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 موجز  
ناقشت اللجية المإيية بتسخير الإلم ثالتكيولوجيا ألغراض التيمية، فر دثرتها الخامسة ثالإشرير، دثر   

مع   (، 19- )كوفيد الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار فر دعادة البياء بشأأأأأأأ ب افجأأأأأأأب بإد جائحة مرض فيرث   ورثنا  
، ثاسأأأأتإرلأأأأت التردي المحر  فر تيفيم ثمتابإة 2030اليهوض بالتيفيم الكامب لخطة التيمية المسأأأأتدامة لإاي 

نتائج الرمة الإالمية لمجتمع المإلومات عل  الصأأأأأأأإيد ر اإقليمر ثالدثلرع ث اإلأأأأأأأافة دل   ل ، نظرت فر  
ةتسأأأأأأخير   ة الرابإة مر اجب التيمية الشأأأأأأاملة للجميع  ثالمولأأأأأأوعير التاليير  ثو األثلويةو ةاللورة الصأأأأأأيا ي 

الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار ألغراض التيمية الحجأأرية المسأأتدامة فر عالم ما بإد الجائحة ع ثتجأأميت الدثرة  
ايجأا جزءا عر عمليات اسأتإراض السأياسأات المتإلرة بالإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار، فجأال عر ترييم الم ت  

 ستيادا دل  المدخالت المردمة مر الدثل األعجاءعللجية ا

ثخالل اجتماع المائدة المسأأأأتد رة الرايع المسأأأأتو  حول مولأأأأوع ةدثر الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار فر   
(، مع اليهوض بالتيفيم الكامب لخطة  19- دعادة البياء بشأأأأأأأأ ب افجأأأأأأأأب بإد جائحة مرض فيرث   ورثنا )كوفيد 

المستو  التلكيد عل  المية استخداي   ،  رر الو راء ثغيرلم مر المتكلمير الرايإر 2030التيمية المستدامة لإاي 
ع ثاعر وا عر قلرهم المسأأأأأأأتمر 2030الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار فر تحريق األلداأ الواردة فر دطار خطة عاي 

ع ث هدأ البياء مر  19- بشأل  الفجوات فر دم انية االتصأال اإلكترثنر التر تجلت ثالأحة خالل جائحة  وفيد 
إد تإزيز التإاث  الدثلر فر مجال البحث الإلمر ثدعم التإاث  التكيولوجر بير اجب المسأأتربب بشأأ ب افجأأب، ي 

الدثل األعجأأأأأأأأأأاء، بما فر  ل  التإاث  بير بلدا  الشأأأأأأأأأأمال ث لدا  الجيول، ثايما بير بلدا  الجيول، ثالتإاث   
مية المسأأتدامةع ثيم ر  اللالثر، مر خالل نرب التكيولوجيا ث ياء الردرات، مر األمور األسأأاسأأية للوفاء بوعود التي 

اليظر ايجأأا فر ثلأأع دطار عالمر متير لتمويب الإلوي ثالتكيولوجيا ثاالبتكار مر اجب التيمية ث يادة المسأأاعدة 
اإنمائية الرسأأأمية المتصأأألة بالإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكارع ثدعا الو راء اللجية المإيية بتسأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا  

 صلة االلطالع بدثرلا باعتبارلا محفال للتإاث ع  ألغراض التيمية دل  موا 

ثلد  مياقشأأأة المولأأأوعير  ثو األثلوية، اسأأأتإرض المتكلمو ، بمر فيهم الو راء، مختل  المبادرات  
ثاألنشأأأأأأأأأأأأأطأة التر نفأمت اث يجرو تيفيأملأا ثالتر تهأدأ دل  االسأأأأأأأأأأأأأتفأادة مر دثر الإلم ثالتكيولوجيأا ثاالبتكأار فر  

لحجأأأأأأأريةع ثدعوا ايجأأأأأأأا البلدا  دل  تإزيز التإاث  الدثلر، ثال سأأأأأأأيما مر خالل اللجية  التيمية الصأأأأأأأيا ية اث ا 
 المإيية بتسخير الإلم ثالتكيولوجيا ألغراض التيمية، مر اجب دعم البلدا  اليامية، بما فيها اقب البلدا  نمواع 

ة الشأأاملة للجميع ، ثلد  اليظر فر المولأأوع  و األثلوية ةاللورة الصأأيا ية الرابإة مر اجب التيمي  
اشأأأأار المتكلمو ، بمر فيهم الو راء، دل  ان  مر المتوقع ا  تكل  تكيولوجيات اللورة الصأأأأيا ية الرابإة، مر 
قبيب الم اء االصأأأأأأأطياعر ثتكيولوجيا الرث وتات ثانترنت األشأأأأأأأياء، عملية التشأأأأأأأليب اةلر ثالتلييرات الرائمة 

إنتاجية ثالحد مر األثر البيئر للتصأأأأأييعع ثلالسأأأأأتفادة عل  نطا   عل  البيانات فر مجال التصأأأأأييع، ث يادة ا
ثاسع مر اللورة الصيا ية الرابإة، تحتاج البلدا  اليامية دل  تإزيز قطاعها الصياعرع ثتش ب بإض التدابير 
 عوامب تم ير حاسأأأأمة لجأأأأما  اال تفوت البلدا  اليامية لمو الموجة الجد دة مر التليير التكيولوجرع ثتشأأأأمب
لمو التدابير تإبئة االسأأأتلمار فر البيية التحتية الرقمية، ث ياء مهارات الرو  الإاملة لللورة الصأأأيا ية الرابإة،  
ثثلأع اطر ألخالييات ثمباد  توجيهية العتماد تكيولوجيات اللورة الصأيا ية الرابإة، ثالتإاث  الدثلر بشأل  

 تبادل المإارأ ثالخبراتع
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يهم الو راء، فر الجلسأأأأة التر عردت بشأأأأل  المولأأأأوع  و األثلوية ةتسأأأأخير  ثاشأأأأار المتكلمو ، بمر ف  
الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار مر اجب التيمية الحجأرية المسأتدامة فر عالم ما بإد الجائحة  دل  التحديات الإد دة 

اأ اللالثة المتمللأة فر  التر تواجههأا البلأدا ، ثال سأأأأأأأأأأأأأيمأا البلأدا  اليأاميأة ثاقب البلأدا  نموا، مر اجب تحريق األلد 
  ث إدلا،  19- قابلية العيش ثاال دلار االقتصأأأأأادو ثاالسأأأأأتدامة البيئية لمياطرها الحجأأأأأريةع ثخالل جائحة  وفيد 

عل  المياطق   19-سأأأالمت الإلوي ثالتكيولوجيا ثاالبتكار بشأأأ ب  بير فر التخ يآل مر اةثار الجأأأارة لكوفيد
ت  خم االبتكار الياجم عر الجائحة، ثيإدلوا مر األثلويات ثمر الحجأريةع ثييبلر ا  يلتيم ثالأإو السأياسأا

تخصأأأأأيو الموارد مر اجب االسأأأأأتلمار فر حلول الإلوي ثالتكيولوجيا ثاالبتكار التر تسأأأأأهم فر تحريق التيمية 
الحجأأأأأرية المسأأأأأتدامةع ثالإمب الجماعر ثالتإاث  عل  الصأأأأأإيد ر الوطير ثالدثلر امرا  اسأأأأأاسأأأأأيا  لتحريق 

 الحجريةع االستدامة

ثلد  اسأأأأأأتإراض التردي المحر  فر تيفيم نتائج الرمة الإالمية لمجتمع المإلومات، شأأأأأأدد المتكلمو    
ثالمشأأأأأأأأأأار و ، بمر فيهم الو راء، عل  الحاجة دل  سأأأأأأأأأأد الفجوات فر االتصأأأأأأأأأأال اإلكترثنر فر اقرل ثقت  

اإنترنت ايجأأاع ثييبلر اليظر   مم ر، ثالتر ال تشأأمب الفجوات فر تلطية اإنترنت فحسأأ ، بب فر اسأأتخداي
دل  اإنترنت عل  ان  ميفإة عامة عالميةع ثفر حير ا  الشأأأأأأأأأأأراكات ثالتإاث  لأأأأأأأأأأأرثريا  لتحريق األلداأ  
الدثلية المشأأأأأأأأأأأأتر ة، فا   لرة المحافب المتإددة األطراأ يجإب مر الصأأأأأأأأأأأأإ  لللاية عل  البلدا  اليامية ا  

لرغم مر ا  مجتمع المإلومات اليوي يختل  اختالفا  بيرا تشأأأأأأأأأارك بيشأأأأأأأأأار فر عملية صأأأأأأأأأيع الررارع ثعل  ا
، فأأأا  التزاي الرمأأأة الإأأأالميأأأة لمجتمع المإلومأأأات ببيأأأاء مجتمع مإلومأأأات  2005كأأأا  متوخ  فر عأأأاي   عمأأأا

متمحور حول اإنسأأأأأأأا  ثشأأأأأأأامب للجميع ثموج  نحو التيمية ال  زال  ا المية  بيرة ثلم  تم الوفاء ب ع ثت دو 
بتسأأأأأأأأأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيأا ألغراض التيميأة دثرا لأامأا فر تحأد أد التحأديأات ثالفر  الحأاليأة  اللجيأة المإييأة  

 ثالمستربلية المتصلة بتكيولوجيا المإلومات ثاالتصاالتع

ثقد بدا اسأأأأأأأتإراض السأأأأأأأياسأأأأأأأات المتإلرة بالإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار فر  امبيا اثياء ترديم الترارير   
المتإلرة بالإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكارع ثناقش المشأأأار و  ايجأأأا اليتائج األثلية عر اسأأأتإرالأأأات السأأأياسأأأات  

السأأتإرالأأات السأأياسأأات المتإلرة بالإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار التر اجريت فر انلوال، بمسأأاعدة مشأأتر ة مر 
م تأ  انلوال  ث أملأ  فر    م تمر األمم المتحأدة للتجأارة ثالتيميأة )األثنكتأاد( ث رنأامج األمم المتحأدة اإنمأائر،

بوتسأأأوانا، بمسأأأاعدة األثنكتادع ثاعرل المتكلمو  باسأأأم البلدا  المسأأأتفيدة عر األمب فر ا   واصأأأب األثنكتاد  
مسأأأأأأأأأأأأأأاعدة البلأدا  اليأاميأة ثاقب البلأدا  نموا عل  تإزيز قدرتهأا عل  ثلأأأأأأأأأأأأأأع السأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأات المتإلرأة بالإلم  

 ثاالبتكارع   ثالتكيولوجيا

ييم الم ت  لإمب اللجية المإيية بتسأأأأأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ألغراض التيمية فر ثعيد اليظر فر تر 
سأأيا  اسأأتإراض المجلق االقتصأأادو ثاالجتماعر لهيئات  الفر ية، اعر ت الدثل األعجأأاء عر ترد رلا لإمب  

يا ثاالبتكار  اللجية بوصأأأفها مر ز التيسأأأيق فر ميظومة األمم المتحدة المإير بمسأأأللة تسأأأخير الإلم ثالتكيولوج
ألغراض التيمية، ثاعر ت عر ترد رلا للإمب المو تجأأأطلع ب  األمانةع ثمر خالل مياقشأأأة ثتحليب التحديات  
التر يفرلأأأأأأها الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار ثاةثار التر يخلفها عل  تحريق الداأ التيمية المسأأأأأأتدامة، تيسأأأأأأر 

ارات لتبادل الممارسأات الجيدة ثالدرث  المسأتفادة، ليق فر   اللجية ثتتيح مجاال لبياء توافق اةراء ثاجراء حو 
ايما بير الدثل األعجأأأأاء ثلكر ايجأأأأا مع الجهات صأأأأاحبة المصأأأألحة األخر  ثليئات األمم المتحدة ث لياتها  
 ات الصلةع ثدثر اللجية فر دطار عملية صيع السياسات فر األمم المتحدة )ملال مر خالل التفاثض بشل  

رات ثالمرررات( يميزلا عر اةليات األخر  التر تياقش مسأأأأأأأأأأأأأللة تسأأأأأأأأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا مشأأأأأأأأأأأأأاريع الررا
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ثاالبتكار ألغراض التيمية المسأأتدامة، ملب ميتد  الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكارع ثتتجسأأد ال يمة التريية ألعمال  
ها السأأأأيوية ثافرقة ما بير الدثرات،  اللجية المإيية بتسأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ألغراض التيمية مر خالل دثرات 

ثلياك حاجة دل  ددماج الإمب الترير للجية فر مفاثلأأأأأأأأأأأأات السأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأة الإامة فر المجلق االقتصأأأأأأأأأأأأادو  
 ثاالجتماعرع ثيم ر تحريق  ل  مر خالل دجراء اتصاالت اعمق ثاكلر انتظاما بير اللجية ثالمجلقع

تسأأأأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار ألغراض  ةثاعتمدت اللجية مشأأأأأأأأأرثعر قرارير، احدلما بإيوا    
 ع ترييم التردي المحر  فر تيفيم نتائج الرمة الإالمية لمجتمع المإلومات ثمتابإتهاةثاةخر بإيوا     التيمية

ثاختارت اللجية المولأأأأأأأأوعير التاليير بوصأأأأأأأأفهما مولأأأأأأأأوعير  ثو اثلوية لليظر فيهما فر دثرتها   
كفالة توفير ةث    التكيولوجيا ثاالبتكار مر اجب دنتاج انظ  ثاكلر دنتاجية ثتيافسأأأأأأيةةالسأأأأأأادسأأأأأأة ثالإشأأأأأأريرو  

 ع المياو الملمونة ثالمرافق الصحية للجميعو حب عر طريق الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار

الأأأرابأأأ و   لأأأأأأأما  عأأألأأأ   الأأألأأأجأأأيأأأأأأأة  دثرة  عأأأر  الأأأمأأأإأأألأأأومأأأأأأأات  مأأأر  مأأأزيأأأأأأأد  عأأألأأأ   االطأأأالع  ثيأأأمأأأ أأأر 
https://unctad.org/topic/commission-on-science-andtechnology-for-developmentع 
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[ 2022نيسا /ابريب  25]  

 المحتويات

 الصفحة    الفصب 

ع المسائب التر تتطل  ا   تخم المجلق االقتصادو ثاالجتماعر دجراءات بشلنها اث التر  وج  انتبال  دليها  -األثل   ع ع  7  ع

ع مشرثعا قرارير مإرثلا  عل  المجلق العتمادلما -ال     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  7  ع

ع نتائج الرمة الإالمية لمجتمع المإلومات ثمتابإتها ترييم التردي المحر  فر تيفيم   -األثل     ع ع ع ع ع ع  7  ع

ع تسخير الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار ألغراض التيمية - اللانر     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  22  ع

ع مشرثع مررر مردي دل  المجلق العتمادو - باء     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  35  ع

الخامسأأأة ثالإشأأأرير  تررير اللجية المإيية بتسأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ألغراض التيمية عر دثرتها       
ع ثجدثل األعمال الم قت للدثرة السادسة ثالإشرير للجية ثثثائرها  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  35  ع

ع التردي المحر  فر تيفيم نتائج الرمة الإالمية لمجتمع المإلومات ثمتابإتها عل  الصإيد ر اإقليمر ثالدثلر  - اللانر   ع ع  36  ع

ع تسخير الإلم ثالتكيولوجيا ألغراض التيمية  -اللالث   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 عرض الترارير المتإلرة باستإرالات السياسات المتإلرة بالإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار -الرابع   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  40  ع

ع انتخال الرئيق ثاعجاء الم ت  اةخرير للدثرة السادسة ثالإشرير للجيةع - الخامق   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  41  ع

ع جدثل األعمال الم قت للدثرة السادسة ثالإشرير للجية ثثثائرها  - الساد    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  42  ع

ع اعتماد تررير اللجية عر اعمال دثرتها الخامسة ثالإشرير - سابع 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  43  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  44  ع

ع افتتاح الدثرة ثمدتها -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  44  ع

ع الحجور  - باء    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  44  ع

ع انتخال اعجاء الم ت  -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 ع ع ع ع  44  ع

ع جدثل األعمال ثتيظيم األعمال  -دال    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  45  ع

ع الوثائق -لاء    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  45  ع

  المرفق 

ع قائمة الوثائق المإرثلة عل  اللجية فر دثرتها الخامسة ثالإشرير   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  46  ع
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 الفصل األول 
الم ةائل التي تتلل  أن تت   المجلس االقتصةادي واالجتماعي رج اتات أشةان ا   

 توجه انتباهه رل  ا  أو التي 
 مش وعا ق ارين مب وضان على المجلس العتمادهما -  ألف 

توصأأر اللجية المإيية بتسأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ألغراض التيمية المجلق االقتصأأادو ثاالجتماعر  - 1
 باعتماد مشرثعر الررارير التالييرو

 
 مش وع الق ار األول   
 نتائج القمع البالمسع لمجتمع المبلومات ومتاأبت ا تق سم التقدم المح ز في تنف      

 ،رن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 ،( 1) دل  الوثائق الختامية للرمة الإالمية لمجتمع المإلومات رذ يش   

المتإلق بمتابإة نتائج الرمة  2006تمو / ولي   28الم رخ  2006/46دل  قرارو وإذ يشةةةةة   أي ةةةةةا   
ثاسأأأأتإراض اللجية المإيية بتسأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ألغراض التيمية، ثال  الوالية المسأأأأيدة بموجب   الإالمية 

 دل  اللجية،

المتإلق بترييم التردي المحر   2021تمو / ولي   22الم رخ  2021/28دل  قرارو   وإذ يشةةةةةةة     ل  
 تائج الرمة الإالمية ثمتابإتها،فر تيفيم ن 

المإيو  ةتحويأب    2015ا لول/سأأأأأأأأأأأأأأبتمبر    25الم رخ    70/1دل  قرار الجمعيأة الإأامأة    وإذ يشةةةةةةةةة   
  ،2030عالمياو خطة التيمية المستدامة لإاي 

  2015 انو  األثل/ديسأأأأأأأأأأأمبر  16الم رخ   70/125دل  قرار الجمعية الإامة   وإذ يشةةةةةةة   أي ةةةةةةةا 
المإيو  ةالوثيرة الختامية لالجتماع الرايع المسأتو  للجمعية الإامة بشأل  االسأتإراض الإاي لتيفيم نتائج الرمة  

لميأة لمجتمع  مإلومأاتج جأامع  الإأالميأة لمجتمع المإلومأات ، الأمو اعأادت ايأ  الجمعيأة تألكيأد ر يأة الرمأة الإأا
محورو اإنسأأأأأأأا  ثموج  نحو التيمية، يسأأأأأأأتطيع  ب فرد اي  اسأأأأأأأتحداو المإلومات ثالمإارأ ثالوصأأأأأأأول دليها 
ثاسأأأأأأأأأأتخدامها ثتبادلها، بما يم   ر األفراد ثالمجتمإات ثالشأأأأأأأأأأإول مر تحريق  امب طاقاتهم فر تإزيز تيميتهم  

القا مر مراصأأأأأد ثمباد  ميلا  األمم المتحدة ثاالحتراي الكامب  المسأأأأأتدامة ثتحسأأأأأير نو ية حياتهم، ث ل  انط
، ثييمت التردي المحر  حت  تاريخ ، ثحددت الللرات ثالتحديات ( 2) لإلعال  الإالمر لحرو  اإنسأأأا  ثصأأأون 

 ثقدمت توصيات للمستربب،

بشأأأل    2021 انو  األثل/ديسأأأمبر  17الم رخ   76/189دل  قرار الجمعية الإامة   وإذ يشةة     ل  
تسأأأأأأأأأخير تكيولوجيات المإلومات ثاالتصأأأأأأأأأاالت ألغراض التيمية المسأأأأأأأأأتدامة، المو اقرت اي  الجمعية الإامة  
بالدثر الهاي لتكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأأاالت فر تحريق الداأ التيمية المسأأأتدامة ثتحريق انتإاا مسأأأتداي 

