أأأأأأأأأأأأأأ ير العلم ثالتكنولوجيأا (9)الأدثلي الثأالأت لتمويأ  التنميأة

ثفق احكأا  ثشأأأأأأأأأأأأأأرثي متفق   ألغراض التنميأة، بمأا في  لأت ينأا  الغأدرات ثنغأ  التكنولوجيأا
  ليها؛

حديد الفرص ال اصأأة المتاحة للبلدا  النامية تو ية ثا أأعي ال أأياسأأات بعملية اريتكار ثت ‘6’ 
لالستفادة مر ذ ا اريتكار، مت إيال  اذتما  خاص رتااذات اريتكار الاديدة التي  مكر 

 ا  تتيح إمكانيات جديدة للبلدا  النامية؛ 

يير اصأأأأأأأأأأحاي الم أأأأأأأأأألحة المتعددير فيما يتعلق يبنا  الغدرة  لد التعلم في د م التعاث   ‘7’ 
  ياسات، ثتطوير التكنولوجيا؛ماال ال

_________________ 

 المرفق. ،69/313قرار الامعية العامة  (9) 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/17
https://undocs.org/ar/A/RES/73/17
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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د م الاهود الرامية إلد ينا  الغدرات  لد ث أأأأأأأأأأأت تكنولوجيات جديدة ثتطوير الغائم منها  ‘8’ 
الدثل الازرية ثاسأأأأأت دامهما ثنشأأأأأرذما في البلدا  النامية، ثر سأأأأأيما في اق  البلدا  نموا ث 

 ال غيرة النامية ثالبلدا  النامية غير ال احلية؛

شأأأك  اسأأأتباقي  لد تعزيز ثتنشأأأيس الشأأأراكات  لد ال أأأعيد العالمي في ماارت العم  ب ‘9’ 
العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار ألغراض التنمية الم أأأأأأأأأتدامة، األمر ال     أأأأأأأأأتتبت مشأأأأأأأأأاركة 

كنولوجيا في يلورة نطا  مشأاريت دثلية محددة مر اللانة في )ا( تا أيد اسأتشأراأ آفا  الت
ثتطوير ثنشأأأر التكنولوجيا، ثات ا  مبادرات لبنا  قدرات اج  إجرا  بحوث محددة الهدأ، 

الموارد البشأأأأأأرية في ماارت العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار؛ )ي( اسأأأأأأتكشأأأأأأاأ نما ج تموي  
نامية في المشأأأأأأأأأأأأأاريت ثالمبادرات ايتكارية ثموارد اخر  ت أأأأأأأأأأأأأهم في تعزيز قدرات البلدا  ال

 تكار؛التعاثنية في ماارت العلم ثالتكنولوجيا ثاري

يتعلق  اسأتكشأاأ سأب  ثثسأائ  إجرا   مليات دثلية لتغييم ثاسأتشأراأ آثار التكنولوجيا فيما ‘10’ 
بالتكنولوجيات الغائمة ثالاديدة ثالناشأأأأأأأأئة ثآثارذا  لد التنمية الم أأأأأأأأتدامة ثبنا  ماتمعات 

  لد التكيل، بمأأا في  لأأت المنأأاقشأأأأأأأأأأأأأأأات المتعلغأأة ينمأأا ج اادارة لماأأارت التنميأأة قأأادرة
 العلمية ثالتكنولوجية الاديدة؛

د م البلأدا  في جهودذأا الراميأة إلد تحأديأد ارتاأاذأات المغبلأة المتعلغأة بأارحتيأاجأات مر  ‘11’ 
 ينا  الغدرات، يوسائ  منها العمليات ارستشرافية؛

تكشأأاأ نما ج تموي  ايتكارية، مر قبي  ارسأأتثمار المبثر، كوسأأيلة رجت اي مناقشأأة ثاسأأ  ‘12’ 
جديدة مر اصأأأحاي الم أأألحة ثالمبتكرير ثم أأأادر راس المال ارسأأأتثمار  الال   لماارت  جهات

العلم ثالتكنولوجيا ثالهندسأأأأأأأأأة ثا ااد حلول م أأأأأأأأأتندة إلد اريتكار، بالتعاث  مت المنظمات األخر ،  
 ح ل ارقتفا ؛

بسأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأات تعزيز ينأأا  الغأأدرات ثالتعأأاث  في ماأأال البحأأت ثالتطوير، بأالتعأأاث  مت الم ‘13’ 
ال أألة، بما فيها ثكارت األمم المتحدة المعنية، ثالعم  مر اج  تي أأير تعزيز النظم   ات

اريتكأاريأة التي تأد م المبتكرير، ثر سأأأأأأأأأأأأأأيمأا في البلأدا  النأاميأة، مر اجأ  تعزيز جهودذم  
 سها  في تحغيق التنمية الم تدامة؛الرامية إلد اا

