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 موجز  
،  )ا(ناقشأأأأل اللاية المإيية يت أأأأمير الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية، ار دثرتثا اللاللة ثالإشأأأأرير 

كيفية ت أأأأأمير الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار لت أأأأأريت ثتيرة التغدي ار يلوت الداأ التيمية الم أأأأأتدامة ثالت أأأأأد  
ذث  األثلوية التاليير: ”ت أأأأمير  (ع ثنظرت اللاية ايضأأأأا ار المونأأأأو ير  19-لمرة ايرثس كورثنا )كوايد

التغير الت يولوجر ال أأأأأريت مر اجي تحغيق التيمية الشأأأأأاملة للاميت ثالم أأأأأتدامةن ث ”اسأأأأأت شأأأأأاأ ت يولوجيات 
الفضأأأأا  مر اجي التيمية الم أأأأتدامة ثمياات التإاث  الدثلر ار ماا  الهحو  ار لما ال أأأأيا نع ث اإنأأأأااة  

فيأم نتأائا الغمأة الإأالميأة لماتمت المإلومأات ثمتأالإتثأا  ل  دل  ذلأ،، اسأأأأأأأأأأأأأأتإرنأأأأأأأأأأأأأأأل التغأدي المحر  ار تي 
  ال إيد ر اإقليمر ثالدثلرع

ثخال  الاز  الرفيت الم أأأأأأأأتو  المتإلق يدثر الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ار تحغيق تإاأ م أأأأأأأأتداي  
يت ار ار مكااحة  ، اقر المشأأأأاركو  لالدثر األسأأأأاسأأأأر للإلم ثالت يولوجيا ثار19-ثمر  مر آثار جائحة كوايد

، ث م أأأالمة الت يولوجيات الرقمية ار الحفال  ل  األنشأأأتة ارقت أأأادية ثارجتما ية اثيا  19-جائحة كوايد
 مليات اإنال  الشأأأأأاميع ث رة ثانأأأأأإو ال أأأأأياسأأأأأات لإو التدايير التر اتممثلا ار ماا  ال أأأأأياسأأأأأات 

تداي ثالمر  مر األ مةع ثتركز لمو ال أأأأياسأأأأات  ل  المتإلغة لالإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار لد م التإاار الم أأأأ 
التإليم ثاررتغا  لالمثارات، ثالثياكي األسأأأأأأأاسأأأأأأأية الرقمية ثارت أأأأأأأا  اإل ترثنر، ثاأل ر التيظيمية لل أأأأأأأحة  
الرقمية، ثد م اريت ار المحلر ثالت يولوجيات المحليةع ثرحظ المشأأأأأأأاركو  لغلق  دي الم أأأأأأأاثاة ار ح أأأأأأأو   

، ثاسأأأأأأتمرار الفاوات الرقمية التر 19-د الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ار سأأأأأأيا  جائحة كوايدالبلدا   ل  اوائ 
 يمكر ا  تؤد  دل  ديااد اثجه  دي م اثاة جد دة ثتفاقم الغائم ميثاع

ثاكد الو را  ثنيرلم مر المت لمير الرفيإر الم أأأأأأأتو  مر جد د المية التضأأأأأأأامر ثالحاجة دل  د م  
وير ثاريت ار، دنأأأأأأااة دل  تيمية المثاراتع ثد وا دل  اتماذ دجرا ات ملموسأأأأأأة لتإزيز انشأأأأأأتة الهحط ثالتت

التإاث  الدثلر ثتإددية األ راأ، ثنأأأأأأأما  تي أأأأأأأيق ارسأأأأأأأتاالات ال أأأأأأأياسأأأأأأأاتية ار ماا  الإلم ثالت يولوجيا 
ماتمت الدثلر ثاريت ار، مر اجي مكااحة الاائحة الحالية ثمواجثة ا مات مماثلة ار الم أأتغبيع ثيضأأتلت ال

يدثر حاسأأأأم ار نأأأأما  الم أأأأاثاة ار الح أأأأو   ل  الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ار ماا  الر اية ال أأأأحية  
ثماارت اخر  مر ماارت الداأ التيمية الم أأأأأأأأأتدامة، ثر سأأأأأأأأأيما يتشأأأأأأأأأايت نغي المإراة ثالإلوي المفتوحة،  

اميت  ل  الت يولوجيات الاد دةع ثُد يل ثايضأأأا لد ادة اليظر ار حغو  المل ية الف رية لضأأأما  ح أأأو  ال
اللاية دل  مواصأأألة جثودلا الرامية دل  تشأأأايت اسأأأتمداي الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ألنراة التيميةع اإل   
سأأأأبيي الملا ، يمكر للاية ا  تغدي درتأأأأادات لشأأأأل  سأأأأبي تشأأأأغيي قا دة ييانات تد مثا األمم المتحدة لشأأأأل  

 ع2030لم در د ما لمتة التيمية الم تدامة لإاي الت يولوجيات المفتوحة ا

ثناقش المشأأأأأأأأاركو ، لد  اليظر ار المونأأأأأأأأوع ذ  األثلوية المإيو  ”اسأأأأأأأأتمداي الإلم ثالت يولوجيا  
مر الداأ التيمية الم أأأأتدامة، المتإلق لال أأأأحة الايدة ثالرااون كيفية  3ثاريت ار ل أأأأد الفاوة لشأأأأل  الثدأ 

ية ال أأأأأأأحية ار جميت انحا  الإالم، دسأأأأأأأثاي ادثات الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ثالت يولوجيات الرائدة ار الر ا
ع ثاير ت الدث  األ ضأأأأأأا  الإوائق الشأأأأأأائإة ار اريت ار ار ماا   19-لما ار ذل، ار سأأأأأأيا  جائحة كوايد

الر أأايأأة ال أأأأأأأأأأأأأأحيأأة، ملأأي  أأدي كفأأايأأة المثأأارات، ثانمفأأاة قأأدرات الهحأأط ثالتتوير، ثاراتغأأار دل  الثيأأاكأأي 
ثاتفق المشأأاركو   ل  ا  الاائحة كشأأفل  ر نغاف نأأإ  ار  األسأأاسأأية ثارسأأتلمار ثالغدرة  ل  ال أأمودع 
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التفا ي يير الإلم ثال أأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات، ثتفاثتات كبيرة ار قدرات البلدا  ار ماارت الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار،  
ثح أأأأأولثا  ل  المإارأ ثالت يولوجياتع ثاير  المشأأأأأاركو  ايضأأأأأا المية مواصأأأأألة الاثود الرامية دل   ال  

يرثس نغص الميأأأا أأأة الهشأأأأأأأأأأأأأأريأأأة اإ أأأد  اث امراة الميأأأا ق المأأأداريأأأة المثملأأأة  ل  الرنم  امراة ملأأأي ا
الاائحة، ألنثا تؤثر لشأأأأأأأأكي نير متياسأأأأأأأأل  ل  الياس ار البلدا  الياميةع ثا اد المت لمو  التلكيد  ل   مر

ار ماا  الر اية    الحاجة األسأأأأاسأأأأية دل  كفالة الم أأأأاثاة ار الح أأأأو   ل  اوائد الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار
 ث إدلاع 19-ال حية اثيا  جائحة كوايد

ثاقر المشأأأاركو  ار الال أأأة المإغودة لشأأأل  المونأأأوع ذ  األثلوية المإيو  ”ت أأأمير تغيية سأأأل أألة   
ال تي مر اجي التيمية الم أأتدامة: اااا  ثالتحدياتن لل  ارسأأتمدامات الياتأأسة ل أأل أألة ال تي يمكر ا  تملي 

ت التغدي نحو تحغيق الداأ التيمية الم أأأأأأتدامة ار ماارت ملي سأأأأأأيدات مل ية األرانأأأأأأر  دناا ات ار ت أأأأأأري 
ثالتحويالت ثنظم الثوية ثتغير المياخ ثالشأأأأأأأأأمو  المالرع ثاتفق المشأأأأأأأأأاركو   ل  ا  لياك ايضأأأأأأأأأا تحديات 

كفاية اللوائح  ثقيودا، لما ار ذل، الت لفة ل ي مإاملة، ثقايلية التشأأأغيي البيير، ثالم أأأوصأأأية ثال أأأرية، ث دي 
ثالثياكي األسأأأأأأاسأأأأأأيةع ث رة المت لمو  ثممللو الدث  األ ضأأأأأأا  تاار ثم ثاسأأأأأأتراتياياتثم الو يية لت أأأأأأمير  
ت يولوجيات سأأأأأأأل أأأأأأألة ال تي مر اجي التيمية، ثتأأأأأأأددثا  ل  الحاجة دل  نثا تإاثنر قائم  ل  تإدد الاثات  

 صاحهة الم لحةع

ئا الغمأة الإأالميأة لماتمت المإلومأات ثمتأالإتثأا،  رة ثلأد  اسأأأأأأأأأأأأأتإراة التغأدي المحر  ار تيفيأم نتأا  
المت لمو  ثالمشاركو  ممتل  المهادرات ثاألنشتةع ثاير  المشاركو  التحديات التر  واجثثا ماتمت المإلومات 
الحالر، ملي الفاوة الرقمية، ثاألمر ال أأأأأأيبرانر، ثالمإلومات الما سة ثالمإلومات المضأأأأأأللة، دنأأأأأأااة دل  الدثر  

ار د م التإلم ثالر اية   19- كز  الم  انأأتلإل له ت يولوجيا المإلومات ثارت أأارت خال  جائحة كوايد المر 
ال أأحية ثتي أأير الإمي ث غد المؤتمرات  ر لإدع ثتأأدد المت لمو  ثالميدث و   ل  المية التإاث  الرقمر الغائم 

   عتمت المإلومات  ل  تإدد الاثات صاحهة الم لحة ار تحغيق رؤية الغمة الإالمية لما 

ثخال  الال أأأة المإيية يتتبيق ميظور جي أأأانر  ل  سأأأياسأأأات الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار لتحغيق  
مر الداأ التيمية الم أتدامة، اتأار المشأاركو  دل  اسأتمرار الفاوة يير الاي أير ار ماارت الإلم  5الثدأ  

ر ار تدريس الإلوي ثالت يولوجيا ثالثيدسأأة ثالريانأأيات ثالت يولوجيا ثاريت ار، لما ار ذل، الفاوة يير الاي أأي 
ثار الوصأأأأأأو  دل  ت يولوجيا المإلومات ثارت أأأأأأارت ثاسأأأأأأتمدامثاع ثاير ثا الحاجة دل  دثارة التماي الفتيات 

الم أأتغبي ميم المرحلة اريتدائية لالمشأأاركة ار دراسأأة الإلوي ثالت يولوجيا ثالثيدسأأة ثالريانأأياتع ثسأأيكو   ار
مفيد ثجود اارقة متيو ة م أأأأؤثلة  ر ت أأأأميم الت يولوجيات الاد دة ثالياتأأأأسة مر اجي ددرا  دسأأأأثامات ال مر

مغدمة مر الي أا ، ثمر ثم تايل التحيزات الاي أانيةع ثاقترا المشأاركو  ا  تضأت الحكومات تأرث ا قانونية 
 ات المت أأأأأأأأأألة لالإلوي ثسأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأات قوية تد م المراة ثتمكيثا مر دخو  جميت الغتا ات، ثر سأأأأأأأأأأيما الغتا

ثالت يولوجيا ثالثيدسأأأأة ثالريانأأأأياتع ث ل  جانل تإزيز مثارات الي أأأأا  ثالفتيات  ر  ريق التإليم ثالتدريل،  
لياك حاجة دل  توليد ييانات ااضأأي م أأيفة ح أأل نوع الايس ار جميت البلدا  ثالغتا اتع ثيمكر للبلدا  

حغيق تغيير ميثار نحو نظاي ديكولوجر اكلر م أاثاة يير  ا  ت أتمدي لمو البيانات رسأت شأاأ سأبي جد دة لت 
 الاي ير ار الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار  ل  ال إيد الو يرع

ثاثيا  تغديم التغارير  ر اسأأأأتإرانأأأأات ال أأأأياسأأأأات المتإلغة لالإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ثالمياقشأأأأة   
نات ال ياسات المتإلغة لالإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار  التحاثرية التر تلل ذل،، ناقش المشاركو  نتائا استإرا
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التر اجريأأل ار اثنيأأدا ثالامثوريأأة الأأدثميييكيأأة ث امبيأأا لم أأأأأأأأأأأأأأأا أأدة مؤتمر األمم المتحأأدة للتاأأارة ثالتيميأأة 
)األثن تاد(ع ث رة المشأأأأأأاركو  تاار ثم الو يية ار األنشأأأأأأتة الرامية دل  الت أأأأأأد  للتحديات التر حددتثا 

نأأأأأأأأاتع ثاثصأأأأأأأأر لددرا  م أأأأأأأأتو  تتوير الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار كمؤتأأأأأأأأر ل ياس التيمية لمو ارسأأأأأأأأتإرا
 ارقت ادية ثارجتما ية ار يلد ماع

ثا تمدت اللاية مشأأأأرث ر قرارير، لموجل دجرا  الموااغة ال أأأأامتة، احدلما لإيوا  ”ت أأأأمير الإلم  
لإيوا  ”تغييم التغأأدي المحر  ار تيفيأأم نتأأائا الغمأأة الإأأالميأأة  ثالت يولوجيأأا ثاريت أأار ألنراة التيميأأةن ثااخر  

لماتمت المإلومات ثمتالإتثانع ثا تمدت اللاية ايضأأأأأأأا، لموجل دجرا  الموااغة ال أأأأأأأامتة، خم أأأأأأأة مشأأأأأأأاريت  
مغررات، يمدد المالس لموجبثا ثرية المالس ارسأأأأأأتشأأأأأأار  للغضأأأأأأايا الاي أأأأأأانية لمدة خمس سأأأأأأيوات اخر ،  

المتهإأة لتحغيق مشأأأأأأأأأأأأأأاركأة اصأأأأأأأأأأأأأأحأا  الم أأأأأأأأأأأأأألحأة مر نير الأدث  ار ا مأا  اللايأة حت  ثيمأدد الترتيهأات  
، ثيحيط  لما يتغرير اللاية  ر دثرتثا الرالإة ثالإشأأأأأأأأأأأأأأرير، ثيوااق  ل  جدث  األ ما  المؤقل  2025  اي

 لدثرتثا المام ة ثالإشرير ثثثائغثاع

لوية لليظر ايثما ار دثرتثا  ثاختارت اللاية المونأأأأأأأأو ير التاليير يوصأأأأأأأأفثما مونأأأأأأأأو ير ذث  اث  
المام أأة ثالإشأأرير: ”اللورة ال أأيا ية الرالإة مر اجي التيمية الشأأاملة للاميتن ث ”ت أأمير الإلم ثالت يولوجيا 

 (نع19-ثاريت ار ألنراة التيمية الحضرية الم تدامة ار  الم ما لإد مرة ايرثس كورثنا )كوايد

الأأأأأمأأأأأوقأأأأأت   اأأأأأر  الأأأأألأأأأأاأأأأأيأأأأأأأة  دثرة  الأأأأأمأأأأأإأأأأألأأأأأومأأأأأأأات  أأأأأر  مأأأأأر  مأأأأأزيأأأأأأأد  ار أأأأأالع  أأأأألأأأأأ   ثيأأأأأمأأأأأكأأأأأر 
https://unctad.org/topic/commission-on-science-andtechnology-for-developmentع 

 
 

ثالغيود المفرثنأأأة  ل  ال أأأفر الدثلر ثارجتما ات لالحضأأأور الشأأأم أأأر، ُ غدت الدثرة الرالإة   19-لاائحة كوايدنظرا  )ا( 
 ثالإشرث  للاية المإيية يت مير الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية كاجتماع ااترانرع
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 [2021حزيرا   ونيه  7]

 المحتويات

 ال فحة    الف ي 

ع الم ائي التر تتتلل مر المالس ارقت اد  ثارجتما ر اتماذ دجرا ات لشلنثا اث التر  وّجه انتهاله دليثا  - األث   ع  8  ع

ع مشرث ا قرارير مإرثنا   ل  المالس ر تمادلما - ال    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  8  ع

ع تغييم التغدي المحر  ار تيفيم نتائا الغمة الإالمية لماتمت المإلومات ثمتالإتثا  - األث     ع ع ع ع ع ع  8  ع

ع ت مير الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ألنراة التيمية -  اللانر    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  21  ع

ع مشاريت مغررات مإرثنة  ل  المالس ر تمادلا -لا      ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  32  ع

تمد د ثرية المالس ارستشار  للغضايا الاي انية التالت للاية المإيية يت مير الإلم ثالت يولوجيا  - األث    
ع ألنراة التيمية ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع  32  ع

مشأأأأأأأأأاركة الميظمات نير الحكومية ثليسات الماتمت المدنر ار ا ما  اللاية المإيية يت أأأأأأأأأمير  -  اللانر   
ع الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  32  ع

مشأأأأأأأأأأأأأأأاركأة الثيسأات األكأاديميأة ثالتغييأة ار ا مأا  اللايأة المإييأة يت أأأأأأأأأأأأأأمير الإلم ثالت يولوجيأا  - اللالط   
ع ةألنراة التيمي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع  33  ع

مشأأأاركة ليسات قتاع األ ما ، لما ار ذل، الغتاع الماف، ار ا ما  اللاية المإيية يت أأأمير  - الرالت   
ع الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  34  ع

تغرير اللاية المإيية يت أأأأأأأأأمير الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية  ر دثرتثا الرالإة ثالإشأأأأأأأأأرير   - المامس   
ع ثرة المام ة ثالإشرير للاية ثثثائغثا ثجدث  األ ما  المؤقل للد ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  34  ع

ع التغدي المحر  ار تيفيم نتائا الغمة الإالمية لماتمت المإلومات ثمتالإتثا  ل  ال إيد ر اإقليمر ثالدثلر  -  اللانر  ع ع  36  ع

ع ت مير الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية  - اللالط  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع  37  ع

ع ال ياسات المتإلغة لالإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار رة تغارير استإرانات  - الرالت  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  38  ع

ع انتما  الرئيس ثا ضا  المكتل ااخرير للدثرة المام ة ثالإشرير للاية  - المامس  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  39  ع

ع جدث  األ ما  المؤقل للدثرة المام ة ثالإشرير للاية ثثثائغثا  - ال ادس  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  40  ع

ع دثرتثا الرالإة ثالإشريرا تماد تغرير اللاية  ر ا ما   - ال الت  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  41  ع

ع تيظيم الدثرة -  اللامر  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  42  ع

ع ا ما  الدثرة  - ال    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  42  ع
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ع انتما  ا ضا  المكتل -لا      ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع  42  ع

ع جدث  األ ما  ثتيظيم األ ما   -جيم     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع  42  ع

عالوثائق -دا      ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  42  ع

  المراغات 

ع الرالإة ثالإشرير قائمة الوثائق المإرثنة  ل  اللاية ار دثرتثا  - األث   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  43  ع

ع اجتما ات ااترانية  غدت خال  الدثرة الرالإة ثالإشرير -  اللانر  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  44  ع
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 الفصل األول 

الم لللللللللائلل التي تتججل  من المةجس االقتصلللللللللادي واالجتملاعي ات لا   ج ا ات   
 وّجه انتباهه  ل ها بشأنها أو التي ي 

 
 مش وعا ق ارين مر وضان عجى المةجس العتمادهما -ألف   

توصأأر اللاية المإيية يت أأمير الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية المالس ارقت أأاد  ثارجتما ر  - 1
 لا تماد مشرث ر الغرارير التاليير:

 
 مش وع الق ار األول  

 نتائج القمة الرالمعة لمةتمع المرجومات ومتابرتهاتق عم التقدم المح ز في تاف ذ    
 

 ، ن المةجس االقتصادي واالجتماعي 

 ،( 1) دل  الوثائق المتامية للغمة الإالمية لماتمت المإلومات    يش   

المتإلق لمتالإة نتائا الغمة  2006تمو   وليه  28المؤرخ  46 2006دل  قرارو   وإ  يشللللل   أي لللللا 
لاية المإيية يت أأأأمير الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية، ث ل  الورية الم أأأأيدة لموجهه  الإالمية ثاسأأأأتإراة ال

 دل  اللاية،

المتإلق يتغييم التغدي المحر   2020تمو   وليه  17المؤرخ  12 2020دل  قرارو   وإ  يشللللللل    ذل  
 الإالمية ثمتالإتثا،ار تيفيم نتائا الغمة 

 الميا:   المإيو  ”تحويي  2015ا لو  سبتمبر    25المؤرخ    1 70دل  قرار الامعية الإامة    وإ  يش   
 ن،2030ختة التيمية الم تدامة لإاي 

  2015كانو  األث  دي أأأأأأأأأأأمبر  16المؤرخ   125 70دل  قرار الامعية الإامة   وإ  يشللللللل   أي لللللللا 
المإيو  ”الوثيغة المتامية لالجتماع الرفيت الم أتو  للامعية الإامة لشأل  ارسأتإراة الإاي لتيفيم نتائا الغمة  

مإلومأأاتج جأأامت   الإأأالميأأة لماتمت المإلومأأاتن الأأم  ا أأادت فيأأه الامعيأأة تأألكيأأد رؤيأأة الغمأأة الإأأالميأأة لماتمت  
محورو اإن أأأأأأأا  ثموجه نحو التيمية، ي أأأأأأأتتيت كي ارد فيه اسأأأأأأأتحدا  المإلومات ثالمإارأ ثالوصأأأأأأأو  دليثا 
ثاسأأأأأأأأأأتمدامثا ثتهادلثا، لما يمكّ ر األاراد ثالماتمإات ثالشأأأأأأأأأأإو  مر تحغيق كامي  اقاتثم ار تإزيز تيميتثم  

د ثمهادئ ميلا  األمم المتحدة ثارحتراي ال امي  الم أأأأأتدامة ثتح أأأأأير نو ية حياتثم، ثذل، انتالقا مر مغاصأأأأأ 
، ثقيمل التغدي المحر  حت  تاريمه، ثحددت اللغرات ثالتحديات ( 2) لإل ال  الإالمر لحغو  اإن أأا  ثصأأونثا

 ثقدمل توصيات للم تغبي،

لشأأأل    2020كانو  األث  دي أأأمبر  21المؤرخ   202 75دل  قرار الامعية الإامة   وإ  يشلل    ذل  
ت أأأأأأأأأمير ت يولوجيات المإلومات ثارت أأأأأأأأأارت ألنراة التيمية الم أأأأأأأأأتدامة، الم  اقرت فيه الامعية الإامة  

الم أأأتدامة ثتحغيق انتإاس م أأأتداي لالدثر الثاي لت يولوجيا المإلومات ثارت أأأارت ار تحغيق الداأ التيمية 
 __________ 

 عA/60/687ث  A/C.2/59/3انظر  (1) 

 (ع3-ال  )د 217قرار الامعية الإامة  (2) 

https://undocs.org/ar/E/RES/2020/12
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/12
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/75/202
https://undocs.org/ar/A/RES/75/202
https://undocs.org/ar/A/C.2/59/3
https://undocs.org/ar/A/60/687
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(، ثالايل لاميت اصأأأأحا  الم أأأألحة ار قتاع  19-ثتأأأأامي ثث يد مر جائحة مرة ايرثس كورثنا )كوايد
ت يولوجيات المإلومات ثارت أأأأأأارت، لما ار ذل، الحكومات ثميظومة األمم المتحدة، ا   را وا تماما ااثار 