(، ثالابت بجميع اصأأأأحال المصأأأألحة فر قطاع  19-ثثطيد مر جائحة مرض فيرث   ورثنا )كوفيدثشأأأأامب 
 __________ 

 عA/60/687 ث A/C.2/59/3انظر  (1) 
 (ع3-ال  )د 217قرار الجمعية الإامة  (2) 

https://undocs.org/ar/E/RES/2021/28
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/28
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/76/189
https://undocs.org/ar/A/RES/76/189
https://undocs.org/ar/A/C.2/59/3
https://undocs.org/ar/A/60/687
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تكيولوجيات المإلومات ثاالتصأأأأأأاالت، بما فر  ل  الح ومات ثميظومة األمم المتحدة، ا   راعوا تماما اةثار 
لم الرامية دل  سأد  فر سأيا  تإزيزلم لجهود 19-الصأحية ثاالجتما ية ثاالقتصأادية الياجمة عر جائحة  وفيد

الفجوات الرقمية داخب البلدا  المتردمة ثالبلدا  اليامية ثايما بييها، مع د الء التماي خا  ألشأأأأأأأأأأد اليا  فررا  
ثلأأأإفا، ث مل  اليسأأأاء ثالفتيات، ثلأأأما  الر   الموثو  باإنترنت بلسأأأإار مإرولة ثتإزيز دم انية الوصأأأول  

 ل التإلم عر بإد ثالخدمات الصحية الرقمية المتاحة للجميع،الرقمر ثالشمول الرقمر، ثتوسيع نطا  حلو 

بتررير الفريق الرايع المسأأأأأأأأأأأأأتو  المإير بالتإاث  الرقمر المإيو  ةعصأأأأأأأأأأأأأر التراب    وإذ يحسط علما 
، فجأأأأأأال عر دنشأأأأأأاء م ت  ( 3) الرقمر ، ثتررير األمير الإاي المإيو  ةخريطة طريق مر اجب التإاث  الرقمر 

 اي المإير بالتكيولوجيا،مبإوو األمير الإ

بالجوان   ات الصأأألة بالرمة الإالمية مر تررير األمير الإاي المإيو  ةخطتيا   وإذ يحسط علما أي ةةا 
 2021تشأأأأأأأأأأأأأأرير اللانر/نوفمبر   15الم رخ  76/6، المو رحبت ب  الجمعية الإامة فر قرارلا ( 4) المشأأأأأأأأأأأأأأتر ة 

 باعتبارو ميطلرا تواصب الدثل األعجاء اليظر عل  اساس ،

بتررير األمير الإأاي عر الترأدي المحر  فر تيفيأم نتأائج الرمأة الإأالميأة    مع االرتسةا   وإذ يحسط علمةا 
 ،( 5) اإقليمر ثالدثلر  ثمتابإتها عل  الصإيد ر

لألميية الإامة لم تمر األمم المتحدة للتجارة ثالتيمية عل  دثرلا فر المسأأأاعدة    عن تقدت ه وإذ يب ب 
 عل  لما  دنجا  التررير اةن  الم ر فر موعدو،

 
 التق سم: استب اض تنف   نتائج القمع البالمسع لمجتمع المبلومات   

 ثيحث عل   ل   70/125ر الجمعية الإامة بالتيفيم التاي لررات ح   - 1 

باإسهامات البياءة ثالمتيوعة المردمة مر جميع اصحال المصلحة فر االستإراض  ت ح    - 2 
 الإاي للتردي المحر  فر تيفيم نتائج الرمة الإالمية لمجتمع المإلومات 

التزام  بالتيفيم التاي ليتائج الرمة الإالمية لمجتمع المإلومات ثر ية االستإراض    تاك ديب د   - 3 
  2015الإشرو للرمة الإالمية لما بإد عاي 

بسأأأأأأأأأأأأأأأد الفجوات    70/125المتإهأأد بأأ  فر قرار الجمعيأأة الإأأامأأة    االلتزاي  تؤ ةد من جةدتةد - 4 
الرقميأة بير البلأدا  ثداخلهأا، بمأا فر  لأ  الفجوة الرقميأة بير الجيسأأأأأأأأأأأأأأير، مر خالل بأمل الجهود الراميأة دل  
تحسأأأأأأأأأأأير التراب  ثالردرة عل  تحمب التكلفة ثام انية الحصأأأأأأأأأأأول عل  المإلومات ثالمإارأ ثالمحتو  المتإدد 

وجيأا الرقميأة، مع التسأأأأأأأأأأأأأأليم بأالتحأديأات المحأددة التر تواجأ   الللأات ثالمهأارات الرقميأة ثمهأارات اإلمأاي بأالتكيول
 األشخا   ثو اإعاقة ث ثو االحتياجات الخاصة ثالفئات التر تإانر مر حالة الجإ  

،  ( 6) 2030عل  مواءمة ثثيرة بير عملية الرمة الإالمية ثخطة التيمية المسأتدامة لإاي  يشةجع  -   5 
، د   بر  المسأأأأأأأأالمة الشأأأأأأأأاملة لتكيولوجيا المإلومات 70/125لإامة عل  اليحو المطلول فر قرار الجمعية ا

 __________ 

 (3) A/74/821ع 
 (4) A/75/982ع 
 (5) A/77/62-E/2022/8ع 
 ع70/1 قرار الجمعية الإامة (6) 

https://undocs.org/ar/A/RES/76/6
https://undocs.org/ar/A/RES/76/6
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/74/821
https://undocs.org/ar/A/75/982
https://undocs.org/ar/A/77/62
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1


E/2022/31 

E/CN.16/2022/4  

 

9/46 22-06525 

 

ثاالتصاالت فر الداأ التيمية المستدامة ثالرجاء عل  الفرر، ثيالحظ ا  الوصول دل  تكيولوجيا المإلومات 
 طلإا دنمائيا فر حد  ات  ثاالتصاالت اصبح ايجا م شرا مر م شرات التيمية ثت 

سأأأأأأأأأأأأأأي و  رلر  يأادة فر    2030فهمأه  ا  اليجأاح فر تحريق خطأة عأاي   تؤ ةد من جةدتةد - 6 
 الوصول دل  تكيولوجيا المإلومات ثاالتصاالت 

بل  البيية التحتية لتكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأاالت عيصأأر اسأأاسأأر لتحريق لدأ    ي ةلم - 7 
  الفجوات الرقميأأة قأأائمأأة بير فئأأات الأأدخأأب ثالفئأأات الإمريأأة ثالمواقع الجلراايأأة  تإميم التكيولوجيأأا الرقميأأة ث أأل

، التر تهدأ دل  تحريق  يادة 2030ج مر خطة عاي -9ث ير الجيسأأأأأأأأأير، ثلمل  يشأأأأأأأأأير دل  التزام  باللاية 
كبيرة فر فر  الحصأأول عل  تكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأاالت، ثتسأأإ  دل  توفير فر  الوصأأول الشأأامب  

، ثيالحظ فر لما الصأأأأأدد المية برنامج عمب 2020ثالميسأأأأأور دل  اإنترنت فر اقب البلدا  نموا بحلول عاي 
و برنأأامج عمأأب مر اجأأب التيميأأة الإأأالميأأة لالتصأأأأأأأأأأأأأأأاالت/تكيولوجيأأا المإلومأأات 2030التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأب فر عأأاي  

 ثاالتصاالت، بما فر  ل  اليطا  الإريض، لصالح التيمية المستدامة 

طور تكيولوجيا المإلومات ثاالتصاالت ثانتشارلا بش ب ملحوظ، بفجب دسهامات  بت   ت ح  - 8 
الرطأاعير الإأاي ثالخأا ، حيأث انتشأأأأأأأأأأأأأأرت فر جميع ار أا  المإمورة ترريبأا، ثايألت فرصأأأأأأأأأأأأأأا جأد أدة للتفأاعأب 
االجتماعر، ثافسأحت المجال لظهور نما ج اعمال تجارية جد دة، ثاسأهمت فر اليمو االقتصأادو ثالتيمية فر  

 ائر الرطاعات، ثيالحظ فر الوقت  ات  التحديات الفريدة ثالياشئة المتصلة بتطورلا ثانتشارلا س

اسأأأأأأأأأتمرار ثجود فجوات رقمية  بيرة، مر قبيب الفجوة الرقمية بير البلدا    مع القلق تالحظ - 9 
بيئات السأأأياسأأأات  ثداخلها ث ير اليسأأأاء ثالرجال، ثلر فجوات  تإير مإالجتها مر خالل دجراءات ميها تإزيز  

التم يييأأة ثالتإأأاث  الأأدثلر لخفض التكلفأأة ثاتأأاحأأة فر  االسأأأأأأأأأأأأأأتفأأادة ثالتل يآل ث يأأاء الرأأدرات ثالتإأأدد الللوو 
ثالمحافظة عل  التراو اللرافر ثاالسأأأتلمار ثالتمويب المالئم، ثيإترأ بل  لياك فجوة بير الجيسأأأير  جزء مر 

  لأما  المشأار ة الكاملة للفتيات ثاليسأاء فر مجتمع الفجوات الرقمية، ثيشأجع جميع اصأحال المصألحة عل
المإلومأأات ثثصأأأأأأأأأأأأأأول المراة دل  التكيولوجيأأات الجأأد أأدة، ثال سأأأأأأأأأأأأأأيمأأا تكيولوجيأأا المإلومأأات ثاالتصأأأأأأأأأأأأأأأاالت  

 التيمية  ألغراض

اللجية المإيية بتسأأأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ألغراض التيمية عل  مواصأأأأأأأألة د الء  يشةةةةةجع - 10 
ثر التليرات التكيولوجية السأأأريإة الرئيسأأأية عل  تحريق الداأ التيمية المسأأأتدامة فر دطار  االعتبار الواج  أل

  76/189كبج مر الواليات ثالموارد المتاحة، ثفرا لررار الجمعية الإامة 

ايار/ما و،  3باالحتفال باليوي الإالمر لحرية الصأأأأحافة، المو يلحتفب ب  سأأأأيويا فر  ت ح  - 11 
 ثالمو اعليت  الجمعية الإامة، ثيليظم ب يادة ميظمة األمم المتحدة للتر ية ثالإلم ثاللرافة 

باالحتفال باليوي الإالمر لالتصأأأأأأأأأاالت ثمجتمع المإلومات، المو يلحتفب ب    ت ح  أي ةةةةةةا - 12 
 ايار/ما و، ثالمو  ليظم ب يادة االتحاد الدثلر لالتصاالت  17فر سيويا  

التيفيم الجارو ليتائج الرمة الإالمية، مع التشأأأأأد د عل  ثج  الخصأأأأأو  عل  تإدد  تالحظ - 13 
الجهات صأأأاحبة المصأأألحة التر تجأأأطلع ب ، ثاألدثار التر ت د ها فر لما الصأأأدد الو االت الرائدة بوصأأأفها 

رة لمسأأأأأأارات الإمب، ثادثار اللجا  اإقليمية ثالمبادرات اإقليمية السأأأأأأتإراض نتائج الرمة الإالمية ثفريق   ميسأأأأأأ  
األمم المتحدة المإير بمجتمع المإلومات، ثيإرل عر ترد رو لدثر اللجية المإيية بتسأأأأأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا 

https://undocs.org/ar/A/RES/76/189
https://undocs.org/ar/A/RES/76/189
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وصف  جهة التيسيق لإملية متابإة ألغراض التيمية فر ترديم المساعدة دل  المجلق االقتصادو ثاالجتماعر ب 
 الرمة الإالمية عل  نطا  الميظومة 

ب يمة ثمبدا التإاث  ثالمشأار ة ايما بير اصأحال المصألحة المتإدد ر اللم ر اتسأمت    يق  - 14 
بولأأأأأأوح، ثيالحظ ا  الإد د مر  2030بهما عملية الرمة الإالمية ميم بدا تها، ثاللم ر تسأأأأأأل  م بهما خطة عاي 

ة التر تأدعم الأداأ الرمأة الإأالميأة ثالأداأ التيميأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة يجرو تيفيأملأا مر قبأب الح ومأات،  األنشأأأأأأأأأأأأأأطأ 
ثالميظمات الدثلية، ثالرطاع الخا ، ثالمجتمع المدنر، ثاألثسأأأأأأأأار األكاديمية ثالتريية، ثالشأأأأأأأأراكات ايما بير  

 اصحال المصلحة المتإدد ر، ثفرا ألدثار ثمس ثليات  ب جهة مر تل  الجهات 

المية عملية متابإة ثاسأأأتإراض الرمة الإالمية ث لية تيسأأأير التكيولوجيا، بما فر  ل    تؤ د - 15 
الميتد  المتإدد اصأأأأأأأأأحال المصأأأأأأأأألحة المإير بتسأأأأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار ألغراض الداأ التيمية 

 المستدامة التابع لها، ثيشجع عل  التإاث  المستمر بييهما 

بترأارير الإأد أد مر  يأانأات األمم المتحأدة المرأدمأة  أاسأأأأأأأأأأأأأأهأاي فر دعأداد التررير  يحسط علمةا - 16 
السأأأأيوو لألمير الإاي لألمم المتحدة دل  اللجية المإيية بتسأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ألغراض التيمية ثالميشأأأأورة 

،  2007 / ولي   تمو  25الم رخ  2007/8عل  الموقع الشأب ر للجية بموج  التكليآل الوارد فر قرار المجلق  
 ثيشير دل  المية التيسيق بش ب ثثيق بير الميسرير الرئيسيير لمسارات الإمب ثامانة اللجية 

تيفيم نتائج الرمة الإالمية عل  الصأأأأأأأأأأأإيد اإقليمر المو يسأأأأأأأأأأأرت  اللجا  اإقليمية،  تالحظ - 17 
نتأائج الرمأة الإأالميأة ثمتأابإتهأا    عل  نحو مأا اشأأأأأأأأأأأأأأير دليأ  فر تررير األمير الإأاي عر الترأدي المحر  فر تيفيأم

عل  الصأأأأأأأأأإيد ر اإقليمر ثالدثلر، بما فر  ل  الخطوات المتخمة فر لما الصأأأأأأأأأدد، ثيشأأأأأأأأأدد عل  لأأأأأأأأأرثرة  
مواصألة مإالجة الرجأايا التر تهم بشأ ب خا   ب ميطرة مر المياطق اإقليمية، مع التر يز عل  التحديات  

ق  أب األلأداأ ثتطبيق  أب المبأاد  التر اقرتهأا الرمأة الإأالميأة، ثالإوائق التر قأد تواجههأا  أب ميطرأة فر تحري 
 مع د الء التماي خا  لتسخير تكيولوجيا المإلومات ثاالتصاالت ألغراض التيمية 

المية اإبراء عل  عمليةج لتيسأأأأأأأيق جهود اصأأأأأأأحال المصأأأأأأألحة المتإدد ر فر    يك ر تاك د - 18 
فإالة، بهدأ تشأأأأأجيع التإاث  ثالشأأأأأراكة ايما بير جميع اصأأأأأحال  تيفيم نتائج الرمة الإالمية باسأأأأأتخداي ادثات 

المصلحة، بما فر  ل  الميظمات الدثلية، ثتبادل المإلومات بير ميسرو مسارات الإمب ثغيرلم مر اصحال  
 المصلحة، ثتحد د المسائب التر  لزي تحسييها ثمياقشة طرائق اإبالغ عر عملية التيفيم عموما 

ال المصأأأأألحة عل  مواصأأأأألة توفير المإلومات لراعدة بيانات الترييم جميع اصأأأأأح يشةةةةجع - 19 
التر  تإهأدلأا االتحأاد الأدثلر لالتصأأأأأأأأأأأأأأاالت ايمأا  تإلق بتحريق األلأداأ التر حأددتهأا الرمأة الإأالميأة، ثيأدعو  

 كيانات األمم المتحدة دل  تحد ث قاعدة البيانات بما يستجد مر مإلومات عر المبادرات التر تجطلع بها 

الجأأأأأأأأأرثرة الملحة إدراج التوصأأأأأأأأأيات الواردة فر الوثائق الختامية للرمة الإالمية فر    تؤ د - 20 
المباد  التوجيهية الميرحة لكر تسأأأأأأتإير بها افرقة األمم المتحدة الرطرية فر دعداد الترييمات الرطرية الموحدة  

افة عيصأأأأأأأأر لتسأأأأأأأأخير تكيولوجيا ثاطر األمم المتحدة للتإاث  مر اجب التيمية المسأأأأأأأأتدامة، بما فر  ل  دلأأأأأأأأ 
المإلومات ثاالتصأأأأأأأأأأاالت ألغراض التيمية، التر عرض فريق األمم المتحدة المإير بمجتمع المإلومات ترديم  

 المساعدة بشلنها 
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المو طلبت اي     2006  ار/مار    27الم رخ  60/252دل  قرار الجمعية الإامة   يشةة   - 21 
نتأأأأائج مرحلتر جييآل ثتونق مر الرمأأأأة الإأأأأالميأأأأة عل   الجمعيأأأأة دل  المجلق ا  يشأأأأأأأأأأأأأأرأ عل  متأأأأابإأأأأة 

 الميظومة  نطا 

، دل  مواصأأأأأأأأألة موافاة 70/125دل  ا  الجمعية الإامة دعت، فر قرارلا    يشةةةةةة   أي ةةةةةةا - 22 
رير السأأأأأأأأأأأأأأيويأة المتإلرأة بتيفيأم نتأائج الرمأة الإأالميأة، عر طريق اللجيأة المإييأة بتسأأأأأأأأأأأأأأخير الإلم المجلق بأالترأا

اليحو الميصأأأأأأأأأأأأأأو  عليأأأأ  فر قرار   ثالتكيولوجيأأأأا ألغراض التيميأأأأة، ثي  أأأأد مر جأأأأد أأأأد دثر اللجيأأأأة، عل  
عل  نطا   ، فر ترديم المسأأأأأأأأأأاعدة دل  المجلق باعتبارو جهة التيسأأأأأأأأأأيق المإيية بالمتابإة  2006/46 المجلق

 الميظومة، ث خاصة استإراض التردي المحر  فر تيفيم نتائج الرمة الإالمية ثترييم  

بجميع الدثل ا  تتخم، فر دطار بياء مجتمع المإلومات، خطوات لتفادو اتخا  او   ت    - 23 
الأأأدثلر ثميلأأأا  األمم المتحأأأدة ثيإو  تحريق التيميأأأة االقتصأأأأأأأأأأأأأأأأأاديأأأة   تأأأدبير انفرادو ال  توافق مع الرأأأانو  

ر مر ثاالجتما ية لسأأأأأأأ ا  البلدا  المتجأأأأأأأررة بصأأأأأأأورة تامة ثتحسأأأأأأأير احوالهم، ثلالمتياع عر اتخا  او تدبي 
 الربيب  لما

ب و  اليمو السأأأأأأريع فر دم انية الر   بشأأأأأأب ة الهات  المحمول ثاإنترنت الإريض  ت ح  - 24 
فر المائة مر سأأأأ ا  الإالم  انوا يعيشأأأأو   95اليطا  قد ا داد بصأأأأورة اكبر خالل الجائحة، لدرجة ا  نسأأأأبة 

الشأأأأأأأأأب ات الإريجأأأأأأأأأة اليطا ، ثا  فر اماكر تصأأأأأأأأأب دليها خدمة الر   المتيرب بشأأأأأأأأأب ة مر    2021فر عاي 
فر المائة مر سأأأأأ ا  الإالم  انوا يسأأأأأتخدمو  اإنترنت، انسأأأأأجاما مع الداأ الرمة   63بال ير نسأأأأأمة اث   4,9