فأأأأأأأ  الممارسأأأأأأأات، ثك لت ااخفاقات ثالتحد ات توفير منتد  لتبادل ق أأأأأأأص الناا  ثاف ‘14’ 
الرئي أأأأأأأأأأأأية، ثالتعلم مر نتائة العمليات ارسأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأرافية ثنما ج اريتكار المحلية الناجحة 

ا ثالهندسأأة ألغراض ثدراسأأات الحارت اافراد ة ثالتااري بشأأل  ت أأ ير العلم ثالتكنولوجي
في إطأار  القأة تكأافليأة مت   اريتكأار، بمأا في  لأت تطبيق التكنولوجيأا النأاشأأأأأأأأأأأأأأئأة الاأديأدة،

تكنولوجيا المعلومات ثارت ارت، مر اج  تحغيق تنمية شاملة ثم تدامة، ثتبادل النتائة 
داذا  مت جميت كيانات األمم المتحدة الم ت أأأأأأة، ب أأأأأأب  منها آلية تي أأأأأأير التكنولوجيا ثمنت
ريتكار ال    فأأأأأأم اصأأأأأأحاي الم أأأأأألحة المتعددير المعني يت أأأأأأ ير العلم ثالتكنولوجيا ثا

 ألغراض اذداأ التنمية الم تدامة؛

مواصأأأأأأألة القيا  يدثر نشأأأأأأأس في التو ية بممكانات إسأأأأأأأها  العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار في  ‘15’ 
 ، إلد  مليات األمم مر خالل تغد م ااسأهامات الفنية، ح أل ارقتفأا  2030خطة  ا  
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ال أأأأأأأأأأليمة في ماارت العلم  المتحدة ثذيئاتها  ات ال أأأأأأأأأألة، ثتبادل النتائة ثالممارسأأأأأأأأأأات
 ثالتكنولوجيا ثاريتكار يير الدثل األ فا  ثغيرذا؛

ت أأليس الفأأو   لد اذمية ما تغو  به اللانة مر  م  فيما يت أأ  يتنفي  ثمتابعة ماارت  ‘16’ 
ت أأأأأأأأأأأأأأارت ثالعلم ثالتكنولوجيأا ثاريتكأار  ات ال أأأأأأأأأأأأأألأة بألذأداأ تكنولوجيأا المعلومأات ثار
 لد ا   غو  رئيس اللانأأة يتغأأد م تغرير في ارسأأأأأأأأأأأأأأتعرا أأأأأأأأأأأأأأأأات التنميأأة الم أأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة، 

ثارجتما ات المناسأأأبة التي ينظمها المالس ارقت أأأاد  ثارجتما ي ثالمنتد  ال أأأياسأأأي 
 ألخر   ات ال لة؛الرفيت الم تو  المعني بالتنمية الم تدامة ثالمنتد ات ا

لم ثالتكنولوجيأا ألغراض التنميأة تعزيز ثتعميق التعأاث  يير اللانأة المعنيأة يت أأأأأأأأأأأأأأ ير الع ‘17’ 
ثلانة ث أأأأت المراة، بما في  لت تبادل الممارسأأأأات ال أأأأليمة ثالدرثس الم أأأأتفادة مر دمة 
تكار المنظور الان أأأأاني في صأأأأنت ال أأأأياسأأأأات العامة في ماارت العلم ثالتكنولوجيا ثاري

ت أأأأأأأأأأأ ير العلم ثتنفي ذا، ثفي ذ ا ال أأأأأأأأأأأيا ، متابعة العم  ال   قامل به اللانة المعنية ي
ثالتكنولوجيأأا ألغراض التنميأأة في حلغأأة العمأأ   ر تطبيق منظور جن أأأأأأأأأأأأأأأاني  لد العلم 

 ؛2019كانو  الثاني/يناير  18ثالتكنولوجيا ثاريتكار، التي  غدت في فيينا في 

 ي التو ية بم رأ التكنولوجيا ألق  البلدا  نموا؛القيا  يدثر نشس ف ‘18’ 

 متحدة للتاارة ثالتنمية  لد القيا  بما يلي  شا ت مبتمر األمم ال )ج( 

ال أأعي بشأأك  اسأأتباقي إلد توفير التموي  مر اج  توسأأيت نطا  اسأأتعرا أأات ال أأياسأأات  ‘1’ 
ة البأأالغأأة لأأدثر تكنولوجيأأا المتعلغأأة بأأالعلم ثالتكنولوجيأأا ثاريتكأأار، مت التأألكيأأد  لد األذميأأ 

الغدرات في ماارت العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار المعلومات ثارت أأأأأأأأأارت في تمكير ينا   
ثالهندسأأأأأأة ثاسأأأأأأت دامها، ثتنفي  التوصأأأأأأيات ال أأأأأأادرة  ر تلت ارسأأأأأأتعرا أأأأأأات، ح أأأأأأل 