ار سأيا  تإزيزلم لاثودلم الرامية دل  سأد   19-جائحة كوايد  ال أحية ثارجتما ية ثارقت أادية الياجمة  ر
الفاوات الرقمية داخي البلدا  المتغدمة ثالبلدا  اليامية ثفيما يييثا، مت د ال  التماي خاف ألتأأأأأأأأأأد الياس اغرا  
ثنأأأإفا، ثكمل، الي أأأا  ثالفتيات، ثنأأأما  الر ط الموثو  لاإنترنل للسأأأإار مإغولة ثتإزيز دمكانية الوصأأأو   

 لرقمر ثالشمو  الرقمر، ثتوسيت نتا  حلو  التإلم  ر لإد ثالمدمات ال حية الرقمية المتاحة للاميت،ا

يتغرير األمير الإأاي  ر التغأدي المحر  ار تيفيأم نتأائا الغمأة الإأالميأة    وإ  يحعط عجملا مع االرتعلا  
 ،( 3) ثمتالإتثا  ل  ال إيد ر اإقليمر ثالدثلر

ييأأة الإأأامأأة لأأالييأأالأأة لمؤتمر األمم المتحأأدة للتاأأارة ثالتيميأأة  ل  دثرلأأا لألم  وإ  ير ب عن تقللدي   
 الم ا دة  ل  نما  دناا  التغرير اان  المكر ار مو دو، ار
 

 التق عم: استر اض تاف ذ نتائج القمة الرالمعة لمةتمع المرجومات   

  ل  ذل،؛ويحث  125 70لالتيفيم التاي لغرار الامعية الإامة  ي ح  - 1 

لاإسثامات البيا ة ثالمتيو ة المغدمة مر جميت اصحا  الم لحة ار ارستإراة    ي ح  - 2 
 الإاي للتغدي المحر  ار تيفيم نتائا الغمة الإالمية لماتمت المإلومات؛

المإلومأأأأات ثرؤيأأأأة   ير لللد تللأل لللد الت املله - 3  الغمأأأأة الإأأأأالميأأأأة لماتمت  ليتأأأأائا  التأأأأاي  لأأأأالتيفيأأأأم 
 ؛2015لما لإد  اي  ارستإراة الإشر  للغمة الإالمية

ل أأأأأأأأأأأأأأأد الفاوات    125 70ارلتزاي المتإثأأد لأأه ار قرار الامعيأأة الإأأامأأة    يؤ لد من جلديلد - 4 
الرقميأة يير البلأدا  ثداخلثأا، لمأا ار ذلأ، الفاوة الرقميأة يير الاي أأأأأأأأأأأأأأير، مر خال  يأم  الاثود الراميأة دل  

لترالط ثالغدرة  ل  تحمي الت لفة ث مكانية الح أأأأأأأأأأأو   ل  المإلومات ثالمإارأ ثالمحتو  المتإدد تح أأأأأأأأأأأير ا
اللغأات ثالمثأارات الرقميأة ثمثأارات اإلمأاي لأالت يولوجيأا الرقميأة، مت الت أأأأأأأأأأأأأأليم لأالتحأديأات المحأددة التر تواجأه  

 حالة الضإ ؛األتماف ذث  اإ اقة ثذث  ارحتياجات الماصة ثالفسات التر تإانر مر 

 ل  موا مأأأة ثثيغأأأة يير  مليأأأة الغمأأأة الإأأأالميأأأة ثختأأأة التيميأأأة الم أأأأأأأأأأأأأأتأأأدامأأأة    يشلللللللللةع - 5 
، دذ  بر  الم أأأأأأأأأأأأأأأالمأأة الشأأأأأأأأأأأأأأأاملأأة  125 70،  ل  اليحو المتلو  ار قرار الامعيأأة الإأأامأأة  ( 4) 2030 لإأأاي

ت ار الداأ التيمية الم أأأأتدامة ثالغضأأأأا   ل  الفغر، ثيالحظ ا  الوصأأأأو   لت يولوجيا المإلومات ثارت أأأأار
 دل  ت يولوجيا المإلومات ثارت ارت اصهح ايضا مؤترا مر مؤترات التيمية ثتتلإا دنمائيا ار حد ذاته؛

ه ا يؤ لد من جلديلد - 6  سأأأأأأأأأأأأأأيكو  رلر  يأادة ارف   2030  الياأاا ار تحغيق ختأة  أاي  اثمأه
 يا المإلومات ثارت ارت؛الوصو  دل  ت يولوج

لل  البيية التحتية لت يولوجيا المإلومات ثارت أأارت  ي أأر اسأأاسأأر لتحغيق لدأ    مي لجّ  - 7 
تإميم الت يولوجيأأا الرقميأأة ث أأل  الفاوات الرقميأأة قأأائمأأة يير اسأأات الأأدخأأي ثالفسأأات الإمريأأة ثالمواقت الاغرافيأأة  

تحغيق  يادة  ، التر تثدأ دل 2030  مر ختة  اي -9ث ير الاي أأأأأأأأأير، ثلمل، يشأأأأأأأأأير دل  التزامه لالغاية 
 __________ 

 (3) A/76/64-E/2021/11ع 

 ع1 70قرار الامعية الإامة  (4) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/76/64
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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كبيرة ار ارف الح أأو   ل  ت يولوجيا المإلومات ثارت أأارت، ثت أأإ  دل  تواير ارف الوصأأو  الشأأامي  
، ثيالحظ ار لما ال أأأأأدد المية يرناما  مي 2020ثالمي أأأأأور دل  اإنترنل ار اقي البلدا  نموا لحلو   اي 

رت ت يولوجيا المإلومات ثارت أأأأارت، : يرناما  مي مر اجي التيمية الإالمية لالت أأأأا2030التوصأأأأيي ار 
 ذل، اليتا  الإريو، ل الح التيمية الم تدامة؛ ار لما

يتتور ت يولوجيا المإلومات ثارت ارت ثانتشارلا لشكي ملحول، لفضي دسثامات  ي ح    - 8 
 أي الغتأا ير الإأاي ثالمأاف، حيأط انتشأأأأأأأأأأأأأأرت ار جميت اركأا  المإمورة تغريهأا، ثايألت ارصأأأأأأأأأأأأأأا جأد أدة للتفأا

ارجتما ر، ثاا أأأأأأحل الماا  لظثور نماذ  ا ما  تاارية جد دة، ثاسأأأأأأثمل ار اليمو ارقت أأأأأأاد  ثالتيمية 
 سائر الغتا ات، ثيالحظ ار الوقل ذاته التحديات الفريدة ثالياتسة المت لة يتتورلا ثانتشارلا؛ ار

رقميأأة يير البلأأدا   اسأأأأأأأأأأأأأتمرار ثجود ااوات رقميأأة كبيرة، مر قبيأأي الفاوة ال   يالحظ مع القجق  - 9 
ثداخلثا ث ير الي أأأأأأأأأا  ثالرجا ، ثلر ااوات  تإير مإالاتثا مر خال  دجرا ات ميثا تإزيز ييسات ال أأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات  
التمكييية ثالتإاث  الدثلر لمفو الت لفة ث تاحة ارف ارسأتفادة ثالتل ي  ث يا  الغدرات ثالتإدد اللغو  ثالمحااظة  

مويأي المالئم، ثيإترأ لأل  ليأاك ااوة يير الاي أأأأأأأأأأأأأير كاز  مر الفاوات   ل  الترا  اللغأاار ثارسأأأأأأأأأأأأأتلمأار ثالت 
الرقمية، ثيشأأات جميت اصأأحا  الم أألحة  ل  نأأما  المشأأاركة ال املة للفتيات ثالي أأا  ار ماتمت المإلومات  

 ؛ثثصو  المراة دل  الت يولوجيات الاد دة، ثر سيما ت يولوجيا المإلومات ثارت ارت ألنراة التيمية 

اللاية المإيية يت أأأأأأأأمير الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية  ل  مواصأأأأأأأألة د ال   يشلللللةع - 10 
ار تهار الواجل ألثر التغيرات الت يولوجية ال أأأريإة الرئي أأأية  ل  تحغيق الداأ التيمية الم أأأتدامة ار د ار  

 ؛202 75كيج مر الوريات ثالموارد المتاحة، ثاغا لغرار الامعية الإامة 

، الأم  ا ليتأه 2021ايأار مأا و    3لأارحتفأا  لأاليوي الإأالمر لحريأة ال أأأأأأأأأأأأأأحأااأة ار  ي حل  - 11 
 الامعية الإامة، ثالم  ُ يظم ل يادة ميظمة األمم المتحدة للتر ية ثالإلم ثاللغااة؛

لارحتفا  لاليوي الإالمر لالت أأأأأأأأأارت ثماتمت المإلومات، الم  ُيحتفي له   ي ح  أي للللللا - 12 
 ايار ما و، ثالم  ُ يظم ل يادة ارتحاد الدثلر لالت ارت؛ 17سيويا ار 

التيفيم الاار  ليتائا الغمة الإالمية، مت التشأأأأأد د  ل  ثجه الم أأأأأوف  ل  تإدد  يالحظ - 13 
، ثاألدثار التر تؤد ثا ار لما ال أأأدد الوكارت الرائدة يوصأأأفثا الاثات صأأأاحهة الم أأألحة التر تضأأأتلت له

رة لم أأأأأأارات الإمي، ثادثار اللاا  اإقليمية ثالمهادرات اإقليمية رسأأأأأأتإراة نتائا الغمة الإالمية ثاريق  مي أأأأأأّ 
 يولوجيا األمم المتحدة المإير لماتمت المإلومات، ثيإر   ر تغد رو لدثر اللاية المإيية يت أأأأأأأأأأمير الإلم ثالت 

ألنراة التيمية ار تغديم الم ا دة دل  المالس ارقت اد  ثارجتما ر يوصفه جثة التي يق لإملية متالإة 
 الغمة الإالمية  ل  نتا  الميظومة؛

ل يمة ثمبدا التإاث  ثالمشأاركة فيما يير اصأحا  الم ألحة المتإدد ر اللم ر ات أمل    يق  - 14 
يونأأأأأأأأأأأأأأوا، ثيالحظ ا  الإأد د  2030يدا تثأا، ثاللأم ر ت أأأأأأأأأأأأأألّ م يثمأا ختأة  اي  يثمأا  مليأة الغمأة الإأالميأة ميأم 

األنشأأأأأأأأتة التر تد م الداأ الغمة الإالمية ثالداأ التيمية الم أأأأأأأأتدامة يار  تيفيملا مر قبي الحكومات،   مر
ما يير  ثالميظمات الدثلية، ثالغتاع الماف، ثالماتمت المدنر، ثاألثسأأأأأأأأاف األكاديمية ثالتغيية، ثالشأأأأأأأأراكات في 

 اصحا  الم لحة المتإدد ر، ثاغا ألدثار ثم ؤثليات كي جثة مر تل، الاثات؛

https://undocs.org/ar/A/RES/75/202
https://undocs.org/ar/A/RES/75/202
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الميأة  مليأة متأالإأة ثاسأأأأأأأأأأأأأأتإراة مؤتمر الغمأة الإأالمر ثآليأة تي أأأأأأأأأأأأأأير الت يولوجيأا،   يؤ لد - 15 
 ار ذل، الميتد  المتإدد اصأأحا  الم أألحة المإير يت أأمير الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ألنراة الداأ لما

 التيمية الم تدامة التالت لثا، ثيشات  ل  التإاث  الم تمر يييثما؛

يتغأارير الإأد أد مر كيأانأات األمم المتحأدة المغأدمأة كأدسأأأأأأأأأأأأأأثأاي ار د أداد التغرير  يحعط عجملا - 16 
ال أأأأيو  لألمير الإاي لألمم المتحدة دل  اللاية المإيية يت أأأأمير الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية ثالميشأأأأورة 

،  2007تمو   وليه   25المؤرخ  8 2007 ل  الموقت الشأهكر للاية لموجل الت لي  الوارد ار قرار المالس  
 ثيشير دل  المية التي يق لشكي ثثيق يير المي رير الرئي يير لم ارات الإمي ثامانة اللاية؛

اإقليمية،  تيفيم نتائا الغمة الإالمية  ل  ال أأأأأأأأأأأإيد اإقليمر الم  ي أأأأأأأأأأأرته اللاا  يالحظ - 17 
 ل  نحو مأا اتأأأأأأأأأأأأأأير دليأه ار تغرير األمير الإأاي  ر التغأدي المحر  ار تيفيأم نتأائا الغمأة الإأالميأة ثمتأالإتثأا  
 ل  ال أأأأأأأأأإيد ر اإقليمر ثالدثلر، لما ار ذل، المتوات المتممة ار لما ال أأأأأأأأأدد، ثيشأأأأأأأأأدد  ل  نأأأأأأأأأرثرة  

ا ق اإقليمية، مت التركيز  ل  التحديات  مواصألة مإالاة الغضأايا التر تثم لشأكي خاف كي ميتغة مر المي 
ثالإوائق التر قأد تواجثثأا كأي ميتغأة ار تحغيق كأي األلأداأ ثتتبيق كأي المهأادئ التر اقرتثأا الغمأة الإأالميأة، 

 مت د ال  التماي خاف لت مير ت يولوجيا المإلومات ثارت ارت ألنراة التيمية؛

تي أأأأأأأأأأأأأيق جثود اصأأأأأأأأأأأأأحا  الم أأأأأأأأأأأأألحة المتإدد ر  تلكيد المية اإلغا   ل   مليةج ل يك ر - 18 
تيفيم نتائا الغمة الإالمية لاسأتمداي ادثات اإالة، يثدأ تشأايت التإاث  ثالشأراكة فيما يير جميت اصأحا    ار

الم لحة، لما ار ذل، الميظمات الدثلية، ثتهاد  المإلومات يير مي ر  م ارات الإمي ثنيرلم مر اصحا   
 ر  لزي تح ييثا ثمياقشة  رائق اإيالت  ر  ملية التيفيم  موما؛الم لحة، ثتحد د الم ائي الت 

جميت اصأأأأأحا  الم أأأأألحة  ل  مواصأأأأألة تواير المإلومات لغا دة ييانات التغييم  يشللللةع - 19 
التر  تإثأدلأا ارتحأاد الأدثلر لالت أأأأأأأأأأأأأأارت فيمأا  تإلق يتحغيق األلأداأ التر حأددتثأا الغمأة الإأالميأة، ثيأد و  

 ت يثا؛كيانات األمم المتحدة دل  تحد ط قا دة البيانات لما ي تاد مر مإلومات  ر المهادرات التر تضتل

الضأأأأأأأأأأأأأأرثرة الملحأة إدرا  التوصأأأأأأأأأأأأأأيأات الواردة ار الوثأائق المتأاميأة للغمأة الإأالميأة    يؤ لد - 20 
المهأادئ التوجيثيأة الميغحأة ل ر ت أأأأأأأأأأأأأأتإير يثأا اارقأة األمم المتحأدة الغتريأة ار د أداد التغييمأات الغتريأة   ار

ار ذل، دنأأأأأأأأأأااة  ي أأأأأأأأأأر لت أأأأأأأأأأمير  الموحدة ثا ر األمم المتحدة للتإاث  مر اجي التيمية الم أأأأأأأأأأتدامة، لما 
ت يولوجيأأأأا المإلومأأأات ثارت أأأأأأأأأأأأأأأأأارت ألنراة التيميأأأأة، التر  رة اريق األمم المتحأأأأدة المإير لماتمت  

 المإلومات تغديم الم ا دة لشلنثا؛

الأم   لبأل فيأه    2006آذار مأارس    27المؤرخ    252  60دل  قرار الامعيأة الإأامأة    يشلللللللل    - 21 
 ؛الامعية دل  المالس ا  يشرأ  ل  متالإة نتائا مرحلتر جيي  ثتونس مر الغمة الإالمية  ل  نتا  الميظومة 

، دل  مواصأأأأأأأأألة مواااة 125 70دل  ا  الامعية الإامة د ل، ار قرارلا    يشلللللل   أي للللللا - 22 
المالس لأالتغأارير ال أأأأأأأأأأأأأأيويأة المتإلغأة يتيفيأم نتأائا الغمأة الإأالميأة،  ر  ريق اللايأة المإييأة يت أأأأأأأأأأأأأأمير الإلم 

الس  ثالت يولوجيأا ألنراة التيميأة، ثيؤكأد مر جأد أد دثر اللايأة،  ل  اليحو المي أأأأأأأأأأأأأأوف  ليأه ار قرار الم
، ار تغديم الم أأأأأا دة دل  المالس لا تهارو جثة التي أأأأأيق المإيية لالمتالإة  ل  نتا  الميظومة،  46 2006

 ث ماصة استإراة التغدي المحر  ار تيفيم نتائا الغمة الإالمية ثتغييمه؛

https://undocs.org/ar/A/RES/60/252
https://undocs.org/ar/A/RES/60/252
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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  لاميت الأدث  ا  تتمأم، ار د أار ييأا  ماتمت المإلومأات، ختوات لتفأاد  اتمأاذ ا   يه ل   - 23 
ر انفراد  ر  توااق مت الغانو  الدثلر ثميلا  األمم المتحدة ثيإو  تحغيق التيمية ارقت أأأأأأأادية ثارجتما ية تديي 

  ل كا  البلدا  المتضررة ل ورة تامة ثتح ير احوالثم، ثلالمتياع  ر اتماذ ا  تديير مر لما الغبيي؛ 

لل  اليمو ال أأأأريت الحاصأأأأي ار دمكانية الح أأأأو   ل  لوات  محمولة ثارسأأأأتفادة  ي ح  - 24 
يإير انه  يهغر ليحو ثللر سكا  الإالم ا  يكونوا قادرير  ل  ارستفادة  2005مر اليتا  الإريو ميم  اي 

ا   ار المائة مر سأأأأكا  الإالم يعيشأأأأو  نأأأأمر نت  96,7مر ت يولوجيا المإلومات ثارت أأأأارت، ثا  ن أأأأهة  
المائة  ار 51,4يال ير ميثم اتأأأأأأأأأأأأتراكات ار لوات  خلوية، ثا  ن أأأأأأأأأأأأهة  8,2تأأأأأأأأأأأأهكة للثات  الملو ، لد   

سأأأأأأأأكا  الإالم ي أأأأأأأأتمدمو  اإنترنل، ان أأأأأأأأااما مت الداأ مؤتمر الغمة الإالمر؛ ثتتإز  قيمة لما التغدي  مر
را ة ثالتإليم ثاأل ما  التاارية لاسأأأتحدا  المدمات ثالتتبيغات اإل ترثنية ثالاوالة ار ماارت ال أأأحة ثالز 

ثالمدمات اإنمائية ثالمالية ثالحكومية ثالمشأأأأأأأأأأأأأاركة المدنية ثالمدمات المتإلغة لالمإامالت، األمر الم   وار 
  دمكانات لائلة لتتوير ماتمت المإلومات؛

  ا  ت يولوجيا المإلومات ثارت أأأأأأأأارت نير متاحة يت لفة مي أأأأأأأأورة  يالحظ مع بالغ القجق - 25 
للإأأد أأد مر البلأأدا  اليأأاميأأة ثا  اامأأا  المإغودة  ل  الإلم ثالت يولوجيأأا، لمأأا ار ذلأأ، ت يولوجيأأا المإلومأأات 
ثارت أأارت، لم ياد لإد مإظم الفغرا  سأأبيال دل  تح يغثا، ثيشأأدد  ل  نأأرثرة ت أأمير الت يولوجيا، لما ايثا 

الت يولوجيا الرقمية  ل  نحو اإا  ل أأأد الفاوتير  ت يولوجيا المإلومات ثارت أأأارت، ثتإزيز مثارات اإلماي ل 
  الرقمية ثالمإرفية؛

لل  ت يولوجيا المإلومات ثارت أأأأأأارت تتيح ارصأأأأأأا جد دة ثتترا تحديات جد دة،   مي للللجّ  - 26 
ث أل  ليأاك نأأأأأأأأأأأأأأرثرة ملحأة للت أأأأأأأأأأأأأأأد  للإ هأات ال بر  التر تواجثثأا البلأدا  اليأاميأة ار الح أأأأأأأأأأأأأأو   ل  

مر قبيي  دي توار ييسة مؤاتية ث دي كفاية الموارد ثالثياكي األسأاسأية ثالتإليم ثالغدرات   الت يولوجيات الاد دة،
ثارسأأأأتلمار ثالترالط ثالم أأأأائي المت أأأألة لمل ية الت يولوجيا ثمإا يرلا ثتداغثا، ثيثيل ار لما ال أأأأدد لاميت  

ال أأأأأأأأاحلية،   ثالبلدا  نير موااصأأأأأأأأحا  الم أأأأأأأألحة تواير موارد كافية للبلدا  اليامية، ثر سأأأأأأأأيما اقي البلدا  ن 
ثتإزيز ييا  قدراتثا ثنغي الت يولوجيا ثالمإارأ دليثا، ثذل، مر اجي ديااد ماتمت متمكر رقميا ثاقت أأاد يغوي 

  ل  المإراة؛

لاليمو ال أأأأريت ار الوصأأأأو  دل  الشأأأأهكات ذات اليتا  الإريو، ث ماصأأأأة    م أي لللاي لللجّ  - 27 
  الحأاجأة الملحأة دل  الت أأأأأأأأأأأأأأد  للفاوات الرقميأة المتزا أدة ار ماأارت  البلأدا  المتغأدمأة اليمو، ثيؤكأد  ل ار

تواار لمو الشأأأأأأأأأأهكات ثالغدرة  ل  تحمي ت اليفثا ثجودة الوصأأأأأأأأأأو  دليثا ثاسأأأأأأأأأأتمدامثا داخي البلدا  المرتفإة 
ثالمتوستة ثالميمفضة الدخي ثالميا ق األخر  ثار ما يييثا، مت التركيز يوجه خاف  ل  د م اقي البلدا  

 موا ثالدث  الازرية ال غيرة اليامية ثالغارة األاري ية؛ن 

لل  ارنتغا  دل  ييسة لالت أأأأارت ت أأأأودلا األجثزة المحمولة ُيحد   تغييرات   م  ذل ي لللجّ  - 28 
كبيرة ار نماذ  األ ما  التر  تهإثا مشأغلو الشأهكات ار ت أيير ا مالثا ث ل  ذل،  تتلل د ادة تف ير جمرية  

 أأأأتمدي يثا األاراد ثالماتمإات الشأأأأهكات ثاألجثزة ثار ارسأأأأتراتيايات الحكومية ثار سأأأأبي  ار التر  التر ي 
 استمداي تهكات ارت ارت لتحغيق الداأ التيمية؛
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المإلومأأأأات ثارت أأأأأأأأأأأأأأأأأارت ثتتبيغأأأأاتثأأأأا ر تزا  نير متأأأأاحأأأأة   مي لللللللللجّ  - 29  لأأأأل  ت يولوجيأأأأا 
مي أأأأأأورة الت لفة لغالبية ال أأأأأأكا  ار الإد د مر البلدا  اليامية، ث ماصأأأأأأة لمر يعيشأأأأأأو  ار الميا ق   نير اث