الإالمية  ثتتإز  ييمة لما التردي باسأأأأأأأتحداو الخدمات ثالتطبيرات اإلكترثنية ثالجوالة فر مجاالت الصأأأأأأأحة  
ثالخأدمأات اإنمأائيأة ثالمأاليأة ثالح وميأة ثالمشأأأأأأأأأأأأأأأار أة المأدنيأة ثالخأدمأات    ثالزراعأة ثالتإليم ثاألعمأال التجأاريأة

 المتإلرة بالمإامالت، األمر المو  وفر دم انات لائلة لتطوير مجتمع المإلومات 

ا  تكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأأأأأأأاالت غير متاحة بتكلفة ميسأأأأأأأأورة    تالحظ مع أالغ القلق - 25 
ةمأأال المإرودة عل  الإلم ثالتكيولوجيأأا، بمأأا فر  لأأ  تكيولوجيأأا المإلومأأات للإأأد أأد مر البلأأدا  اليأأاميأأة ثا  ا

ثاالتصأأاالت، لم يجد بإد مإظم الفرراء سأأبيال دل  تح يرها، ثيشأأدد عل  لأأرثرة تسأأخير التكيولوجيا، بما فيها 
لسأأأد الفجوتير   تكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأأاالت، ثتإزيز مهارات اإلماي بالتكيولوجيا الرقمية عل  نحو فإال

 الرقمية ثالمإراية 

بل  تكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأأأأأاالت تتيح فرصأأأأأأا جد دة ثتطرح تحديات جد دة،   ي ةةةةلم - 26 
ث أل  ليأاك لأأأأأأأأأأأأأأرثرة ملحأة للتصأأأأأأأأأأأأأأأدو للإ بأات الكبر  التر تواجههأا البلأدا  اليأاميأة فر الحصأأأأأأأأأأأأأأول عل  

 فاية الموارد ثالهياكب األسأاسأية ثالتإليم ثالردرات    التكيولوجيات الجد دة، مر قبيب عدي توفر بيئة م اتية ثعدي
ثاالسأأأأتلمار ثالتراب  ثالمسأأأأائب المتصأأأألة بملكية التكيولوجيا ثمإا يرلا ثتدفرها، ثيهي  فر لما الصأأأأدد بجميع  
اصأأأأأأأأحال المصأأأأأأأألحة توفير موارد  ااية للبلدا  اليامية، ثال سأأأأأأأأيما اقب البلدا  نموا ثالبلدا  غير السأأأأأأأأاحلية،  

بياء قدراتها ثنرب التكيولوجيا ثالمإارأ دليها، ث ل  مر اجب ديجاد مجتمع متم ر رقميا ثاقتصأأاد يروي ثتإزيز  
 عل  المإرفة 

باليمو السأريع فر الوصأول دل  الشأب ات  ات اليطا  الإريض، ث خاصأة فر    ي ةلم أي ةا - 27 
الرقمية المتزا دة فر مجاالت توافر البلدا  المتردمة اليمو، ثي  د عل  الحاجة الملحة دل  التصأأأأأأأأدو للفجوات 

لمو الشأأب ات ثالردرة عل  تحمب تكاليفها ثجودة الوصأأول دليها ثاسأأتخدامها داخب البلدا  المرتفإة ثالمتوسأأطة  

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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ثالميخفجأأأأأأأأأأأأأأأة الأأدخأأب ثالميأأاطق األخر  ثفر مأأا بييهأأا، مع التر يز بوجأأ  خأأا  عل  دعم اقأأب البلأأدا  نموا 
 ثالرارة األفري ية ثالدثل الجزرية الصليرة اليامية 

بل  االنترال دل  بيئة لالتصأأأأأأأأاالت تسأأأأأأأأودلا األجهزة المحمولة ثالميصأأأأأأأأات    ي ةةةةةلم   ل  - 28 
ثالخدمات الرقمية الياشأأأأأئة يلحد و تلييرات  بيرة فر نما ج األعمال التر  تبإها مشأأأأأللو الشأأأأأب ات فر تسأأأأأيير 

خأدي بهأا األفراد ثالمجتمإأات الشأأأأأأأأأأأأأأب أات اعمأالهأا ث أل   لأ   تطلأ  دعأادة تفكير جأمريأة فر الطر  التر يسأأأأأأأأأأأأأأت 
 ثاألجهزة ثفر االستراتيجيات الح ومية ثفر سبب استخداي شب ات االتصاالت لتحريق الداأ التيمية 

بل  تكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأاالت ثتطبيراتها ال تزال غير متاحة اث غير ميسأأورة    ي ةةلم  -   29 
  اليامية، ث خاصأأأأأأأأأأأة لمر يعيشأأأأأأأأأأأو  فر المياطق الري ية، رغم  ب  التكلفة للالبية السأأأأأأأأأأأ ا  فر الإد د مر البلدا 

 التطورات ثالتحسر الملحوظ فر بإض اليواحر  

بل  عدد مسأأأتخدمر اإنترنت فر تزا د، ث ل  الفجوة الرقمية ثالفجوة المإراية  ي ةةلم أي ةةا - 30 
تتحوال  ايجأأا فر بإض الحاالت مر حيث طابإهما مر فجوة فر دم انية توفر اإنترنت دل  فجوة فر نو ية  

يم ر ا  الوصأأأول دل  اإنترنت ثالمإلومات ثالمهارات التر يم ر للمسأأأتخدمير الحصأأأول عليها ثالفائدة التر 
يجيولا ميها، ثيسأل م فر لما الصأدد بجأرثرة ميح األثلوية السأتخداي تكيولوجيا المإلومات ثاالتصأاالت باتباع  
نهج ابتكارية، بما فيها اليهج الرائمة عل  تإدد اصأأأأأأأأأأحال المصأأأأأأأأأألحة، فر دطار اسأأأأأأأأأأتراتيجيات التيمية عل  

 الصإيد ر الوطير ثاإقليمر 

  األلمية الحيوية للتإدد الللوو ثالمحتو  المحلر فر مجتمع عل ،فر لما الصأأدد  ،يشةةدد - 31 
المإلومات، ثيحث جميع اصحال المصلحة عل  تشجيع دنشاء مجمو  تر وو ثثرافر ثعلمر عل  اإنترنت 
ثتشأأأجيع الوصأأأول دلي ، مر اجب تإزيز جودة الوصأأأول دل  اإنترنت ثالتلكد مر ا  جميع الشأأأإول ثاللرافات  

 ر عر نفسها ثالوصول دل  اإنترنت ب ب الللات، بما فيها للات الشإول األصلية قادرة عل  التإبي 

بللمية بياء الردرات البشأرية ثتهيئة بيئة م اتية ثانشأاء اي ب اسأاسأر مر  فر مجال   ي ةلم - 32 
تكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأاالت، فجأأال عر تإزيز الشأأراكات بير اصأأحال المصأألحة المتإدد ر ثمسأأاعدة 

لدا  فر ما تبمل  مر جهود مر اجب تإزيز الدثر التم يير المو ت دي  تكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأأأأأأأأأاالت  الب 
 لتحريق الداأ التيمية المستدامة 

عل  مواصأأأأألة التر يز عل  تحريق اقصأأأأأ  قدر مر الم اسأأأأأ  اإنمائية مر التجارة   يحث - 33 
ع، التر توفر نهجا جد دا لتيمية التجارة مر خالل المبادالت اإلكترثنية، عبر مبادرة التجارة اإلكترثنية للجمي 

اإلكترثنية عر طريق تم ير البلدا  اليامية مر ا  تجد بسأأأأأأأهولة اكبر الطريرةه الصأأأأأأأحيحة للتإامب مع توريد  
المسأأأأأأأأأاعدة التريية مر اجب بياء الردرات فر مجال االسأأأأأأأأأتإداد للتجارة اإلكترثنية ثعر طريق تم ير الجهات  

 نحة مر تكوير صورة ثالحة عر البرامج التر يم يها ا  تمولها الما

فر لما الصأأدد بل  م تمر األمم المتحدة للتجارة ثالتيمية اطلق ثنف م عمليات الترييم   ي ةةلم - 34 
السأأأأأأأأريع لمسأأأأأأأأتو  اسأأأأأأأأتإداد اقب البلدا  نموا للتجارة اإلكترثنية بالتإاث  مع جهات مانحة ثميظمات اخر ،  

ة بأأأالفر  المتأأأاحأأأة ثالتحأأأديأأأات المأأأاثلأأأة ايمأأأا  تإلق بتسأأأأأأأأأأأأأأخير التجأأأارة اإلكترثنيأأأة فر اقأأأب  للرض التو يأأأ 
 نموا  البلدا 
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الصأأأأأأأأأأأأأأادر عر م تمر األمم المتحأدة  2021بتررير االقتصأأأأأأأأأأأأأأاد الرقمر لإأاي    يحسط علمةا - 35 
للتجارة ثالتيمية، ثالمو يحلب دثر تدفرات البيانات عبر الحدثد ألغراض التيمية فر تحريق اقصأأأأأأأأأأأأأ  قدر مر 

 م اس  التيمية الميصفة، مع الترليب دل  ادن  حد مر مخاطر ث ثار التجزئة المحتملة فر الفجاء الرقمر 

لفريق الخبراء الح ومر الدثلر المإير بالتجارة اإلكترثنية   بانإراد الدثرة الخامسأأأأأأأأة ت ح  - 36 
  2022نيسا /ابريب  29دل   27ثاالقتصاد الرقمر فر جييآل فر الفترة مر 

بأالتررير الإأالمر األخير للجيأة اليطأا  الإريض المإييأة بأالتيميأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة   يحسط علمةا - 37 
ليهج المتمحورة حول اإنسأأا  مر اجب تإميم تريية اليطا   و ا2021حالة تريية اليطا  الإريض لإاي  المإيو   
، ثيالحظ مع االلتماي الجهود التر تواصأأأأأب لجية اليطا  الإريض بملها لتإزيز الدعوة عل  مسأأأأأتو  الإريض

رايع مر اجب تهيئة بيئة م اتية للحصأول عل  خدمة الر   باليطا  الإريض بطريرة ميسأورة التكلفة ثموثوقة، 
خصأأأو  عر طريق ثلأأأع خط  ثطيية للر   باليطا  الإريض ثاقامة شأأأراكات بير الرطاعير ثعل  ثج  ال

الإأاي ثالخأا  لكفأالأة التصأأأأأأأأأأأأأأأدو للتحأديأات التر تيطوو عليهأا خطأة التيميأة بأالروة الميأاسأأأأأأأأأأأأأأبأة إحأداو اثر 
 ث التإاث  مع جميع اصحال المصلحة 

  2025المسأأأأأأأأأأتدامة الداأ عاي    دل  دعال  لجية اليطا  الإريض المإيية بالتيمية  يشةةةةةة   - 38 
لدعم ةر   اليصأأأأأأ  اةخر  ثالمسأأأأأأاعدة فر الر   الشأأأأأأب ر لسأأأأأأ ا  الإالم غير الموصأأأأأأولير باإنترنت البال  

 بال ير نسمة  3,8عددلم 

بل  االقتصأأاد الرقمر ثالتكيولوجيات الياشأأئة تيطوو عل  دم انات لائلة تم   يها مر   ي ةلم - 39 
 فيم نتائج الرمة الإالمية ثتحريق الداأ التيمية المستدامة تحريق الخير االجتماعر ثتي 

بالمبادرات الإد دة التر اتخمتها م سأأسأأات األمم المتحدة، التر تدعم تيفيم مسأأارات   ت ح  - 40 
 عمب الرمة الإالمية، ثيشجع جميع ميسرو مسارات الإمب عل  مواصلة الإمب مر اجب تيفيم لمو المسارات 

إمب برنامج المإلومات للجميع التابع لميظمة األمم المتحدة للتر ية ثالإلم ب   ت ح  أي ةةةةةةةةا - 41 
ثاللرافة، المو  هدأ دل  مسأاعدة الدثل األعجأاء فر صأوغ سأياسأات تسأد الفجوة الرقمية ثتجأمر اإنصأاأ  

رة فر مجتمإأأات المإرفأأة، ثيرحأأ   أأملأأ  بتيظيم األسأأأأأأأأأأأأأأبوع الإأأالمر للأأدرايأأة اإعالميأأة ثالمإلومأأاتيأأة، فر الفت 
 تشرير األثل/اكتو ر مر  ب عاي  31دل   24 مر

، فر لما الصدد، بتوصية ميظمة األمم المتحدة للتر ية ثالإلم ثاللرافة الخاصة  يحسط علما - 42 
  ( 7) 2021تشرير اللانر/نوفمبر   23بلخالييات الم اء االصطياعر، المإتمدة فر 

بإمب االتحاد الدثلر لالتصأأأأأأأأأأاالت، بما فر  ل  عرد م تمر المفولأأأأأأأأأأير فر دبر،   ي ةةةةةةةلم  -   43 
، المو  2018تشأأأأأأأأرير اللانر/نوفمبر    16تشأأأأأأأأرير األثل/اكتو ر دل    29اإمارات الإر ية المتحدة، فر الفترة مر 

اي ب  لدعم نشأر  اكد اي  األعجأاء مر جد د عل  التزامهم بالر ية المشأتر ة لإالم متراب ، ثيرح  بالإمب المو ق 
الشأأأب ات الالسأأألكية الإريجأأأة اليطا  فر البلدا  اليامية، بما فر  ل  تدري  الخبراء المحليير، ثيتطلع دل  عرد 

   2022 تشرير األثل/اكتو ر   14ا لول/سبتمبر دل    26م تمر المفولير فر بوخارست فر الفترة مر 

 __________ 

  تشأأأأأأأأأأأأأأرير اللأانر/  24-9سأأأأأأأأأأأأأأجالت الم تمر الإأاي، الأدثرة الحأاديأة ثاألر إو ، بأاريق،  ميظمأة األمم المتحأدة للتر يأة ثالإلم ثاللرأافأة،   (7) 
 ، الملحق السابععالررارات، المجلد األثل، 2021 نوفمبر
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إلرة باالتصأاالت/تكيولوجيا المإلومات عرد المحفب الإالمر السأاد  للسأياسأات المت  تالحظ - 44 
  2021 انو  األثل/ديسمبر  18دل   16ثاالتصاالت المو نظم  االتحاد الدثلر لالتصاالت فر الفترة مر 

عرأد الجمعيأة الإأالميأة لترييق االتصأأأأأأأأأأأأأأاالت التر نظمهأا االتحأاد الأدثلر  تالحظ أي ةةةةةةةةةا - 45 
  2022ار    ار/م 9دل   1لالتصاالت فر جييآل فر الفترة مر 

عرد الم تمر الإالمر لتطوير االتصأأأأأأأاالت السأأأأأأألكية ثالالسأأأأأأألكية المو نظم     تالحظ   ل  - 46 
  2022حزيرا / وني   16دل   6االتحاد الدثلر لالتصاالت فر  يلالر فر الفترة مر 

انإراد اليدثة الإالمية اللامية عشأأأأأأأأأأأأأرة المإيية بم شأأأأأأأأأأأأأرات االتصأأأأأأأأأأأأأاالت/تكيولوجيا   تالحظ - 47 
  2023إلومات ثاالتصاالت التر ستإرد فر عاي الم

بإمب ميظمة األغمية ثالزراعة لألمم المتحدة لتإزيز تإميم التكيولوجيا الرقمية ثالبي    ي ةةةةةةلم  -   48 
 التحتية للبيانات ثالتكيولوجيا الرقمية فر افري يا ثغيرلا مر المياطق دعمًا للحد مر الفرر ثلألمر اللمائر  

 مب ميظمة الإمب الدثلية بشل  اثر التلير التكيولوجر عل  الوظائ  بإي لم أي ا  - 49 

بإمب المرصأأأأأد الإالمر لخدمات الصأأأأأحة اإلكترثنية التابع لميظمة الصأأأأأحة    ي ةةةلم   ل  - 50 
الإالمية، بما فر  ل  نظرو فر الطريرة التر يم ر بها السأأأأأتخداي الترييات المتيرلة فر مجال الصأأأأأحة، ثترديم  

ية مر بلإد، ثالسأأأأأجالت الصأأأأأحية اإلكترثنية ثالتإلم اإلكترثنر ا  تسأأأأأهم فر تحريق الداأ الخدمات الصأأأأأح
 التلطية الصحية للجميع 

بإمب برنامج األمم المتحدة اإنمائر، بما فر  ل  نشأأأأأر اسأأأأأتراتيجيت  الرقمية، التر ي ةةةلم  - 51 
 اأ التيمية المستدامة تهدأ دل  تطبيق دم انات التكيولوجيا الرقمية مر اجب دعم تحريق الد

دل  نشأر اسأتراتيجية األمير الإاي بشأل  التكيولوجيات الجد دة المتإلرة بالكي ية التر   يشة   - 52 
،  2030سأأأأأأأأأأتدعم بها ميظومة األمم المتحدة اسأأأأأأأأأأتخداي لمو التكيولوجيات الجد دة للتإجيب بتحريق خطة عاي  

ال  الإأالمر لحرو  اإنسأأأأأأأأأأأأأأأا ، ثقواعأد ثمإأا ير  ثتيسأأأأأأأأأأأأأأير توا مهأا مع ال يم الم رسأأأأأأأأأأأأأأأة فر الميلأا ، ثاإع
 الدثلر  الرانو  

تلكيد االلتزاي بتسخير اإم انات التر تتمتع بها تكيولوجيات المإلومات ثاالتصاالت   يك ر - 53 
ثسأأأأأأأأأأأأائر األلداأ اإنمائية المتفق عليها دثليا، ثتالحظ فر الوقت نفسأأأأأأأأأأأأ  ا  لمو  2030لتحريق خطة عاي 

إها، ثتحث بياء التكيولوجيات يم ر ا  تسرع مر ثتيرة التردي فر الداأ التيمية المستدامة الأأأأسبإة عشر جمي 
عل   ل  جميع الح ومات ثالرطاع الخا  ثالمجتمع المدنر ثالميظمات الدثلية ثاألثسأار التريية ثاألكاديمية 
ثجميع الجهات المإيية األخر  صأأاحبة المصأألحة عل  ددماج تكيولوجيات المإلومات ثاالتصأأاالت فر اليلهلج 

تطل  دل   يانات ميظومة األمم المتحدة التر تروي بتيسأأأأير التر تإمب بها لتيفيم الداأ التيمية المسأأأأتدامة، ث 
مسأأأأأأأأارات الإمب الميبلرة عر الرمة الإالمية ا  تسأأأأأأأأتإرض خططها فر مجال اإبالغ ثخط  عملها مر اجب  

  2030دعم تيفيم خطة عاي 

  ان  بييما الفجوة الرقمية بير الجيسأأأير تجأأأيق عل  المسأأأتو  الإالمر،  تالحظ مع أالغ القلق  -   54 
فر المائة مر الرجال، ال تزال المراة   62فر المائة مر اليسأأأأأاء اإنترنت حاليا مرارنة بيسأأأأأبة  57حيث تسأأأأأتخدي 

مهمشأأأأأأأأأأأأأة رقميا فر الإد د مر افرر البلدا  حول الإالم، ثيوج  االنتباو دل  الفجوة الرقمية بير الجيسأأأأأأأأأأأأأير، التر 
مإلومات ثاالتصأأأأاالت ثاسأأأأتخدامها فر مجاالت ميها تزال قائمة لأأأأمر دائرة حصأأأأول المراة عل  تكيولوجيا ال  ال 
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مر الداأ التيمية   5التإليم ثالإمالة ثمجاالت التيمية االقتصأأأأأأأأأأأأادية ثاالجتما ية األخر ، ثتمشأأأأأأأأأأأأيا مع الهدأ  
المسأأتدامة المتإلق بتحريق المسأأاثاة بير الجيسأأير ثتم ير  ب اليسأأاء ثالفتيات، ثيهي  بالدثل األعجأأاء ا  تتخم 