 ارقتفا ، يتعاث  ثثيق مت ثكارت األمم المتحدة ثالمنظمات الدثلية؛

ية الرقمية دث  إدراج  ناصأر ارسأتشأراأ ارسأتراتياي ثتغييم النظم اا كولوجالنظر في ج ‘2’ 
في  مليات اسأأأأأأأأأأأأتعراض ال أأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأات المتعلغة بالعلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار ثتكنولوجيا 

 المعلومات ثارت ارت، بمدراج ف   م  ص له ا الموا يت احتمار؛

ياسأات المتعلغة بالعلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار تنفي  إطارا الاديد لالسأتعرا أات الوطنية لل أ  ‘3’ 
نطأا  ممكر بغيأة إدمأاج اذأداأ التنميأة الم أأأأأأأأأأأأأأتأدامأة، بمأا في  لأت التركيز  لد اثسأأأأأأأأأأأأأأت 

ب أأأأأأأأأأأأأأورة محأأأأأأأددة  لد اتبأأأأأأأات نرهة تركز  لد قأأأأأأأا أأأأأأأدة الهر  في تنأأأأأأأاثل اريتكأأأأأأأار 
 ارجتما ي؛ ثاادماج

ثرية  ر التغد  المحر  في البلدا  الت طيس لتغد م آخر ما   أأتاد مر معلومات ب أأورة د ‘4’ 
 أات لل أياسأات المت ألة بالعلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار، ثد وة تلت التي اجريل لها اسأتعرا

البلأدا  إلد تغأد م تغأارير إلد اللانأة المعنيأة يت أأأأأأأأأأأأأأ ير العلم ثالتكنولوجيأا ألغراض التنميأة 
 التوصيات؛ ه في تنفي  ر التغد  المحر  ثالدرثس الم تفادة ثالتحد ات التي تواجه 

لغفأأأأأأأا ا الان أأأأأأأانية التابت للانة تغد م إسأأأأأأأهامات في الطلل إلد المالس ارسأأأأأأأتشأأأأأأأار  ل ‘5’ 
مداثرت اللانة ثثثائغها المت لة بال ياسات، ثتغد م تغرير  ر التغد  المحر  في الدثرات 
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علغة ال أأأنوية للانة، ثتح أأأير إدماج المنظور الان أأأاني في اسأأأتعرا أأأات ال أأأياسأأأات المت
 بالعلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار؛

د المالس ارسأأأأتشأأأأار  للغفأأأأا ا الان أأأأانية التابت للانة ث أأأأت مغترحات الطلل ا فأأأأا إل ‘6’ 
 لبرنامة  م  م تكم  ثتغد م تغرير  ر  لت في الدثرة ال نوية الرابعة ثالعشرير للانة؛

ا  نموا يوصأأفه آلية لد م تشأأايت الحكومات  لد اسأأت دا  م أأرأ التكنولوجيا ألق  البلد ‘7’ 
م ثالتكنولوجيا ثاريتكار في اق  البلدا  نموا ثم أأأأأا دة اق  البلدا  نموا  لد مواصأأأأألة العل

.تطوير تكنولوجيات خاصة يها
 

 مش وع مق ر مقدم  لى المجلس العتماد   - با  

  :اليتوصي ا فا اللانةر المالسه ارقت اد  ثارجتما ي با تماد مشرثت المغرر الت - 2
 

ة  ت ةةةة    الخلم والتكنولوجرا ألغ اض التنمرة عن دورتها الثالثة والخشةةةة ين وجدول تق ي  اللجنة المخنر  
 األعمال المؤقت لدورتها ال ابخة والخش ين ووثائقها 

 
  :إ  المالس ارقت اد  ثارجتما ي 

اض التنمية  ر دثرتها  حيس  لما يتغرير اللانة المعنية يت أأأأأأأأ ير العلم ثالتكنولوجيا ألغر  )ا( 
 ؛  (1)ثالعشرير الثالثة

  : غر جدثل األ مال المبقل للدثرة الرابعة ثالعشرير للانة ثثثائغها  لد النحو الوارد ادناا )ي( 

 إقرار جدثل األ مال ثم ائ  تنظيمية اخر . - 1 

 لد ال أأعيدير  التغد  المحر  في تنفي  نتائة الغمة العالمية لماتمت المعلومات ثمتابعتها - 2 
 ااقليمي ثالدثلي.  