  كي التتورات ثالتح ر الملحول ار لإو اليواحر؛ الريفية، رنم

ترنل ار تزا د، ث ل  الفاوة الرقمية ثالفاوة المإرفية لل   دد م أأأتمدمر اإن  م أي للاي للجّ  - 30 
تتحور  ايضأأا ار لإو الحارت مر حيط  الإثما مر ااوة ار دمكانية توار اإنترنل دل  ااوة ار نو ية  
الوصأأأأأأأأو  دل  اإنترنل ثالمإلومات ثالمثارات التر يمكر للم أأأأأأأأتمدمير الح أأأأأأأأو   ليثا ثالفائدة التر يمكر  

م ار لما ال أأأأدد لضأأأأرثرة ميح األثلوية رسأأأأتمداي ت يولوجيا المإلومات ثارت أأأأارت  ثي أأأألّ يايولا ميثا،   ا 
لاتهاع نثا ايت ارية، لما ايثا اليثا الغائمة  ل  تإدد اصحا  الم لحة، ار د ار استراتيايات التيمية  ل  

  ال إيد ر الو ير ثاإقليمر؛

دد اللغو  ثالمحتو  المحلر ار ماتمت ار لما ال أأأأأأأدد  ل  األلمية الحيوية للتإيشلللللدد   - 31 
المإلومات، ثيحط جميت اصحا  الم لحة  ل  تشايت دنشا  مضمو  تر و  ثثغاار ث لمر  ل  اإنترنل 
ثتشأأأايت الوصأأأو  دليه، مر اجي تإزيز جودة الوصأأأو  دل  اإنترنل ثالتلكد مر ا  جميت الشأأأإو  ثاللغااات  

  اإنترنل لكي اللغات، لما ايثا لغات الشإو  األصلية؛ قادرة  ل  التإبير  ر نف ثا ثالوصو  دل 

لللمية ييا  الغدرات الهشأرية ثتثيسة ييسة مؤاتية ث نشأا  ايكي اسأاسأر مر  ار ماا    مي لجّ  - 32 
ت يولوجيا المإلومات ثارت أأارت، اضأأال  ر تإزيز الشأأراكات يير اصأأحا  الم أألحة المتإدد ر ثم أأا دة 

جثود مر اجي تإزيز الدثر التمكيير الم  تؤديه ت يولوجيا المإلومات ثارت أأأأأأأأأأارت  البلدا  ار ما تبمله مر 
  لتحغيق الداأ التيمية الم تدامة؛

 ل  مواصأأأأألة التركيز  ل  تحغيق اق أأأأأ  قدر مر المكاسأأأأأل اإنمائية مر التاارة   يحث - 33 
نثاأأا جأأد أأدا لتيميأأة التاأأارة مر خال   اإل ترثنيأأة،  بر مهأأادرة تواير التاأأارة اإل ترثنيأأة للاميت، التر توار  

المهادرت اإل ترثنية  ر  ريق تمكير البلدا  اليامية مر ا  تاد ل أأأأأأثولة اكبر التريغةه ال أأأأأأحيحة للتإامي 
مت توريد الم أأأأأأا دة التغيية مر اجي ييا  الغدرات ار ماا  ارسأأأأأأتإداد للتاارة اإل ترثنية ث ر  ريق تمكير  

   صورة ثانحة  ر البراما التر يمكيثا ا  تمولثا؛الاثات المانحة مر ت وير 

ار لما ال أأأأأأأدد لل  مؤتمر األمم المتحدة للتاارة ثالتيمية ا لق ثنّفم  مليات التغييم    مي لللللجّ  - 34 
ال أريت لم أتو  اسأتإداد اقي البلدا  نموا للتاارة اإل ترثنية لالتإاث  مت جثات مانحة ثميظمات اخر ، لغرة 

   ثنية ار اقي البلدا  نموا؛ التو ية لالفرف المتاحة ثالتحديات الماثلة فيما  تإلق يت مير التاارة اإل تر 

انإغأأاد الأأدثرة الرالإأأة لفريق المبرا  الحكومر الأأدثلر المإير لأأالتاأأارة اإل ترثنيأأة   يالحظ - 35 
  ؛2020تشرير األث  اكتو ر  16دل   14ثارقت اد الرقمر ار جيي  ار الفترة مر 

تيمية الم أأأأأأأأأأأأأأتدامة المإيو   لالتغرير الإالمر للاية اليتا  الإريو المإيية لال  يحعط عجما - 36 
، ثيالحظ   غأد للإمأي  -: الت أأأأأأأأأأأأأأد  ألثجأه  أدي الم أأأأأأأأأأأأأأاثاة الرقميأة  2020لإأاي    حأالأة تغييأة اليتأا  الإريو

ارلتماي الاثود التر تواصأي لاية اليتا  الإريو يملثا لتإزيز الد وة  ل  م أتو  رفيت مر اجي تثيسة  مت
للترالط  ل  م أأأأأأأأأتو  اليتا  الإريو، ث ل  ثجه الم أأأأأأأأأوف  ر  ريق ثنأأأأأأأأأت ختط ث يية   ييسة مؤاتية

للر ط لاليتا  الإريو ث قامة تأأأأأأراكات يير الغتا ير الإاي ثالماف ل فالة الت أأأأأأد  للتحديات التر تيتو  
   ليثا ختة التيمية لالغوة المياسهة إحدا  اثر ث التإاث  مت جميت اصحا  الم لحة؛
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  2025دل  د ال  لاية اليتا  الإريو المإيية لالتيمية الم أأأأأأأأأأتدامة الداأ  اي    يشلللللل   - 37 
لد م ”ر ط الي أأأأأأ  ااخرن ثالم أأأأأأا دة ار الر ط الشأأأأأأهكر ل أأأأأأكا  الإالم نير الموصأأأأأأولير لاإنترنل الهال  

   يال ير؛ 3,8 ددلم 

لائلة تمكّ يثا  ثالت يولوجيات الياتأأأأأأأأسة تيتو   ل  دمكانات  لل  ارقت أأأأأأأأاد الرقمر  ي لللللجمّ  - 38 
  تحغيق المير ارجتما ر ثتيفيم نتائا الغمة الإالمية ثتحغيق الداأ التيمية الم تدامة؛ مر

لالمهادرات الإد دة التر اتممتثا مؤسأأ أأات األمم المتحدة، التر تد م تيفيم م أأارات   ي ح  - 39 
  مر اجي تيفيم لمو الم ارات؛ مي الغمة الإالمية، ثيشات جميت مي ر  م ارات الإمي  ل  مواصلة الإمي 

لإمي يرناما المإلومات للاميت التالت لميظمة األمم المتحدة للتر ية ثالإلم   ي ح  أي للللللللا - 40 
ثاللغااة، الم   ثدأ دل  م أا دة الدث  األ ضأا  ار صأوت سأياسأات ت أد الفاوة الرقمية ثتضأمر اإن أاأ  

إالمر لمحو األمية اإ المية ثالمإلوماتية، ار الفترة ار ماتمإات المإراة، ثيرحل كمل، يتيظيم األسأأأأأأبوع ال
 تشرير األث  اكتو ر مر كي  اي؛ 31دل   24مر 

لإمي ارتحاد الدثلر لالت أأأأأأأارت، لما ار ذل،  غد مؤتمر المفونأأأأأأأير ار دير،   مي لللللجّ  - 41 
، الم  2018تشأرير اللانر نوامبر    16تشأرير األث  اكتو ر دل   29اإمارات الإر ية المتحدة، ار الفترة مر 

اي له لد م  ل  التزامثم لالرؤية المشأأأأأأأتركة لإالم مترالط، ثيرحل لالإمي الم  قمر جد د اكد فيه األ ضأأأأأأأا   
 نشر الشهكات الالسل ية الإريضة اليتا  ار البلدا  اليامية، لما ار ذل، تدريل المبرا  المحليير؛

ا  اليدثة الإالمية اللامية  شأرة المإيية لمؤتأرات ارت أارت ت يولوجيا المإلومات  يالحظ - 42 
 ؛2022ثارت ارت ار الإالم ستإغد ار جيي  ار ني ا  ايريي 

لإمأأي ميظمأأة األنأأميأأة ثالزرا أأة لألمم المتحأأدة لتإزيز تإميم الت يولوجيأأا الرقميأأة   م لللللللللجّ ي - 43 
 ااري يا ثنيرلا مر الميا ق د مًا للحد مر الفغر ثلألمر الغمائر؛ ار

 لإمي ميظمة الإمي الدثلية لشل  اثر التغير الت يولوجر  ل  الوظائ ؛ م أي اي جّ  - 44 

لإمي المرصأأأأأأأأد الإالمر ليظم ال أأأأأأأأحة اإل ترثنية التالت لميظمة ال أأأأأأأأحة    م  ذل ي للللللجّ  - 45 
الإالمية، لما ار ذل، نظرو ار التريغة التر يمكر يثا رسأأأأأتمداي التغييات المتيغلة ار ماا  ال أأأأأحة، ثتغديم  

أ المدمات ال أأأأأحية مر ُلإد، ثال أأأأأاالت ال أأأأأحية اإل ترثنية ثالتإلم اإل ترثنر ا  ت أأأأأثم ار تحغيق الدا
 التغتية ال حية للاميت؛

لإمي يرناما األمم المتحدة اإنمائر، لما ار ذل، نشأأأأأر اسأأأأأتراتيايته الرقمية، التر  مي لللجّ  - 46 
 تثدأ دل  تتبيق دمكانات الت يولوجيا الرقمية مر اجي د م تحغيق الداأ التيمية الم تدامة؛

يات الاد دة المتإلغة لال يفية التر  دل  نشأأأأأأر اسأأأأأأتراتياية األمير الإاي لشأأأأأأل  الت يولوج   يشلللل    - 47 
، ثتي أأأأير  2030سأأأأتد م يثا ميظومة األمم المتحدة اسأأأأتمداي لمو الت يولوجيات الاد دة للتإايي يتحغيق ختة  اي 
 ؛الدثلر   تواؤمثا مت ال يم المكرسة ار الميلا ، ثاإ ال  الإالمر لحغو  اإن ا ، ثقوا د ثمإا ير الغانو  

ارلتزاي يت مير اإمكانات التر تتمتت يثا ت يولوجيات المإلومات ثارت ارت    يك ر تأل د - 48 
ثسأأأأأأأأأأأأائر األلداأ اإنمائية المتفق  ليثا دثليا، ثتالحظ ار الوقل نف أأأأأأأأأأأأه ا  لمو  2030لتحغيق ختة  اي 

تحط ييا  الت يولوجيات يمكر ا  ت رع مر ثتيرة التغدي ار الداأ التيمية الم تدامة الأأأأ هإة  شر جميإثا، ث 
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 ل  ذل، جميت الحكومات ثالغتاع الماف ثالماتمت المدنر ثالميظمات الدثلية ثاألثسأاف التغيية ثاألكاديمية 
ثجميت الاثات المإيية األخر  صأأاحهة الم أألحة  ل  ددما  ت يولوجيات المإلومات ثارت أأارت ار الُيُثا 

ل  كيانات ميظومة األمم المتحدة التر تغوي يتي أأأأير التر تإمي يثا لتيفيم الداأ التيمية الم أأأأتدامة، ثتتلل د
م أأأأأأأأارات الإمي الميبلغة  ر الغمة الإالمية ا  ت أأأأأأأأتإرة ختتثا ار ماا  اإيالت ثختط  ملثا مر اجي  

 ؛2030د م تيفيم ختة  اي 

ا  احتمأأا  اسأأأأأأأأأأأأأأتفأأادة الي أأأأأأأأأأأأأأأا  مر اإنترنأأل لو اقأأي يي أأأأأأأأأأأأأأهأأة   يالحظ مع بلالغ القجق - 49 
ار المائة، ثيوجه ارنتهاو  47د  الرجا ، ثت أأأأأأأأي لمو الي أأأأأأأأهة ار اقي البلدا  نموا دل  المائة ميه ل ار 13

دل  الفاوة الرقمية يير الاي أأأأأأأير، التر ر تزا  قائمة نأأأأأأأمر دائرة ح أأأأأأأو  المراة  ل  ت يولوجيا المإلومات 
ة ثارجتما ية األخر ،  ثارت ارت ثاستمدامثا ار ماارت ميثا التإليم ثالإمالة ثماارت التيمية ارقت ادي 

مر الداأ التيمية الم أأتدامة المتإلق يتحغيق الم أأاثاة يير الاي أأير ثتمكير كي الي أأا   5ثتمشأأيا مت الثدأ  
ثالفتيات،  ثيل لالدث  األ ضأأأأأأا  ا  تتمم جميت التدايير المياسأأأأأأهة، ر سأأأأأأيما مر خال  اسأأأأأأتحدا  تإزيزات 

وجيا المإلومات ثارت أأأأأأارت ثمشأأأأأأاركتثر ار لمو الت يولوجيا كبيرة لتل ي  الي أأأأأأا  ثالفتيات ار ماا  ت يول
  ل  سبيي ارستإما  ثالإمي ثريادة األ ما  ثاريت ار ثال يادة ار دنتا  المحتو ؛

المهادرات الإد دة الثاداة دل  سأأأد الفاوة الرقمية يير الاي أأأير، ثميثا اليوي الدثلر  يالحظ - 50 
ومات ثارت أأأارت )ارتحاد الدثلر لالت أأأارت(، ث  ال  الشأأأراكة الإالمية للفتيات ار ماا  ت يولوجيا المإل

مر اجي الم أأأأأأاثاة يير الاي أأأأأأير ار الإ أأأأأأر الرقمر ثجوائز الم أأأأأأاثاة ار ماا  الت يولوجيا )ارتحاد الدثلر 
للمراة    لالت أأأأأأأأارت ثليسة األمم المتحدة للم أأأأأأأأاثاة يير الاي أأأأأأأأير ثتمكير المراة(، ثتأأأأأأأأهكة التاارة اإل ترثنية

اإ الي  ثسأأأأأأأأأأأأائي  تأأأأأأأأأأأأرات مرا اة الم أأأأأأأأأأأأاثاة يير الاي أأأأأأأأأأأأير ارؤ )مؤتمر األمم المتحدة للتاارة ثالتيمية(، ثم
األمم المتحدة للتر ية ثالإلم ثاللغااة(، ثن أأأأأأا   ل  ال أأأأأأفحة الرئي أأأأأأية )ميظمة األمم المتحدة للتر ية   )ميظمة

الم أأأأأائي الاي أأأأأانية ثثسأأأأأائط اإ الي )ميظمة األمم ثالإلم ثاللغااة(، ثالدراسأأأأأة ارسأأأأأتغ أأأأأائية الإالمية لشأأأأأل  
المتحأأدة للتر يأأة ثالإلم ثاللغأأااأأة(، ثالفريق الإأأامأأي التأأالت للايأأة اليتأأا  الإريو ثالمإير لأأاليتأأا  الإريو 
ثالم أأأأائي الاي أأأأانية، ثميتد  ااضأأأأي الممارسأأأأات المإير لالم أأأأائي الاي أأأأانية ثالوصأأأأو  التالت لميتد  ددارة  

ي المضأأتلت له ار ميتد  الغمة الإالمية لماتمت المإلومات لشأأل  الم أأائي الاي أأانية، ث مي اإنترنل، ثالإم
البي، الدثلر ار  دد مر البلدا   ل  تإزيز الفرف المتاحة للي أأأأا  ثالفتيات ار ماا  ت يولوجيا المإلومات 

 ؛ثارت ارت، دنااة دل   مي الإد د مر اصحا  الم لحة ااخرير لشل  لمو الم للة

ارلتزاي لأأد ال  التمأأاي خأأاف لأأالتحأأديأأات الفريأأدة ثاليأأاتأأأأأأأأأأأأأأسأأة ار ماأأا     يؤ لد من جلديلد - 51 
ت يولوجيا المإلومات ثارت أأأأأأأأأأارت التر تواجه جميت البلدا ، ر سأأأأأأأأأأيما البلدا  اليامية،  ل  اليحو المتوخ   

 ؛125 70الفغرات ذات ال لة مر قرار الامعية الإامة  ار

انأأه، رنم درسأأأأأأأأأأأأأأأا  اسأأأأأأأأأأأأأأأاس متير لبيأأا  الغأأدرات ار ماأأا  ت يولوجيأأا المإلومأأات   يالحظ - 52 
ثارت أأأأأأارت ار الإد د مر المياد ر المتإلغة يبيا  ماتمت المإلومات، ر  زا  مر الضأأأأأأرثر  مواصأأأأأألة يم  

ر تواجثثا البلدا  اليامية ثاقي البلدا  نموا، ثيوجه  الاثود لمواجثة التحديات الرالية، ر سأأأأأأأأأأأأأأيما التحديات الت 
ارنتهاو دل  التلثير اإيااير لتوسأأأأأأيت نتا  تيمية الغدرات ليشأأأأأأمي المؤسأأأأأأ أأأأأأات ثالميظمات ثال يانات المإيية 

 لالم ائي المت لة يت يولوجيا المإلومات ثارت ارت ث ددارة اإنترنل؛

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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ية الغدرات ثتغديم د م م أأأأأتداي لمواصأأأأألة تإزيز  لضأأأأأرثرة التركيز  ل  سأأأأأياسأأأأأات تيم  يق  - 53 
تلثير األنشأتة ثالمهادرات التر يضأتلت يثا  ل  ال أإيد ر الو ير ثالمحلر يثدأ تواير المشأورة ثالمدمات  

 ثالد م يثدأ ييا  ماتمت مإلومات يشمي الاميت محورو اإن ا  ثيركز  ل  التيمية؛

ر قبيي تتبيغات اإل ترثنيات البيسية، ثم المة استمرار يرث  موانيت م تادة، م يالحظ - 54 
ت يولوجيأا المإلومأات ثارت أأأأأأأأأأأأأأارت ار اإنأمار المهكر، ثالتمفي  مر آثأار تغير الميأاخ، ثالتواصأأأأأأأأأأأأأأي  بر 
الشأأأأأأهكات ارجتما ية، ثالتيوع اللغاار ثاللغو ، ثاسأأأأأأتإما  ت يولوجيا الواقت اراترانأأأأأأر ثالحوسأأأأأأهة ثالمدمات  

نترنأل  ل  األجثزة المحمولأة ثتغأديم المأدمأات لأاسأأأأأأأأأأأأأتمأداي األجثزة المحمولأة، ثاألمر ال أأأأأأأأأأأأأحأاييأة، ث تأاحأة اإ 
 19ث    17ال يبرانر، ثالفاوة يير الاي ير، ثحماية الم وصية ثحرية التإبير  ل  اليحو المإرأ ار المادتير  

الضأأأعيفة، ث ماصأأأة األ فا   ، ثتمكير اسات الماتمت ( 5) مر الإثد الدثلر الماف لالحغو  المدنية ثال أأأياسأأأية
 ثالشها ، ثحما تثا، مر التإرة لالستغال  ثاإسا ة  ل  اإنترنل  ل  الم وف؛

ا  الامعيأة الإأامأة د أل ار الوثيغأة المتأاميأة لالسأأأأأأأأأأأأأأتإراة الإأاي لتيفيأم   يؤ لد من جلديلد - 55 
م لللمية  ، ثي أأأأأألّ ( 6) ت سأأأأأأيويام أأأأأأارات  مي الغمة الإالمية دل  ا  ُيإغد ميتد  الغمة الإالمية لماتمت المإلوما

الميتد  ار تإزيز التإاث  ثالشأأأأأأأراكة ثاريت ار ثتهاد  المبرات ثالممارسأأأأأأأات الايدة مر قبي جميت اصأأأأأأأحا   
 الم لحة ار ماا  ت مير ت يولوجيات المإلومات ثارت ارت ألنراة التيمية الم تدامة؛

، الم  اسأأتضأأااه ارتحاد 2020لإاي   غد ميتد  الغمة الإالمية لماتمت المإلومات  يالحظ - 56 
الدثلر لالت أأأأأأأأأأارت ثتأأأأأأأأأأارك ار تيظيمه ارتحاُد ثميظمة األمم المتحدة للتر ية ثالإلم ثاللغااة ث رناما األمم 

،  2020ا لو  سأأأأأأأأأأأأأأبتمبر    10دل     7المتحأأدة اإنمأأائر ثمؤتمر األمم المتحأأدة للتاأأارة ثالتيميأأة، ار الفترة مر  
رقمر ثالشأأأراكات الإالمية: م أأأارات الإمي الميبلغة  ر الغمة الإالمية لماتمت تحل مونأأأوع ”تإزيز التحو  ال

المإلومات مر اجي تحغيق الداأ التيمية الم أأأأأأأأأأأأأتدامةن، ثيالحظ ايضأأأأأأأأأأأأأا  غد ميتد  الغمة الإالمية لماتمت 
تحل مونأأأأأأأأأأأأأوع ”ت أأأأأأأأأأأأأمير ت يولوجيات   2021ايار ما و   21دل   17ار الفترة مر  2021المإلومات لإاي 

ومات ثارت أأأأأأأارت مر اجي ماتمإات ثاقت أأأأأأأادات تأأأأأأأاملة للاميت ثقادرة  ل  ال أأأأأأأمود ثم أأأأأأأتدامة:  المإل
م أأأأأأأأأأارات الإمي الميبلغة  ر الغمة الإالمية لماتمت المإلومات مر اجي تحغيق الداأ التيمية الم أأأأأأأأأأتدامةن،  

يتد  ثاإم أاك يزمامه ثيالحظ كمل،  ملية التشأاثر المفتوحة التر تثدأ دل  كفالة المشأاركة الواسأإة ار الم
 ؛  ل  نتا  ثاست

كد ار لتحد د التدايير  ( 7) مي أأر  م أأارات الإمي  ل  اسأأتمداي ختة  مي جيي  يشللةع - 57 
، ثيالحظ م أأفواة  2030الإملية رسأأتمداي ت يولوجيا المإلومات ثارت أأارت لإلسأأثاي ار تحغيق ختة  اي  

 لماتمت المإلومات التر ثنإتثا ثكارت األمم المتحدة؛لغمة الإالمية ا ميتد الداأ التيمية الم تدامة ل

 مي أأأأأأأر  م أأأأأأأارات  مي الغمة الإالمية  ل  كفالة الموا مة الدقيغة مت ختة  اي  يشلللللةع - 58 
 الحالية؛   يد اليظر ار ارنتالع لل ما  جد دة لتيفيم نتائا الغمة الإالمية، ثاغا لورياتثا ثمواردلا 2030

 __________ 

 (، المراقع21-ال  )د 2200انظر قرار الامعية الإامة  (5) 
 ع125 70انظر قرار الامعية الإامة  (6) 
 ، المراقعA/C.2/59/3انظر  (7) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/C.2/59/3
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المية الد وة التر ثجثتثا الامعية الإامة دل  جميت اصأأأأأأأأأأأأأحا  الم أأأأأأأأأأأأألحة    يك ر تأل د - 59 
اجي ددما  ت يولوجيا المإلومات ثارت ارت ار نثا تيفيم الداأ التيمية الم تدامة، ث لبثا الموجه دل   مر

كيانات األمم المتحدة التر تإمي  ل  تي أأأير م أأأارات  مي الغمة الإالمية ل ر ت أأأتإرة ختتثا ار ماا   
 ؛2030اإيالت ثختط  ملثا مر اجي د م تيفيم ختة  اي 

 
  دارة اإلنت نت   

نأأأأأأأأأأأأرثرة ا   تالت األمير الإاي،  ر  ريق  مليتير ميف أأأأأأأأأأأألتير، ما احر ته   ير د تأل د - 60 
الغمأة الإأالميأة مر نتأائا فيمأا  ت أأأأأأأأأأأأأأي لأددارة اإنترنأل، ا  الإمليأة المتوخ  ميثأا تإزيز التإأاث  ث غأد ميتأد   