بير المياسأبة، ال سأيما مر خالل اسأتحداو تإزيزات  بيرة لتل يآل اليسأاء ثالفتيات فر مجال تكيولوجيا  جميع التدا 
المإلومات ثاالتصأأاالت ثمشأأار تهر فر لمو التكيولوجيا عل  سأأبيب االسأأتإمال ثالإمب ثريادة األعمال ثاالبتكار  

 ثال يادة فر دنتاج المحتو   

فة دل  سأأأد الفجوة الرقمية بير الجيسأأأير، ثميها اليوي الدثلر المبادرات الإد دة الهاد تالحظ - 55 
للفتيات فر مجال تكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأأاالت )االتحاد الدثلر لالتصأأأاالت(، ثاطال  الشأأأراكة الإالمية 
مر اجب المسأأأأأاثاة بير الجيسأأأأأير فر الإصأأأأأر الرقمر، ثجوائز المسأأأأأاثاة فر مجال التكيولوجيا )االتحاد الدثلر 

تصأأأأأأأأاالت ثليئة األمم المتحدة للمسأأأأأأأأاثاة بير الجيسأأأأأأأأير ثتم ير المراة(، ثشأأأأأأأأب ة التجارة اإلكترثنية للمراة  لال
)م تمر األمم المتحدة للتجارة ثالتيمية(، ثم شأأأرات مراعاة المسأأأاثاة بير الجيسأأأير فر ثسأأأائب اإعالي )ميظمة  

رئيسأأأأأأأأأية )ميظمة األمم المتحدة للتر ية ثالإلم األمم المتحدة للتر ية ثالإلم ثاللرافة(، ثنسأأأأأأأأأاء عل  الصأأأأأأأأأفحة ال
ثاللرافة(، ثالدراسأأأة االسأأأترصأأأائية الإالمية بشأأأل  المسأأأائب الجيسأأأانية ثثسأأأائ  اإعالي )ميظمة األمم المتحدة 
للتر يأة ثالإلم ثاللرأافأة(، ثالفريق الإأامأب التأابع للجيأة اليطأا  الإريض ثالمإير بأاليطأا  الإريض ثالمسأأأأأأأأأأأأأأأائأب  

يتد  افجأأأأب الممارسأأأأات المإير بالمسأأأأائب الجيسأأأأانية ثالوصأأأأول التابع لميتد  ددارة اإنترنت، الجيسأأأأانية، ثم
ثالإمب المجأأأأأأطلع ب  فر ميتد  الرمة الإالمية لمجتمع المإلومات بشأأأأأأل  المسأأأأأأائب الجيسأأأأأأانية، ثعمب البي  

وجيأأا المإلومأأات  الأأدثلر فر عأأدد مر البلأأدا  عل  تإزيز الفر  المتأأاحأأة لليسأأأأأأأأأأأأأأأاء ثالفتيأأات فر مجأأال تكيول
 ثاالتصاالت، دلافة دل  عمب الإد د مر اصحال المصلحة اةخرير بشل  لمو المسللة 

االلتزاي بأأا الء التمأأاي خأأا  بأأالتحأأديأأات الفريأأدة ثاليأأاشأأأأأأأأأأأأأأئأأة فر مجأأال    تؤ ةد من جةدتةد - 56 
تكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأاالت التر تواج  جميع البلدا ، ال سأأيما البلدا  اليامية، عل  اليحو المتوخ  فر  

  70/125الفررات  ات الصلة مر قرار الجمعية الإامة 

انأأ ، رغم درسأأأأأأأأأأأأأأأاء اسأأأأأأأأأأأأأأأا  متير لبيأأاء الرأأدرات فر مجأأال تكيولوجيأأا المإلومأأات   تالحظ - 57 
ثاالتصأأأأأأاالت فر الإد د مر المياد ر المتإلرة ببياء مجتمع المإلومات، ال  زال مر الجأأأأأأرثرو مواصأأأأأألة بمل 

يامية ثاقب البلدا  نموا، ثيوج   الجهود لمواجهة التحديات الرالية، ال سأأأأأأأأأأأأأأيما التحديات التر تواجهها البلدا  ال
االنتباو دل  التلثير اإيجابر لتوسأأأأأأيع نطا  تيمية الردرات ليشأأأأأأمب الم سأأأأأأسأأأأأأات ثالميظمات ثالكيانات المإيية 

 بالمسائب المتصلة بتكيولوجيا المإلومات ثاالتصاالت ث ادارة اإنترنت 

م مسأأأأأتداي لمواصأأأأألة تإزيز  بجأأأأأرثرة التر يز عل  سأأأأأياسأأأأأات تيمية الردرات ثترديم دع  يق  - 58 
تلثير األنشأطة ثالمبادرات التر يجأطلع بها عل  الصأإيد ر الوطير ثالمحلر بهدأ توفير المشأورة ثالخدمات  

 ثالدعم بهدأ بياء مجتمع مإلومات يشمب الجميع محورو اإنسا  ثير ز عل  التيمية 

ترثنيات البيئية، ثمسالمة استمرار برث  مواليع مستجدة، مر قبيب تطبيرات اإلك تالحظ - 59 
تكيولوجيأأا المإلومأأات ثاالتصأأأأأأأأأأأأأأأأاالت فر اإنأأمار المب ر، ثالتخ يآل مر  ثأأار تلير الميأأاخ ثالتكيآل مإهأأا،  
ثاالسأأأأأأأأأتجابة لحاالت الكوارو، ثالتواصأأأأأأأأأب عبر الشأأأأأأأأأب ات االجتما ية، ثالتيوع اللرافر ثالللوو، ثاسأأأأأأأأأتإمال 

السأأأأأأحابية، ثاتاحة اإنترنت عل  األجهزة المحمولة ثترديم  تكيولوجيا الواقع االفترالأأأأأأر ثالحوسأأأأأأبة ثالخدمات
الخدمات باسأأأتخداي األجهزة المحمولة، ثاألمر السأأأيبرانر، ثالفجوة بير الجيسأأأير، ثحماية الخصأأأوصأأأية ثحرية  

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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،  ( 8) مر الإهد الدثلر الخا  بالحرو  المدنية ثالسأأأأياسأأأأية 19ث   17التإبير عل  اليحو المإرأ فر المادتير  
ثتم ير فئات المجتمع الجأأأأعيفة، ث خاصأأأأة األطفال ثالشأأأأبال، ثحما تها، مر التإرض لالسأأأأتلالل ثاإسأأأأاءة  

 عل  اإنترنت عل  الخصو  

ا  الجمعيأة الإأامأة دعأت فر الوثيرأة الختأاميأة لالسأأأأأأأأأأأأأأتإراض الإأاي لتيفيأم   تؤ ةد من جةدتةد - 60 
، ثيسأأأأأأل م بللمية  ( 9) لمية لمجتمع المإلومات سأأأأأأيويامسأأأأأأارات عمب الرمة الإالمية دل  ا  يلإرد ميتد  الرمة الإا

الميتد  فر تإزيز التإاث  ثالشأأأأأأأراكة ثاالبتكار ثتبادل الخبرات ثالممارسأأأأأأأات الجيدة مر قبب جميع اصأأأأأأأحال  
 المصلحة فر مجال تسخير تكيولوجيات المإلومات ثاالتصاالت ألغراض التيمية المستدامة 

، المو اسأأتجأأاف  االتحاد 2021ية لمجتمع المإلومات لإاي  عرد ميتد  الرمة الإالم تالحظ - 61 
الدثلر لالتصأأأأأأأأأأاالت ثشأأأأأأأأأأارك فر تيظيم  االتحادل ثميظمة األمم المتحدة للتر ية ثالإلم ثاللرافة ث رنامج األمم 

تحأت   2021ايأار/مأا و    21دل     17المتحأدة اإنمأائر ثم تمر األمم المتحأدة للتجأارة ثالتيميأة، فر الفترة مر  
ةتسأأأخير تكيولوجيات المإلومات ثاالتصأأأاالت مر اجب مجتمإات ثاقتصأأأادات شأأأاملة للجميع ثقادرة   مولأأأوع

عل  الصأأأأأأأأأمود ثمسأأأأأأأأأتدامةو مسأأأأأأأأأارات الإمب الميبلرة عر الرمة الإالمية لمجتمع المإلومات مر اجب تحريق 
فر الفترة  2022لإاي الداأ التيمية المسأتدامة ، ثيالحظ ايجأا عرد ميتد  الرمة الإالمية لمجتمع المإلومات 

تحت مولأأأأأوع ةتسأأأأأخير تكيولوجيات المإلومات ثاالتصأأأأأاالت   2022حزيرا / وني    3ايار/ما و دل   30مر 
مر اجب الرفاو ثالشأأأمول ثالردرة عل  الصأأأمودو التإاث  فر ميتد  الرمة الإالمية لمجتمع المإلومات مر اجب  

ثيالحظ  مل  عملية التشأأأاثر المفتوحة التر تهدأ دل  تسأأأريع التردي نحو تحريق الداأ التيمية المسأأأتدامة ، 
 كفالة المشار ة الواسإة فر الميتد  ثاإمساك بزمام  عل  نطا  ثاسع 

 اطار لتحد د التدابير  ( 10) ميسأرو مسأارات الإمب عل  اسأتخداي خطة عمب جييآل  يشةجع - 62 
، ثيالحظ مصأأفوفة  2030ريق خطة عاي  الإملية السأأتخداي تكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأاالت لإلسأأهاي فر تح

 الداأ التيمية المستدامة لميتد  الرمة الإالمية لمجتمع المإلومات التر ثلإتها ث االت األمم المتحدة 

ميسأأأأأأأأأأأأأرو مسأأأأأأأأأأأأأارات عمب الرمة الإالمية عل   فالة المواءمة الدييرة مع خطة    يشةةةةةةةةةجع - 63 
الرمأأأة الإأأأالميأأأة، ثفرأأأا لواليأأأاتهأأأا    عيأأأد اليظر فر االلأأأأأأأأأأأأأأطالع بأأألعمأأأال جأأأد أأأدة لتيفيأأأم  2030 عأأأاي نتأأأائج 

 الحالية  ثمواردلا

المية الدعوة التر ثجهتها الجمعية الإامة دل  جميع اصأأأأأحال المصأأأأألحة مر   يك ر تاك د - 64 
اجب ددماج تكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأأأأأأأأاالت فر نهج تيفيم الداأ التيمية المسأأأأأأأأأتدامة، ثطلبها الموج  دل  

التر تإمب عل  تيسأأأير مسأأأارات عمب الرمة الإالمية لكر تسأأأتإرض خططها فر مجال   كيانات األمم المتحدة
  2030اإبالغ ثخط  عملها مر اجب دعم تيفيم خطة عاي 

 

 __________ 

 (، المرفقع21-ال  )د 2200انظر قرار الجمعية الإامة  (8) 

 ع70/125انظر قرار الجمعية الإامة  (9) 
 ، المرفقعA/C.2/59/3انظر  (10) 

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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 ردارة اإلنت نت   

لأرثرة ا   تابع األمير الإاي، عر طريق عمليتير ميفصألتير، نتائج الرمة    تؤ د من جدتد - 65 
ترنأت، او الإمليأة المتوخ  ميهأا تإزيز التإأاث  ثعرأد ميتأد  ددارة اإنترنأت، الإأالميأة ايمأا  تصأأأأأأأأأأأأأأب بأادارة اإن 

 ثيسلم بل  الإمليتير يم ر ا  تكمب دحدالما األخر  

مر برنامج عمب تونق بشأأأأأأل   72دل   67ث  37دل   34ايجأأأأأأا الفررات   تؤ د من جدتد - 66 
  ( 11) مجتمع المإلومات

  70/125مر قرار الجمعية الإامة  65  دل 55الفررات تؤ د من جدتد   ل   - 67 
 

 تبزيز التباون   

بللمية تإزيز التإاث  فر المسأأتربب لتم ير الح ومات بردر متسأأاث مر االلأأطالع    ي ةةل م - 68 
بلدثارلا ثمسأأأأأأأأ ثلياتها ايما  تإلق برجأأأأأأأأايا السأأأأأأأأياسأأأأأأأأة الإامة الدثلية المتصأأأأأأأألة باإنترنت، ثليق ايما  تإلق 

 بالش ث  التريية ثش ث  التشليب اليومية التر ال ت ثر فر قجايا السياسة الإامة الدثلية 

الإمب الجارو المو يجأأطلع ب  الفريق الإامب المإير بتإزيز التإاث ، المو انشأألو   تالحظ - 69 
رئيق اللجيأة المإييأة بتسأأأأأأأأأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيأا ألغراض التيميأة، عل  نحو مأا طلبتأ  الجمعيأة الإأامأة فر  

يات بشأأأأأل   ي ية المجأأأأأر فر تيفيم التإاث  المإز  عل  اليحو المتوخ  فر  ، لولأأأأأع توصأأأأأ 70/125قرارلا  
برنامج عمب تونق، ثيالحظ ايجأأأأأأأأا ا  الفريق الإامب  فب المشأأأأأأأأار ة الكاملة للح ومات ثغيرلا مر الجهات  

 صاحبة المصلحة، ال سيما مر البلدا  اليامية، مع مراعاة جميع  رائها ثخبراتها المتيوعة 

  2016ا  الفريق الإامب عرد خمق جلسأأأأأأأات بير شأأأأأأأهرو ا لول/سأأأأأأأبتمبر    ي ةةةةةاتالحظ أ - 70 
ناقش خاللها اإسأأأهامات المردمة مر الدثل األعجأأأاء ثالجهات األخر  صأأأاحبة   2018ث انو  اللانر/ يا ر  

  70/125المصلحة، عل  اليحو الميصو  علي  فر قرار الجمعية الإامة 

المو  تجأأأمر دشأأأارات دل  اليصأأأو  الكاملة   ( 12) بتررير رئيق الفريق الإامب  يحسط علما - 71 
لجميع المرترحات ثاإسأأهامات، ثيإرل عر امتيان  للرئيق ثجميع المشأأار ير الم ر قدموا دسأأهامات ثسأأالموا 

 فر اعمال الفريق الإامب 

بأالترأدي الجيأد الأمو احر و الفريق الإأامأب فر الإأد أد مر المجأاالت ث أالتوافق الأمو   ت حة  - 72 
ر بشأأأأأأأأل  بإض المسأأأأأأأأائب، رغم اسأأأأأأأأتمرار ثجود  راء متبا ية بشأأأأأأأأل  عدد مر الرجأأأأأأأأايا األخر ،   بدث ان  ظه

يإرل، فر لما الصأأأدد، عر األسأأأ  ألن  تإمر عل  الفريق الإامب التوصأأأب دل  اتفا  حول التوصأأأيات  كما
 بشل   ي ية مواصلة تيفيم التإاث  المإز  عل  اليحو المتوخ  فر برنامج عمب تونق 

 

 __________ 

 عA/60/687انظر  (11) 
 عE/CN.16/2018/CRP.3انظر  (12) 

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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 دارة اإلنت نت منتدى ر   

بللمية ميتد  ددارة اإنترنت ثثال ت  باعتبارو ميتد  للحوار بير اصأأحال المصأألحة    ي ةةل م - 73 
مر برنامج عمب تونق، بما فر  ل  المياقشأأة    72المتإدد ر بشأأل  مسأأائب شأأت ، عل  اليحو الوارد فر الفررة 

 ارة اإنترنت بشل  قجايا السياسة الإامة المتإلرة بالإياصر الرئيسية فر دد

الأأمو قررت ايأأ  تمأأد أأد ثاليأأة ميتأأد  ددارة    70/125دل  قرار الجمعيأأة الإأأامأأة    يشةةةةةةةةة   - 74 
سيوات اخر ،  يبلر للميتد  ا   واصب خاللها دحرا  تردي فر طرائق الإمب ثفر مشار ة  10اإنترنت لمدة  

 ثو الصلة مر البلدا  اليامية اصحال المصلحة  

بيشأأأأوء مبادرات لميتد  ددارة اإنترنت عل  الصأأأأإيد ر الوطير ثاإقليمر تتخم فر    ي ةةةل م - 75 
مة   جميع المياطق ثتإالج قجايا ددارة اإنترنت التر لها المية ثاثلوية للبلد الميظم اث الميطرة الميظ 

الأمو دعأت ايأ  الجمعيأة الإأامأة اللجيأة المإييأة   125/ 70دل  قرار الجمعيأة الإأامأة    يشةةةةةةةةة   -   76 
بتسأأأأأأأأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ألغراض التيمية دل  ا  تولر، فر دطار تراريرلا الميتظمة، االعتبار الواج  لتيفيم  

   ( 13) الفريق الإامب المإير بادخال تحسييات عل  ميتد  ددارة اإنترنت التابع للجية التوصيات الواردة فر تررير  

عرد االجتماع السأأأأأأأاد  عشأأأأأأأر لميتد  ددارة اإنترنت، المو نظم فر  اتوفيتسأأأأأأأ ،  تالحظ - 77 
 ، تحت عيوا  ةدنترنت موحد  2021 انو  األثل/ديسمبر  10دل   6بوليدا، فر الفترة مر 

عرد االجتماع السأأأأأأأأأأأأأابع عشأأأأأأأأأأأأأر لميتد  ددارة اإنترنت، ثال  مواصأأأأأأأأأأأأألة تيفيم   دل   تتللع - 78 
 يطبق عل  الإملية التحجأأأأأأيرية لالجتماع مر التوصأأأأأأيات الواردة فر تررير الفريق الإامب المإير بادخال   ما

 ة تحسييات عل  ميتد  ددارة اإنترنت التابع للجية المإيية بتسخير الإلم ثالتكيولوجيا ألغراض التيمي 

، فر لما السأأأأأأأيا ، بالتردي المسأأأأأأأتمر المحر  فر عمب ميتد  ددارة اإنترنت ايما بير ت ح  -   79 
الدثرات ايما  تإلق بالطرائق المختلفة لر   بليو  نسمة اخر  باإنترنت، ثاالئتالفات الد يامية، ثميتديات افجب  

 الميتديات الوطيية ثاإقليمية إدارة اإنترنت  الممارسات ثتم ييهم مر الوصول دليها، ث المسالمات التر تردمها  
 

 سبل الم ي قدما   

ب يأأانأأات األمم المتحأأدة مواصأأأأأأأأأأأأأألأأة التإأأاث  الفإأأال فر تيفيأأم نتأأائج الرمأأة الإأأالميأأة    ت  ة  - 80 
ثمتابإتها عر طريق ميظومة األمم المتحدة، ثاتخا  الخطوات الال مة إقامة مجتمع مإلومات يشأأأأأمب الجميع 

ا  ثير ز عل  التيمية ثااللتزاي بمل ، ثال ياي بدثر محفز لتحريق األلداأ اإنمائية المتفق عليها  محورو اإنسأأأ 
  2030دثليا، بما فيها األلداأ الواردة فر خطة عاي 

بجميع اصأحال المصألحة مواصألة د الء االلتماي، عل  سأبيب األثلوية، لهدأ سأد   ت    - 81 
ثتيفيم اسأأأأتراتيجيات سأأأأليمة تسأأأأهم فر تطوير الح ومة اإلكترثنية، ثفر  الفجوات الرقمية، بمختل  اشأأأأ الها،  

مواصأأأأأأأألة التر يز عل  سأأأأأأأأياسأأأأأأأأات ثتطبيرات مرا ية للفرراء ايما  تإلق بتكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأأأأأأأاالت،  
فر  ل  دتاحة الوصأأول دل  شأأب ات اليطا  الإريض الموثو  بها ثالميسأأورة التكلفة عل  مسأأتو  الراعدة  بما

 __________ 

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

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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شأأأأأأإبية، بطر  ميها اليما ج التشأأأأأأار ية، بهدأ تجأأأأأأييق الفجوات الرقمية بير البلدا  ثداخلها مر اجب بياء ال
 مجتمإات المإلومات ثالمإرفة 