 
 الوثائق    

 تغرير األمير العا   

 ت  ير العلم ثالتكنولوجيا ألغراض التنمية  المو و ا   ثا األثلوية  - 3 

مر اذداأ   3ثاريتكار ل أأأأأأأأد الفاوة بشأأأأأأأأل  الهدأ اسأأأأأأأأت دا  العلم ثالتكنولوجيا  )ا(  
 رفاا؛التنمية الم تدامة المتعلق بال حة الايدة ثال

 الوثائق    

 تغرير األمير العا   

 ت  ير تغنية سل لة الكت  مر اج  التنمية الم تدامة  انفا  ثالتحد ات. )ي(  

 
_________________ 

 .(E/2020/31) 11 ، الملحق رقم2020الوثائق الرسمية للمالس ارقت اد  ثارجتما ي،  (1) 

https://undocs.org/ar/E/2020/31


E/2020/31 

E/CN.16/2020/4 
 

 

31/42 20-08829 

 

 الوثائق    

 تغرير األمير العا   

 ات ال ياسات المتعلغة بالعلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار. رض تغارير استعرا  - 4 

 نخرير للدثرة ال ام ة ثالعشرير للانة.انت اي الرئيس ثا فا  المكتل ا - 5 

 جدثل األ مال المبقل للدثرة ال ام ة ثالعشرير للانة ثثثائغها. - 6 

 ا تماد تغرير اللانة  ر ا مال دثرتها الرابعة ثالعشرير. - 7 
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 الثاني الفصل 

التقةدم المح ز في تنف ةذ نتةائج القمةة الخةالمرةة لمجتمع المخلومةات ومتةابختهةا على    
 صخ دين اإلقلرمي والدولي  ال 
 

 اإلج ا  الذي ات ذته اللجنة   
 

 تق رم التقدم المح ز في تنف ذ نتائج القمة الخالمرة لمجتمع المخلومات ومتابختها   

 
المعنو  ”تغييم التغد  المحر  في تنفي  نتائة الغمة العالمية لماتمت المعلومات   رمم مشأأأأأأأأأرثت الغرار  - 3

ه الرئيس ينا   لد مشأأأأأاثرات غير رسأأأأأمية،  لد ا فأأأأأا  اللانة في ثرقة غير رسأأأأأمية ثمتابعتها ، ال   قدم
 2020/206صأأأأأأأأأأأدرت باللغة اانكليزية فغس ر تمادا بموجل إجرا  الموافغة ال أأأأأأأأأأأامتة ثفغا لمغرر المالس 

ة . ثاريلغأأل اللانأأة بأأل  مشأأأأأأأأأأأأأأرثت الغرار ر تترتأأل  ليأأه ا أأة آثأأار في الميزانيأأ 2020ا أأار/مأأايو  22المبرخ 
 البرناماية.

، ادلد نأأائأأل الرئيس )ذنغأأاريأأا( يبيأأا  2020حزيرا /يونيأأه  12ثفي ارجتمأأات االكترثني المعغود في  - 4
بموجل إجرا  الموافغة ال امتة ال   انتهد يو  الثالثا  باسم الرئيس، ا لر فيه ا  اللانة ا تمدت مشرثت الغرار 

 )انظر الف   األثل، الفرت ال ، مشرثت الغرار األثل(. ، ثاثصل المالس با تمادا 2020حزيرا /يونيه   9
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 الفصل الثالث 

 ت     الخلم والتكنولوجرا ألغ اض التنمرة   
 

 الموضوعان  وا األولوية:  

 لوجي ال  يع من أجل تحق ق التنمرة الشاملة للجمرع والم تدامة؛ت     التغ   التكنو  )أ( 

ل التنمرة الم ةةةةتدامة ومنافع التخاون الدولي في اسةةةةتكشةةةةاج تكنولوجرات الف ةةةةا  من أج )ب( 
 مجال البحوث في هذا ال راق

 
 اإلج ا  الذي ات ذته اللجنة   

 
 ت     الخلم والتكنولوجرا واال تكار ألغ اض التنمرة   

 رمم مشأأأأأأأأأأأأأرثت الغرار المعنو  ”ت أأأأأأأأأأأأأ ير العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار ألغراض التنمية ، ال   قدمه  - 5
ينا   لد مشأأاثرات غير رسأأمية،  لد ا فأأا  اللانة في ثرقة غير رسأأمية صأأدرت باللغة اانكليزية الرئيس 

لغل اللانة بل  مشأأأأأرثت  . ثاري2020/206فغس ر تمادا بموجل إجرا  الموافغة ال أأأأأامتة ثفغا لمغرر المالس 
 الغرار ر تترتل  ليه ا ة آثار في الميزانية البرناماية.

، ادلد نائل الرئيس )ذنغأاريا( يبيأا  2020حزيرا /يونيأه  12لكترثني المعغود في ثفي ارجتمأات اا - 6
انتهد يو   رئيس، ا لر فيه ا  اللانة ا تمدت مشأأأأأأأرثت الغرار بموجل إجرا  الموافغة ال أأأأأأأامتة ال   الباسأأأأأأأم 
ت  ، ثاثصأأأأأأأأأأأأل المالس با تمادا )انظر الف أأأأأأأأأأأأ  األثل، الفرت ال ، مشأأأأأأأأأأأأرث 2020حزيرا /يونيه  9الثالثا   
 الثاني(. الغرار
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 الفصل ال ابع 