 ددارة اإنترنل، ثي لم لل  الإمليتير يمكر ا  ت مي دحدالما األخر ؛

مر يرنأاما  مأي تونس لشأأأأأأأأأأأأأأل    72دل    67ث   37دل    34غرات  الف ير لد أي لللللللللا تلأل لد - 61 
   ؛( 8) ماتمت المإلومات

 ؛125 70مر قرار الامعية الإامة  65دل   55الفغرات  ير د  ذل  تأل د - 62 
 

 تر ي  التراون   

لللمية تإزيز التإاث  ار الم أأتغبي لتمكير الحكومات لغدر مت أأاث مر ارنأأتالع    مي للجّ  - 63 
للدثارلا ثم أأأأأأأأؤثلياتثا فيما  تإلق لغضأأأأأأأأايا ال أأأأأأأأياسأأأأأأأأة الإامة الدثلية المت أأأأأأأألة لاإنترنل، ثليس فيما  تإلق 

 لالشؤث  التغيية ثتؤث  التشغيي اليومية التر ر تؤثر ار قضايا ال ياسة الإامة الدثلية؛

الإمي الاار  الم  يضأأتلت له الفريق الإامي المإير يتإزيز التإاث ، الم  انشأألو   يالحظ - 64 
رئيس اللايأأة المإييأأة يت أأأأأأأأأأأأأأمير الإلم ثالت يولوجيأأا ألنراة التيميأأة،  ل  نحو مأأا  لبتأأه الامعيأأة الإأأامأأة  

يات لشأأأأأل  كيفية المضأأأأأر ار تيفيم التإاث  المإز   ل  اليحو المتوخ   ، لونأأأأأت توصأأأأأ 125 70قرارلا   ار
الاثات   يرناما  مي تونس، ثيالحظ ايضا ا  الفريق الإامي كفي المشاركة ال املة للحكومات ثنيرلا مر ار

 صاحهة الم لحة، ر سيما مر البلدا  اليامية، مت مرا اة جميت آرائثا ثخبراتثا المتيو ة؛

  2016ا  الفريق الإامي  غد خمس جل أأأأأأأات يير تأأأأأأأثر  ا لو  سأأأأأأأبتمبر    ي لللللايالحظ أ - 65 
ناقش خاللثا اإسأأأثامات المغدمة مر الدث  األ ضأأأا  ثالاثات األخر  صأأأاحهة   2018ثكانو  اللانر  يا ر  

 ؛125 70الم لحة،  ل  اليحو المي وف  ليه ار قرار الامعية الإامة 

الم   تضأأأأأمر دتأأأأأارات دل  الي أأأأأوف ال املة   ( 9) يتغرير رئيس الفريق الإامي  يحعط عجما - 66 
لاميت المغترحات ثاإسأأثامات، ثيإر   ر امتيانه للرئيس ثجميت المشأأاركير الم ر قدموا دسأأثامات ثسأأالموا 

 ار ا ما  الفريق الإامي؛

لأالتغأدي الايأد الأم  احر و الفريق الإأامأي ار الإأد أد مر الماأارت ث أالتوااق الأم    ي حل  - 67 
ر لشأأأأأأأأل  لإو الم أأأأأأأأائي، رنم اسأأأأأأأأتمرار ثجود آرا  متها ية لشأأأأأأأأل   دد مر الغضأأأأأأأأايا األخر ،   بدث انه ظث

 __________ 

 عA/60/687انظر  (8) 
 عE/CN.16/2018/CRP.3انظر  (9) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/60/687
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2018/CRP.3
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يإر ، ار لما ال أأأدد،  ر األسأأأ  ألنه تإمر  ل  الفريق الإامي التوصأأأي دل  اتفا  حو  التوصأأأيات  كما
 لشل  كيفية مواصلة تيفيم التإاث  المإز   ل  اليحو المتوخ  ار يرناما  مي تونس؛

 
 دارة اإلنت نت ماتدى     

لللمية ميتد  ددارة اإنترنل ثثر ته لا تهارو ميتد  للحوار يير اصأأحا  الم أألحة    مي للجّ  - 68 
ذل، المياقشأأة   ار مر يرناما  مي تونس، لما  72المتإدد ر لشأأل  م أأائي تأأت ،  ل  اليحو الوارد ار الفغرة 

 ارة اإنترنل؛لشل  قضايا ال ياسة الإامة المتإلغة لالإياصر الرئي ية ار دد

الأأم  قررت فيأأه تمأأد أأد ثريأأة ميتأأد  ددارة    125 70دل  قرار الامعيأأة الإأأامأأة    يشللللللللل   - 69 
سيوات اخر ،  يهغر للميتد  ا   واصي خاللثا دحرا  تغدي ار  رائق الإمي ثار مشاركة  10اإنترنل لمدة  

 ث  ال لة مر البلدا  اليامية؛اصحا  الم لحة ذ

ييشأأأأأأأأأأو  مهادرات لميتد  ددارة اإنترنل  ل  ال أأأأأأأأأأإيد ر الو ير ثاإقليمر تتمم   مي للللللجّ  - 70 
مة؛ الميظم  جميت الميا ق ثتإالا قضايا ددارة اإنترنل التر لثا المية ثاثلوية للبلد ار  اث الميتغة الميظ 

الأم  د أل فيأه الامعيأة الإأامأة اللايأة المإييأة  125  70دل  قرار الامعيأة الإأامأة  يشللللللللل    - 71 
يت أأأأأأأأأأأأأمير الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية دل  ا  تولر، ار د ار تغاريرلا الميتظمة، ار تهار الواجل لتيفيم  

 ؛( 10) للاية   الفريق الإامي المإير لددخا  تح ييات  ل  ميتد  ددارة اإنترنل التالت التوصيات الواردة ار تغرير  

 غأد ارجتمأاع المأامس  شأأأأأأأأأأأأأأر لميتأد  ددارة اإنترنأل، الأم  نظم  ل  تأأأأأأأأأأأأأأهكأة   يالحظ - 72 
، تحل  يوا  ”اإنترنل مر اجي تحغيق قدرة  2020تشأأأأأأرير اللانر نوامبر    17دل   2اإنترنل ار الفترة مر  

  ل  ال مود ثالتضامر فيما يييثمن؛ الهشر

لإغد ارجتماع ال أأأادس  شأأأر لميتد  ددارة اإنترنل المغرر ا  ت أأأتضأأأيفه حكومة   ي ح  - 73 
، ثيالحظ ا  التوصأأأأأأيات الواردة 2021كانو  األث  دي أأأأأأمبر  10دل   6يوليدا ار كاتوايت أأأأأأه ار الفترة مر 

ل  ميتد  ددارة اإنترنل تؤخم ار ار تهار ار الإملية تغرير الفريق الإامي المإير لددخا  تح أأأأأأأأأأأأييات   ار
 التحضيرية لالجتماع؛

، ار لما ال أأأأأأيا ، لالتغدي الم أأأأأأتمر المحر  ار  مي ميتد  ددارة اإنترنل ي ح  أي للللا - 74 
يير الأدثرات فيمأا  تإلق لأالترائق الممتلفأة لر ط مليأار ن أأأأأأأأأأأأأأمأة اخر  لأاإنترنأل، ثارئتالاأات الأد يأاميأة،   فيمأا

ثميتديات ااضأأأأأأأأي الممارسأأأأأأأأات ثتمكييثم مر الوصأأأأأأأأو  دليثا، ث الم أأأأأأأأالمات التر تغدمثا الميتديات الو يية  
 ثاإقليمية إدارة اإنترنل؛

 
 سبل الم ي قدما   

لكيأأانأأات األمم المتحأأدة مواصأأأأأأأأأأأأأألأأة التإأأاث  الفإأأا  ار تيفيأأم نتأأائا الغمأأة الإأأالميأأة    يه ل  - 75 
ثمتالإتثا  ر  ريق ميظومة األمم المتحدة، ثاتماذ المتوات الال مة إقامة ماتمت مإلومات يشأأأأأمي الاميت 

مائية المتفق  ليثا  محورو اإن أأأا  ثيركز  ل  التيمية ثارلتزاي يمل،، ثال ياي يدثر محفز لتحغيق األلداأ اإن 
 ؛2030دثليا، لما ايثا األلداأ الواردة ار ختة  اي 

 __________ 

 (10) A/67/65-E/2012/48  ثA/67/65/Corr.1-E/2012/48/Corr.1ع 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/67/65
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لاميت اصأأأأأأحا  الم أأأأأألحة مواصأأأأأألة د ال  ارلتماي،  ل  سأأأأأأبيي األثلوية، لثدأ    يه   - 76 
الفاوات الرقمية، لممتل  اتكالثا، ثتيفيم استراتيايات سليمة ت ثم ار تتوير الحكومة اإل ترثنية، ثار   سد

ركيز  ل  سأأأأأأأأياسأأأأأأأأات ثتتبيغات مرا ية للفغرا  فيما  تإلق يت يولوجيا المإلومات ثارت أأأأأأأأارت،  مواصأأأأأأأألة الت 
ار ذل، دتاحة الوصأأأأأأأو  دل  تأأأأأأأهكات اليتا  الإريو  ل  م أأأأأأأتو  الغا دة الشأأأأأأأإبية، يثدأ تضأأأأأأأييق   لما

 الفاوات الرقمية يير البلدا  ثداخلثا مر اجي ييا  ماتمإات المإلومات ثالمإراة؛

جميت اصأأأحا  الم أأألحة  ل  د ال  األثلوية رسأأأتحدا  نثا ايت ارية تحفز دتاحة   يحث - 77 
الثياكي األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية لليتا  الإريو للاميت يت لفة مي أأأأأأأأورة ار البلدا  اليامية، ثاسأأأأأأأأتإما  خدمات اليتا   
الإريو المياسأأأأأأأأأأهة لضأأأأأأأأأأما  تتوير ماتمت مإلومات يشأأأأأأأأأأمي الاميت محورو اإن أأأأأأأأأأا  ثيركز  ل  التيمية 

  يق الفاوات الرقمية دل  ادن  حد؛ثلتضي 

لاميت الاثات صأأأأاحهة الم أأأألحة تثيسة ييسة سأأأأياسأأأأاتية مواتية لالسأأأأتلمار ثتإزيز    يه   - 78 
التإاث  ثالشأأراكة يير الغتا ير الإاي ثالماف مر اجي ارسأأتلمار الم أأتداي ار الثياكي األسأأاسأأية لت يولوجيا 

، ثالمحتو ، ثالمثارات الرقمية، ثذل، يثدأ نأأأأأأأأأأما  دمكانية المإلومات ثارت أأأأأأأأأأارت، ثتتبيغاتثا ثخدماتثا
  ارت ا  اإل ترثنر الفإا  الال ي لتإزيز الداأ التيمية الم تدامة؛

لالميظمات الدثلية ثاإقليمية ا  تواصأأأأي لانتظاي تغييم مد  ثصأأأأو  الدث  الشأأأأامي   يه   - 79 
ذلأ،، يثأدأ دتأاحأة ارف مت أااسأة ليمو قتأا أات    دل  ت يولوجيأا المإلومأات ثارت أأأأأأأأأأأأأأارت ثتغأديم تغأارير  ر

  ت يولوجيا المإلومات ثارت ارت ار البلدا  اليامية؛

جميت البلأأدا   ل  يأأم  جثود ملموسأأأأأأأأأأأأأأأة للواأأا  لأأالتزامأأاتثأأا لموجأأل ختأأة  مأأي   يحللث - 80 
   ؛( 11) الالا ال ادرة  ر المؤتمر الدثلر اللالط لتمويي التيمية اديس

المية مؤتأأأأأأأرات ت يولوجيا المإلومات ثارت أأأأأأأارت ار ن أأأأأأأق ييانات مفتوحة    يك ر تأل د - 81 
كلداة رصأأد ثتغييم ل ياس الفاوة الرقمية يير البلدا  ثداخي الماتمإات ي أأترتأأد يثا صأأانإو الغرار لد  ثنأأت 

المية توحيد  ال أياسأات الإامة ثارسأتراتيايات المتإلغة لالتيمية ارجتما ية ثاللغافية ثارقت أادية، ثيشأدد  ل 
مؤتأأأرات موثو  يثا تحد  لانتظاي ثالموا مة يييثا، ثيشأأأدد  ل  المية البيانات الم أأأيفة ح أأأل نوع الايس  

 للم المة ار سد الفاوة الرقمية يير الاي ير؛

لأأأللميأأأة دثر ادثات ال يأأأاس ثالرصأأأأأأأأأأأأأأأأأد الرقميأأأة التر تأأأد م تإميم ثقيأأأاس الأأأداأ   يق  - 82 
 الم تدامة؛ التيمية

المية تهاد  ااضأأأي الممارسأأأات  ل  جميت الم أأأتويات، ثيشأأأات، مت الت أأأليم    يك ر تأل د - 83 
لالم أتو  الممتا  لتيفيم المشأاريت ثالمهادرات التر تإز  الداأ الغمة الإالمية، جميته اصأحا  الم ألحة  ل  

 ملية التغييم للغمة  ت أأأأمية مشأأأأاريإثم للمشأأأأاركة ار م أأأأالغة جائزة الغمة الإالمية ال أأأأيوية كاز  ر  تازا مر 
 الإالمية، ثيحيط  لما ار الوقل ذاته لالتغرير  ر التاار  الياجحة ار د ار الغمة الإالمية؛

 __________ 

 ، المراقع313 69 قرار الامعية الإامة (11) 
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لمؤسأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأات األمم المتحأأدة ثنيرلأأا مر الميظمأأات ثالميتأأديأأات ذات ال أأأأأأأأأأأأأألأأة    يه ل  - 84 
المإلومات ثارت أأارت  ت أأتإرة، ثاغا ليتائا الغمة الإالمية، الميثايات المونأأو ة لمؤتأأرات ت يولوجيا   ا 

 ل ورة دثرية، آخمة ار ا تهارلا اختالأ م تويات التيمية ثالظرثأ الو يية، ثمر ثم ادنه:

يشأات الدث  األ ضأا   ل  جمت البيانات ذات ال ألة يت يولوجيا المإلومات ثارت أارت   )ا( 
ترية، ثالتإاث  مت البلدا   ل  ال أأأأأأأأأإيد الو ير، ثتهاد  المإلومات لشأأأأأأأأأل  دراسأأأأأأأأأات الحارت اإارادية الغ

 األخر  ار د ار يراما التهاد  ار ماا  ييا  الغدرات؛

يشأأأات مؤسأأأ أأأات األمم المتحدة ثنيرلا مر الميظمات ثالميتديات ذات ال أأألة  ل  تغييم  ) ( 
 اثر ت يولوجيا المإلومات ثارت ارت ار التيمية الم تدامة؛

ل ياس اسأأأتمداي ت يولوجيا المإلومات ثارت أأأارت    الحظ مت التغد ر  مي الشأأأراكة المإيية  ) (  
التر توار مإلومات  ر ارتاالات ثاإح أا ات الحد لة لشأل    قياس التتور الرقمر ألنراة التيمية، ثسأل ألة  

الوصأو  دل  ت يولوجيا المإلومات ثارت أارت ثالغدرة  ل  تحمي ت لفتثا ثتتور ماتمإات المإلومات ثالمإراة 
 الإالم، لما ار ذل، مؤتر تيمية ت يولوجيا المإلومات ثارت ارت؛  ار جميت انحا  

يشأأأأأأات الشأأأأأأراكة المإيية ل ياس ت يولوجيا المإلومات ثارت أأأأأأارت ألنراة التيمية  ل   )د( 
مواصأأألة متالإة مغررات اللاية اإح أأأائية ذات ال أأألة لشأأأل  دح أأأا ات ت يولوجيا المإلومات ثارت أأأارت  

ت  الية الاودة ثح ية التوقيل ار ماا  ت يولوجيا المإلومات ثارت ارت ثت مير ألنراة دنتا  دح ا ا
 الفوائد الممكر جييثا مر استمداي البيانات الضممة ألنراة اإح ا ات الرسمية؛

الماتمته الدثلر دل  تغديم تبر ات لل أيدث  ارسأتسمانر الماف الم  انشألو مؤتمر   يدعو - 85 
ثالتيمية لد م ا ما  ارسأأأأأأأأأأأتإراة ثالتغييم التر تغوي يثا اللاية المإيية يت أأأأأأأأأأأمير الإلم   األمم المتحدة للتاارة

ثالت يولوجيأا ألنراة التيميأة فيمأا  تإلق لمتأالإأة نتأائا الغمأة الإأالميأة، ميولأا ار الوقأل نف أأأأأأأأأأأأأأأه مت التغأد ر 
  لثما ال يدث ؛ت سوي را ثايليدا ثالوريات المتحدة األمريكية لالد م المالر المغدي مر حكوما

لل  تإغد الامعية اجتما ا  125 70دل  ارقتراا الوارد ار قرار الامعية الإامة   يشلللللللل   - 86 
  ؛2025رفيت الم تو  لشل  ارستإراة الشامي لتيفيم نتائا الغمة الإالمية ار  اي 

لمياقشة التر اجرتثا اللاية المإيية يت مير يتغرير األمير الإاي ث ايحعط عجما مع التقدي    - 87 
 الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية لشلنه ار دثرتثا الرالإة ثالإشرير؛

 ل  المية اليثوة يتثيسة ماتمت مإلومات تامي للاميت، مت د ال  التماي خاف    يشدد - 88 
ثار تهأارات  ااوة اليتأا  الإريو، مت مرا أاة ار تهأارات المأاصأأأأأأأأأأأأأأة لأالبلأدا  اليأاميأةل أأأأأأأأأأأأأأد الفاوة الرقميأة ث 

 الاي انية ثاللغافية ثالمتإلغة لالشها  ثنيرلم مر الفسات الياق ة التمليي؛

اصأأأأأأأأأأأألة الحوار ثالإمي لتحغيق تإاث  مإز   ل  اليحو المتوخ  ار يرناما دل  مو   يدعو - 89 
  تونس؛  مي

دل  األمير الإاي ا  يغدي سأأأأأأأأأأأأأأيويا دل  اللاية المإيية يت أأأأأأأأأأأأأأمير الإلم ثالت يولوجيا    يججل  - 90 
ألنراة التيمية تغريرا  ر تيفيم التوصأأيات الواردة ار لما الغرار ثار قرارات المالس األخر  المتإلغة يتغييم 

التغدي المحر  كما ثنو ا ار تيفيم نتائا الغمة الإالمية ثمتالإتثاع

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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  ار الثانيمش وع الق  
 ت     الرجم والتكاولوجعا واال تكار ألغ اض التامعة  

 
 ، ن المةجس االقتصادي واالجتماعي 

لالدثر الم  تؤديه اللاية المإيية يت أأأأأأأمير الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية، يوصأأأأأأأفثا    م   ي لللللجّ  
ثالت يولوجيا ثاريت ار ألنراة التيمية، ثجثة التي أأأأأأأأأأأأأيق  حاملة لوا  األمم المتحدة ار ماا  ت أأأأأأأأأأأأأمير الإلم 

التالإة لألمم المتحدة المإيية يت أأأأأأأأأمير الإمي ثالت يولوجيا ثاريت ار ألنراة التيمية، ار تحليي ال يفية التر 
يمكر يثا للإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار، لما ار ذل، ت يولوجيا المإلومات ثارت أأأأأأأأأأأأارت، ا  ت و   ياصأأأأأأأأأأأأر 

، مر خال  الإمي لملالة محفي للتمتيط ارسأأأأتراتيار، ثتهاد  ( 1) 2030ر لمتة التيمية الم أأأأتدامة لإاي تمكي 
الدرثس الم أأأأتفادة ثااضأأأأي الممارسأأأأات، ثتواير نظرة اسأأأأتشأأأأرافية لشأأأأل  ارتاالات الفائغة األلمية ار ماا   

 أأأأأأأأاد ثالبيسة ثالماتمت، ثتوجيه ارنتهاو  الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ار الغتا ات الرئي أأأأأأأأية المتمللة ار ارقت 
 دل  الت يولوجيا الاد دة ثالياتسة،

لالدثر ثاإسأثاي األسأاسأيير للإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ار ييا  الغدرة الو يية  ل    م أي لاوإ  ي لجّ  
 الم تدامة، المياا ة ار ارقت اد الإالمر ثالحفال  ليثا ثار الت د  للتحديات الإالمية ثتحغيق التيمية

لالدثر األسأأأأأأأاسأأأأأأأر لت يولوجيا المإلومات ثارت أأأأأأأارت ار تإزيز ثت أأأأأأأمير الإلم  م  ذل وإ  ي لللللجّ  
 ثالت يولوجيا ثاريت ار لا تهارلا  ياصر تمكير للتيمية،

 125 70ثقرار الامعية الإامة    ( 2) 2005دل  الوثيغة المتامية لمؤتمر الغمة الإالمر لإاي  وإ  يشل   
المإيو  ”الوثيغة المتامية لالجتماع الرفيت الم أأأتو  للامعية الإامة    2015كانو  األث  دي أأأمبر  16المؤرخ 

لّ  م ايثمأا لأل  للإلم لشأأأأأأأأأأأأأأأل  ارسأأأأأأأأأأأأأأتإراة الإأاي لتيفيأم نتأائا الغمأة الإأالميأة لماتمت المإلومأاتن اللأم ر سأأأأأأأأأأأأأأُ
ثالت يولوجيا، لما ار ذل، ت يولوجيا المإلومات ثارت أأأأأأارت، دثرا لال  األلمية ار تحغيق األلداأ اإنمائية 

 المتفق  ليثا دثليا، ث ذ يإيد تلكيد ارلتزامات الواردة ايثا،

دل  دخو  اتفا  لاريس المإتمد لموجل اتفاقية األمم المتحدة اإ ارية لشأأل  تغير   وإ  يشلل   أي للا 
 ،( 3) 2016تشرير اللانر نوامبر   4ياخ حيز اليفاذ ار الم

 دل  ا  مؤتمر األمم المتحدة للتاارة ثالتيمية يإمي يوصفه امانة اللاية، وإ  يش    ذل  

 ث  دي أأأأأأأأأأأمبركانو  األ 19المؤرخ  229 74لل  الامعية الإامة تأأأأأأأأأأأاإل، ار قرارلا   موإ  ي لللللللجّ  
المتإلق يت أأأأأأأأأأأأأمير الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ألنراة التيمية، مؤتمر األمم المتحدة للتاارة ثالتيمية    2019
 واصأأأي دجرا  اسأأأتإرانأأأات ال أأأياسأأأات المتإلغة لالإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار يثدأ م أأأا دة البلدا    ل  ا 

ا  ال أأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأات المتإلغأة لأالإلم ثالت يولوجيأا ثاريت أار ار  اليأاميأة  ل  تحأد أد التأدايير الال ي اتمأاذلأا إدمأ 
 استراتياياتثا اإنمائية الو يية، ثكفالة د م لمو ال ياسات ثالبراما لمتط التيمية الو يية،

 __________ 

 ع1 70قرار الامعية الإامة  (1) 
 ع1 60قرار الامعية الإامة  (2) 

 ، المراقع21- ي ا1، المغرر FCCC/CP/2015/10/Add.1انظر  (3) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/74/229
https://undocs.org/ar/A/RES/74/229
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
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  2015تمو   وليه   22المؤرخ   242 2015دل  مغرر المالس ارقت أأأأاد  ثارجتما ر   وإ  يشللل   
، ث ل  2020ارسأأأأأأأتشأأأأأأأار  للغضأأأأأأأايا الاي أأأأأأأانية التالت للاية حت   اي الم   يص  ل  تمد د ثرية المالس  