جميع اصأأأحال المصأأألحة عل  د الء األثلوية السأأأتحداو نهج ابتكارية تحفز دتاحة   يحث - 82 
فر البلدا  اليامية، ثاسأأأأأأأأتإمال خدمات اليطا   الهياكب األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية لليطا  الإريض للجميع بتكلفة ميسأأأأأأأأورة  

الإريض المياسأأأأأأأأأأبة لجأأأأأأأأأأما  تطوير مجتمع مإلومات يشأأأأأأأأأأمب الجميع محورو اإنسأأأأأأأأأأا  ثير ز عل  التيمية 
 ثلتجييق الفجوات الرقمية دل  ادن  حد 

بجميع الجهات صأأأأاحبة المصأأأألحة تهيئة بيئة سأأأأياسأأأأاتية مواتية لالسأأأأتلمار ثتإزيز    ت    - 83 
الشأأراكة بير الرطاعير الإاي ثالخا  مر اجب االسأأتلمار المسأأتداي فر الهياكب األسأأاسأأية لتكيولوجيا التإاث  ث 

المإلومات ثاالتصأأأأأأأأأأاالت، ثتطبيراتها ثخدماتها، ثالمحتو ، ثالمهارات الرقمية، ث ل  بهدأ لأأأأأأأأأأما  دم انية 
 االتصال اإلكترثنر الفإال الال ي لتإزيز الداأ التيمية المستدامة 

بالميظمات الدثلية ثاإقليمية ا  تواصأأأأب بانتظاي ترييم مد  ثصأأأأول الدثل الشأأأأامب   ت    - 84 
دل  تكيولوجيأا المإلومأات ثاالتصأأأأأأأأأأأأأأاالت ثترأديم ترأارير عر  لأ ، بهأدأ دتأاحأة فر  متكأافئأة ليمو قطأاعأات  

 تكيولوجيا المإلومات ثاالتصاالت فر البلدا  اليامية 

ود ملموسأأأأأأأأأأأأأأأة للوفأأاء بأأالتزامأأاتهأأا بموجأأ  خطأأة عمأأب جميع البلأأدا  عل  بأأمل جه  يحةةث - 85 
  ( 14) ابابا الصادرة عر الم تمر الدثلر اللالث لتمويب التيمية اديق

المية م شأأأأأأأرات تكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأأأأأأاالت فر نسأأأأأأأق بيانات مفتوحة    يك ر تاك د - 86 
كلداة رصأأد ثترييم ل يا  الفجوة الرقمية بير البلدا  ثداخب المجتمإات يسأأترشأأد بها صأأانإو الررار لد  ثلأأع 

المية توحيد  السأياسأات الإامة ثاالسأتراتيجيات المتإلرة بالتيمية االجتما ية ثاللرااية ثاالقتصأادية، ثيشأدد عل 
م شأأأرات موثو  بها تلحدبو بانتظاي ثالمواءمة بييها، ثيشأأأدد عل  المية البيانات المصأأأيفة حسأأأ  نوع الجيق  

 للمسالمة فر سد الفجوة الرقمية بير الجيسير 

بأأأللميأأأة دثر ادثات ال يأأأا  ثالرصأأأأأأأأأأأأأأأأأد الرقميأأأة التر تأأأدعم تإميم ثييأأأا  الأأأداأ   يق  - 87 
 المستدامة  التيمية

المية تبادل افجأأأب الممارسأأأات عل  جميع المسأأأتويات، ثيشأأأجع، مع التسأأأليم    ك ر تاك دي - 88 
بالمسأتو  الممتا  لتيفيم المشأاريع ثالمبادرات التر تإز  الداأ الرمة الإالمية، جميعه اصأحال المصألحة عل  

ملية الترييم للرمة  تسأأأأمية مشأأأأاريإهم للمشأأأأار ة فر مسأأأأابرة جائزة الرمة الإالمية السأأأأيوية  جزء ال  تجزا مر ع
 الإالمية، ثيحي  علما فر الوقت  ات  بالتررير عر التجارل الياجحة فر دطار الرمة الإالمية 

بم سأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأات األمم المتحدة ثغيرلا مر الميظمات ثالميتديات  ات الصأأأأأأأأأأأأأألة ا    ت    - 89 
تسأأأأأأتإرض، ثفرا ليتائج الرمة الإالمية، الميهجيات المولأأأأأأوعة لم شأأأأأأرات تكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأأأأأاالت  

 بصورة دثرية،  خمة فر اعتبارلا اختالأ مستويات التيمية ثالظرثأ الوطيية، ثمر ثم فان و

 __________ 

 ، المرفقع69/313قرار الجمعية الإامة  (14) 
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ثل األعجاء عل  تطوير ثثلع اياكب اساسية للبيانات  ات الصلة بتكيولوجيا  يشجع الد )ا( 
المإلومات ثاالتصأأأاالت عل  الصأأأإيد الوطير، ثتبادل المإلومات بشأأأل  دراسأأأات الحاالت اإفرادية الرطرية، 

 ثالتإاث  مع البلدا  األخر  فر دطار برامج التبادل فر مجال بياء الردرات 

مم المتحدة ثغيرلا مر الميظمات ثالميتديات  ات الصأأألة عل  ترييم يشأأأجع م سأأأسأأأات األ )ل( 
 اثر تكيولوجيا المإلومات ثاالتصاالت فر التيمية المستدامة 

ثاالتصاالت   الحظ مع الترد ر عمب الشراكة المإيية ب يا  استخداي تكيولوجيا المإلومات   )ج( 
مإلومات عر االتجالات ثاإحصأأأأأأأاءات الحد لة    التر توفر  ييا  التطور الرقمرألغراض التيمية، ثسأأأأأأألسأأأأأأألة  

بشأأأل  الوصأأأول دل  تكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأأاالت ثالردرة عل  تحمب تكلفتها ثتطور مجتمإات المإلومات  
 ثالمإرفة فر جميع انحاء الإالم، بما فر  ل  م شر تيمية تكيولوجيا المإلومات ثاالتصاالت 

يولوجيا المإلومات ثاالتصأأأأأأاالت ألغراض التيمية عل  يشأأأأأأجع الشأأأأأأراكة المإيية ب يا  تك )د( 
مواصأأألة متابإة مرررات اللجية اإحصأأأائية  ات الصأأألة بشأأأل  دحصأأأاءات تكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأأاالت  
ألغراض دنتاج دحصاءات عالية الجودة ثحسية التوقيت فر مجال تكيولوجيا المإلومات ثاالتصاالت ثتسخير 

 ر استخداي البيانات الجخمة ألغراض اإحصاءات الرسمية الفوائد المم ر جييها م

المجتمعه الدثلر دل  ترديم تبرعات للصأيدث  االسأتئمانر الخا  المو انشألو م تمر   تدعو - 90 
األمم المتحدة للتجارة ثالتيمية لدعم اعمال االسأأأأأأأأأأأتإراض ثالترييم التر تروي بها اللجية المإيية بتسأأأأأأأأأأأخير الإلم 

غراض التيميأة ايمأا  تإلق بمتأابإأة نتأائج الرمأة الإأالميأة، ميو لأا فر الوقأت نفسأأأأأأأأأأأأأأأ  مع الترأد ر ثالتكيولوجيأا أل
 بالدعم المالر المردي مر ح ومات سويسرا ثفيليدا ثالواليات المتحدة األمري ية لهما الصيدث  

بأأل  تإرأأد الجمعيأأة فر    70/125دل  االقتراح الوارد فر قرار الجمعيأأة الإأأامأأة    يشةةةةةةةةة   - 91 
اجتماعا رايع المسأأأأتو  بشأأأأل  االسأأأأتإراض الإاي لتيفيم نتائج الرمة الإالمية، ثيدعو رئيق اللجية   2025 عاي

المإيية بتسأخير الإلم ثالتكيولوجيا ألغراض التيمية ا  يردي دل  اللجية فر دثرتها السأيوية السأادسأة ثالإشأرير،  
شأأأاثر مع الدثل األعجأأأاء ث يانات األمم المتحدة المإيية األخر ، مشأأأرثعا لخريطة طريق تبير الخطور  بالت 

 الإريجة لألعمال التحجيرية لمسالمة اللجية فر االستإراض الإاي 

مع الترد ر بتررير األمير الإاي ث المياقشأأأأأأة التر اجرتها بشأأأأأألن  اللجية المإيية   يحسط علما - 92 
ثالتكيولوجيا ألغراض التيمية فر دثرتها الخامسأأأأة ثالإشأأأأرير، ثيسأأأألم بالدثر المو ت دي  اللجية  بتسأأأأخير الإلم  

 بوصفها جهة التيسيق فر متابإة نتائج الرمة الإالمية عل  نطا  الميظومة 

عل  المية اليهوض بتهيئة مجتمع مإلومات شامب للجميع، مع د الء التماي خا     يشدد - 93 
ثفجوة اليطأا  الإريض، مع مراعأاة االعتبأارات الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة بأالبلأدا  اليأاميأة ثاالعتبأارات  لسأأأأأأأأأأأأأأد الفجوة الرقميأة

 الجيسانية ثاللرااية ثالمتإلرة بالشبال ثغيرلم مر الفئات الياقصة التمليب 

دل  مواصأأأأأأأأأأأألة الحوار ثالإمب لتحريق تإاث  مإز  عل  اليحو المتوخ  فر برنامج   تدعو - 94 
 عمب تونق 

عل  المياقشأأأات الجارية بشأأأل  تررير األمير الإاي المإيو  ةخريطة طريق     ةةوتي ةةلط ال - 95 
مر اجأأأب التإأأأاث  الرقمر  ثعل  المرترحأأأات الواردة فر تررير األمير الإأأأاي المإيو  ةخطتيأأأا المشأأأأأأأأأأأأأأتر أأأة  

ل  بخصأأأو  الرمة الإالمية، ثيدعو فر لما الصأأأدد دل  دجراء مزيد مر المشأأأاثرات الشأأأفافة ثالشأأأاملة مع الدث 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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األعجأأأأأأأأاء ثجميع الجهات المإيية صأأأأأأأأاحبة المصأأأأأأأألحة بشأأأأأأأأل  سأأأأأأأأبب المجأأأأأأأأر قدما، بما  تسأأأأأأأأق مع نتائج  
 الإالمية  الرمة

دل  األمير الإاي ا  يردي سأأأأأأأأأأأأأأيويا دل  اللجية المإيية بتسأأأأأأأأأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا    يللة  - 96 
ألغراض التيمية ترريرا عر تيفيم التوصأأيات الواردة فر لما الررار ثفر قرارات المجلق األخر  المتإلرة بترييم 

 التردي المحر   ما ثنوعا فر تيفيم نتائج الرمة الإالمية ثمتابإتهاع
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 مش وع الق ار الثاني   
 ت     البلم والتكنولوجسا وااللتكار ألغ اض التنمسع   

 ،رن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

يا ألغراض التيمية، بوصأأأأأأأفها  بالدثر المو ت دي  اللجية المإيية بتسأأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجرذ ي ةةةةةل م   
حاملة لواء األمم المتحدة فر مجال تسأأأأأأأأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار ألغراض التيمية، ثجهة التيسأأأأأأأأأأأأأيق  
التابإة لألمم المتحدة المإيية بتسأأأأأأأأأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار ألغراض التيمية، فر تحليب الكي ية التر 

االبتكار، بما فر  ل  تكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأأأأأأأأأأأاالت، ا  تكو  عياصأأأأأأأأأأأأر يم ر بها للإلم ثالتكيولوجيا ث 
، مر خالل الإمب بملابة محفب للتخطي  االسأأأأتراتيجر، ثتبادل  ( 1) 2030تم ير لخطة التيمية المسأأأأتدامة لإاي 

جال  الدرث  المسأأأأتفادة ثافجأأأأب الممارسأأأأات، ثتوفير نظرة اسأأأأتشأأأأرااية بشأأأأل  االتجالات الفائرة األلمية فر م
الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار فر الرطاعات الرئيسأأأأأأأأية المتمللة فر االقتصأأأأأأأأاد ثالبيئة ثالمجتمع، ثتوجي  االنتباو  

 دل  التكيولوجيا الجد دة ثالياشئة،

بالدثر ثاإسأهاي األسأاسأيير للإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار فر بياء الردرة الوطيية عل  وإذ ي ةل م أي ةا   
 الميافسة فر االقتصاد الإالمر ثالحفاظ عليها ثفر التصدو للتحديات الإالمية ثتحريق التيمية المستدامة،

بالدثر األسأأأأأأأاسأأأأأأأر لتكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأأأأأأاالت فر تإزيز ثتسأأأأأأأخير الإلم وإذ ي ةةةةةل م   ل   
 ثالتكيولوجيا ثاالبتكار باعتبارلا عياصر تم ير للتيمية،

  70/125ثقرار الجمعية الإامة   ( 2) 2005الوثيرة الختامية لم تمر الرمة الإالمر لإاي دل  وإذ يشة    
المإيو  ةالوثيرة الختامية لالجتماع الرايع المسأأأتو  للجمعية الإامة    2015 انو  األثل/ديسأأأمبر  16الم رخ 

ل م فيهمأا بأل  للإلم بشأأأأأأأأأأأأأأأل  االسأأأأأأأأأأأأأأتإراض الإأاي لتيفيأ  م نتأائج الرمأة الإأالميأة لمجتمع المإلومأات  اللأم ر سأأأأأأأأأأأأأأل
ثالتكيولوجيا، بما فر  ل  تكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأأأأأاالت، دثرا بال  األلمية فر تحريق األلداأ اإنمائية 

 المتفق عليها دثليا، ثا  يإيد تلكيد االلتزامات الواردة فيها،

اتفا  باريق المإتمد بموج  اتفايية األمم المتحدة اإطارية بشأأل  تلير دل  دخول وإذ يشةة   أي ةةا   
 ،( 3) 2016تشرير اللانر/نوفمبر   4المياخ حيز اليفا  فر 

  أانو  األثل/  17الم رخ    76/205دل  ا  الجمعيأة الإأامأة اعترفأت فر قرارلأا  وإذ يشةةةةةةةةة    ة لة   
بل  اتخأا  دجراءات بشأأأأأأأأأأأأأأل  التكيآل مع تلير الميأاخ اثلوية ملحأة ثتحأد عالمر اماي جميع   2021يسأأأأأأأأأأأأأأمبر  د

البلدا ، ثشأأأأأأأأددت عل  الحاجة الملحة دل  تإزيز اإجراءات ثالدعم، بما فر  ل  التمويب ث ياء الردرات ثنرب 
حد مر الجأأأأأأأأإ  حيال تلير المياخ التكيولوجيا، لتإزيز الردرة عل  التكيآل، ث يادة الردرة عل  الصأأأأأأأأمود، ثال

 ثفرا ألفجب المإلومات الإلمية المتاحة، مع مراعاة اثلويات ثاحتياجات البلدا  اليامية 

( عل  صأأأأأأأحة  19-الوقع السأأأأأأألبر الحاد لجائحة مرض فيرث   ورثنا )كوفيدوإذ تالحظ أقلق أالغ   
مر اختالالت شأأأأأأد دة، ثما الحرت   اإنسأأأأأأا  ثسأأأأأأالمت  ثرفاليت ، ثما تإرلأأأأأأت ل  المجتمإات ثاالقتصأأأأأأادات  

الجائحة مر دمار بحياة اليا  ثسأأبب  يشأأهم، ثا  اشأأد الفئات فررا ثلأأإفا لر األكلر تجأأررا مر الجائحة،  
 __________ 

 ع70/1قرار الجمعية الإامة  (1) 
 ع60/1قرار الجمعية الإامة  (2) 
 ، المرفقع21-/ي ا1، المررر 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/76/205
https://undocs.org/ar/A/RES/76/205
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1


E/2022/31 

E/CN.16/2022/4  

 

23/46 22-06525 

 

ثا     د مر جد د الطموح للإودة دل  المسار الصحيح لتحريق الداأ التيمية المستدامة عر طريق ثلع ثتيفيم  
مة ثالشأأأأمول مر اجب التإجيب بالتردي صأأأأول تيفيم خطة التيمية المسأأأأتدامة اسأأأأتراتيجيات للتإافر تتسأأأأم باالسأأأأتدا 

تيفيما  امال ثالمسأاعدة عل  الحد مر مخاطر الصأدمات ثاأل مات ثالجوائح فر المسأتربب ث ياء   2030لإاي عاي 
ثا  يسألم   الردرة عل  الصأمود فر ثجهها، بسأبب مر بييها تإزيز اليظم الصأحية ثتوفير التلطية الصأحية الشأاملة، 

بل  حصأول الجميع عل  نحو ميصأ  ثفر الوقت المياسأ  عل  اللراحات ثثسأائب الإالج ثالتشأخيو المتإلرة 
مة عل     19- ب وفيد  ثالتر تكو  ملمونة ثجيدة ثفإالة ثميسأأأأأأأأأأأأأورة التكلفة لو مر صأأأأأأأأأأأأأميم التدابير الإالمية المتخه

 مبدا اال  ترك احد خل  الر  ، اسا  الوحدة ثالتجامر ثالتإاث  المتإدد األطراأ المتجدد ث 

 دل  ا  م تمر األمم المتحدة للتجارة ثالتيمية يإمب بوصف  امانة اللجية،وإذ يش    

  أأأانو  األثل/  19الم رخ    74/229بأأأل  الجمعيأأأة الإأأأامأأأة شأأأأأأأأأأأأأأجإأأأت، فر قراريهأأأا  وإذ ي ةةةةةةةةةل م   
المتإلرير بتسأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا  2021 انو  األثل/ديسأأأأأأمبر  17الم رخ   76/213ث   2019 ديسأأأأأأمبر

ثاالبتكار ألغراض التيمية، م تمر األمم المتحدة للتجارة ثالتيمية عل  ا   واصأأأأأأأأأأأأأأب دجراء اسأأأأأأأأأأأأأأتإرالأأأأأأأأأأأأأأات  
بتكار بهدأ مسأأأأأأأأأاعدة البلدا  اليامية عل  تحد د التدابير الال ي السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات المتإلرة بالإلم ثالتكيولوجيا ثاال

اتخا لا إدماج السأأأأأياسأأأأأات المتإلرة بالإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار فر اسأأأأأتراتيجياتها اإنمائية الوطيية، ث فالة 
 دعم لمو السياسات ثالبرامج لخط  التيمية الوطيية،

  2021تمو / ولي    22الم رخ   2021/254ماعر  دل  مررر المجلق االقتصأأأأادو ثاالجت وإذ يشةةة    
، ثال  2025المو  يو عل  تمد د ثالية المجلق االسأأأأأأأتشأأأأأأأارو للرجأأأأأأأايا الجيسأأأأأأأانية التابع للجية حت  عاي 

الم رخير  70/219ث   70/213ث   2015 انو  األثل/ديسأمبر  17الم رخ   70/132قرارات الجمعية الإامة 
التر تتصأأأأأأأد  عل  التوالر للإ بات التر تحول دث  ثصأأأأأأأول المراة ثالفتاة   2015 انو  األثل/ديسأأأأأأأمبر  22

 عل  قدي المساثاة دل  الإلم ثالتكيولوجيا، ثإدماج الميظور الجيسانر فر السياسات ثالبرامج اإنمائية،

دل  االسأأتيتاجات المتفق عليها للجية ثلأأع المراة بشأأل  تم ير المراة اقتصأأاديا فر وإذ يشة   أي ةا   
ثاكدت فيها جملة امور ميها    ( 4) ثالستيرعالم الإمب اةخم فر التلير، التر اعتمدتها اللجية فر دثرتها الحادية  