 ع ض تقاري  استخ اضات ال راسات المتخلقة بالخلم والتكنولوجرا واال تكار    
 
 4 غدت الدثرة الثالثة ثالعشأأأرث  في شأأأك  إلكترثني غير رسأأأمي؛ ثل لت، لم تنظر اللانة في البند   - 7

 لعلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار.مر جدثل األ مال،  رض تغارير استعرا ات ال ياسات المتعلغة با

ت أأتمت اللانة، في دثرتها الرابعة ثالعشأأرير، إلد  رثض  ر اسأأتعرا أأات ال أأياسأأات المتعلغة ثسأأ  - 8
 .2020ث  2019في  امي مبتمر األمم المتحدة للتاارة ثالتنمية بالعلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار التي نف ذا 
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 الفصل ال امس  

 ين للجنة  لمكت  اآلخ ين للدورة ال ابخة والخش  انت اب ال ئرس وأع ا  ا   
 
تم النظر في الترشيحات لمن ل الرئيس ثمناصل ا فا  المكتل انخرير للدثرة الرابعة ثالعشرير   - 9

 . 2020/206للانة بموجل إجرا  الموافغة ال امتة، ثفغا لمغرر المالس 

، 2020حزيرا /يونيأأه  12   انتهد في ثانت بأأل اللانأأة، في إطأأار إجرا  الموافغأأة ال أأأأأأأأأأأأأأأامتأأة الأأ  - 10
   :الية اسماؤذم لدثرتها الرابعة ثالعشريرا فا  المكتل الت

 
  :الرئيس  

 ييتر ماجور )ذنغاريا(   

 
  :نائبا الرئيس  

 ا. مير تاوا )النم ا( 

 كيكغوني بايبوليد  )يوت وانا(  

لهادا ثدثل امريكا الالتينية ثمنطغة  ثارجلت اللانة انت اي نائبي الرئيس مر دثل آسأأأأأأأيا ثالمحيس ا - 11
  البحر الكاريبي.

 ثارجلت اللانة ا فا تعيير المغرر مر يير نواي الرئيس، إلد دثرتها الرابعة ثالعشرير. - 12
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 الفصل ال ادس 

 جدول األعمال المؤقت للدورة ال ابخة والخش ين للجنة ووثائقها   
 

الرابعة سأمية تتفأمر مشأرثت جدثل األ مال المبقل للدثرة   رمومل  لد ا فأا  اللانة ثرقة غير ر  - 13
  حزيرا / 9ثالعشأأأأأأأأأأأأأأرير ثثثأائغهأا. ثجرت  مليأة الموافغأة بموجأل إجرا  الموافغأة ال أأأأأأأأأأأأأأأامتأة الأ   انتهد في 

 .2020/206، ثكا  ثفغا لمغرر المالس 2020 يونيه

ثأائغهأا، ثاثصأأأأأأأأأأأأأأل المالس  ثا تمأدت اللانأة جأدثل األ مأال المبقأل لأدثرتهأا الرابعأة ثالعشأأأأأأأأأأأأأأرير ثث  - 14
 ألثل، الفرت با (.با تمادذا )انظر الف   ا
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 الفصل ال ابع 

 اعتماد تق ي  اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والخش ين    
 

اثصأأأأأأأأأأأأأأل اللانأة المالس بأل   حيس  لمأا يتغرير اللانأة  ر دثرتهأا الثأالثأة ثالعشأأأأأأأأأأأأأأرير، مر خالل  - 15
، ثكا  ثفغا  2020حزيرا /يونيه   9افغة ال أأأأأأأأأأأأأامتة ال   انتهد في مشأأأأأأأأأأأأأرثت مغرر ا تمد بموجل إجرا  المو 

 )انظر الف   األثل، الفرت با (. 2020ا ار/مايو  22المبرخ  2020/206لمغرر المالس 
  



 
E/2020/31 

E/CN.16/2020/4 

 

20-08829 38/42 

 

 الفصل الثامن 

 تنظرم الدورة   
 

 أعمال الدورة  - ألف 

 
لمتبعأأأة في ات أأأا  قرارات المعنو  ”تمأأأديأأأد العمأأأ  بأأأااجرا ات ا 2020/206 مال بمغرر المالس  - 16

( ، ثمت مرا أاة الظرثأ  19-ارقت أأأأأأأأأأأأأأاد  ثارجتمأا ي خالل جأائحأة مرض فيرثس كورثنأا )كوفيأد المالس
ثالحلول التكنولوجية ثااجرائية   2020بشل  ترتيبات العم  لدثرة المالس لعا     19-ال ائدة فيما يتعلق بكوفيد

إلد  10في الفترة مر ا الثأأأأالثأأأأة ثالعشأأأأأأأأأأأأأأرير إلكترثنيأأأأا المتأأأأاحأأأأة في الفترة المبقتأأأأة،  غأأأأدت اللانأأأأة دثرتهأأأأ 
 . ث غدت اللانة ثالثة اجتما ات غير رسمية )انظر المرفق الثاني(.2020حزيرا /يونيه  12