المؤرخير  219 70ث   213 70ث   2015كانو  األث  دي أمبر  17المؤرخ   132 70قرارات الامعية الإامة 
التر تت أأأأأأأد   ل  التوالر للإ هات التر تحو  دث  ثصأأأأأأأو  المراة ثالفتاة   2015كانو  األث  دي أأأأأأأمبر  22

  ل  قدي الم اثاة دل  الإلم ثالت يولوجيا، ثإدما  الميظور الاي انر ار ال ياسات ثالبراما اإنمائية،

ارسأأأأأتيتاجات المتفق  ليثا للاية ثنأأأأأت المراة لشأأأأأل  تمكير المراة اقت أأأأأاديا دل    وإ  يشللل   أي لللا 
ثاكدت ايثا جملة امور   ( 4)  الم الإمي ااخم ار التغير، التر ا تمدتثا اللاية ار دثرتثا الحادية ثال أأأأأأتير ار

يوجه خاف تإزيز    ميثا الحاجة دل  ددارة التغيير الت يولوجر ثالرقمر لتمكير المراة اقت أأأأاديا، ألنراة ميثا
قأدرات البلأدا  اليأاميأة، لتيأة تمكير المراة مر ت أأأأأأأأأأأأأأمير الإلوي ثالت يولوجيأا ألنراة التمكير ارقت أأأأأأأأأأأأأأأاد   

  الم الإمي ااخم ار التغير، ار

دل  الوثيغأة المتأاميأة للميتأد  لإيوا  ”ارسأأأأأأأأأأأأأأتلمأار ار المراة ثالفتأاة ار ميأدا  الإلوي   وإ  يشللللللللل   
  2019تأأأأأأأأأأهاف ابرا ر  12ث   11اجي اليمو األخضأأأأأأأأأأر الشأأأأأأأأأأامي للاميتن، الم   غد ار نيويورك  ومر  مر

 ، ( 5) لالحتفا  لاليوي الدثلر للمراة ثالفتاة ار ميدا  الإلوي

يية يت مير الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية ار حلغة الإمي  ر تتبيق دل   مي اللاية المإ وإ  يش     
 ،2019  كانو  اللانر  يا ر   18ميظور جي انر  ل  الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار، التر  غدت ار ايييا ار  

لللمية توخر مإالاة ممتل  جوانل الفاوات الرقمية، ر سأأأأأأأأيما الفاوة الرقمية يير   وإ  يحعط عجما 
لاي أأأأأأأأير، ار سأأأأأأأأياسأأأأأأأأات ث راما تيمية الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار،  ل  اليحو الم  تترقل دليه الشأأأأأأأأراكة  ا

 التر ا لغتثا مامو ة الإشرير،  eSkills4Girls#ثمهادرة   EQUALSالإالمية 

دا  المهادرات الرامية دل  تإزيز دثر المراة ار ماا  الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ار البل وإ  يشلللةع 
اليون أأأأأأأأأكو للمراة ار ماا  الإلوي، ث رناما الزمارت للي أأأأأأأأأا  ار يداية   -اليامية، لما ار ذل، جوائز لوريا  

م أأأأأأأأأأأأأأيرتثر المثييأة التأالت لميظمأة الإأالم اليأامر للمراة ار ماأا  الإلوي، ثجوائز كوامر ن رثمأا للتميز الإلمر 
 للمراة التالإة لالتحاد األاريغر،

درات مر قبيي التإليم األسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأر، ثالإلم، ثالت يولوجيا، ثالمثارات الثيدسأأأأأأأأأأأية لل  الغ موإ  ي لللللللجّ  
ثالريانأأأأأأأأأأيات، ثمثارات الت أأأأأأأأأأميم ثاإدارة ثتيظيم المشأأأأأأأأأأاريت، محورية لفإالية اريت ار، ثل يثا نير مو  ة  

ة الح أأأأأأأأو   لالت أأأأأأأأاث  يير البلدا ، ثا  تواار تإليم جيد ار ماارت الإلم ثالت يولوجيا ثالريانأأأأأأأأيات ث مكاني 
 ليأه ثالغأدرة  ل  تحمأي ت أاليفأه ار مراحأي التإليم اريتأدائر ثاللأانو  ثالاأامإر،  وامأي ر ني   يثأا ثييهغر  
 تإزيزلا ثتي يغثا ث  تاؤلا األثلوية، لتية تثيسة ييسة اجتما ية مواتية لليثوة لالإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار،

 الميا:   ، المإيو  ”تحويي 2015ا لو  سأأبتمبر    25المؤرخ  1  70دل  قرار الامعية الإامة وإ  يشلل     
ن، الأم  ا تمأدت فيأه الامعيأة مامو أة مر األلأداأ ثالغأايأات الإأالميأة  2030ختأة التيميأة الم أأأأأأأأأأأأأتأدامأة لإأاي  

 ،التحو   ركز  ل  الياس ثتفضر دل  الشاملة ثالهإيدة المد  المتإلغة لالتيمية الم تدامة، التر ت 

 __________ 

 ، الف ي األث ، الفرع ال ع(E/2017/27) 7، الملحق رقم 2017 الوثائق الرسمية للمالس ارقت اد  ثارجتما ر، (4) 
 (5) A/73/798المراق األث ع ، 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/132
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الدثر األسأأأأاسأأأأر للإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ثلت يولوجيا المإلومات ثارت أأأأارت ار تحغيق   وإ  يدرك  
 دد مر الداأ التيمية الم أتدامة، ث ذ ي ألط الضأو   ل  دثر الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار، دل  جانل ت يولوجيا  

 مر اجي مواصلة الت د  للتحديات الإالمية،  2030امي تمكير لمتة  اي  المإلومات ثارت ارت، كإو 

المتإلق لمتأة  مأي    2015تمو   وليأه    27المؤرخ    313  69دل  قرار الامعيأة الإأامأة  وإ  يشللللللللل     
 ، ة، ث ذ يشير ايضا دل  دنشا  آلية تي ير الت يولوجيااديس الالا ال ادرة  ر المؤتمر الدثلر اللالط لتمويي التيمي 

 ل  الم المة التر يمكر ا  تغدمثا اللاية المإيية يت مير الإلم ثالت يولوجيا ألنراة    وإ  ي جط ال و   
التيمية الية تي أأير الت يولوجيا، مت مرا اة الورية الميو ة له ار تإزيز التإاث  ثالشأأراكات يير اصأأحا  الم أألحة 

ال أأأأأأياسأأأأأأات يير الدث    ماا   لمتإدد ر مر خال  تهاد  المإلومات ثالمبرات، ثااضأأأأأأي الممارسأأأأأأات ثالمشأأأأأأورة ار ا 
األ ضأأأأأأا  ثالماتمت المدنر ثالغتاع الماف ثاألثسأأأأأأاف الإلمية ثكيانات األمم المتحدة ثالاثات األخر  صأأأأأأاحهة  

 ، يولوجيا ثاريت ار الم لحة مر اجي تحغيق الداأ التيمية الم تدامة يد م مر الإلم ثالت 

 كانو  األث  دي أأأأأمبر 20المؤرخ  228 72دل  ا  الامعية الإامة تأأأأأافإل، ار قرارلا   وإ  يشلللل   
ثختأأة  مأأي اديس الأأالأأا، لأأالتإأأاث  الأأدثلر   2030، اللايأأة  ل  ا  تيثو، ثاغأأا لرثا ختأأة  أأاي  2017

 ت مير الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية،ميدا   ار

دل  ا  الامعية الإامة تأأأافإل، ار الغرار ذاته، اللاية  ل  مياقشأأأة ثاسأأأت شأأأاأ    وإ  يشلل   أي للا 
نماذ  تمويي ايت ارية كوسأيلة رجتما  جثات جد دة مر اصأحا  الم ألحة ثالمبت رير ثم أادر راس الما   

لتإاث   ارسأأأأأأأأأأأأأأتلمار  الال ي لماارت الإلم ثالت يولوجيا ثالثيدسأأأأأأأأأأأأأأة ثإيااد حلو  م أأأأأأأأأأأأأأتيدة دل  اريت ار، لا
 الميظمات األخر ، ح ل ارقتضا ، مت

  2030ا  التغير الت يولوجر ال أأأأأأأأأأأأريت يمكر ا  ي أأأأأأأأأأأأثم ار التإايي يتحغيق ختة  اي   وإ  يالحظ 
 ريق تح أأير الدخو  الح ي ية، ث تاحة نشأأر حلو  جد دة للإ هات ارقت أأادية ثارجتما ية ثالبيسية  ل    ر

لر تأمور للمشأاركة ار الحياة ارجتما ية ثارقت أادية، ثارسأتإانأة  نحو اسأرع ثاثسأت نتاقا، ثد م اتأكا  اك
انماف اإنتا  الضأأأأأارة لالبيسة للنماف اكلر اسأأأأأتدامة، ثتزثيد ثانأأأأأإر ال أأأأأياسأأأأأات للدثات قوية لت أأأأأميم   ر

 التدخالت اإنمائية ثالتمتيط لثا،

ميأة، مأا  زيأد لأالتأالر  ا  الت يولوجيأا الاأد أدة تملق ارصأأأأأأأأأأأأأأأا جأد أدة للإمأي ثالتي   وإ  يالحظ أي لللللللللا 
التلأل  ل  المثأارات ثال فأا ات الرقميأة، ث ذ يشأأأأأأأأأأأأأأدد  ل  الميأة ييأا  المثأارات ثال فأا ات الرقميأة، ل ر  مر

 ت و  الماتمإات قادرة  ل  الت ي  مت التغيرات الت يولوجية ثارستفادة ميثا،

 17 73 ث 2017كانو  األث  دي أأأمبر  22المؤرخ   242 72دل  قرار  الامعية الإامة وإ  يشلل    
، الم   لبل فيه الامعية دل  آلية تي أأأأأأير الت يولوجيا ث ل  اللاية،  2018تشأأأأأأرير اللانر نوامبر   26المؤرخ 

 ال  ار تهأار الواجل ألثر التغيرات الت يولوجيأة ال أأأأأأأأأأأأأأريإأة  ر  ريق المالس ارقت أأأأأأأأأأأأأأاد  ثارجتمأا ر، د
 الرئي ية  ل  تحغيق الداأ التيمية الم تدامة، كي ار حدثد ثر ته ثمواردو المتاحة،

لإمأي اللايأة فيمأا  تإلق لمونأأأأأأأأأأأأأأو يثأا ذث  األثلويأة الراليير ثلمأا، ”اسأأأأأأأأأأأأأأتمأداي الإلم   وإ  ي حل  
مر الداأ التيمية الم أأأأأأأتدامة، المتإلق لال أأأأأأأحة الايدة  3ل  الثدأ ثالت يولوجيا ثاريت ار ل أأأأأأأد الفاوة لشأأأأأأأ 

 ثالرااون ث ”ت مير تغيية سل لة ال تي مر اجي التيمية الم تدامة: اااا  ثالتحدياتن،

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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دل  د ار ارسأأأأتإرانأأأأات الو يية لل أأأأياسأأأأات المتإلغة لالإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار الم  وإ  يشلل     
دة للتاارة ثالتيمية مر اجي م أأأأأأا دة البلدا  ار تح أأأأأأير موا مة سأأأأأأياسأأأأأأات الإلم ثنأأأأأأإه مؤتمر األمم المتح

 ،( 6) ثالداأ التيمية الم تدامة 2030ثالت يولوجيا ثاريت ار مت ختة  اي 

 لضأأأأأأأرثرة اتهاع ُنثا ايت ار تلبر احتياجات الماتمإات الفغيرة ثالشأأأأأأأإبية ثالمثمشأأأأأأأة ار موإ  ي لللللجّ  
ثالمتغدمة، مت حماية يياناتثم الشأم أية مر دسأا ة اسأتمداي ثاحتراي مل ية البيانات الشأم أية،  البلدا  اليامية 

ثتشأأأأركثا ار  مليات اريت ار ثتدما ييا  الغدرات ار ماارت الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار لا تهارلا  ي أأأأرا 
 ثالثيسات التيظيمية،حيويا ار ختط التيمية الو يية، ل بي ميثا التإاث  يير الو ارات المإيية 

لللمية حماية البيانات ثالم أأأأأأأأأوصأأأأأأأأأية ار سأأأأأأأأأيا  ت أأأأأأأأأمير الإلم ثالت يولوجيا   م أي للللللاوإ  ي للللللجّ  
 التيمية، ألنراة

لل   مليات اسأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأراأ آاا  الت يولوجيا ثتغييمثا، لما ار ذل، الت يولوجيات   م  ذل وإ  ي للللللللجّ  
ر ال أأياسأأات ثاصأأحا  الم أألحة ار تيفيم ختة  المرا ية للميظور الاي أأانر ثللبيسة، يمكر ا  ت أأا د ثانأأإ

، مر خال  كشأأأأ  التحديات ثالفرف التر يمكر مإالاتثا مر الياحية ارسأأأأتراتياية، ث لنه  يهغر  2030 اي 
 تحليي اتاالات الت يولوجيا، مت مرا اة ال يا  ارجتما ر ارقت اد  لشكي ا م،

تؤد  دثرا اسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأيا   ( 7) مية المتتورة لشأأأأأأأأأكي جيدلل  اليظم اإيكولوجية اريت ارية ثالرق  موإ  ي للللللجّ  
 التيمية الرقمية الفإلية ثار تي ير الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار، ار

يتزا د جثود الت امي  ل  ال أأإيد اإقليمر ار جميت انحا  الإالم ث الهإد اإقليمر   م أي للاوإ  ي للجّ  
 لم ائي الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار المرتهط يمل،،

دل  الوثيغأأة المتأأاميأأة لمؤتمر األمم المتحأأدة للتيميأأة الم أأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة الأأم   غأأد ار ريو   إ  يشللللللللل  و  
، المإيونأة ”الم أأأأأأأأأأأأأأتغبأي الأم  ن أأأأأأأأأأأأأأبو 2012حزيرا   ونيأه   22دل   20جأانيرث، البرا يأي، ار الفترة مر   د 
 ذل، ما ثرد ايثا مر مهادئ، ار ، لما( 8) دليهن

ار ث يادته، ثر سأأأأأأأأيما ار البلدا  اليامية، د ما أللداأ  لضأأأأأأأأرثرة حشأأأأأأأأد التمويي لاليت   موإ  ي لللللجّ  
 التيمية الم تدامة،

لل  الياس ار جميت انحا  الإالم  تضأررث  مر جرا  ال أدمات، يد ا مر األ مات  م أي لاوإ  ي لجّ  
ارقت أأادية ثثصأأور دل  حارت التوارئ ال أأحية، ثمر اليزا ات ارجتما ية ثالحرث  دل  ال وار  الياجمة  
  ر األختار التبيعية، ث ل  لمو ال دمات لثا تلثير تد د  ل  دحرا  تغدي نحو تحغيق التيمية الم تدامة،

، 2020ا لو  سأأأأأأأأبتمبر  11المؤرخ   306 74دل  ا  الامعية الإامة الايل، ار قرارلا   وإ  يشللللل   
لالدث  األ ضأأا  ث اميت الاثات المإيية ذات الم أألحة ا  تشأأات مهادرات الهحط ث يا  الغدرات، ثا  تإز  
التإأاث  ار ماأارت الإلوي ثاريت أار ثالت يولوجيأات ثالم أأأأأأأأأأأأأأا أدة التغييأة ثتهأاد  المإأارأ، ثار ارسأأأأأأأأأأأأأأتفأادة 

 أيق فيما يير االيات الغائمة، ثر سأيما مت البلدا  اليامية،  ل  اسأس  ذل، كله، يوسأائي ميثا تح أير التي  مر
 __________ 

 عUNCTAD/DTL/STICT/2019/4، الوثيغة مؤتمر األمم المتحدة للتاارة ثالتيمية (6) 

اإيكولوجية الرقمية مكونات مر قبيي الثياكي األسأأأأاسأأأأية الت يولوجية، ثالثياكي األسأأأأاسأأأأية للبيانات، ثالثياكي األسأأأأاسأأأأية  تشأأأأمي اليظم   (7) 
 المالية، ثالثياكي األساسية المؤس ية، ثالثياكي األساسية الهشريةع

 ، المراقع288 66قرار الامعية الإامة  (8) 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/306
https://undocs.org/ar/A/RES/74/306
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التإاث  ثالتي أيق ثالشأفافية، ثثاق الشأرثف المتفق  ليثا، ار د ار مواجثة جائحة مرة ايرثس كورثنا   مر
 ( ثار ااق تحغيق الداأ التيمية الم تدامة،19-)كوايد

 ار ار ييا  ماتمإات قادرة  ل  الت ي   ر  ريق  لم أأأأأأأأأالمة الإلم ثالت يولوجيا ثاريت  موإ  ي للللللجّ  
ايثم اكلر الفسات نإفا، يوسائي ميثا توسيت نتا  الح و   ل  التإليم  رتمكير الياس ث سماع صوتثم، لم

ثالر اية ال أأأأأأأأأأأأحية، ثرصأأأأأأأأأأأأد المما ر البيسية ثارجتما ية، ثالر ط يير الياس، ثتمكير نظم اإنمار المهكر، 
 د ، ثالتيمية ارقت ادية، مت اليظر ار ااثار ال لبية  ل  البيسة،ثحفز التيويت ارقت ا

اإناا ات ال بيرة ث مكانات اإسأأأأأأأثاي المتواصأأأأأأأي للإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ثلت يولوجيا  وإ  يالحظ 
 المإلومات ثارت ارت ار تحغيق رااو اإن ا  ثار دلار ارقت اد  ثتواير الإمالة،

جو  موا مة ال أأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات المتإلغة لالإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار لمإالاة الإاد ث   وإ  يالحظ أي للللللا 
 التيمية الم تدامة اللالثة، ث ل  ثجه التحد د، التيمية ارقت ادية ثالتغدي ارجتما ر ثحماية البيسة،

ددارة  ا  المإارأ التغليدية يمكر ا  تشأأأأأأأأكي اسأأأأأأأأاسأأأأأأأأًا للتيمية الت يولوجية ثار   وإ  يأخذ في اعتبار  
 الموارد التبيعية ثاستمدامثا لشكي م تداي،

ا   لوي الموا ر يمكر ا  تلر  الهحو ، ثتوسأأأأأأأت جمت البيانات دل  حد كبير، ثتشأأأأأأأات   وإ  يدرك 
الموا يير  ل  ارلتماي لالإالم التبيإر مر حولثم ثالم أأأأا دة ار رصأأأأدو، ثتشأأأأات ارلتماي الشأأأأإبر لالإلم 

 ثالمالحظة الإلمية،

 ل  ثنأأأأأت ثتيفيم سأأأأأياسأأأأأات  امة تتياث  اثر التغير الت يولوجر ال أأأأأريت  ل  تحغيق  وإ  يشللللةع 
 الداأ التيمية الم تدامة،

ا  اليااا ار تتبيق ال أأأأأأياسأأأأأأات المتإلغة لالت يولوجيا ثاريت ار  ل  ال أأأأأأإيد الو ير  وإ  يالحظ 
ط ثاأل ما  التاارية ثالغتا ات   تي أأر للمور ميثا تثيسة ييسات ال أأياسأأات التر تمكر مؤسأأ أأات التإليم ثالهح

ال أأأأيا ية مر اريت ار ثارسأأأأتلمار ثمر تحويي الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار دل  ارف  مي ثنمو اقت أأأأاد   
 لددما  جميت الإياصر المترالتة، لما ار ذل، نغي المإراة،

المهأأادرات المتيو أأة الاأأاريأأة ثالمغبلأأة ار ماأأارت الإلم ثالت يولوجيأأا ثاريت أأار   وإ  يالحظ أي للللللللللا 
 ثالرامية دل  است شاأ م ائي لامة مرتهتة لللداأ التيمية الم تدامة،

لل  تيظر الحكومات الو يية ثاللاية المإيية يت أأأأأأأأمير الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية   يوصللللللي 
 رة ثالتيمية ار ما  لر:ثمؤتمر األمم المتحدة للتاا

ت الحكومات، اراد  ثجما ات،  ل  اخم ارسأأأأأأأتيتاجات التر تتوصأأأأأأأي دليثا اللاية   )ا(  تشأأأأأأأاف
 ار تهار ثاليظر ار اتماذ اإجرا ات التالية: ار

دقامة صأأأأأأأأأأأأألة ثثيغة يير الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ثاسأأأأأأأأأأأأأتراتيايات التيمية الم أأأأأأأأأأأأأتدامة   ‘1’ 
لأأار ة ار التمتيط اإنمأأائر الو ير لبيأأا  الغأأدرات ار ماأأارت  خال  د ال  مكأأانأأة   مر

 ت يولوجيا المإلومات ثارت ارت ثالإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار؛

تإزيز قدرات اريت ار المحلية ألنراة التيمية ارقت أأأأأأادية الشأأأأأأاملة للاميت ثالم أأأأأأتدامة  ‘2’ 
 ر  ريق الامت يير المإأأارأ الإلميأأة ثالمثييأأة ثالثيأأدسأأأأأأأأأأأأأأيأأة المحليأأة، ثتإبسأأة الموارد 
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م أأادر متإددة، ثتح أأير ت يولوجيا المإلومات ثارت أأارت األسأأاسأأية، ثد م تتوير  مر
ار ذل، الثياكي األسأأأاسأأأية المكية،  ر  ريق التإاث  ار صأأألل  الثياكي األسأأأاسأأأية، لما 

 البراما الو يية ثفيما يييثا؛

تشأأأأأأايت ثد م الاثود المبمثلة ار ماارت الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ار سأأأأأأبيي تتوير  ‘3’ 
الثياكي األسأأأأاسأأأأية ثال أأأأياسأأأأات التر تد م التوسأأأأت الإالمر للثياكي األسأأأأاسأأأأية لت يولوجيا 

ات ثارت أأأأأأأأأأأارت ثميتااتثا ثخدماتثا، لما ار ذل، دتاحة ح أأأأأأأأأأأو  الياس كااة،  المإلوم
سأأأأأأأيما الي أأأأأأأا  ثالفتيات ثالشأأأأأأأها ، ثاألتأأأأأأأماف مر ذث  ارحتياجات الماصأأأأأأأة ثمر  ثر

الماتمإأأات المحليأأة اليأأائيأأة ثالريفيأأة  ل  اإنترنأأل الإريو اليتأأا ، ثتحفيز م أأأأأأأأأأأأأأأا ر 
يليو  م أأأأتإمي جد د لإلنترنل لحلو    1,5اصأأأأحا  الم أأأألحة المتإدد ر المبمثلة لالل 

 ، ثال إر دل  تح ير الغدرة  ل  تحمي ت الي  لمو الميتاات ثالمدمات؛2020 اي 

دجرا  لحو  ميثاية، تشأأأأأأأأأأأأمي الاوانل المرا ية لال تهارات الاي أأأأأأأأأأأأانية، لالنأأأأأأأأأأأأتالع   ‘4’ 
ت ار ثت يولوجيا لإمليات اسأأتشأأرافية، تتياث  ارتاالات الاد دة ار الإلم ثالت يولوجيا ثاري 

المإلومات ثارت أأارت ثتلثيرلا  ل  التيمية، ثر سأأيما ار سأأيا  ختة التيمية الم أأتدامة  
 ؛2030لإاي 