الحأأاجأأة دل  ددارة التليير التكيولوجر ثالرقمر لتم ير المراة اقتصأأأأأأأأأأأأأأأاديأأا، ألغراض ميهأأا بوجأأ  خأأا  تإزيز  
قدرات البلدا  اليامية، بغية تم ير المراة مر تسأأأأأأأأأأأخير الإلوي ثالتكيولوجيا ألغراض التم ير االقتصأأأأأأأأأأأادو فر  

 ر،عالم الإمب اةخم فر التلي 

دل  الوثيرة الختامية للميتد  بإيوا  ةاالسأأأأأأتلمار فر المراة ثالفتاة فر ميدا  الإلوي وإذ يشةةةة     ل    
  2019شأأأأأأأأأأبار/فبرا ر  12ث   11مر اجب اليمو األخجأأأأأأأأأأر الشأأأأأأأأأأامب للجميع ، المو عرد فر نيويورك  ومر 

 ،( 5) لالحتفال باليوي الدثلر للمراة ثالفتاة فر ميدا  الإلوي

  عمب اللجية المإيية بتسأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ألغراض التيمية بشأأل  تطبيق ميظور دلوإذ يشة     
  أأانو  اللأأانر/  18جيسأأأأأأأأأأأأأأأانر عل  الإلم ثالتكيولوجيأأا ثاالبتكأأار فر حلرأأة الإمأأب التر عرأأدت فر فيييأأا فر  

دل  عمأب   ، ث أملأ 2021ايأار/مأا و    21، ثخالل الأدثرة الرابإأة ثالإشأأأأأأأأأأأأأأرير للجيأة المإرودة فر 2019  يأا ر
اللجيأة بشأأأأأأأأأأأأأأل  التإأامأب مع الإلم ثالتكيولوجيأا ثاالبتكأار مر ميظور دنمأائر، بمأا فر  لأ  الحلرأات الأدراسأأأأأأأأأأأأأأيأة  

 __________ 

 ل ع(، الفصب األثل، الفرع اE/2017/27) 7، الملحق رقم 2017الوثائق الرسمية للمجلق االقتصادو ثاالجتماعر،  (4) 
 (5) A/73/798المرفق األثلع ، 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/229
https://undocs.org/ar/A/RES/74/229
https://undocs.org/ar/A/RES/76/213
https://undocs.org/ar/A/RES/76/213
https://undocs.org/ar/A/RES/70/132
https://undocs.org/ar/A/RES/70/132
https://undocs.org/ar/A/RES/70/213
https://undocs.org/ar/A/RES/70/213
https://undocs.org/ar/A/RES/70/219
https://undocs.org/ar/A/RES/70/219
https://undocs.org/ar/E/2017/27
https://undocs.org/ar/A/73/798
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ثحلرات الإمب بشأأأأأأأأل  الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار التر  يظمها م تمر األمم المتحدة للتجارة ثالتيمية بوصأأأأأأأأف   
 امانة اللجية،

مختل  جوان  الفجوات الرقمية، ال سأأأأأأأأيما الفجوة الرقمية بير بللمية توخر مإالجة  وإذ يحسط علما   
الجيسأأأأأأأأير، فر سأأأأأأأأياسأأأأأأأأات ث رامج تيمية الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار، عل  اليحو المو تطرقت دلي  الشأأأأأأأأراكة  

 التر اطلرتها مجموعة الإشرير، eSkills4Girls#ثمبادرة   EQUALSالإالمية 

ز دثر المراة فر مجال الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار فر البلدا  المبادرات الرامية دل  تإزي وإذ يشةةةجع  
اليونسأأأأأأأأأ و للمراة فر مجال الإلوي، ث رنامج الزماالت لليسأأأأأأأأأاء فر بداية   -اليامية، بما فر  ل  جوائز لوريال 

لإلمر مسأأأأأأأأأأأأأأيرتهر المهييأة التأابع لميظمأة الإأالم اليأامر للمراة فر مجأال الإلوي، ثجوائز  وامر نكرثمأا للتميز ا
 للمراة التابإة لالتحاد األفريرر،

بل  الردرات مر قبيب التإليم األسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأر، ثالإلم، ثالتكيولوجيا، ثالمهارات الهيدسأأأأأأأأأأأية وإذ ي ةةةةةةةل م  
ثالريالأأأأأأأأأأيات، ثمهارات التصأأأأأأأأأأميم ثاإدارة ثتيظيم المشأأأأأأأأأأاريع، محورية لفإالية االبتكار، ثلكيها غير مو عة  

تإليم جيد فر مجاالت الإلم ثالتكيولوجيا ثالريالأأأأأأأأيات ثام انية الحصأأأأأأأأول  بالتسأأأأأأأأاثو بير البلدا ، ثا  توافر 
عليأ  ثالرأدرة عل  تحمأب تكأاليفأ  فر مراحأب التإليم االبتأدائر ثاللأانوو ثالجأامإر، عوامأب ال غي  عيهأا ثييبلر  

 لوجيا ثاالبتكار،تإزيزلا ثتيسيرها ثاعطا لا األثلوية، بغية تهيئة بيئة اجتما ية مواتية لليهوض بالإلم ثالتكيو 

، المإيو  ةتحويب  2015ا لول/سأأأأأأأأأأأأبتمبر  25، الم رخ 70/1دل  قرار الجمعية الإامة وإذ يشةةةةةةةة    
 ، المو اعتمدت اي  الجمعية الإامة مجموعة شأأأأأأأأأأأأأأاملة ث إيدة 2030عالمياو خطة التيمية المسأأأأأأأأأأأأأأتدامة لإاي 

ل،المد  مر الدا ز عل  اليا  ثتفجر دل  التحو   أ ثغايات التيمية المستدامة الإالمية التر تر  

الدثر األسأأأأاسأأأأر للإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار ثلتكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأأأاالت فر تحريق وإذ تدرك   
ثاالبتكار، دل  جان  تكيولوجيا  عدد مر الداأ التيمية المسأتدامة، ثا  يسأل  الجأوء عل  دثر الإلم ثالتكيولوجيا  

 مر اجب مواصلة التصدو للتحديات الإالمية،  2030المإلومات ثاالتصاالت،  إوامب تم ير لخطة عاي  

المتإلق بخطأة عمأب    2015تمو / وليأ     27الم رخ    313/ 69دل  قرار الجمعيأة الإأامأة  وإذ يشةةةةةةةةة     
 يق ابابا الصادرة عر الم تمر الدثلر اللالث لتمويب التيمية، ثا  يشير ايجا دل  دنشاء  لية تيسير التكيولوجيا،اد 

الجأأأأأوء عل  المسأأأأأالمة التر يم ر ا  تردمها اللجية المإيية بتسأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا  وإذ ي ةةةلط   
ميوطة ب  فر تإزيز التإاث  ثالشأأأأأأأأأأأراكات بير  ألغراض التيمية ةلية تيسأأأأأأأأأأأير التكيولوجيا، مع مراعاة الوالية ال

اصأأحال المصأألحة المتإدد ر مر خالل تبادل المإلومات ثالخبرات، ثافجأأب الممارسأأات ثالمشأأورة فر مجال  
السأأأأياسأأأأات بير الدثل األعجأأأأاء ثالمجتمع المدنر ثالرطاع الخا  ثاألثسأأأأار الإلمية ث يانات األمم المتحدة 

مر اجأأأب تحريق الأأأداأ التيميأأأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأأأدامأأأة بأأأدعم مر الإلم ثالجهأأأات األخر  صأأأأأأأأأأأأأأأأاحبأأأة المصأأأأأأأأأأأأأألحأأأة  
 ثاالبتكار، ثالتكيولوجيا

إأأت، فر قرارلأأا  وإذ يشةةةةةةةةة        أأانو  األثل/  20الم رخ    72/228دل  ا  الجمعيأأة الإأأامأأة شأأأأأأأأأأأأأأجب
ثخطأة عمأب اديق ابأابأا، بأالتإأاث     2030  ، اللجيأة عل  ا  تيهض، ثفرأا لرثح خطأة عأاي2017 ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر

 الدثلر فر ميدا  تسخير الإلم ثالتكيولوجيا ألغراض التيمية،

دل  ا  الجمعية الإامة شأأأجبإت، فر الررار  ات ، اللجية عل  مياقشأأأة ثاسأأأتكشأأأاأ  وإذ يشةة   أي ةةا   
ثمصأادر را  المال  نما ج تمويب ابتكارية  وسأيلة الجتمال جهات جد دة مر اصأحال المصألحة ثالمبتكرير  

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/72/228
https://undocs.org/ar/A/RES/72/228
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االسأأأأأأأأأتلمارو الال ي لمجاالت الإلم ثالتكيولوجيا ثالهيدسأأأأأأأأأة ثإيجاد حلول مسأأأأأأأأأتيدة دل  االبتكار، بالتإاث  مع 
 الميظمات األخر ، حس  االقتجاء،

عر  2030ا  التلير التكيولوجر السأأريع يم ر ا  يسأأهم فر التإجيب بتحريق خطة عاي وإذ تالحظ  
ي ية، ثاتاحة نشأر حلول جد دة للإ بات االقتصأادية ثاالجتما ية ثالبيئية عل  نحو  طريق تحسأير الدخول الح 

اسأرع ثاثسأع نطاقا، ثدعم اشأ ال اكلر شأموال للمشأار ة فر الحياة االجتما ية ثاالقتصأادية، ثاالسأتإالأة عر 
لتصأميم التدخالت   انمار اإنتاج الجأارة بالبيئة بلنمار اكلر اسأتدامة، ثتزثيد ثالأإر السأياسأات بلدثات قوية

 اإنمائية ثالتخطي  لها،

ا  التكيولوجيا الجد دة تخلق فرصأأأأأأأأأأأأا جد دة للإمب ثالتيمية، ما  زيد بالتالر مر وإذ تالحظ أي ةةةةةةةةا   
الطل  عل  المهارات ثالكفاءات الرقمية، ثا  يشأأأأأأأأأأأدد عل  المية بياء المهارات ثالكفاءات الرقمية، لكر تكو  

 مع التليرات التكيولوجية ثاالستفادة ميها، المجتمإات قادرة عل  التكيآل

 73/17ث   2017 انو  األثل/ديسأمبر  22الم رخ   72/242دل  قرارات الجمعية الإامة وإذ يشة    
، التر طلبت فيها 2021 ل/اغسأأأأأأأأأأأأأطق   17الم رخ   75/316ث   2018تشأأأأأأأأأأأأأرير اللانر/نوفمبر   26الم رخ 

الجمعية دل   لية تيسأير التكيولوجيا ثال  اللجية، عر طريق المجلق االقتصأادو ثاالجتماعر، د الء االعتبار 
التكيولوجية السأأأأأأأأريإة الرئيسأأأأأأأأية عل  تحريق الداأ التيمية المسأأأأأأأأتدامة،  ب فر حدثد   الواج  ألثر التليرات

 ثال ت  ثمواردو المتاحة،

الصأأأأأأأأادر عر م تمر األمم المتحدة للتجارة    2021بتررير التكيولوجيا ثاالبتكار لإاي وإذ يحسط علما   
ثالتيمية، ثالمو  تياثل بالتحليب دم انية ا  ت دو التكيولوجيات الرائدة، رغم الميتها باليسبة للتيمية المستدامة، 

 دل  توسيع اثج  عدي المساثاة الرائمة ثايجاد اثج  جد دة ميها،

ألثلوية الراليير، ثلما ةاللورة الصأأأأأأأأأأأأأأيا ية  بإمب اللجية ايما  تإلق بمولأأأأأأأأأأأأأأوعيها  ثو اوإذ ت ح   
الرابإة مر اجب تيمية شأأأأأأأأأأاملة للجميع  ث ةتسأأأأأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار ألغراض التيمية الحجأأأأأأأأأأرية  

 المستدامة فر عالم ما بإد الجائحة ،

ر المو دل  دطار االسأأأأتإرالأأأأات الوطيية للسأأأأياسأأأأات المتإلرة بالإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكاوإذ يشةة     
ثلأأإ  م تمر األمم المتحدة للتجارة ثالتيمية مر اجب مسأأاعدة البلدا  فر تحسأأير مواءمة السأأياسأأات المتإلرة 

 ،( 6) ثالداأ التيمية المستدامة 2030بالإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار مع خطة عاي 

ة ثالمهمشأة فر البلدا   بجأرثرة اتباع نلهج ابتكار تلبر احتياجات المجتمإات الفريرة ثالشأإبي وإذ ي ةل م   
اليامية ثالمتردمة، مع حماية بياناتهم الشأأأأأأخصأأأأأأية مر دسأأأأأأاءة االسأأأأأأتخداي ثاحتراي ملكية البيانات الشأأأأأأخصأأأأأأية،  
ثتشأأأأأأأر ها فر عمليات االبتكار ثتدمج بياء الردرات فر مجاالت الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار باعتبارلا عيصأأأأأأأرا  

 ها التإاث  بير الو ارات المإيية ثالهيئات التيظيمية،حيويا فر خط  التيمية الوطيية، بسبب مي 

ايجأأأأأأأأأا بللمية حماية البيانات ثالخصأأأأأأأأأوصأأأأأأأأأية فر سأأأأأأأأأيا  تسأأأأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا وإذ ي ةةةةةةل م  
 التيمية، ألغراض

 __________ 

 عUNCTAD/DTL/STICT/2019/4م تمر األمم المتحدة للتجارة ثالتيمية، الوثيرة  (6) 
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بل  عمليات اسأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأراأ  فا  التكيولوجيا ثترييمها، بما فر  ل  التكيولوجيات وإذ ي ةةةةةةةةل م   ل    
سأأانر ثللبيئة، يم ر ا  تسأأاعد ثالأأإر السأأياسأأات ثاصأأحال المصأألحة فر تيفيم خطة  المرا ية للميظور الجي 

، مر خالل  شأأأأ  التحديات ثالفر  التر يم ر مإالجتها مر الياحية االسأأأأتراتيجية، ث لن   يبلر  2030عاي 
 تحليب اتجالات التكيولوجيا، مع مراعاة السيا  االجتماعر االقتصادو بش ب اعم،

ت دو دثرا اسأأأأاسأأأأيا فر    ( 7) يظم اإي ولوجية االبتكارية ثالرقمية المتطورة بشأأأأ ب جيدبل  الوإذ ي ةةةل م  
 التيمية الرقمية الفإلية ثفر تيسير الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار،

بتزا د جهود التكامب عل  الصأأإيد اإقليمر فر جميع انحاء الإالم ث البإد اإقليمر وإذ ي ةةل م أي ةةا   
 لوجيا ثاالبتكار المرتب  بمل ،لمسائب الإلم ثالتكيو 

دل  الوثيرة الختامية لم تمر األمم المتحدة للتيمية المسأأتدامة المو عرد فر ريو دو جانيرث،  وإذ يشة     
، بما فر  ل  ( 8) ، المإيونة ةالمسأأأتربب المو نصأأأبو دلي   2012حزيرا / وني     22دل    20البرا يب، فر الفترة مر 

 مباد ، ما ثرد فيها مر 

بجأأأأأأأأرثرة حشأأأأأأأأد التمويب لالبتكار ث يادت ، ثال سأأأأأأأأيما فر البلدا  اليامية، دعما أللداأ  وإذ ي ةةةةةل م   
 التيمية المستدامة،

بل  اليا  فر جميع انحاء الإالم  تجأررث  مر جراء الصأدمات، بدءا مر األ مات وإذ ي ةل م أي ةا  
عات االجتما ية ثالحرثل دل  الكوارو الياجمة  االقتصأأادية ثثصأأوال دل  حاالت الطوار  الصأأحية، ثمر اليزا 

 عر األخطار الطبيعية، ث ل  لمو الصدمات لها تلثير شد د عل  دحرا  تردي نحو تحريق التيمية المستدامة،

، 2020ا لول/سأأأأأأأأبتمبر  11الم رخ   74/306دل  ا  الجمعية الإامة الابت، فر قرارلا  وإذ يشةةةةة    
بالدثل األعجأأاء ث جميع الجهات المإيية  ات المصأألحة ا  تشأأجع مبادرات البحث ث ياء الردرات، ثا  تإز  
التإاث  فر مجاالت الإلوي ثاالبتكار ثالتكيولوجيات ثالمسأأأأأأأأاعدة التريية ثتبادل المإارأ، ثفر االسأأأأأأأأتفادة مر 

ير اةليات الرائمة، ثال سأيما مع البلدا  اليامية، عل  اسأق مر  ل   ل ، بوسأائب ميها تحسأير التيسأيق ايما ب 
ثفر افق   19-التإاث  ثالتيسأأأأأأأأأيق ثالشأأأأأأأأأفااية، ثثفق الشأأأأأأأأأرثر المتفق عليها، فر دطار مواجهة جائحة  وفيد

 تحريق الداأ التيمية المستدامة،

تدامة التر تواج  بمسأأأأأأأأالمة الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار فر التخ يآل مر تحديات االسأأأأأأأأ وإذ ي ةةةةةل م   
 ثم فر التيمية بإد  ل ، 19-المجتمإات الحجرية فر التإافر مر جائحة  وفيد

بمسأأأأأأأالمة الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار فر بياء مجتمإات قادرة عل  التكيآل عر وإذ ي ةةةةةل م أي ةةةةةا  
يها توسأأأأيع طريق تم ير اليا ، بمر فيهم اثلئ  الم ر يعيشأأأأو  اثلأأأأاعًا لشأأأأة، ثاسأأأأماع صأأأأوتهم بوسأأأأائب م

نطا  الحصأأأأأأأأأول عل  التإليم ثالرعاية الصأأأأأأأأأحية، ثرصأأأأأأأأأد المخاطر البيئية ثاالجتما ية، ثالر   بير اليا ، 
ثتم ير نظم اإنمار المب ر، ثحفز التيويع االقتصأأأأأأأادو، ثالتيمية االقتصأأأأأأأادية، مع اليظر فر اةثار السأأأأأأألبية 

 عل  البيئة،

 __________ 

األسأأأأاسأأأأية للبيانات، ثالهياكب األسأأأأاسأأأأية  تشأأأأمب اليظم اإي ولوجية الرقمية م ونات مر قبيب الهياكب األسأأأأاسأأأأية التكيولوجية، ثالهياكب   (7) 
 المالية، ثالهياكب األساسية الم سسية، ثالهياكب األساسية البشريةع

 ، المرفقع66/288قرار الجمعية الإامة  (8) 
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هاي المتواصأأأأأأأب للإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار ثلتكيولوجيا اإنجا ات الكبيرة ثام انات اإسأأأأأأأ وإذ تالحظ  
 المإلومات ثاالتصاالت فر تحريق رفاو اإنسا  ثاال دلار االقتصادو ثتوفير الإمالة،

ثجول مواءمة السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات المتإلرة بالإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار لمإالجة ابإاد وإذ تالحظ أي ةةةةةةا   
 ج  التحد د، التيمية االقتصادية ثالتردي االجتماعر ثحماية البيئة،التيمية المستدامة اللالثة، ثعل  ث 

فر االعتبار ا  المإارأ الترليدية يم ر ا  تشأأأأأأ ب اسأأأأأأاسأأأأأأًا للتيمية التكيولوجية ثفر ددارة  وإذ ياخ   
 الموارد الطبيعية ثاستخدامها بش ب مستداي،

  اليامية فرصأأأأأأأة سأأأأأأأانحة لالرتراء فر الحسأأأأأأأبا  ا  اللورة الصأأأأأأأيا ية الرابإة تتيح للبلداوإذ ي ةةةةع  
 بمستو  التكيولوجيا ثاللحا  بالر   االقتصادو،

عل  ثلأأأأأع ثتيفيم سأأأأأياسأأأأأات عامة تتياثل اثر التلير التكيولوجر السأأأأأريع عل  تحريق وإذ يشةةةةجع  
 الداأ التيمية المستدامة،