 
 انت اب أع ا  المكت   - با  

انت بل اللانة العفأو التالي اسأمه لعفأوية مكتل دثرتها الثالثة ثالعشأرير في إطار إجرا  الموافغة   - 17
  :2020/206، ثكا   لت ثفغا لمغرر المالس 2020 /يونيه حزيرا 9ال امتة ال   انتهد في 

 
 نائل الرئيس   

 راؤثل فارغاس )المك يت( 

 
 جدول األعمال وتنظرم األعمال  - جرم 

ينا   لد توجيهات المالس،  رغدت الدثرة الثالثة ثالعشأأأأأأأأأأأأأأرث  للانة في شأأأأأأأأأأأأأأك  اجتمات إلكترثني   - 18
 . ثل لت، لم يتم ا تماد جدثل ا مال الدثرة رسميا.  2020حزيرا /يونيه    12إلد    10في الفترة مر رسمي   غير

 
 الوثائق  - دال 

 ترد في المرفق األثل له ا التغرير قائمة الوثائق المعرث ة  لد اللانة في دثرتها الثالثة ثالعشرير. - 19
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 الم فق األول 
 . في دورتها الثالثة والخش ين   المخ وضة على اللجنة قائمة الوثائق   

 
 العنوا  اث الوص  يند جدثل األ مال رمز الوثيغة

   
E/CN.16/2020/1  1 جدثل األ مال المبقل المشرث  ثتنظيم األ مال 

A/75/62-E/2020/11 2  تغرير األمير العأأأا   ر التغأأأد  المحر  في تنفيأأأ  نتأأأائة الغمأأأة العأأأالميأأأة
 لماتمت المعلومات ثمتابعتها  لد ال عيدير ااقليمي ثالدثلي

E/CN.16/2020/2 3 )مر اج    تغرير األمير العا   ر ت أأأأأأأأأأأأأ ير التغير التكنولوجي ال أأأأأأأأأأأأأريت )ا
 تحغيق التنمية الشاملة ثالم تدامة

E/CN.16/2020/3 و  

E/CN.16/2020/3/Amend.1 
ض التنمية تغرير األمير العا   ر اسأأتكشأأاأ تكنولوجيات الففأأا  ألغرا )ي( 3

 الم تدامة ثمنافت التعاث  الدثلي في ماال البحوث في ذ ا ال يا 

E/CN.16/2020/CRP.1)كأأأأأأأانأو  الأثأأأأأأأانأي/ 17-15تأغأريأر فأريأق الأ أبأرا  لأمأأأأأأأا يأيأر الأأأأأأأدثرات ) 3 )ا 
 (2019 يناير

E/CN.16/2020/INF.1  قائمة المشاركير 
 

 .https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162020crp1_en.pdfمتا  مر الرابس   )ا( 

https://undocs.org/ar/E/CN.16/2020/1
https://undocs.org/ar/A/75/62
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2020/2
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2020/3
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2020/3/Amend.1
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2020/CRP.1
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2020/INF.1
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162020crp1_en.pdf
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 الم فق الثاني 

 اجتماعات  لكت ونرة غ   رسمرة عقدت خالل الدورة الثالثة والخش ين    
 
حزيرا /يونيأأه، نأأائأأل رئيس اللانأأة، ييتر مأأاجور  10الال أأأأأأأأأأأأأأأة األثلد للأأدثرة، المعغودة في افتتح  - 1
 (.  ذنغاريا)

يأأة ثفي الال أأأأأأأأأأأأأأأة نف أأأأأأأأأأأأأأهأأا، ادلد يبيأأا  كأأ  مر األمير العأأا  لمبتمر األمم المتحأأدة للتاأأارة ثالتنم - 2
 )األثنكتاد(، ثاألمير العا  لالتحاد الدثلي لالت ارت. 

ث غدت اللانة جز ا رفيت الم أتو  بشأل  مو أوت ”ت أ ير العلم ثالتكنولوجيا ثاريتكار لت أريت ثتيرة  - 3
( ، ادارا نائل الرئيس 19-التغد  في يلوت اذداأ التنمية الم أأأأأأتدامة ثالت أأأأأأد  لمرض فيرثس كورثنا )كوفيد

لشبث  العلم ثالتكنولوجيا ثرئيس  (. ثشارك في حلغة النغا  األش اص التالية اسماؤذم  نائل الرئيس  )ذنغاريا
مبسأ أة الن ل الوطنية في جمهورية إيرا  ااسأالمية، سأورنا سأتار ؛ ثاألمير الوطني للعلو  ثالتكنولوجيا في  