الإمي، لارسأتإانة لدسأثامات  ائفة متيو ة مر اصأحا  الم ألحة، لما ار ذل، ثكارت   ‘5’ 
اللاية، ثالميتد   األمم المتحدة ذات ال أأألة ثجميت ال يانات ثالميتديات المإيية، مر قبيي

المتإدد اصأأأحا  الم أأألحة المإير يت أأأمير الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ألنراة الداأ 
التيمية الم أأأأأأأأأأتدامة،  ل  صأأأأأأأأأأيانة ثا تماد ثتيفيم سأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأات تتياث  الإلم ثالت يولوجيا 

 ثاريت ار تثدأ دل  اإسثاي ار تيفيم األلداأ؛

التغيرات الت يولوجية ال أأأأريإة الرئي أأأأية  ل  تحغيق  مواصأأأألة د ال  ار تهار الواجل ألثر ‘6’ 
الداأ التيمية الم تدامة كيٌّ ار حدثد ثر ته ثمواردو المتاحة، ثاغا لغرار  الامعية الإامة 

 ؛17 73ث  242 72

اسأأأأتمداي  مليات ارسأأأأتشأأأأراأ ارسأأأأتراتيار لتحد د الفاوات المحتملة ار التإليم لألجلير  ‘7’ 
المتوسأأأط ثالتويي، ثالإمي  ل  سأأأدلا لمزيا مر ال أأأياسأأأات، ميثا تإزيز التإليم المرا ر 
للميظور الاي انر ار ماارت الإلم ثالت يولوجيا ثالثيدسة ثالريانيات ثالتدريل المثير، 

 رقمر ثاإلماي لالبيانات؛ثاإلماي ال

اسأأأأأتمداي ارسأأأأأتشأأأأأراأ ارسأأأأأتراتيار كإملية لتشأأأأأايت اليغاس الميظم يير جميت اصأأأأأحا    ‘8’ 
الم أأأأألحة، لما ار ذل، ممللو الدثائر الحكومية ثاألثسأأأأأاف الإلمية ثال أأأأأيا ية ثالماتمت 
المدنر ثالغتاع الماف، ثخاصأأأأة المؤسأأأأ أأأأات ال أأأأغيرة ثالمتوسأأأأتة، مر اجي يلورة اثم 

شأأأترك للغضأأأايا التويلة األجي، مر قبيي التالت المتغير للإمي ث يا  توااق لشرا  لشأأأل   م
ال أياسأات المغبلة، ثالم أا دة  ل  تلبية التلهات الحالية ثالياتأسة  ل  ال فا ات ثالت ي  

 مت التغيرات؛

هاتأأأرة دما  ملية تواير ال فا ات الرقمية، لما ار ذل،،  ل  سأأأبيي الملا  ر الح أأأر، م ‘9’ 
األ ما  الحرة ثالمثارات الشأأم أأية الت ميلية، ار ميالا التإليم الرسأأمر ثمهادرات التإلم 

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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مد  الحياة، مت مرا اة الممارسأأأأأأأأأات الفضأأأأأأأأأل  ثال أأأأأأأأأياقات ثارحتياجات المحلية، ثكفالة 
 حيادية التإليم مر الياحية الت يولوجية؛

 ار ارقت اد الرقمر ألسوا  الإمي؛ الت د  لشثار المترتهة  ل  التغييرات األساسية ‘10’ 

د ال  مهادرات اسأأأأأأأتشأأأأأأأراأ اسأأأأأأأتراتيار لشأأأأأأأل  التحديات الإالمية ثاإقليمية  ل  اترات   ‘11’ 
ميتظمة ثالتإاث  ار دنشأأأا  نظاي لرسأأأم المإالم رسأأأتإراة ثتهاد  نتائا اسأأأتشأأأراأ آاا   

ألخر ، لارسأأأأأأأتإانة الت يولوجيا، لما ار ذل، المشأأأأأأأاريت التاريبية، مت الدث  األ ضأأأأأأأا  ا
 لااليات اإقليمية الغائمة، ث التإاث  مت اصحا  الم لحة ذث  ال لة؛

دجرا   مليات لتغييم ثاسأأأأأأأأتشأأأأأأأأراأ آثار الت يولوجيا كإملية لتشأأأأأأأأايت اليغاس الميظم يير جميت   ‘12’ 
 ؛ال ريت   اصحا  الم لحة مر اجي يلورة اثم مشترك لشثار المترتهة  ل  التغير الت يولوجر 

تشأأأأأأايت اسأأأأأأتإراة التغدي المحر  ار دما الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ار تحغيق الداأ  ‘13’ 
 التيمية الم تدامة؛

دجرا  تغييمات، تشأأأأأأأأمي الاوانل المرا ية لال تهارات الاي أأأأأأأأانية، ليظم اريت ار الو يية،  ‘14’ 
شأأأأراأ،  ل  اترات  لما ار ذل، اليظم اإيكولوجية الرقمية، لارسأأأأتفادة مر  مليات ارسأأأأت 

ميتظمة، مر اجي تحد د موا ر الضأأأإ  ار تل، اليظم ثاتماذ دجرا ات تدخي سأأأياسأأأاتية  
اإالة لتغوية انأأأأأأإ  مكوناتثا، ثثنأأأأأأت اليتائا التر  تم التوصأأأأأأي دليثا ار متياث  الدث   
األ ضأأأأأأأأأأأأأأأا  األخر ، ثال يأاي،  ل  اسأأأأأأأأأأأأأأأاس  و ر، يتغأديم الأد م المأالر ثالمبرة الفييأة 

م د ار ارسأأأأأأأأأأتإرانأأأأأأأأأأات الو يية لل أأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأات المتإلغة لالإلم ثالت يولوجيا اجي تيفي  مر
 ثاريت ار ار البلدا  اليامية المثتمة؛

الأأأأد يأأأأاميأأأأات الوظيفيأأأأة ليظم اريت أأأأار ثالميثايأأأأات األخر    ‘15’  ار تراأ لضأأأأأأأأأأأأأأرثرة تإزيز 
ال أأأأأأألة  ل  اسأأأأأأأاس ادثات سأأأأأأأياسأأأأأأأاتية متيو ة، مر اجي د م اثلويات تيمية الإلم  ذات

 ثالت يولوجيا ثاريت ار، لتية تإزيز ارن ااي يير لمو اليظم ألنراة التيمية الم تدامة؛

تشأأأأأأأأأايت الم أأأأأأأأأتإملير الرقميير الممضأأأأأأأأأرمير  ل  ال ياي يدثر رئي أأأأأأأأأر ار ا تماد نثا   ‘16’ 
ماتمإر ار ييا  الغدرات، يشأمي الُيثا المرا ية لال تهارات الاي أانية، ار ماارت الإلم 

ا ثاريت ار، ثتي ير استمداي ت يولوجيا المإلومات ثارت ارت ار سيا  ختة  ثالت يولوجي 
 ؛2030 اي 

ثنأأأأأأأأت سأأأأأأأأياسأأأأأأأأات تأأأأأأأأاملة تد م تتوير نظم ديكولوجية رقمية، مت مرا اة دمكانات تفو   ‘17’ 
الت يولوجيا الرقمية الياتأأأأأأأأأأأأأأسة  ل  الت يولوجيا الرالية مر اجي التيمية، ثترا ر ال أأأأأأأأأأأأأأيا  

 أأأاد  ثال أأأياسأأأر للبلدا ، ثتاتم  ثتد م ارسأأأتلمار الماف ثاريت ار،  ارجتما ر ارقت 
لما يشأات  ل  الم أوف تتوير المحتو  ثمهاتأرة األ ما  الحرة  ل  ال أإيد المحلر  

 ث تاحة م ادر البيانات المف لة للإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار؛

 م أأأأأأأأأأأأأأتأداي ثالمشأأأأأأأأأأأأأأاركأةتيفيأم المهأادرات ثالبراما التر تشأأأأأأأأأأأأأأات ثتي أأأأأأأأأأأأأأر ارسأأأأأأأأأأأأأأتلمأار ال ‘18’ 
 ؛الرقمر ار ارقت اد
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التإاث  مت جميت اصأأأأأحا  الم أأأأألحة ذث  ال أأأأألة، ثتإزيز تتبيق ت يولوجيا المإلومات  ‘19’ 
ثارت أأأأأأارت ار جميت الغتا ات، ثتح أأأأأأير ارسأأأأأأتدامة البيسية، ثتشأأأأأأايت دنشأأأأأأا  مرااق  

اف اإنتأأأا  ميأأأاسأأأأأأأأأأأأأأهأأأة إ أأأادة تأأأدثير اليفأأأايأأأات اإل ترثنيأأأة ثالتملص ميثأأأا، ثتإزيز انمأأأ 
 ثارستثالك الم تدامير؛

تإزيز التإليم ار ماارت الإلم ثالت يولوجيا ثالثيدسأأأأأأأة ثالريانأأأأأأأيات ثالمإراة اإح أأأأأأأائية،  ‘20’ 
قبيي   سأيما يير التلميمات، مت ار تراأ ايضأا لللمية المثارات الشأم أية الت ميلية، مر  ثر 

توجيه الي ا  ثالفتيات ثد م الاثود األخر   مهاترة األ ما  الحرة، مر خال  التشايت  ل  
المبمثلة رجتمايثر دل  تل، الماارت ثاسأأأأأأأأتهغائثر ايثا، اضأأأأأأأأال  ر تتبيق ميظور  تإلق 

ر الإلم ثالت يولوجيا   ؛ثاريت ار   لالم اثاة يير الاي ير  يد ثنت ثتيفيم ال ياسات التر ت مّ 

انر الإلم ثالت يولوجيا مر خال  التإاث   د م سأأأأأياسأأأأأات البلدا  اليامية ثانشأأأأأتتثا ار ميد ‘21’ 
فيما يير يلدا  الشأأأأأأأأأأأأأأما  ثالايو  ثالتإاث  يير يلدا  الايو ، لا تهار كي ميثما مكمال 
لشخر ثليس يد ال له،  ر  ريق تشأأأأايت الم أأأأا دة المالية ثالتغيية، ث يا  الغدرات، ثنغي 

 دثرات التدريل التغير؛ الت يولوجيا  ل  اساس احكاي ثترثف متفق  ليثا، ث راما اث

تشأأأايت البلدا   ل  ا  تزيد تدريايا مإد  تواير موارد لشأأأرية ذات مثارات  الية الاودة   ‘22’ 
 ل  جميت الم أأأأأأأأأأأأأتويات  ر  ريق تثيسة ييسة مؤاتية لبيا  كتلة حرجة مر قدرات الموارد 

دنااة ال يمة،    الهشرية، ثت مير تتبيق الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ألنراة تيفيم انشتة
 ثالمشاركة لفإالية ار ذل،، ثحي المشاكي، ثتإزيز الرااو الهشر ؛

 يادة الد م المغدي ألنشأأأأأأأأتة الهحط ثالتتوير المتإلغة لالتغير الت يولوجر ال أأأأأأأأريت ثكفالة  ‘23’ 
ات أا  سأياسأات ثاسأتراتيايات الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار لشأل  التغير الت يولوجر ال أريت 

 التيمية الو يية األثست نتاقا؛ مت ختة

اليظر ار المشاركة ار حوار  المر تامي لشل  جميت جوانل التغير الت يولوجر ال ريت  ‘24’ 
 ثتلثيرو ار التيمية الم تدامة؛

ثنأأأأأأأأأت ثتيفيم ال أأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات المتإلغة لالإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ثال أأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات األخر    ‘25’ 
 ماتمإات قادرة  ل  الت ي ؛ ال لة لاإلثا مرا ية لبيا  ذات

د م ال أأأياسأأأات التر تزيد اإدما  المالر ثتإمق م أأأادر التمويي ثارسأأأتلمارات المهاتأأأرة   ‘26’ 
 الموجثة نحو اريت ارات التر تتياث  الداأ التيمية الم تدامة؛

، ل فالة  تشأأايت تأأمولية اريت ار، ثر سأأيما فيما  تإلق لالماتمإات المحلية ثن أأائثا ثتأأهايثا  ‘27’ 
ثا  ااوات   ؛دنافية   ا  يكو  تإد ي نتا  الت يولوجيات الاد دة ثنشرلا تاملير ثر ُيحد 

د م م أأأأأأرأ الت يولوجيا ألقي البلدا  نموا يوصأأأأأأفه آلية لتح أأأأأأير اسأأأأأأس الهحط الإلمر  ‘28’ 
ثاريت ار لد  اقي البلدا  نموا، ثتإزيز التواصأأأأأأأأأأي يير الهاحلير ثمؤسأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأات الهحو ، 

ي البلدا  نموا  ل  الح أأأأأأو   ل  الت يولوجيات األسأأأأأأاسأأأأأأية ثاسأأأأأأتمدامثا، ثم أأأأأأا دة اق
ثالامت يير المهادرات الليائية ثالد م المغدي مر المؤسأأأأأأأأ أأأأأأأأات المتإددة األ راأ ثالغتاع  
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الماف، ثتيفيم المشأأأأأأاريت التر ت أأأأأأثم ار اسأأأأأأتمداي الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ألنراة  
 ا  نموا؛التيمية ارقت ادية ار اقي البلد

ت اللاية  ل  ال ياي لما  لر: ) (   تشاف

مواصأأألة ارنأأأتالع يدثرلا كحاملة لوا  الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ثتغديم مشأأأورة رفيإة  ‘1’ 
الم تو  للمالس ارقت اد  ثارجتما ر ثالامعية الإامة لشل  م ائي الإلم ثالت يولوجيا 

ة، ار لما ال أأأدد، ار تواير اسأأأاس ُي أأأترتأأأد  ثالثيدسأأأة ثاريت ار ذات ال أأألة، ثالم أأأالم
ار المياقشة الموانيعية الرفيإة الم تو  لشل  مونوع اثر التغير الت يولوجر ال ريت  له

 ل  تحغيق الداأ ثنايات التيمية الم أأأأأأأأتدامة، التر سأأأأأأأأيد و دل   غدلا رئيس الامعية  
لتغدي المحر  ار تيفيم قرار  الإامة ار دثرتثا الرالإة ثال أأأأهإير، ثار المياقشأأأأة المتإلغة لا

 ، التر ستار  ار دثرتثا المام ة ثال هإير؛17 73الامعية 

الم ا دة  ل  تبيا  المية دثر ت يولوجيا المإلومات ثارت ارت ثدثر الإلم ثالت يولوجيا  ‘2’ 
،  ر  ريق الإمي لملالة محفي  2030تة  اي ثاريت ار لا تهارلا  ياصأأأأأر تمكير ار خ

 تول  التمتيط ارسأأأأأأأتراتيار لتواير نظرة اسأأأأأأأتشأأأأأأأرافية لشأأأأأأأل  ارتاالات الفائغة األلمية 
ماارت الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ار الغتا ات الرئي أأأأأأأأية مر ارقت أأأأأأأأاد، ثتوجيه   ار

 ارلتماي دل  الت يولوجيات الاد دة ثالياتسة؛

مد  تواؤي  ملثا مت ا ما  المحااي الدثلية األخر  المإيية لالإلم ثالت يولوجيا اليظر ار   ‘3’ 
 لثا؛ ، ث سثامه ايثا ثت ملته2030ثاريت ار ثمت الاثود المبمثلة لد م تيفيم ختة  اي 

دذكا  الو ر لللمية دقامة الشأأأهكات ثالشأأأراكات يير ممتل  الميظمات ثالشأأأهكات المإيية  ‘4’ 
 لت يولوجيا ثتي ير ذل،، لالتإاث  مت اصحا  الم لحة ااخرير؛لاستشراأ آاا  ا

ثختة  مي اديس الالا ال أأأأادرة  ر المؤتمر الدثلر   2030اليثوة، ثاغا لرثا ختة  اي  ‘ 5’  
، لأالتإأاث  الأدثلر ار ميأدا  ت أأأأأأأأأأأأأمير الإلم ثالت يولوجيأا ألنراة  ( 9) اللأالأط لتمويأي التيميأة 

 الغدرات ثنغي الت يولوجيا ثاق احكاي ثترثف متفق  ليثا؛ التيمية، لما ار ذل، ييا  

تو ية ثانأأإر ال أأياسأأات لإملية اريت ار ثتحد د الفرف الماصأأة المتاحة للبلدا  اليامية  ‘6’ 
لالستفادة مر لما اريت ار، مت د ال  التماي خاف رتاالات اريت ار الاد دة التر يمكر  

 امية؛ا  تتيح دمكانيات جد دة للبلدا  الي 

د م التإأاث  يير اصأأأأأأأأأأأأأأحأا  الم أأأأأأأأأأأأأألحأة المتإأدد ر فيمأا  تإلق يبيأا  الغأدرة  ل  التإلم  ‘7’ 
 ماا  ال ياسات، ثتتوير الت يولوجيا؛ ار

د م الاثود الرامية دل  ييا  الغدرات  ل  ثنأأأأأأأأأأأت ت يولوجيات جد دة ثتتوير الغائم ميثا   ‘8’ 
ا ار اقي البلدا  نموا ثالدث  الازرية ثاسأأأأأتمدامثما ثنشأأأأأرلما ار البلدا  اليامية، ثر سأأأأأيم

 ال غيرة اليامية ثالبلدا  اليامية نير ال احلية؛

 __________ 

 ، المراقع313 69قرار الامعية الإامة  (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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الإمي لشأأأكي اسأأأتهاقر  ل  تإزيز ثتيشأأأيط الشأأأراكات  ل  ال أأأإيد الإالمر ار ماارت   ‘9’ 
الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ألنراة التيمية الم أأأأأأأأأتدامة، األمر الم  ي أأأأأأأأأتتهت مشأأأأأأأأأاركة  

تا أأأأأيد اسأأأأأتشأأأأأراأ آاا  الت يولوجيا ار يلورة نتا  مشأأأأأاريت دثلية محددة   اللاية ار )ا(
اجي دجرا  لحو  محأددة الثأدأ، ثتتوير ثنشأأأأأأأأأأأأأأر الت يولوجيأا، ثاتمأاذ مهأادرات لبيأا   مر

قدرات الموارد الهشأأأأأأرية ار ماارت الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار؛ ) ( اسأأأأأأت شأأأأأأاأ نماذ  
تإزيز قأأدرات البلأأدا  اليأأاميأأة ار المشأأأأأأأأأأأأأأأاريت    تمويأأي ايت أأاريأأة ثموارد اخر  ت أأأأأأأأأأأأأأثم ار

 ثالمهادرات التإاثنية ار ماارت الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار؛

 تإلق  اسأت شأاأ سأبي ثثسأائي دجرا   مليات دثلية لتغييم ثاسأتشأراأ آثار الت يولوجيا فيما ‘10’ 
امة ث يا  ماتمإات لالت يولوجيات الغائمة ثالاد دة ثالياتأأأأأأأأسة ثآثارلا  ل  التيمية الم أأأأأأأأتد

قأأادرة  ل  الت ي ، لمأأا ار ذلأأ، الميأأاقشأأأأأأأأأأأأأأأات المتإلغأأة ييمأأاذ  اإدارة لماأأارت التيميأأة 
 الإلمية ثالت يولوجية الاد دة؛

د م البلأأدا  ار جثودلأأا الراميأأة دل  تحأأد أأد ارتاأأالأأات المغبلأأة المتإلغأأة لأأارحتيأأاجأأات   ‘11’ 
 الإمليات ارستشرافية؛ييا  الغدرات، يوسائي ميثا  مر

مياقشأأة ثاسأأت شأأاأ نماذ  تمويي ايت ارية، مر قبيي ارسأأتلمار المؤثر، كوسأأيلة رجتما    ‘12’ 
جثات جد دة مر اصأأأحا  الم أأألحة ثالمبت رير ثم أأأادر راس الما  ارسأأأتلمار  الال ي 

اث   لماأارت الإلم ثالت يولوجيأا ثالثيأدسأأأأأأأأأأأأأأأة ثإياأاد حلو  م أأأأأأأأأأأأأأتيأدة دل  اريت أار، لأالتإأ 
 الميظمات األخر ، ح ل ارقتضا ؛ مت

تإزيز ييأأا  الغأأدرات ثالتإأأاث  ار ماأأا  الهحأأط ثالتتوير، لأأالتإأأاث  مت المؤسأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأات   ‘13’ 
ال أألة، لما ايثا ثكارت األمم المتحدة المإيية، ثالإمي مر اجي تي أأير تإزيز اليظم  ذات

يأة، مر اجأي تإزيز جثودلم اريت أاريأة التر تأد م المبت رير، ثر سأأأأأأأأأأأأأأيمأا ار البلأدا  اليأام
 الرامية دل  اإسثاي ار تحغيق التيمية الم تدامة؛

تواير ميتد  لتهاد  ق أأأأأأأص اليااا ثااضأأأأأأأي الممارسأأأأأأأات، ثكمل، اإخفاقات ثالتحديات  ‘14’ 
الرئي أأأأأأأأأأأية، ثالتإلم مر نتائا الإمليات ارسأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأرافية ثنماذ  اريت ار المحلية الياجحة  

ثالتاار  لشأأل  ت أأمير الإلم ثالت يولوجيا ثالثيدسأأة ألنراة    ثدراسأأات الحارت اإارادية
اريت أأار، لمأأا ار ذلأأ، تتبيق الت يولوجيأأا اليأأاتأأأأأأأأأأأأأأسأأة الاأأد أأدة، ار د أأار  القأأة ت أأااليأأة 

ت يولوجيا المإلومات ثارت أأأأأارت، مر اجي تحغيق تيمية تأأأأأاملة ثم أأأأأتدامة، ثتهاد   مت
ل أأأأأأأأبي ميثا آلية تي أأأأأأأأير الت يولوجيا   اليتائا مت جميت كيانات األمم المتحدة الممت أأأأأأأأة،

ثميتدالا الم  يضأأأأأأأم اصأأأأأأأحا  الم أأأأأأألحة المتإدد ر المإير يت أأأأأأأمير الإلم ثالت يولوجيا 
 ثاريت ار ألنراة الداأ التيمية الم تدامة؛

مواصأأأأأأأأأأأأألة ال ياي يدثر نشأأأأأأأأأأأأأط ار التو ية لدمكانات دسأأأأأأأأأأأأأثاي الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار  ‘15’ 
  تغديم اإسأأأأثامات الفيية، ح أأأأل ارقتضأأأأا ، دل   مليات مر خال 2030ختة  اي  ار

األمم المتحدة ثليساتثا ذات ال ألة، ثتهاد  اليتائا ثالممارسأات ال أليمة ار ماارت الإلم 
 ثالت يولوجيا ثاريت ار يير الدث  األ ضا  ثنيرلا؛
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متالإة ماارت  ت أأليط الضأأو   ل  المية ما تغوي له اللاية مر  مي فيما  ت أأي يتيفيم ث  ‘16’ 
ت يولوجيأا المإلومأات ثارت أأأأأأأأأأأأأأارت ثالإلم ثالت يولوجيأا ثاريت أار ذات ال أأأأأأأأأأأأأألأة لأللأداأ 
التيميأأة الم أأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة،  ل  ا  يغوي رئيس اللايأأة يتغأأديم تغرير ار ارسأأأأأأأأأأأأأأتإرانأأأأأأأأأأأأأأأات  
ثارجتما ات المياسأأأهة التر  يظمثا المالس ارقت أأأاد  ثارجتما ر ثالميتد  ال أأأياسأأأر  