  الصأأأأأأإيد الوطير ا  اليجاح فر تطبيق السأأأأأأياسأأأأأأات المتإلرة بالتكيولوجيا ثاالبتكار علوإذ تالحظ  
 تيسأأر بلمور ميها تهيئة بيئات السأأياسأأات التر تم ر م سأأسأأات التإليم ثالبحث ثاألعمال التجارية ثالرطاعات  
الصأأأأيا ية مر االبتكار ثاالسأأأأتلمار ثمر تحويب الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار دل  فر  عمب ثنمو اقتصأأأأادو  

 المإرفة،بادماج جميع الإياصر المترابطة، بما فر  ل  نرب 

المبأأادرات المتيوعأأة الجأأاريأأة ثالمربلأأة فر مجأأاالت الإلم ثالتكيولوجيأأا ثاالبتكأأار وإذ تالحظ أي ةةةةةةةةةةا   
 ثالرامية دل  استكشاأ مسائب لامة مرتبطة بللداأ التيمية المستدامة،

التيمية  بل  تيظر الح ومات الوطيية ثاللجية المإيية بتسأأأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ألغراض  توصةةةةةةي  
 ثم تمر األمم المتحدة للتجارة ثالتيمية ايما  لرو

الح ومات، فراد  ثجماعات، عل  اخم االسأتيتاجات التر تتوصأب دليها اللجية فر  ُتشةجعع   )ا( 
 االعتبار ثاليظر فر اتخا  اإجراءات التاليةو

ثاسأأأأأأأأتراتيجيات التيمية المسأأأأأأأأتدامة مر دقامة صأأأأأأأألة ثثيرة بير الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار   ‘1’ 
الرأأأأدرات فر مجأأأأاالت   لبيأأأأاء  الوطير  بأأأأار ة فر التخطي  اإنمأأأأائر  خالل د الء م أأأأانأأأأة 

 تكيولوجيا المإلومات ثاالتصاالت ثالإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار 

تإزيز قدرات االبتكار المحلية ألغراض التيمية االقتصأأأأأأادية الشأأأأأأاملة للجميع ثالمسأأأأأأتدامة  ‘2’ 
عر طريق الجمع بير المإأارأ الإلميأة ثالمهييأة ثالهيأدسأأأأأأأأأأأأأأيأة المحليأة، ثتإبئأة الموارد مر 
مصأأأأأادر متإددة، ثتحسأأأأأير تكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأأأأاالت األسأأأأأاسأأأأأية، ثدعم تطوير 
الهياكب األسأأأاسأأأية، بما فر  ل  الهياكب األسأأأاسأأأية الم ية، عر طريق التإاث  فر صأأأل   

 ا البرامج الوطيية ثايما بييه

تشأأأأأأجيع ثدعم الجهود المبمثلة فر مجاالت الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار فر سأأأأأأبيب تطوير  ‘3’ 
الهياكب األسأأأأاسأأأأية ثالسأأأأياسأأأأات التر تدعم التوسأأأأع الإالمر للهياكب األسأأأأاسأأأأية لتكيولوجيا 
المإلومات ثاالتصأأأأأأأأأأأاالت ثميتجاتها ثخدماتها، بما فر  ل  دتاحة حصأأأأأأأأأأأول اليا   افة،  

اء ثالفتيات ثالشأأأأأأأبال، ثاألشأأأأأأأخا  مر  ثو االحتياجات الخاصأأأأأأأة ثمر سأأأأأأأيما اليسأأأأأأأ  ثال
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المجتمإأأات المحليأأة اليأأائيأأة ثالري يأأة عل  اإنترنأأت الإريض اليطأأا ، ثتحفيز مسأأأأأأأأأأأأأأأاعر 
اصأأأأأأحال المصأأأأأألحة المتإدد ر المبمثلة لتسأأأأأأريع نمو عدد المسأأأأأأتإملير الجدد لإلنترنت،  

 ميتجات ثالخدمات ثالسإر دل  تحسير الردرة عل  تحمب تكاليآل لمو ال

دجراء بحوو ميهجية، تشأأأأأأأأأأأأمب الجوان  المرا ية لالعتبارات الجيسأأأأأأأأأأأأانية، لاللأأأأأأأأأأأأطالع   ‘4’ 
بإمليات اسأأتشأأرااية، تتياثل االتجالات الجد دة فر الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار ثتكيولوجيا 

سأأتدامة  المإلومات ثاالتصأأاالت ثتلثيرلا عل  التيمية، ثال سأأيما فر سأأيا  خطة التيمية الم
   2030لإاي 

الإمب، باالسأتإانة باسأهامات طائفة متيوعة مر اصأحال المصألحة، بما فر  ل  ث االت   ‘5’ 
األمم المتحدة  ات الصأأألة ثجميع الكيانات ثالميتديات المإيية، مر قبيب اللجية، ثالميتد  

الداأ المتإدد اصأأأحال المصأأألحة المإير بتسأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار ألغراض  
التيمية المسأأأأأأأأأتدامة، عل  صأأأأأأأأأياغة ثاعتماد ثتيفيم سأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات متإلرة بالإلم ثالتكيولوجيا 

  ثاالبتكار تهدأ دل  اإسهاي فر تيفيم األلداأ 

مواصأأأألة د الء االعتبار الواج  ألثر التليرات التكيولوجية السأأأأريإة الرئيسأأأأية عل  تحريق  ‘6’ 
 تأ  ثمواردو المتأاحأة، ثفرأا لررارات الجمعيأة  الأداأ التيميأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة  أب  فر حأدثد ثال

   75/316ث  73/17ث  72/242الإامة 

أ االسأأأأتراتيجر لتحد د الفجوات المحتملة فر التإليم لألجلير اسأأأأتخداي عمليات االسأأأأتشأأأأرا ‘7’ 
المتوسأأأ  ثالطويب، ثالإمب عل  سأأأدلا بمزيج مر السأأأياسأأأات، ميها تإزيز التإليم المراعر 
للميظور الجيسانر فر مجاالت الإلم ثالتكيولوجيا ثالهيدسة ثالرياليات ثالتدري  المهير، 

   ثاإلماي الرقمر ثاإلماي بالبيانات 

اسأأأأأتخداي االسأأأأأتشأأأأأراأ االسأأأأأتراتيجر  إملية لتشأأأأأجيع اليراا الميظم بير جميع اصأأأأأحال   ‘8’ 
المصأأأأألحة، بما فر  ل  ممللو الدثائر الح ومية ثاألثسأأأأأار الإلمية ثالصأأأأأيا ية ثالمجتمع 
المدنر ثالرطاع الخا ، ثخاصأأأأة الم سأأأأسأأأأات الصأأأأليرة ثالمتوسأأأأطة، مر اجب بلورة فهم 

ب، مر قبيب الطابع المتلير للإمب ث ياء توافق لآلراء بشأأأل   مشأأأترك للرجأأأايا الطويلة األج
السأياسأات المربلة، ثالمسأاعدة عل  تلبية الطلبات الحالية ثالياشأئة عل  الكفاءات ثالتكيآل 

  مع التليرات 

دمج عملية توفير الكفاءات الرقمية، بما فر  ل ، عل  سأأأبيب الملال ال الحصأأأر، مباشأأأرة  ‘9’ 
هارات الشأأخصأأية التكميلية، فر ميالج التإليم الرسأأمر ثمبادرات التإلم األعمال الحرة ثالم

مد  الحياة، مع مراعاة الممارسأأأأأأأأأات الفجأأأأأأأأأل  ثالسأأأأأأأأأياقات ثاالحتياجات المحلية، ث فالة 
  حيادية التإليم مر الياحية التكيولوجية 

لورة الصأأيا ية  التصأأدو لآلثار المترتبة عل  التلييرات األسأأاسأأية فر االقتصأأاد الرقمر ثال ‘10’ 
  الرابإة ألسوا  الإمب 

دطال  مبادرات اسأأأأأأأتشأأأأأأأراأ اسأأأأأأأتراتيجر بشأأأأأأأل  التحديات الإالمية ثاإقليمية عل  فترات   ‘11’ 
ميتظمة ثالتإاث  فر دنشأأأاء نظاي لرسأأأم المإالم السأأأتإراض ثتبادل نتائج اسأأأتشأأأراأ  فا   

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
https://undocs.org/ar/A/RES/75/316
https://undocs.org/ar/A/RES/75/316
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ء األخر ، باالسأأأأأأأتإانة التكيولوجيا، بما فر  ل  المشأأأأأأأاريع التجريبية، مع الدثل األعجأأأأأأأا
  باةليات اإقليمية الرائمة، ث التإاث  مع اصحال المصلحة  ثو الصلة 

دجراء عمليات لترييم ثاسأتشأراأ  ثار التكيولوجيا  إملية لتشأجيع اليراا الميظم بير جميع  ‘12’ 
التلير   المترتبأأأأة عل   لآلثأأأأار  اجأأأأب بلورة فهم مشأأأأأأأأأأأأأأترك  اصأأأأأأأأأأأأأأحأأأأال المصأأأأأأأأأأأأأألحأأأأة مر 

   يع السر  التكيولوجر

تشأأأأأأجيع اسأأأأأأتإراض التردي المحر  فر دمج الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار فر تحريق الداأ  ‘13’ 
 التيمية المستدامة 

دجراء ترييمات، تشأأأأأأأأمب الجوان  المرا ية لالعتبارات الجيسأأأأأأأأانية، ليظم االبتكار الوطيية،  ‘14’ 
االسأأأأتشأأأأراأ، عل  فترات  بما فر  ل  اليظم اإي ولوجية الرقمية، باالسأأأأتفادة مر عمليات 

ميتظمة، مر اجب تحد د مواطر الجأأأإ  فر تل  اليظم ثاتخا  دجراءات تدخب سأأأياسأأأاتية  
فإالة لتروية الأأأأأأإ  م وناتها، ثثلأأأأأأع اليتائج التر  تم التوصأأأأأأب دليها فر متياثل الدثل  
األعجأأأأأأأأأاء األخر ، ثال ياي، عل  اسأأأأأأأأأا  طوعر، بترديم الدعم المالر ثالخبرة الفيية مر 

تيفيم دطار االسأأأأتإرالأأأأات الوطيية للسأأأأياسأأأأات المتإلرة بالإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار    اجب
 فر البلدا  اليامية المهتمة 

الأأأأد يأأأأاميأأأأات الوظي يأأأأة ليظم االبتكأأأأار ثالميهجيأأأأات األخر    ‘15’  االعتراأ بجأأأأأأأأأأأأأأرثرة تإزيز 
لإلم الصأأأأأأألة عل  اسأأأأأأأا  ادثات سأأأأأأأياسأأأأأأأاتية متيوعة، مر اجب دعم اثلويات تيمية ا  ات

  ثالتكيولوجيا ثاالبتكار، بغية تإزيز االنسجاي بير لمو اليظم ألغراض التيمية المستدامة 

تشأأأأأأأأأجيع المسأأأأأأأأأتإملير الرقميير المخجأأأأأأأأأرمير عل  ال ياي بدثر رئيسأأأأأأأأأر فر اعتماد نهج   ‘16’ 
مجتمإر فر بياء الردرات، يشأمب اليلهج المرا ية لالعتبارات الجيسأانية، فر مجاالت الإلم 

يولوجيا ثاالبتكار، ثتيسير استخداي تكيولوجيا المإلومات ثاالتصاالت فر سيا  خطة  ثالتك
   2030عاي 

ثلأأأأأأأأع سأأأأأأأأياسأأأأأأأأات شأأأأأأأأاملة تدعم تطوير نظم دي ولوجية رقمية، مع مراعاة دم انات تفو   ‘17’ 
التكيولوجيا الرقمية الياشأأأأأأأأأأأأأأئة عل  التكيولوجيا الرالية مر اجب التيمية، ثتراعر السأأأأأأأأأأأأأأيا  

ر االقتصأأأادو ثالسأأأياسأأأر للبلدا ، ثتجتمل ثتدعم االسأأأتلمار الخا  ثاالبتكار،  االجتماع
بما يشأجع عل  الخصأو  تطوير المحتو  ثمباشأرة األعمال الحرة عل  الصأإيد المحلر  

   ثاتاحة مصادر البيانات المفصلة للإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار 

تلمار المسأأأأأأأأأأأتداي ثالمشأأأأأأأأأأأار ة فر  تيفيم المبادرات ثالبرامج التر تشأأأأأأأأأأأجع ثتيسأأأأأأأأأأأر االسأأأأأأأأأأأ  ‘18’ 
 الرقمر  االقتصاد

التإاث  مع جميع اصأأأأأحال المصأأأأألحة  ثو الصأأأأألة، ثتإزيز تطبيق تكيولوجيا المإلومات  ‘19’ 
ثاالتصأأأأأأاالت فر جميع الرطاعات، ثتحسأأأأأأير االسأأأأأأتدامة البيئية، ثتشأأأأأأجيع دنشأأأأأأاء مرافق  

ميهأأأا، ثتإزيز انمأأأار اإنتأأأاج ميأأأاسأأأأأأأأأأأأأأبأأأة إعأأأادة تأأأدثير اليفأأأايأأأات اإلكترثنيأأأة ثالتخلو  
   ثاالستهالك المستدامير 
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تإزيز التإليم فر مجاالت الإلم ثالتكيولوجيا ثالهيدسأأأة ثالريالأأأيات ثالمإرفة اإحصأأأائية،   ‘20’ 
ثال سأأأأيما بير التلميمات، مع االعتراأ ايجأأأأا بللمية المهارات الشأأأأخصأأأأية التكميلية، مر 

تشأجيع عل  توجي  اليسأاء ثالفتيات ثدعم الجهود قبيب مباشأرة األعمال الحرة، مر خالل ال
األخر  المبأمثلأة الجتأمابهر دل  تلأ  المجأاالت ثاسأأأأأأأأأأأأأأتبرأائهر فيهأا، فجأأأأأأأأأأأأأأال عر تطبيق 

 تإلق بالمسأأأأأأاثاة بير الجيسأأأأأأير عيد ثلأأأأأأع ثتيفيم السأأأأأأياسأأأأأأات التر تسأأأأأأخ  ر الإلم  ميظور
 ثالتكيولوجيا ثاالبتكار 

تها فر ميدانر الإلم ثالتكيولوجيا مر خالل التإاث   دعم سأأأأأياسأأأأأات البلدا  اليامية ثانشأأأأأط ‘21’ 
ايما بير بلدا  الشأأأأأأأأأأأأأأمال ثالجيول ثالتإاث  بير بلدا  الجيول، باعتبار  ب ميهما م مال 
لآلخر ثليق بد ال ل ، عر طريق تشأأأأجيع المسأأأأاعدة المالية ثالتريية، ث ياء الردرات، ثنرب 

 ث رامج اث دثرات التدري  الترير التكيولوجيا عل  اسا  اح اي ثشرثر متفق عليها، 

تشأأأجيع البلدا  عل  ا  تزيد تدريجيا مإدل توفير موارد بشأأأرية  ات مهارات عالية الجودة   ‘22’ 
عل  جميع المسأأأأأأأأأأأأأتويات عر طريق تهيئة بيئة م اتية لبياء  تلة حرجة مر قدرات الموارد 

يفيم انشطة دلافة ال يمة،  البشرية، ثتسخير تطبيق الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار ألغراض ت 
  ثالمشار ة بفإالية فر  ل ، ثحب المشاكب، ثتإزيز الرفاو البشرو 

 يادة الدعم المردي ألنشأأأأأأأأطة البحث ثالتطوير المتإلرة بالتلير التكيولوجر السأأأأأأأأريع ث فالة  ‘23’ 
  اتسأأأأأأأا  السأأأأأأأياسأأأأأأأات ثاالسأأأأأأأتراتيجيات المتإلرة بالإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار بشأأأأأأأل  التلير 

 التكيولوجر السريع مع خطة التيمية الوطيية األثسع نطاقا 

اليظر فر المشار ة فر حوار عالمر شامب بشل  جميع جوان  التلير التكيولوجر السريع  ‘24’ 
  ثتلثيرو فر التيمية المستدامة 

ثلأأأأع ثتيفيم سأأأأياسأأأأات تتإلق بالإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار ثسأأأأياسأأأأات اخر   ات صأأأألة   ‘25’ 
هأا مرا يأأة لبيأأاء مجتمإأأات قأادرة عل  التكيآل، مع دعطأأاء األثلويأة لالقتراحأات الإلم لجإل

ثالتكيولوجيأأا ثاالبتكأأار التر توفر ييمأأة مرأأابأأب المأأال ثانفأأاقأأا اكلر  فأأاءة، مع التر يز عل  
  األنشطة التر تإز  قدرة المياطق الحجرية عل  الصمود 

ر ثتإمق مصأأأادر التمويب ثاالسأأأتلمارات المباشأأأرة  دعم السأأأياسأأأات التر تزيد اإدماج المال ‘26’ 
 الموجهة نحو االبتكارات التر تتياثل الداأ التيمية المستدامة 

تشأأأأأجيع شأأأأأمولية االبتكار، ثال سأأأأأيما ايما  تإلق بالمجتمإات المحلية ثنسأأأأأائها ثشأأأأأبابها،   ‘27’ 
ثأأا   لكفأأالأأة ا  ي و  تإأأد أأب نطأأا  التكيولوجيأأات الجأأد أأدة ثنشأأأأأأأأأأأأأأرلأأا شأأأأأأأأأأأأأأأاملير ثال يل  حأأد 

 دلااية  فجوات

دعم مصأأأأأأرأ التكيولوجيا ألقب البلدا  نموا بوصأأأأأأف   لية لتحسأأأأأأير اسأأأأأأق البحث الإلمر  ‘28’ 
ثاالبتكار لد  اقب البلدا  نموا، ثتإزيز التواصأأأأأأأأأأب بير الباحلير ثم سأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأات البحوو، 
ثمسأأأأأأاعدة اقب البلدا  نموا عل  الحصأأأأأأول عل  التكيولوجيات األسأأأأأأاسأأأأأأية ثاسأأأأأأتخدامها، 

لدعم المردي مر الم سأأأأأأأأسأأأأأأأأات المتإددة األطراأ ثالرطاع  ثالجمع بير المبادرات الليائية ثا
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الخا ، ثتيفيم المشأأأأأأاريع التر تسأأأأأأهم فر اسأأأأأأتخداي الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار ألغراض  
 التيمية االقتصادية فر اقب البلدا  نموا 

ع اللجية عل  ال ياي بما  لرو )ل(   تشجب

التكيولوجيا ثاالبتكار ثترديم مشأأورة رايإة مواصأألة االلأأطالع بدثرلا  حاملة للواء الإلم ث  ‘1’ 
المستو  للمجلق االقتصادو ثاالجتماعر ثالجمعية الإامة بشل  مسائب الإلم ثالتكيولوجيا 
ثالهيدسأة ثاالبتكار  ات الصألة، ثالمسأالمة، فر لما الصأدد، فر توفير اسأا  يلسأترشأد ب  

التلير التكيولوجر السأأأريع  فر المياقشأأأة الموالأأأيعية الرايإة المسأأأتو  بشأأأل  مولأأأوع اثر
عل  تحريق الداأ ثغايات التيمية المسأأأأأأأأتدامة، التر سأأأأأأأأيدعو دل  عردلا رئيق الجمعية  
الإامة فر دثرتها الخامسأأأأأأأأة ثالسأأأأأأأأبإير، ثفر المياقشأأأأأأأأة المتإلرة بالتردي المحر  فر تيفيم  

 ، التر ستجرو فر دثرتها السابإة ثالسبإير 75/316ث  73/17قرارو الجمعية الإامة 

المساعدة عل  تبيا  المية دثر تكيولوجيا المإلومات ثاالتصاالت ثدثر الإلم ثالتكيولوجيا  ‘2’ 
بملابة محفب  ، عر طريق الإمب 2030ثاالبتكار باعتبارلا عياصأأأأأر تم ير فر خطة عاي 