  ثالتكنولوجيا في يوت أأأأأأوانا، دثغالس  ينما، فيكتور سأأأأأأانشأأأأأأيز اثرثتيا؛ ثث ير التعليم الاامعي ثالبحوث ثالعلو 
ئمة يو ارة التعليم العالي في  امبيا، كايور سأأأأأأأأيامي؛ ثرئيس مكتل المالس الوطني  ليتشأأأأأأأأورتيبي؛ ثاألمينة الدا

لل أأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأات المتعلغأة بأالتعليم العأالي ثالعلو  ثالبحوث ثاريتكأار في تأايلنأد، كيتيبون  يرثمون ؛ ثثكيلأة ث ارة 
التعاث  ثالشأراكة الدثلية الفلبير، رثينا كري أتينا ل. ييفارا؛ ثم أا د نائل الو ير لشأبث   البحت ثالتطوير في
بالمملكة العربية ال أأأأعود ة، يدر الغرني. ثقد   ر أأأأا ا فأأأأا ممث  م أأأأرأ التكنولوجيا  لد ال أأأأعيد الدثلي 

لمك أأأأأأيت ثارتحاد الرثسأأأأأأي  ألق  البلدا  نموا، جوشأأأأأأوا سأأأأأأيتيبا. ثادلد يبيانات ممثلو يلايكا ثجنوي افريقيا ثا
فا نائل ث ير العلو  ثالتكنولوجيا في الامهورية الدثمينيكية، يالسيدث  ثالبرتغال ث ما  ثتركيا. ثادلد يبيا  ا 

 غوميز راميريز.

 . E/CN.16/2020/INF.1ثترد قائمة المشاركير في الدثرة في الوثيغة  - 4

 
تمع المخلومةات ومتةابختهةا على الصةةةةةةةةةخ ةدين اإلقلرمي التقةدم المح ز في تنف ةذ نتةائج القمةة الخةالمرةة لمج  

 من جدول األعمال( 2والدولي )البند 

مر جأأأدثل األ مأأأال في اجتمأأأا هأأأا االكترثني الثأأأالأأأت، الأأأ    غأأأد في   2نظرت اللانأأأة في البنأأأد  - 5
حر  في تنفي  لوثيغة التالية معرث أة  ليها  تغرير األمير العا   ر التغد  الم . ثكانل ا 2020حزيرا /يونيه  12

   (. A/75/62-E/2020/11نتائة الغمة العالمية لماتمت المعلومات ثمتابعتها  لد ال عيدير ااقليمي ثالدثلي ) 

تمات مائدة م أأأأأأأأأأأتديرة رفيت الم أأأأأأأأأأأتو  ادارا نائل الرئيس ثفي الال أأأأأأأأأأأة نف أأأأأأأأأأأها،  غدت اللانة اج - 6
 )ذنغاريا(.  

ثفي الال أأأأأأة نف أأأأأأها ا فأأأأأأا، قامل مديرة شأأأأأأعبة التكنولوجيا ثاللوج أأأأأأتيات باألثنكتاد بعرض تغرير  - 7
 األمير العا .

ثقأد   ر أأأأأأأأأأأأأأا كأ  مر ثكيأ  األمير العأا  ثالم أأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأار ال أاص لألمير العأا  المعني بأاأل مأال  - 8
تحدة، فايريزيو ذوكتشأأأايلد؛ ثنائل ية لالحتفال بال كر  ال أأأنوية ال ام أأأة ثال أأأبعير انشأأأا  األمم المالتحفأأأير 

امير  ا  ارتحاد الدثلي لالت أأأأارت، مالكو  جون أأأأو . ث غدت اللانة مناقشأأأأة  امة ثاسأأأأتمعل إلد ييانات 

 

https://undocs.org/ar/E/CN.16/2020/INF.1
https://undocs.org/ar/A/75/62
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  ال أأأأوي أأأأر  لالت أأأأارت في  ادلد يها األشأأأأ اص التالية اسأأأأماؤذم  مدير الشأأأأبث  الدثلية بالمكتل ارتحاد
رسأتشأار  ألصأحاي الم ألحة المتعددير في منتد  إدارة اانترنل، سأوي أرا، توماس شأنايدر؛ ثرئي أة الفريق ا

انرييل إسأأترذوي أأر؛ ثممثلو   ر المملكة العربية ال أأعود ة ثكوبا ثشأأيلي؛ ثممثلة جمعية اانترنل، إليزاييت 
 ثة ثالعشرير للانة، كيكغوني إدينتو  بايبوليد  )يوت وانا(.دث كانتو؛ ثرئيس الدثرة الثال -اثلوتش 

 ثادلد يبيا  ا فا ممث   ر المامو ة الرئي ية لألطفال ثالشباي. - 9

 
 من جدول األعمال(  3ت     الخلم والتكنولوجرا ألغ اض التنمرة )البند   

 
 الموضوعان  وا األولوية:  

 أجل تحق ق التنمرة الشاملة للجمرع والم تدامة؛ ت     التغ   التكنولوجي ال  يع من )أ( 