 المإير لالتيمية الم تدامة ثالميتديات األخر  ذات ال لة؛الرفيت الم تو  

تإزيز ثتإميق التإأاث  يير اللايأة المإييأة يت أأأأأأأأأأأأأأمير الإلم ثالت يولوجيأا ألنراة التيميأة  ‘17’ 
ثلاية ثنأأأأت المراة، لما ار ذل، تهاد  الممارسأأأأات ال أأأأليمة ثالدرثس الم أأأأتفادة مر دما 

امة ار ماارت الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار الميظور الاي أأأأانر ار صأأأأيت ال أأأأياسأأأأات الإ
ثتيفيملا، ثار لما ال أأأأأأأأأأأيا ، متالإة الإمي الم  قامل له اللاية المإيية يت أأأأأأأأأأأمير الإلم 
ثالت يولوجيأأا ألنراة التيميأأة ار حلغأأة الإمأأي  ر تتبيق ميظور جي أأأأأأأأأأأأأأأانر  ل  الإلم 

 ؛2019نر  يا ر  كانو  اللا 18ثالت يولوجيا ثاريت ار، التر  غدت ار ايييا ار 

 ال ياي يدثر نشط ار التو ية لم رأ الت يولوجيا ألقي البلدا  نموا؛ ‘18’ 

ت مؤتمر األمم المتحدة للتاارة ثالتيمية  ل  ال ياي لما  لر: ) (   يشاف

ال أأإر لشأأكي اسأأتهاقر دل  تواير التمويي مر اجي توسأأيت نتا  اسأأتإرانأأات ال أأياسأأات   ‘1’ 
لوجيأأا ثاريت أأار، مت التأألكيأأد  ل  األلميأأة الهأأالغأأة لأأدثر ت يولوجيأأا  المتإلغأأة لأأالإلم ثالت يو 

المإلومات ثارت أأأأأأأأأارت ار تمكير ييا  الغدرات ار ماارت الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار  
ثالثيدسأأأأأأة ثاسأأأأأأتمدامثا، ثتيفيم التوصأأأأأأيات ال أأأأأأادرة  ر تل، ارسأأأأأأتإرانأأأأأأات، ح أأأأأأل  

 حدة ثالميظمات الدثلية؛ارقتضا ، يتإاث  ثثيق مت ثكارت األمم المت 

اليظر ار جدث  ددرا   ياصأر ارسأتشأراأ ارسأتراتيار ثتغييم اليظم اإيكولوجية الرقمية  ‘2’ 
ار  مليات اسأأأأأأأأأأأأتإراة ال أأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأات المتإلغة لالإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ثت يولوجيا 

 المإلومات ثارت ارت، لددرا  ا ي مم ص لثمو الموانيت احتمار؛

م د ارو لالسأأأتإرانأأأات الو يية لل أأأياسأأأات المتإلغة لالإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار  ل  تيفي  ‘3’ 
اثسأأأأأأأت نتا  ممكر لتية ددما  الداأ التيمية الم أأأأأأأتدامة، لما ار ذل، التركيز ل أأأأأأأورة  

 ارجتما ر؛ محددة  ل  اتهاع ُنثا تركز  ل  قا دة الثري ار تياث  اريت ار ثاإدما 

آخر ما ي أأتاد مر مإلومات ل أأورة دثرية  ر التغدي المحر  ار البلدا  التمتيط لتغديم   ‘4’ 
التر اجريل لثا اسأتإرانأات لل أياسأات المت ألة لالإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار، ثد وة تل، 
البلأدا  دل  تغأديم تغأارير دل  اللايأة المإييأة يت أأأأأأأأأأأأأأمير الإلم ثالت يولوجيأا ألنراة التيميأة  

ه ار تيفيم  ر التغدي المحر  ثالدرثس  التوصيات؛ الم تفادة ثالتحديات التر تواجه

التلل دل  المالس ارسأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأار  للغضأأأأأأأأأأايا الاي أأأأأأأأأأانية التالت للاية تغديم دسأأأأأأأأأأثامات   ‘5’ 
مداثرت اللاية ثثثائغثا المت أأأأأأأأأأأألة لال أأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأات، ثتغديم تغرير  ر التغدي المحر   ار
 أانر ار اسأتإرانأات ال أياسأات  الدثرات ال أيوية للاية، ثتح أير ددما  الميظور الاي  ار

 المتإلغة لالإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار؛
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التلل ايضأأأأا دل  المالس ارسأأأأتشأأأأار  للغضأأأأايا الاي أأأأانية التالت للاية ثنأأأأت مغترحات   ‘6’ 
 لبرناما  مي م ت مي ثتغديم تغرير  ر ذل، ار الدثرة ال يوية المام ة ثالإشرير للاية؛

داي م أأرأ الت يولوجيا ألقي البلدا  نموا يوصأأفه آلية لد م تشأأايت الحكومات  ل  اسأأتم ‘7’ 
الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ار اقي البلدا  نموا ثم أأأأأا دة اقي البلدا  نموا  ل  مواصأأأأألة  

 تتوير ت يولوجيات خاصة يثاع
 

 مش وع مق ر مر وض عجى المةجس العتماد  -  با  
 ايضا اللايُة المالسه ارقت اد  ثارجتما ر لا تماد مشاريت المغررات التالية:توصر  - 2
 

 مش وع المق ر األول  
تمديد والية المةجس االسلللتشلللاري لجق لللايا الةا لللانعة التابع لجةاة المراعة  ت للل    الرجم    

 والتكاولوجعا ألغ اض التامعة
 

لمالس ارسأأأأتشأأأأار  للغضأأأأايا الاي أأأأانية التالت  يغرر المالس ارقت أأأأاد  ثارجتما ر تمد د ثرية ا 
كأانو     1للايأة المإييأة يت أأأأأأأأأأأأأأمير الإلم ثالت يولوجيأا ألنراة التيميأة مأدة خمس سأأأأأأأأأأأأأأيوات اخر ، تبأدا ار  

، مر اجي تمكييه مر دناا  يرناما  مله ار حدثد الموارد مر خار  الميزانية المم  ة  2021اللانر  يا ر  
 لثما الغرةع

 
 الثانيمش وع المق ر    
مشللللللللللار لة الماحملات غ   الحكومعلة وه للات المةتمع الملدني في أعملال الجةالة المراعلة    

  ت     الرجم والتكاولوجعا ألغ اض التامعة
 

  2006تمو   وليه   28المؤرخ   46 2006د  المالس ارقت أأأاد  ثارجتما ر، دذ يشأأأير دل  قرارو   
  2010تمو   وليأأأأأأه    19المؤرخ    266 2010  ث  2008تمو   وليأأأأأأه    18المؤرخ    217 2008ثمغرراتأأأأأأه  

م ، ث ذ ي أأأأأأأأأأأأأألّ 2015تمو   وليأأأه    22المؤرخ    243 2015ث    2011تمو   وليأأأه    26المؤرخ    236 2011 ث
لالحاجة دل  تحغيق اق أأأأأأأأ  حد مر المشأأأأأأأأاركة المادية مر جانل الماتمت المدنر ار ا ما  اللاية المإيية 

 ثمر م الماته ار لمو األ ما :يت مير الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية، 

يغر لل  اللاية المإيية يت أأأمير الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية اسأأأتفادت مر مشأأأاركة   )ا( 
 الميظمات نير الحكومية ثليسات الماتمت المدنر ار ا مالثا؛

مالس  يغرر، ل فة استليائية ثدث  الم اس لاليظاي الداخلر الراسخ للاا  الفيية التالإة لل ) ( 
ارقت أأأأأأأأأاد  ثارجتما ر، ا   وّجه دل  الميظمات نير الحكومية ثليسات الماتمت المدنر التر لم تح أأأأأأأأأي  
 ل  مركز اسأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأار  لد  المالس ثل يثا ح أأأأأأأأأأألل  ل  تفويو للمشأأأأأأأأأأأاركة ار الغمة الإالمية لماتمت 

 ؛2025المإلومات، د وًة للمشاركة ار ا ما  اللاية حت   اي 
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تبر ات لتواير اق أأأأأأأأأأأأ  قدر ممكر مر الم أأأأأأأأأأأأا دة الال مة لمشأأأأأأأأأأأأاركة  يحط  ل  تغديم   ) ( 
الميظمأأات نير الحكوميأأة ثليسأأات الماتمت المأأدنر مر البلأأدا  اليأأاميأأة، ثلضأأأأأأأأأأأأأأمأأا  تمليلثأأا تمليال متوا نأأا،  

 ذل، تمليلثا ار اارقة اللاية؛ ار لما

ة ممكيأة  أد و اللايأة المإييأة لأالميظمأات نير الحكوميأة دل  ا  تيظر لألق أأأأأأأأأأأأأأ  سأأأأأأأأأأأأأأر أ  )د( 
 التلهات المغدمة مر لمو الثيسات، ثاغا لليظاي الداخلر للمالس؛ ار

يغرر، رنم اسأأأأأتمداي اليثا الغائم  ل  تإدد الاثات صأأأأأاحهة الم أأأأألحة  ل  نحو اإا ،   )ه( 
 نرثرة الحفال  ل  التالت الحكومر الدثلر للاية؛

سات التالإة لألمم المتحدة يغرر ايضأأأأأأأأأأأأأأا ا  تبم  اللاية كي جثد ممكر، لالتإاث  مت الثي  )ث( 
ثاأل راأ المثتمة األخر ، مر اجي حشأأأد ثنأأأما  المشأأأاركة المادية ثالفإالة، لما ار ذل،  ر  ريق تغديم 
الم أأأأأأأأا دة  و ا، لاميت الاثات صأأأأأأأأاحهة الم أأأأأأأألحة مر البلدا  اليامية، ثميثا الميظمات نير الحكومية، 

 ال يا ية، ثالاثات اإنمائية الفا لةعثالمؤس ات ال غيرة ثالمتوستة الحام، ثالامعيات 
 

 مش وع المق ر الثالث  
مشلللار ة اله لات األلاديمعة والتقاعة في أعمال الجةاة المراعة  ت للل    الرجم والتكاولوجعا    

 ألغ اض التامعة
 

، 2006تمو   وليه  28المؤرخ  46 2006د  المالس ارقت اد  ثارجتما ر، دذ يشير دل  قرارو   
  2010تمو   وليأأأأأأه    19المؤرخ    227 2010ث    2008تمو   وليأأأأأأه    18المؤرخ    218 2008ه  ثمغرراتأأأأأأ 

م ، ث ذ ي أأأأأأأأأأأأأألّ 2015تمو   وليأأأه    22المؤرخ    244 2015ث    2011تمو   وليأأأه    26المؤرخ    237 2011 ث
لالحاجة دل  تحغيق اق أأ  حد مر المشأأاركة المادية مر جانل الثيسات األكاديمية ار ا ما  اللاية المإيية 
يت أأأأأأأمير الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية، ثمر م أأأأأأأالماتثا ار لمو األ ما ، ث إد اسأأأأأأأتإرانأأأأأأأه الترائق  

 الحالية المتهإة لتحغيق مشاركتثا:

يغر لل  اللاية المإيية يت أأأمير الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية اسأأأتفادت مر مشأأأاركة   )ا( 
 الثيسات األكاديمية ثالتغيية ار ا مالثا؛

يغرر تمد د الإمي لالترتيهات الحالية لمشاركة الثيسات األكاديمية ثالتغيية ار ا ما  اللاية   ) ( 
 ؛2025حت   اي 

يغرر ايضأأأأا، رنم اسأأأأتمداي اليثا الغائم  ل  تإدد الاثات صأأأأاحهة الم أأأألحة  ل  نحو   ) ( 
 اإا ، نرثرة الحفال  ل  التالت الحكومر الدثلر للاية؛

بأم  اللايأة كأي جثأد ممكر، لأالتإأاث  مت الثيسأات التأالإأة لألمم المتحأدة يغرر كأملأ، ا  ت  )د( 
ثاأل راأ المثتمة األخر ، مر اجي حشأأأد ثنأأأما  المشأأأاركة المادية ثالفإالة، لما ار ذل،  ر  ريق تغديم 
الم أأأأأأأأا دة  و ا، لاميت الاثات صأأأأأأأأاحهة الم أأأأأأأألحة مر البلدا  اليامية، ثميثا الميظمات نير الحكومية، 

 س ات ال غيرة ثالمتوستة الحام، ثالامعيات ال يا ية، ثالاثات اإنمائية الفا لةعثالمؤ 
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 مش وع المق ر ال ابع  
مشلللللللللار لة ه للات قجلاع األعملال، بملا في  لل  القجلاع ال لاة، في أعملال الجةالة المراعلة    

  ت     الرجم والتكاولوجعا ألغ اض التامعة
 

  2006تمو   وليه   28المؤرخ   46 2006يشأأأير دل  قرارو  د  المالس ارقت أأأاد  ثارجتما ر، دذ  
  2010تمو   وليأأأه    19المؤرخ    245 2010ث    2007ني أأأأأأأأأأأأأأأأأا  ايريأأأي    26المؤرخ    216 2007ثمغرراتأأأه  

م ، ث ذ ي أأأأأأأأأأأأأألّ 2015تمو   وليأأأه    22المؤرخ    238 2015ث    2011تمو   وليأأأه    26المؤرخ    238 2011 ث
مادية مر جانل ليسات قتاع األ ما ، لما ار ذل، الغتاع  لالحاجة دل  تحغيق اق أأأأ  حد مر المشأأأأاركة ال

الماف، ار ا ما  اللاية المإيية يت أأأأأأأأأأأأأمير الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية، ثمر م أأأأأأأأأأأأأالماتثا ار لمو 
 األ ما ، ث إد استإرانه الترائق الحالية المتهإة لتحغيق مشاركتثا:

يولوجيا ألنراة التيمية اسأأأتفادت مر مشأأأاركة  يغر لل  اللاية المإيية يت أأأمير الإلم ثالت  )ا( 
 ليسات قتاع األ ما ، لما ار ذل، الغتاع الماف، ار ا مالثا؛

يغرر تمأأد أأد الإمأأي لأأالترتيهأأات المتهإأأة حأأاليأأا لتحغيق مشأأأأأأأأأأأأأأأاركأأة ليسأأات قتأأاع األ مأأا ،  ) ( 
 ؛2025ايثا الغتاع الماف، ار ا ما  اللاية حت   اي  لما

داي اليثا الغائم  ل  تإدد الاثات صأأأأاحهة الم أأأألحة  ل  نحو  يغرر ايضأأأأا، رنم اسأأأأتم ) ( 
 اإا ، نرثرة الحفال  ل  التالت الحكومر الدثلر للاية؛

يغرر كأملأ، ا  تبأم  اللايأة كأي جثأد ممكر، لأالتإأاث  مت الثيسأات التأالإأة لألمم المتحأدة  )د( 
الة، لما ار ذل،  ر  ريق تغديم ثاأل راأ المثتمة األخر ، مر اجي حشأأأد ثنأأأما  المشأأأاركة المادية ثالفإ

الم أأأأأأأأا دة  و ا، لاميت الاثات صأأأأأأأأاحهة الم أأأأأأأألحة مر البلدا  اليامية، ثميثا الميظمات نير الحكومية، 
 ثالمؤس ات ال غيرة ثالمتوستة الحام، ثالامعيات ال يا ية، ثالاثات اإنمائية الفا لةع

 
 مش وع المق ر ال امس  
 ت للللللللل    الرجم والتكاولوجعللا ألغ اض التامعللة عن دورتهللا ال ابرللة  تق ي  الجةاللة المراعللة    

 والرش ين وجدول األعمال المؤقت لجدورة ال ام ة والرش ين لجةاة ووثائقها
 

 د  المالس ارقت اد  ثارجتما ر: 

يحيط  لما يتغرير اللاية المإيية يت أأأأأأأأمير الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية  ر دثرتثا   )ا( 
 ؛( 1) ة ثالإشريرالرالإ

 :يغر جدث  األ ما  المؤقل للدثرة المام ة ثالإشرير للاية ثثثائغثا  ل  اليحو الوارد ادناو  ) ( 

 دقرار جدث  األ ما  ثم ائي تيظيمية اخر ع - 1 

التغدي المحر  ار تيفيم نتائا الغمة الإالمية لماتمت المإلومات ثمتالإتثا  ل  ال أأإيد ر  - 2 
 لرعاإقليمر ثالدث 

 __________ 

 (عE/2021/31) 11، الملحق رقم 2021الوثائق الرسمية للمالس ارقت اد  ثارجتما ر،  (1) 

https://undocs.org/ar/E/2021/31
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 الوثائق     

 تغرير األمير الإاي  

 ت مير الإلم ثالت يولوجيا ألنراة التيمية: المونو ا  ذثا األثلوية: - 3 

 اللورة ال يا ية الرالإة مر اجي التيمية الشاملة للاميت؛ )ا(  
 

 الوثائق     

 تغرير األمير الإاي  

التيمية الحضأأأأأأرية الم أأأأأأتدامة ار  ت أأأأأأمير الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ألنراة   ) (  
 (ع19- الم ما لإد مرة ايرثس كورثنا )كوايد

 
 الوثائق     

 تغرير األمير الإاي  

  رة تغارير استإرانات ال ياسات المتإلغة لالإلم ثالت يولوجيا ثاريت ارع - 4 

 انتما  الرئيس ثا ضا  المكتل ااخرير للدثرة ال ادسة ثالإشرير للايةع - 5 

 جدث  األ ما  المؤقل للدثرة ال ادسة ثالإشرير للاية ثثثائغثاع - 6 

 ا تماد تغرير اللاية  ر ا ما  دثرتثا المام ة ثالإشريرع - 7 
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 الفصل الثاني 
التقلدم المح ز في تاف لذ نتلائج القملة الرلالمعلة لمةتمع المرجومات ومتلابرتهلا عجى    

 الصر دين اإلقجعمي والدولي 
 

 الذي ات ذته الجةاةاإلج ا     
 

 تق عم التقدم المح ز في تاف ذ نتائج القمة الرالمعة لمةتمع المرجومات ومتابرتها   

ُ مم مشأأأأأأأأأرثع الغرار المإيو  ”تغييم التغدي المحر  ار تيفيم نتائا الغمة الإالمية لماتمت المإلومات  - 3
  ا ضأأأأأا  اللاية ار ثرقة نير رسأأأأأمية ثمتالإتثان، الم  قدمه الرئيس ييا   ل  مشأأأأأاثرات نير رسأأأأأمية،  ل

  213 2021صأأأأأأأأأأأدرت لاللغة اإن ليزية اغط ر تمادو لموجل دجرا  الموااغة ال أأأأأأأأأأأامتة ثاغا لمغرر المالس  
المإيو  ”اإجرا ات المتهإأأة ار اتمأأاذ قرارات الثيسأأات التر تيإغأأد اثيأأا  الأأدثرات ثالثيسأأات الفر يأأة التأأالإأأة  

( ار دثرة المالس لإأاي 19-  جأائحأة مرة ايرثس كورثنأا )كوايأدللمالس ارقت أأأأأأأأأأأأأأاد  ثارجتمأا ر خال
 نع ثُايلغل اللاية لل  مشرثع الغرار ر تترتل  ليه اية آثار ار الميزانية البرنامايةع2021

، ادل  الرئيس يبيا  ا لر فيه ا  اللاية  2021ايار ما و   21ثار ارجتماع اراترانر المإغود ار   - 4
، ثاثصأل  2021ايار ما و    7ر لموجل دجرا  الموااغة ال أامتة الم  انتث   وي الامإة ا تمدت مشأرثع الغرا

 المالس لا تمادو )انظر الف ي األث ، الفرع ال ، مشرثع الغرار األث (ع
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 الفصل الثالث 
 ت     الرجم والتكاولوجعا ألغ اض التامعة   

 
 الموضوعان  وا األولوية:  

من أهداف التامعة الم تدامة، المترجق   3وجعا واال تكار ل د الفةوة بشأن الهدف  است دام الرجم والتكاول  )أ(  
 بالصحة الة دة وال فا ؛ 

 ت     تقاعة سج جة الكتل من أجل التامعة الم تدامة: اآلفاق والتحديات  )ب(  
 

 اإلج ا  الذي ات ذته الجةاة  
 

 ت     الرجم والتكاولوجعا واال تكار ألغ اض التامعة   

ُ مم مشأأأأأأأأأأأأأرثع الغرار المإيو  ”ت أأأأأأأأأأأأأمير الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ألنراة التيميةن، الم  قدمه   - 5
الرئيس ييا   ل  مشأأاثرات نير رسأأمية،  ل  ا ضأأا  اللاية ار ثرقة نير رسأأمية صأأدرت لاللغة اإن ليزية 

يلغل اللاية لل  مشأأأأأرثع ع ثاُ 213 2021اغط ر تمادو لموجل دجرا  الموااغة ال أأأأأامتة ثاغا لمغرر المالس  
 الغرار ر تترتل  ليه اية آثار ار الميزانية البرنامايةع

، ادل  الرئيس يبيا  ا لر فيه ا  اللاية  2021ايار ما و   21ثار ارجتماع اراترانر المإغود ار   - 6
، ثاثصأل  2021ايار ما و    7ا تمدت مشأرثع الغرار لموجل دجرا  الموااغة ال أامتة الم  انتث   وي الامإة 

 المالس لا تمادو )انظر الف ي األث ، الفرع ال ، مشرثع الغرار اللانر(ع
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 الفصل ال ابع 
 ع ض تقاري  استر اضات ال عاسات المترجقة بالرجم والتكاولوجعا واال تكار   

 
 غأأد مر جأأدث  األ مأأا  ار اجتمأأا ثأأا اراترانأأأأأأأأأأأأأأر المأأامس، الأأم     4نظرت اللايأأة ار البيأأد   - 7
 ع ثلم تتمم اللاية ا  دجرا  لشل  لمو التغاريرع2021ايار ما و  21 ار

ثسأت أتمت اللاية، ار دثرتثا المام أة ثالإشأرير، دل   رثة  ر اسأتإرانأات ال أياسأات المتإلغة  - 8
 ع2021لالإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار التر نفملا مؤتمر األمم المتحدة للتاارة ثالتيمية )األثن تاد( ار  اي 
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 الفصل ال امس 
 انت اب ال ئعس وأع ا  المكت  اآلخ ين لجدورة ال ام ة والرش ين لجةاة   

 
تم اليظر ار الترتأأأأأأأيحات لمي أأأأأأأل الرئيس ثمياصأأأأأأأل ا ضأأأأأأأا  المكتل ااخرير للدثرة المام أأأأأأأة   - 9

 ع213 2021ثالإشرير للاية لموجل دجرا  الموااغة ال امتة، ثاغا لمغرر المالس 

، ا ضأأأأأا   2021ايار ما و   21ل اللاية، ار د ار دجرا  الموااغة ال أأأأأامتة الم  انتث  ار  ثانتمب  - 10
 المكتل التالية اسماؤلم لدثرتثا المام ة ثالإشرير:

 :نوا  الرئيس

 محمدث يع اع كاو )نامبيا( 
 ييتر ماجور )ليغاريا( 
 آنا كري تييا امورثسو داس نيفيس )البرتغا ( 

اللايأأة انتمأأا  الرئيس مر دث  آسأأأأأأأأأأأأأأيأأا ثالمحيط الثأأادئ ثنأأائأأل الرئيس مر دث  امريكأأا  ثارجأألت   - 11
 الالتييية ثميتغة الهحر ال اريبرع