استكشاج تكنولوجرات الف ا  من أجل التنمرة الم تدامة ومنافع التخاون الدولي في مجال البحوث في  )ب( 
 هذا ال راق

 
مر جأأأدثل األ مأأأال في اجتمأأأا هأأأا االكترثني الثأأأاني، الأأأ    غأأأد في  3نظرت اللانأأأة في البنأأأد  - 10
   :. ثكانل الوثيغتا  التاليتا  معرث تير  ليها2020 حزيرا /يونيه 11

تغرير األمير العا   ر ت أأ ير التغير التكنولوجي ال أأريت مر اج  تحغيق التنمية الشأأاملة  )ا( 
 (؛E/CN.16/2020/2ثالم تدامة )

نولوجيات الففأا  ألغراض التنمية الم أتدامة ثمنافت  تغرير األمير العا   ر اسأتكشأاأ تك )ي( 
  .(E/CN.16/2020/3عاث  الدثلي في ماال البحوث في ذ ا ال يا  )الت

ة ثفي الال ة نف ها،  غدت اللانة اجتمات مائدة م تديرة رفيت الم تو  بشل  المو وت    األثلوي - 11
التنمية الشأأاملة للاميت ثالم أأتدامة . ثادار المناقشأأة نائل ”ت أأ ير التغير التكنولوجي ال أأريت مر اج  تحغيق 

 الرئيس )النم ا(.

ث ر أأأأأأل مديرة شأأأأأأعبة التكنولوجيا ثاللوج أأأأأأتيات باألثنكتاد تغرير األمير العا   ر ت أأأأأأ ير التغير  - 12
 (.E/CN.16/2020/2لة ثالم تدامة )التكنولوجي ال ريت مر اج  تحغيق التنمية الشام

ثقد   ر أأا األسأأتا  في معهد ماكغفر  ألبحاث الدمات بمعهد ماسأأاتشأأوسأأتس للتكنولوجيا، ثالعفأأو   - 13
. ث غدت اللانة األسأأأاسأأأي في معهد يرثد التابت لمعهد ماسأأأاتشأأأوسأأأتس للتكنولوجيا ثجامعة ذارفارد، فن  جان 

دلد يها ك  مر  ث ير التعليم العالي ثالبحت العلمي في م أأأأأأر، خالد  مناقشأأأأأأة  امة ثاسأأأأأأتمعل إلد ييانات ا
  بد الغفار؛ ثث ير العلو  ثالتكنولوجيا في باك تا ، شودر  فباد ح ير؛ ثممثلو ال ير ثرتفيا ثالمك يت.  

ائدة م أأتديرة رفيت الم أأتو  بشأأل  المو أأوت    ثفي الال أأة نف أأها ا فأأا،  غدت اللانة اجتمات م - 14
وية ”اسأتكشأاأ تكنولوجيات الففأا  مر اج  التنمية الم أتدامة ثمنافت التعاث  الدثلي في ماال البحوث األثل

 في ذ ا ال يا  . ثادار المناقشة نائل الرئيس )النم ا(.

 E/CN.16/2020/3األمير العا  )ث ر أأأأل مديرة شأأأأعبة التكنولوجيا ثاللوج أأأأتيات باألثنكتاد تغرير  - 15
 (.E/CN.16/2020/3/Amend.1ث 

https://undocs.org/ar/E/CN.16/2020/2
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2020/3
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2020/2
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2020/3
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2020/3/Amend.1
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 ثقد   ر أأأأأأأا ك  مر  مديرة مكتل األمم المتحدة لشأأأأأأأبث  الففأأأأأأأا  ال ارجي، سأأأأأأأيمونيتا د  ييبو؛ - 16
األلماني لشأبث  الففأا  الاو ، نيكورس ييتر. ث غدت اللانة مناقشأة  امة  ثرئيس العالقات الدثلية بالمركز 

ثاسأأأأأتمعل إلد ييانات ادلد يها ك  مر  رئيس األكاد مية ال أأأأأينية للعلو  في ال أأأأأير، با  تشأأأأأونلي؛ ثث ير  
تعليم الاأأأامعي ثالبحوث ثالعلو   التعليم العأأأالي ثالبحأأأت العلمي في م أأأأأأأأأأأأأأر، خأأأالأأأد  بأأأد الغفأأأار؛ ثث ير ال

لتكنولوجيا في يوت أأأأأأأأأأأأوانا، دثغالس ليتشأأأأأأأأأأأأورتيبي؛ ثالرئيس ثكبير الموظفير التنفي يير في ثكالة الففأأأأأأأأأأأأا  ثا
لو  يي أأأأو؛ ثممثلو فرن أأأأا ثاليابا  ثالنم أأأأا ثارتحاد الرثسأأأأي ثالمملكة العربية  -الرثمانية يرثمانيا، ماريوس 
 يرا  ااسالمية ثدثلة فل طير.ال عود ة ثنيايريا ثجمهورية إ
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