 ثارجلت اللاية ايضا تإيير المغرر مر يير نوا  الرئيس، دل  دثرتثا المام ة ثالإشريرع - 12
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 الفصل ال ادس 
 والرش ين لجةاة ووثائقها جدول األعمال المؤقت لجدورة ال ام ة    

 
ُ ّممل  ل  ا ضأأأأأأأأأا  اللاية ثرقة نير رسأأأأأأأأأمية تتضأأأأأأأأأمر مشأأأأأأأأأرثع جدث  األ ما  المؤقل للدثرة   - 13

المأأام أأأأأأأأأأأأأأأة ثالإشأأأأأأأأأأأأأأرير ثثثأأائغثأأاع ثجرت  مليأأة الموااغأأة لموجأأل دجرا  الموااغأأة ال أأأأأأأأأأأأأأأامتأأة الأأم  انتث   
 ع213 2021، ثكا  ثاغا لمغرر المالس 2021ايار ما و  7 ار

 تمدت اللاية جدث  األ ما  المؤقل لدثرتثا المام أأأأأأأأة ثالإشأأأأأأأأرير ثثثائغثا، ثاثصأأأأأأأأل المالس  ثا  - 14
 لا تمادلا )انظر الف ي األث ، الفرع لا (ع
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 الفصل ال ابع 
 اعتماد تق ي  الجةاة عن أعمال دورتها ال ابرة والرش ين   

 
الرالإة ثالإشأأأأأأأأأأأأأأرير، مر خال   اثصأأأأأأأأأأأأأأل اللاية المالس لل  يحيط  لما يتغرير اللاية  ر دثرتثا   - 15

، ثكا  ثاغا لمغرر 2021ايار ما و  7مشأأأأأأرثع مغرر ا تمد لموجل دجرا  الموااغة ال أأأأأأامتة الم  انتث  ار 
 )انظر الف ي األث ، الفرع لا (ع 213 2020المالس 
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 الفصل الثامن 
 تاحعم الدورة   

 
 أعمال الدورة -  ألف 

لشأأأأأأأأأأأل    19-مرا اة الظرثأ ال أأأأأأأأأأأائدة فيما  تإلق لكوايد، ثمت 213 2021 مال لمغرر المالس   - 16
ثالحلو  الت يولوجيأة ثاإجرائيأة المتأاحأة ار الفترة المؤقتأة،  غأدت   2021ترتيهأات الإمأي لأدثرة المالس لإأاي  

ع ث غدت 2021ايار ما و   21دل    17اللاية دثرتثا الرالإة ثالإشأأأأأأأأأرير ار تأأأأأأأأأكي ااترانأأأأأأأأأر ار الفترة مر  
  ات ااترانية )انظر المراق اللانر(عاللاية خم ة اجتما

 
 انت اب أع ا  المكت  -  با  

انتمبل اللاية الإضأو التالر اسأمه لإضأوية مكتل دثرتثا الرالإة ثالإشأرير ار د ار دجرا  الموااغة   - 17
 :213 2021، ثكا  ذل، ثاغا لمغرر المالس 2021ايار ما و  4ال امتة الم  انتث  ار 

 :نائل الرئيس
 الفريدث سوي كوي )ييما( 

 
 جدول األعمال وتاحعم األعمال -  جعم 

ييا   ل  توجيثات المالس، ُ غدت الدثرة الرالإة ثالإشأأأأأأأأأرث  للاية ار تأأأأأأأأأكي اجتماع ااترانأأأأأأأأر   - 18
 ع ثلمل،، لم  تم دقرار جدث  ا ما  الدثرة رسمياع2021ايار ما و  21دل   17الفترة مر  ار
 

 الوثائق -  دال 
 عترد ار المراق األث  لثما التغرير قائمة الوثائق المإرثنة  ل  اللاية ار دثرتثا الرالإة ثالإشرير  - 19
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 الم فق األول 
 قائمة الوثائق المر وضة عجى الجةاة في دورتها ال ابرة والرش ين   

 
 الإيوا  اث الوص  ييد جدث  األ ما   رمز الوثيغة

   
E/CN.16/2021/1 1  جدث  األ ما  المؤقل المشرثا ثتيظيم األ ما 

A/76/64-E/2021/11 2  تغريأأأأر األمأأأأير الإأأأأاي  أأأأر التغأأأأدي المحأأأأر  اأأأأر تيفيأأأأم نتأأأأائا الغمأأأأة الإالميأأأأة
 المإلومات ثمتالإتثا  ل  ال إيد ر اإقليمر ثالدثلرلماتمت  

E/CN.16/2021/2 3 )تغريأأأأأأر األمأأأأأأير الإأأأأأأاي  أأأأأأر اسأأأأأأتمداي الإلأأأأأأم ثالت يولوجيأأأأأأا ثاريت أأأأأأار ل أأأأأأد  )ا
 ، ال حة الايدة ثالرااو3الفاوة لشل  لدأ التيمية الم تدامة 

E/CN.16/2021/3 3 ) (  تغريأأأأر األمأأأأير الإأأأأاي  أأأأر ت أأأأمير تغييأأأأة سل أأأألة ال تأأأأي مأأأأر اجأأأأي التيميأأأأة
 الم تدامة: اااا  ثالتحديات

E/CN.16/2021/CRP.1 )كأأأأأأانو  اللأأأأأأانر    22-18تغريأأأأأأر اريأأأأأأق المبأأأأأأرا  لمأأأأأأا يأأأأأأير الأأأأأأدثرات )  3 )ا  
 ( 2021 يا ر  

E/CN.16/2021/INF.1  قائمة المشاركير 
 

 عhttps://unctad.org/system/files/official-document/ecn162021crp1_en.pdfمتاا  ل  الرالط التالر:  )ا( 
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https://undocs.org/ar/A/76/64
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 الم فق الثاني 
 اجتماعات افت اضعة عقدت خالل الدورة ال ابرة والرش ين   

 
 ، رئيس اللاية، ييتر ماجور )ليغاريا(ع 2021ايار ما و    17ثرة، المإغودة ار  ااتتح الال ة األثل  للد  - 1

ثار الال أأأأأأأأأأأأأأة نف أأأأأأأأأأأأأأثا، ادل  يبيانات كي مر األميية الإامة لالييالة لمؤتمر األمم المتحدة للتاارة  - 2
م المتحدة ثالتيمية، د زاييي دثرا ؛ ثرئيس المالس ارقت أأأأاد  ثارجتما ر ثالمملي الدائم لهاك أأأأتا  لد  األم

ار نيويورك، ميير اكري؛ ثنائهة األمير الإاي لألمم المتحدة ثرئي أأة مامو ة األمم المتحدة للتيمية الم أأتدامة، 
 اميية  ع محمد؛ ثاألمير الإاي لالتحاد الدثلر لالت ارت، لولير جاثع

ثالت يولوجيأا ثاريت أار  ث غأدت اللايأة اجتمأاع مأائأدة م أأأأأأأأأأأأأأتأد رة رفيت الم أأأأأأأأأأأأأأتو  لشأأأأأأأأأأأأأأل  دثر الإلم  - 3
( ادارو نائل رئيس اللاية )ييما(ع  19-التإاار الم أأأأأأأأأأأتداي ثالمر  مر جائحة مرة ايرثس كورثنا )كوايد ار

ثقدمل مد رة تأأأأعهة الت يولوجيا ثاللوج أأأأتيات لاألثن تاد  رنأأأأا  ر التوايق يير اريت ار ثاإن أأأأاأ، مركزة 
ع ثادل  لمالحظأات الرئيس المشأأأأأأأأأأأأأأارك 2021وجيأا ثاريت أار لإأاي  تغرير الت يول ل  تغرير األثن تأاد المإيو   

للميتد  ال أأأأأادس المتإدد اصأأأأأحا  الم أأأأألحة المإير يت أأأأأمير الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ألنراة الداأ 
 التيمية الم تدامة ثالمملي الدائم لالتفيا لد  األمم المتحدة ار نيويورك، اندريس ييلديغوايتشع

ثا غل مياقشأأأأأأأأة المائدة الم أأأأأأأأتد رة مياقشأأأأأأأأة ث ارية، لمشأأأأأأأأاركة كي مر نائل الرئيس لشأأأأأأأأؤث  الإلم  - 4
ثالت يولوجيا ار جمثورية د را  اإسأأأأأأأالمية، سأأأأأأأورنا سأأأأأأأتار ؛ ثث يرة ارقت أأأأأأأاد ار ااغان أأأأأأأتا ، كريمة حامد  

س ليتشأأأأأأأأأأأأأورتيبر؛ ثث ير  اارياير؛ ثث ير التإليم الاامإر ثالهحو  ثالإلوي ثالت يولوجيا ار يوت أأأأأأأأأأأأأوانا، دثنال
الإلوي ثالت يولوجيأأا ار الفلبير، اورتونأأاتو تع د  ر ييييأأا؛ ثث ير التإليم الإأأالر ثالإلوي ثالهحو  ثاريت أأار  

 تا ليد، ان، رثاماتاسع ار

 ثادل  يبيانات ممللو اليالا  ثايليدا ثالفلبيرع - 5

 عE/CN.16/2021/INF.1ثترد قائمة المشاركير ار الدثرة ار الوثيغة  - 6
 

التقلدم المح ز في تاف لذ نتلائج القملة الرلالمعلة لمةتمع المرجوملات ومتلابرتهلا عجى الصلللللللللر لدين اإلقجعمي    
 من جدول األعمال(   2والدولي )الباد  

مر جأدث     2، نظرت اللايأة ار البيأد  ايأار مأا و  20ار ارجتمأاع اراترانأأأأأأأأأأأأأأر الرالت المإغود ار   - 7
األ ما ع ثكا  مإرثنأأأأأأأأأأا  ليثا تغرير األمير الإاي  ر التغدي المحر  ار تيفيم نتائا الغمة الإالمية لماتمت 

 (عA/76/64-E/2021/11المإلومات ثمتالإتثا  ل  ال إيد ر اإقليمر ثالدثلر )

 ر الال ة نف ثا،  غدت اللاية اجتماع مائدة م تد رة رفيت الم تو  ادارو الرئيسعثا - 8

 ثقامل مد رة تعهة الت يولوجيا ثاللوج تيات لاألثن تاد لإرة تغرير األمير الإايع - 9

ثادل  رئيس الامعية الإامة، اول ا  يو كير، لكلمة رئي أأأأأأأأأأيةع ثقدي األتأأأأأأأأأأماف التالية اسأأأأأأأأأأماؤلم  - 10
ئل األمير الإاي لالتحاد الدثلر لالت أأأأارت، مال ولم جون أأأأو ؛ ثنائل الرئيس ثكبير المهشأأأأرير   رثنأأأأا: نا

لاإنترنل ار تأأركة نوني، اييتو   ع سأأيرأ؛ ثرئيس امانة الفريق ارسأأتشأأار  المتإدد اصأأحا  الم أألحة،  

https://undocs.org/ar/E/CN.16/2021/INF.1
https://undocs.org/ar/A/76/64
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جمعية اإنترنل،   ميتد  ددارة اإنترنل، تشأأأأأأأأأأييغيتا  ماسأأأأأأأأأأانغو؛ ثنائل الرئيس األث  لشأأأأأأأأأأهكة دنترنل قوية،
 جو ي  لو ع

ث غدت اللاية مياقشأأأة  امة ثاسأأأتمإل دل  ييانات ادل  يثا كي مر ث ير الدثلة لإل الي ثالبيانات،   - 11
الممل أأأة المتحأأأدة لبريتأأأانيأأأا الإظم  ثا رليأأأدا الشأأأأأأأأأأأأأأمأأأاليأأأة، جو  ثيتييغأأأد أأأي؛ ثث ير التإليم الإأأأالر ثالإلوي 

اران لير نارسأأأأأأأأأأأأيا ايرمير؛ ثث ير ارت أأأأأأأأأأأأارت ثت يولوجيا المإلومات، ثالت يولوجيا، الامثورية الدثميييكية،  
م أر،  مرث  لإل؛ ثنائل ث ير الدثلة لشأؤث  ارتحاد األثرث ر ثالشأؤث  الدثلية، ليغاريا، ميثالر لارانر؛ 

يية،  ثم أأأأأأأأا د ث ير ارت أأأأأأأأارت ثت يولوجيا المإلومات، ثالرئيس لالييالة، مد ية المل،  بدالإزيز للإلوي ثالتغ
الممل ة الإر ية ال أأأإودية، ميير يع الدسأأأوقرع ثاسأأأتمإل ايضأأأا دل  ييانات ادل  يثا ممللو لارانوا  ثارتحاد 

 الرثسر ثكو ا ثالمراقل  ر قترع

 ع ثادلل يبيا  ايضا ممللة ل يدث  تيمية الشإو  األصلية ار امريكا الالتييية ثميتغة الهحر ال اريبر - 12
 

 من جدول األعمال(   3لوجعا ألغ اض التامعة )الباد  ت     الرجم والتكاو   

 الموضوعان  وا األولوية:  
من أهداف التامعة الم لتدامة المترجق    3اسلت دام الرجم والتكاولوجعا واال تكار ل لد الفةوة بشلأن الهدف   )أ(  

 بالصحة الة دة وال فا ؛ 
 اق والتحديات ت     تقاعة سج جة الكتل من أجل التامعة الم تدامة: اآلف  )ب(  

)ا( مر جدث    3ايار ما و، نظرت اللاية ار البيد  18ار ارجتماع اراترانأأأر اللانر المإغود ار   - 13
األ ما ع ثكا  مإرثنأا  ليثا تغرير األمير الإاي  ر اسأتمداي الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ل أد الفاوة لشأل  

 (عE/CN.16/2021/2، ال حة الايدة ثالرااو )3لدأ التيمية الم تدامة 

ثار الال ة نف ثا،  غدت اللاية اجتماع مائدة م تد رة رفيت الم تو  لشل  المونوع ذ  األثلوية  - 14
الم أأأأأأأتدامة، المتإلق مر الداأ التيمية   3”اسأأأأأأأتمداي الإلم ثالت يولوجيا ثاريت ار ل أأأأأأأد الفاوة لشأأأأأأأل  الثدأ 

 لال حة الايدة ثالرااونع ثادار المياقشة نائل الرئيس )ال ير(ع

 ثقامل مد رة تعهة الت يولوجيا ثاللوج تيات لاألثن تاد لإرة تغرير األمير الإايع - 15

ثقدي  رنأأأأأأا كي مر: مد ر البرناما الماف للهحط ثالتدريل ار ماا  امراة الميا ق المدارية،  - 16
ال أأأأأأأأأأأأأحة الإالمية، جو  ريدر؛ ثاسأأأأأأأأأأأأأتاذة  لم األث سة ال أأأأأأأأأأأأأريرية لاامإة كولومبيا، ثالمد رة الإلمية ميظمة  

المشأأأاركة ار مركز يرناما لحو  اإ د  ار جيو  ااري يا، ثالرئي أأأة المشأأأاركة لفريق األمم المتحدة المؤل   
ذ لاامإة ريو د  جانيرث  بد ال ريم؛ ثاألسأأأأأأأأأأأتا شأأأأأأأأأأأاي ا ضأأأأأأأأأأأا  لد م آلية تي أأأأأأأأأأأير الت يولوجيا،  وارا 10مر 

ارتحادية، البرا يي، خوسأأأأأأأأيه دع كاسأأأأأأأأيورتو؛ ثالتبيهة، رئي أأأأأأأأة مالس ددارة ميظمة المراة ار ماا  ال أأأأأأأأحة  
 الم تدامة لألمم المتحدة، الدكتورة جوانر مارلير ييواع يةالإالمية، ثالغائدة الشالة مر اجي الداأ التيم

دل  ييانات ادل  يثا كي مر ث ير الثياكي األسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأية  ث غدت اللاية مياقشأأأأأأأأأأة  امة ثاسأأأأأأأأأأتمإل   - 17
اورتونأأأأاتو  الفلبير،  الإلوي ثالت يولوجيأأأأا ار  سأأأأأأأأأأأأأأيال؛ ثث ير  ديريمأأأأا  للمإلومأأأأات ثارت أأأأأأأأأأأأأأأأأأارت، نأأأأامبيأأأأا، 

ييييا؛ ثث ير الإلوي ثالت يولوجيا ارتحاد ، لاك أأأأأتا ، تأأأأأبلر اارا ؛ ثال أأأأأفير ثالمملي الدائم لييها   ر د  تع
المتحدة ثالميظمات الدثلية األخر  ار جيي ، مانر يراسأأأاد يثاتارا ع ثاسأأأتمإل ايضأأأا دل   لد  مكتل األمم
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ييانات ادل  يثا ممللو ارتحاد الرثسأأأأأأأأأأأأأر ثكو ا ث ارانوا  ثالبرا يي ثالمراقل  ر الثيد ثمملي الوكالة الدثلية 
 للتاقة المريةع

) ( مر   3 و، نظرت اللايأة ار البيأد  ايأار مأا 19ثار ارجتمأاع اراترانأأأأأأأأأأأأأأر اللأالأط المإغود ار   - 18
جدث  األ ما ع ثكا  مإرثنأأأأأأا  ليثا تغرير األمير الإاي  ر ت أأأأأأمير تغيية سأأأأأأل أأأأأألة ال تي مر اجي التيمية 

 (عE/CN.16/2021/3الم تدامة: اااا  ثالتحديات )

 غدت اللاية اجتماع مائدة م أأأأتد رة رفيت الم أأأأتو  لشأأأأل  المونأأأأوع ذ  األثلوية ثار الال أأأأة نف أأأأثا،   - 19
 ”ت مير تغيية سل لة ال تي مر اجي التيمية الم تدامة: اااا  ثالتحدياتنع ثادار المياقشة نائل الرئيس )اليم ا(ع 

لت يولوجيأا ث رة رئيس ارع الإلوي ثالت يولوجيأا ثت يولوجيأا المإلومأات ثارت أأأأأأأأأأأأأأأارت، تأأأأأأأأأأأأأأعهأة ا - 20
 ثاللوج تيات، األثن تاد، تغرير األمير الإايع

ثقدي  رنأأأأأأأا كي مر: الرئيس التيفيم  لمإثد لحو  تغيية سأأأأأأأل أأأأأأألة ال تي، كيدا، دث  تال أأأأأأأكوت؛  - 21
ثمد ر التحو  الرقمر، المد رية الإامة لشأأأأأأأأهكات ارت أأأأأأأأارت ثالمحتو  ثالت يولوجيا، المفونأأأأأأأأية األثرث ية،  

ال أأأأأأييية لت يولوجيا  يميةائل مد ر مإثد البيانات ال أأأأأأحايية ثالبيانات الضأأأأأأممة، األكادجيرار د  نراأ؛ ثن 
المإلومات ثارت أأأأأأأارت، ال أأأأأأأير، كا  ث ؛ ثالرئي أأأأأأأة التيفيمية، المالس الإالمر لأل ما  ار ماا  تغيية 

دة، ميظمة األمم سأل ألة ال تي، سأوي أرا، سأاندرا رث؛ ثمد رة مكتل التمتيط ارسأتراتيار ثالتي أيق ثرصأد الاو 
مامو ة م أأأأأأأأتمدمر تغيية سأأأأأأأأل أأأأأأأألة ال تي يييايريا،    ثمؤسأأأأأأأأسالمتحدة للتيمية ال أأأأأأأأيا ية، ا ومر اوجييو؛  

 ، تشوتا تشيميز عKinesis Moneyثم تشار مؤس ة 

ث غدت اللاية مياقشأأة  امة ثاسأأتمإل دل  ييانات ادل  يثا كي مر ث ير التإليم الاامإر ثالهحو   - 22
ولوجيا، يوت أأوانا، دثنالس ليتشأأورتيبر؛ ثث ير ت يولوجيا المإلومات ثارت أأا ، تأأؤث  اريت ار ثالإلوي ثالت ي 

تركيا، محمد ااتح كاسأأأأأير؛ ثممللو   ،ثالشأأأأأها ، كيييا، جو ي  موتشأأأأأيرث؛ ثنائل ث ير ال أأأأأيا ة ثالت يولوجيا
 ليدا الشمالية ثجيو  ااري ياعالوريات المتحدة األمريكية ثرتفيا ثالممل ة المتحدة لبريتانيا الإظم  ثا ر 

 
 من جدول األعمال(   4ع ض تقاري  استر اضات ال عاسات المترجقة بالرجم والتكاولوجعا واال تكار )الباد    

مر   4ايأأأار مأأأا و، نظرت اللايأأأة ار البيأأأد    21ار ارجتمأأأاع اراترانأأأأأأأأأأأأأأر المأأأامس المإغود ار   - 23
 عاأل ما  جدث 

نغاس رفيإة الم أأأأأأأأتو  لشأأأأأأأأل  تتبيق ميظور جي أأأأأأأأانر  ل  سأأأأأأأأياسأأأأأأأأات الإلم ثاجرت اللاية حلغة   - 24
 مر الداأ التيمية الم تدامةع ثادار الرئيس المياقشةع 5ثالت يولوجيا ثاريت ار لتحغيق الثدأ 

ثقأأأدي رئيس ارع الإلم ثالت يولوجيأأأا ثت يولوجيأأأا المإلومأأأات ثارت أأأأأأأأأأأأأأأأارت، تأأأأأأأأأأأأأأعهأأأة الت يولوجيأأأا  - 25
تاد،  رنأأا  ر  مي األمانة فيما  تإلق يتتبيق الميظور الاي أأانر  ل  سأأياسأأات الإلم ثاللوج أأتيات، األثن 

ثالت يولوجيا ثاريت ار،    إلويثالت يولوجيا ثاريت ارع ث إد لما الإرة، الغ  كلمات رئي أأأأأأأأأأأأأية كي مر: ث يرة ال
 يزعكولومبيا، ماييي توريس؛ ثث يرة تؤث  المراة، الامثورية الدثميييكية، ما را خيميي 

ثقدي  رنأا كي مر: األميية الإامة لمالس التوا   يير الاي أير، اإمارات الإر ية المتحدة، تأم ة   - 26
صأأالح؛ ثسأأفير اريت ار، ايليدا، يارمو سأأاريفاع ثار المياقشأأة الإامة، ادلل يبيا  ايضأأا ممللة  ر ليسة األمم 

 المتحدة للم اثاة يير الاي ير ثتمكير المراةع
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ل أأأأأأأأة نف أأأأأأأأثا، نظرت اللاية ار التغارير  ر اسأأأأأأأأتإرانأأأأأأأأات ال أأأأأأأأياسأأأأأأأأات المتإلغة لالإلم ثار الا - 27
ثالت يولوجيا ثاريت ار ار اثنيدا ثالامثورية الدثميييكية ث امبياع ث رة نتياة لمو ارسأتإرانأات رئيس ارع  

 األثن تادع للوج تيات،الإلم ثالت يولوجيا ثت يولوجيا المإلومات ثارت ارت، تعهة الت يولوجيا ثا

ثقأدي  رنأأأأأأأأأأأأأأا كأي مر: نأائأل ث ير الإلوي ثالت يولوجيأا، الامثوريأة الأدثميييكيأة، جييأارث رثدريغيز   - 28
مأأارتيييز؛ ثاألمير الأأدائم، ث ارة الإلوي ثالت يولوجيأأا ثاريت أأار، اثنيأأدا، ديفيأأد اث ون ؛ ثاألمييأأة الأأدائمأأة، ث ارة  

 التإليم الإالر ار  امبيا، كا ور سيامرع
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