 تول  التخطي  االسأأأتراتيجر لتوفير نظرة اسأأأتشأأأرااية بشأأأل  االتجالات الفائرة األلمية فر  
مجأاالت الإلم ثالتكيولوجيأا ثاالبتكأار فر الرطأاعأات الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأة مر االقتصأأأأأأأأأأأأأأاد، ثتوجيأ  

  االلتماي دل  التكيولوجيات الجد دة ثالياشئة 

لمحافب الدثلية األخر  المإيية بالإلم ثالتكيولوجيا اليظر فر مد  توا ي عملها مع اعمال ا ‘3’ 
 ، ثاسهام  فيها ثتكملت  لها 2030ثاالبتكار ثمع الجهود المبمثلة لدعم تيفيم خطة عاي 

د  اء الوعر بللمية دقامة الشأأأب ات ثالشأأأراكات بير مختل  الميظمات ثالشأأأب ات المإيية  ‘4’ 
 تإاث  مع اصحال المصلحة اةخرير باستشراأ  فا  التكيولوجيا ثتيسير  ل ، بال

ثخطة عمب اديق ابابا الصأأأأادرة عر الم تمر الدثلر   2030اليهوض، ثفرا لرثح خطة عاي  ‘5’ 
، بأالتإأاث  الأدثلر فر ميأدا  تسأأأأأأأأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيأا ألغراض  ( 9) اللأالأث لتمويأب التيميأة 

 ي ثشرثر متفق عليها  التيمية، بما فر  ل  بياء الردرات ثنرب التكيولوجيا ثفق اح ا 

تو ية ثالأأإر السأأياسأأات بإملية االبتكار ثتحد د الفر  الخاصأأة المتاحة للبلدا  اليامية  ‘6’ 
لالستفادة مر لما االبتكار، مع د الء التماي خا  التجالات االبتكار الجد دة التر يم ر  

 ا  تتيح دم انيات جد دة للبلدا  اليامية 

المصأأأأأأأأألحة المتإدد ر ايما  تإلق ببياء الردرة عل  التإلم فر  دعم التإاث  بير اصأأأأأأأأأحال   ‘7’ 
مجال السأأأأأياسأأأأأات، ثتطوير التكيولوجيا، ألغراض ميها دعم مشأأأأأار ة الجهات الفاعلة فر  
نظم االبتكار لد  الدثل األعجأأاء فر الشأأب ات ثالبرامج الدثلية لمواصأألة بياء قدراتها فر  

 مجال االبتكار 

 __________ 

 ، المرفقع69/313قرار الجمعية الإامة  (9) 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/17
https://undocs.org/ar/A/RES/73/17
https://undocs.org/ar/A/RES/75/316
https://undocs.org/ar/A/RES/75/316
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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  بيأاء الرأدرة عل  ثلأأأأأأأأأأأأأأع تكيولوجيأات جأد أدة ثتطوير الرأائم ميهأا  دعم الجهود الراميأة دل ‘8’ 
ثاسأأأأأأأأأتخدامها ثنشأأأأأأأأأرلا فر البلدا  اليامية، ثال سأأأأأأأأأيما فر اقب البلدا  نموا ثالدثل الجزرية 

 الصليرة اليامية ثالبلدا  اليامية غير الساحلية 

فر مجاالت  الإمب بشأأأ ب اسأأأتباقر عل  تإزيز ثتيشأأأي  الشأأأراكات عل  الصأأأإيد الإالمر   ‘9’ 
الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار ألغراض التيمية المسأأأأأأأأأتدامة، األمر المو يسأأأأأأأأأتتبع مشأأأأأأأأأار ة  
اللجية فر )ا( تجسأيد اسأتشأراأ  فا  التكيولوجيا فر بلورة نطا  مشأاريع دثلية محددة مر 
اجب دجراء بحوو محددة الهدأ، ثتطوير ثنشأأأر التكيولوجيا، ثاتخا  مبادرات لبياء قدرات  

رد البشأأرية فر مجاالت الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار  ث )ل( اسأأتكشأأاأ نما ج تمويب الموا
ابتكارية ثموارد اخر  تسأأأأأأأأأأأأأهم فر تإزيز قدرات البلدا  اليامية فر المشأأأأأأأأأأأأأاريع ثالمبادرات  

  التإاثنية فر مجاالت الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار 

يم ثاسأتشأراأ  ثار التكيولوجيا ايما  تإلق اسأتكشأاأ سأبب ثثسأائب دجراء عمليات دثلية لتري  ‘10’ 
بالتكيولوجيات الرائمة ثالجد دة ثالياشأأأأأأأأئة ث ثارلا عل  التيمية المسأأأأأأأأتدامة ث ياء مجتمإات 
قأأادرة عل  التكيآل، بمأأا فر  لأأ  الميأأاقشأأأأأأأأأأأأأأأات المتإلرأأة بيمأأا ج اإدارة لمجأأاالت التيميأأة 

 الإلمية ثالتكيولوجية الجد دة 

ودلأا الراميأة دل  تحأد أد االتجأالأات المربلأة المتإلرأة بأاالحتيأاجأات مر دعم البلأدا  فر جه ‘11’ 
 بياء الردرات، بوسائب ميها الإمليات االستشرااية 

مياقشأأأأأأأأة ثاسأأأأأأأأتكشأأأأأأأأاأ نما ج للتمويب االبتكارو، مر قبيب االسأأأأأأأأتلمار الم ثر،  وسأأأأأأأأيلة   ‘12’ 
  المال  الجتمال جهات جد دة مر الجهات صأأأأأأاحبة المصأأأأأألحة ثالمبتكرير ثمصأأأأأأادر را

االسأأأأأأأأأأأأأتلمارو الال ي لمجاالت الإلم ثالتكيولوجيا ثالهيدسأأأأأأأأأأأأأة ثإيجاد حلول مسأأأأأأأأأأأأأتيدة دل  
 االبتكار، بالتإاث  مع الميظمات األخر ، حس  االقتجاء 

تإزيز بياء الردرات ثالتإاث  فر مجال البحث ثالتطوير، بالتإاث  مع الم سأأأأأأأأأسأأأأأأأأأات  ات   ‘13’ 
دة المإيية، ثالإمب مر اجب تيسأأأأأأأأأأأأأير تإزيز اليظم الصأأأأأأأأأأأأألة، بما فيها ث االت األمم المتح

االبتكأاريأة التر تأدعم المبتكرير، ثال سأأأأأأأأأأأأأأيمأا فر البلأدا  اليأاميأة، مر اجأب تإزيز جهودلم 
 الرامية دل  اإسهاي فر تحريق التيمية المستدامة 

ثالتحديات توفير ميتد  لتبادل قصأأأأأأأو اليجاح ثافجأأأأأأأب الممارسأأأأأأأات، ث مل  اإخفاقات   ‘14’ 
الرئيسأأأأأأأأأأأية، ثالتإلم مر نتائج الإمليات االسأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأرااية ثنما ج االبتكار المحلية الياجحة  
ثدراسأأات الحاالت اإفرادية ثالتجارل بشأأل  تسأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ثالهيدسأأة ألغراض  
االبتكأار، بمأا فر  لأ  تطبيق التكيولوجيأا اليأاشأأأأأأأأأأأأأأئأة الجأد أدة، فر دطأار عالقأة تكأافليأة مع 

لوجيا المإلومات ثاالتصاالت، مر اجب تحريق تيمية شاملة ثمستدامة، ثتبادل اليتائج تكيو 
مع جميع  يانات األمم المتحدة المختصأأأأأأة، بسأأأأأأبب ميها  لية تيسأأأأأأير التكيولوجيا ثميتدالا  
المو يجأأأأأأم اصأأأأأأحال المصأأأأأألحة المتإدد ر المإير بتسأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار  

 لمستدامة ألغراض الداأ التيمية ا

مواصأأأأأأألة ال ياي بدثر نشأأأأأأأ  فر التو ية بام انات دسأأأأأأأهاي الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار فر   ‘15’ 
مر خالل ترديم اإسأهامات الفيية، حسأ  االقتجأاء، دل  عمليات األمم   2030خطة عاي  
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المتحأدة ثليئأاتهأا  ات الصأأأأأأأأأأأأأألأة، ثتبأادل اليتأائج ثالممأارسأأأأأأأأأأأأأأات الجيأدة فر مجأاالت الإلم 
 ولوجيا ثاالبتكار بير الدثل األعجاء ثغيرلا ثالتكي 

تسأألي  الجأأوء عل  المية ما تروي ب  اللجية مر عمب ايما  تصأأب بتيفيم ثمتابإة مجاالت   ‘16’ 
تكيولوجيأا المإلومأات ثاالتصأأأأأأأأأأأأأأاالت ثالإلم ثالتكيولوجيأا ثاالبتكأار  ات الصأأأأأأأأأأأأأألأة بأللأداأ 

تررير فر االسأأأأأأأأأأأأأأتإرالأأأأأأأأأأأأأأأات  التيميأأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة، عل  ا  يروي رئيق اللجيأأة بترأأديم  
ثاالجتماعات المياسأأأبة التر  يظمها المجلق االقتصأأأادو ثاالجتماعر ثالميتد  السأأأياسأأأر  

 الرايع المستو  المإير بالتيمية المستدامة ثالميتديات األخر   ات الصلة 

تإزيز ثتإميق التإأاث  بير اللجيأة المإييأة بتسأأأأأأأأأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيأا ألغراض التيميأة  ‘17’ 
ثلجية ثلأأأأأأع المراة، بما فر  ل  تبادل الممارسأأأأأأات الجيدة ثالدرث  المسأأأأأأتفادة مر دمج 
الميظور الجيسأأأأانر فر صأأأأيع السأأأأياسأأأأات الإامة فر مجاالت الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار 
ثتيفيملا، ثفر لما السأأأأأأأأأأأيا ، متابإة الإمب المو قامت ب  اللجية المإيية بتسأأأأأأأأأأأخير الإلم 

التيميأأة فر حلرأأة الإمأأب عر تطبيق ميظور جيسأأأأأأأأأأأأأأأانر عل  الإلم ثالتكيولوجيأأا ألغراض  
   2019 انو  اللانر/ يا ر   18ثالتكيولوجيا ثاالبتكار، التر عردت فر فيييا فر 

 ال ياي بدثر نش  فر التو ية بمصرأ التكيولوجيا ألقب البلدا  نموا  ‘18’ 

ع م تمر األمم المتحدة للتجارة ثالتيمية عل  ال ي  )ج(   اي بما  لرويشجب

السأأإر بشأأ ب اسأأتباقر دل  توفير التمويب مر اجب توسأأيع نطا  اسأأتإرالأأات السأأياسأأات   ‘1’ 
المتإلرأأة بأأالإلم ثالتكيولوجيأأا ثاالبتكأأار، مع التأألكيأأد عل  األلميأأة البأأاللأأة لأأدثر تكيولوجيأأا  

ار  المإلومات ثاالتصأأأأأأأأأاالت فر تم ير بياء الردرات فر مجاالت الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتك
ثالهيدسأأأأأأة ثاسأأأأأأتخدامها، ثتيفيم التوصأأأأأأيات الصأأأأأأادرة عر تل  االسأأأأأأتإرالأأأأأأات، حسأأأأأأ   

  االقتجاء، بتإاث  ثثيق مع ث االت األمم المتحدة ثالميظمات الدثلية 

اليظر فر جدث  ددراج عياصأر االسأتشأراأ االسأتراتيجر ثترييم اليظم اإي ولوجية الرقمية  ‘2’ 
لرة بالإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار ثتكيولوجيا فر عمليات اسأأأأأأأأأأأأتإراض السأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأات المتإ

  المإلومات ثاالتصاالت، بادراج فصب مخصو لهمو المواليع احتماال 

تيفيم دطارو لالسأأأتإرالأأأات الوطيية للسأأأياسأأأات المتإلرة بالإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار عل   ‘3’ 
  التر يز بصأأأأأأأورة  اثسأأأأأأأع نطا  مم ر بغية ددماج الداأ التيمية المسأأأأأأأتدامة، بما فر  ل

 محددة عل  اتباع نلهج تر ز عل  قاعدة الهري فر تياثل االبتكار ثاإدماج االجتماعر 

التخطي  لترديم  خر ما يسأأتجد مر مإلومات بصأأورة دثرية عر التردي المحر  فر البلدا   ‘4’ 
ثاالبتكار، ثدعوة تل  التر اجريت لها اسأتإرالأات للسأياسأات المتإلرة بالإلم ثالتكيولوجيا 

البلأدا  دل  ترأديم ترأارير دل  اللجيأة المإييأة بتسأأأأأأأأأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيأا ألغراض التيميأة  
 عر التردي المحر  ثالدرث  المستفادة ثالتحديات التر تواجه  فر تيفيم التوصيات 

ات فر  الطل  دل  المجلق االسأأأأأأأتشأأأأأأأارو للرجأأأأأأأايا الجيسأأأأأأأانية التابع للجية ترديم دسأأأأأأأهام ‘5’ 
مداثالت اللجية ثثثائرها المتصلة بالسياسات، ثترديم تررير عر التردي المحر  فر الدثرات  
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السأأأيوية للجية، ثتحسأأأير ددماج الميظور الجيسأأأانر فر اسأأأتإرالأأأات السأأأياسأأأات المتإلرة 
 بالإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار 

بع للجية ثلأأأأأأع مرترحات الطل  ايجأأأأأأا دل  المجلق االسأأأأأأتشأأأأأأارو للرجأأأأأأايا الجيسأأأأأأانية التا  ‘6’ 
 لبرنامج عمل  المستكمب ثترديم تررير عر  ل  فر الدثرة السيوية السادسة ثالإشرير للجية  

تشأأجيع الح ومات عل  اسأأتخداي مصأأرأ التكيولوجيا ألقب البلدا  نموا بوصأأف   لية لدعم  ‘7’ 
نموا عل  مواصأأأأألة    الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار فر اقب البلدا  نموا ثمسأأأأأاعدة اقب البلدا 

 تطوير تكيولوجيات خاصة بهاع
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 مش وع مق ر مقدم رلى المجلس العتماده -أات   
 توصر اللجيةل ايجا المجلقه االقتصادو ثاالجتماعر باعتماد مشرثع المررر التالرو - 2
 

لجنع المبنسع لت ة    البلم والتكنولوجسا ألغ اض التنمسع عن دورت ا ال ام ةع والبشة ين وجدول  تق ي  ال   
 األعمال المؤقت للدورة ال ادسع والبش ين للجنع ووثائق ا 

 د  المجلق االقتصادو ثاالجتماعرو 

التيمية عر دثرتها  يحي  علما بتررير اللجية المإيية بتسأأأأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ألغراض   )ا( 
  ( 1) الخامسة ثالإشرير

يرر جأدثل األعمأال الم قأت للأدثرة السأأأأأأأأأأأأأأادسأأأأأأأأأأأأأأة ثالإشأأأأأأأأأأأأأأرير للجيأة ثثثأائرهأا عل  اليحو   )ل( 
 ادناوو الوارد

 دقرار جدثل األعمال ثمسائب تيظيمية اخر ع - 1 

ثمتابإتها عل  الصأأأإيد ر التردي المحر  فر تيفيم نتائج الرمة الإالمية لمجتمع المإلومات  - 2 
 اإقليمر ثالدثلرع

 
 الوثائق     

 تررير األمير الإاي  

 تسخير الإلم ثالتكيولوجيا ألغراض التيميةو المولوعا   ثا األثلويةو - 3 

 التكيولوجيا ثاالبتكار مر اجب دنتاج انظ  ثاكلر دنتاجية ثتيافسية  )ا(  
 

 الوثائق     

 تررير األمير الإاي  

ما  المياو الملمونة ثالصأأأأأأأأأأأأأأرأ الصأأأأأأأأأأأأأأحر للجميعو حب عر طريق الإلم  لأأأأأأأأأأأأأأ  )ل(  
 ثالتكيولوجيا ثاالبتكارع

 
 الوثائق     

 تررير األمير الإاي  

 عرض ترارير استإرالات السياسات المتإلرة بالإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكارع - 4 

 للجيةعانتخال الرئيق ثاعجاء الم ت  اةخرير للدثرة السابإة ثالإشرير  - 5 

 جدثل األعمال الم قت للدثرة السابإة ثالإشرير للجية ثثثائرهاع - 6 

 اعتماد تررير اللجية عر اعمال دثرتها السادسة ثالإشريرع - 7 
 

 __________ 

 (عE/2022/31) 11، الملحق رقم 2022الوثائق الرسمية للمجلق االقتصادو ثاالجتماعر،  (1) 
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 الفصل الثاني 
التقةدم المح ز في تنف ة  نتةائج القمةع البةالمسةع لمجتمع المبلومةات ومتةاأبت ةا على    

 الصب دتن اإلقلسمي والدولي 
  ار/مأار ع  31مر جأدثل األعمأال فر جلسأأأأأأأأأأأأأأتهأا الرابإأة، المإرودة فر    2نظرت اللجيأة فر البيأد   - 3

  ث انت الوثائق التالية مإرثلة عليهاو

ي المحر  فر تيفيأأم نتأأائج الرمأأة الإأأالميأأة لمجتمع المإلومأأات  )ا(  تررير األمير الإأأاي عر الترأأدل
 (عA/77/62-E/2022/8ثمتابإتها عل  الصإيد ر اإقليمر ثالدثلر )

تررير موجز اعأدتأ  امأانأة م تمر األمم المتحأدة للتجأارة ثالتيميأة عر اجتمأاع فريق الخبراء   )ل( 
تشأأأأأأأأأأأرير اللانر/نوفمبر   19دل    17لما بير الدثرات، المو عرد فر جييآل فر شأأأأأأأأأأأ ب مختل ، فر الفترة مر  

2021 (E/CN.16/2022/CRP.1ع) 

  ار/مار ، عردت اللجية اجتماع مائدة مسأأتد رة رايع المسأأتو  ادارو   31ثفر جلسأأتها الرابإة، فر   - 4
   نائ  الرئيق )ليلاريا(ع

م تمر األمم المتحدة ثفر الجلسأأأأة نفسأأأأها، عرلأأأأت مد رة شأأأأعبة التكيولوجيا ثاللوجسأأأأتيات التابإة ل - 5
  للتجارة ثالتيمية )األثنكتاد( ثرئيسة امانة اللجية تررير األمير الإايع

ثقدي المشأأأأأأأأأار و  التالية اسأأأأأأأأأما لم عرثلأأأأأأأأأاو نائ  األمير الإاي لالتحاد الدثلر لالتصأأأأأأأأأاالت، مالكولم   -   6
فرانشأيسأ ا سأباتوليسأانو     - جونسأو   ثالموظفة المسأ ثلة فر م ت  مبإوو األمير الإاي المإير بالتكيولوجيا، ماريا  

ق، الإالقات الم سأأأأأأأأأسأأأأأأأأأية ثالتم ير، جمعية  ثاثالأ  ولكما ، نيابة عر  ونسأأأأأأأأأتانق بوميلير دو لو ، نائبة الرئي 
 كوسيتع  اإنترنت  ث بيرة المد رير ثرئيسة الموظفير، ش ث  األمم المتحدة، ماي رثسوفت، النر 

ثاعر   ل  ايجأأأا فر الجلسأأأة نفسأأأها مياقشأأأة ث ارية شأأأارك فيها المشأأأار و  التالية اسأأأما لمو ث ير  - 7
رث طلإت  ثث ير الهياكب األسأاسأية للمإلومات ثاالتصأاالت  االتصأاالت ثتكيولوجيا المإلومات فر مصأر، عم

فر غامبيا، دبريما سأأأأأأأأأأيال  ثث ير التكيولوجيا ثاالقتصأأأأأأأأأأاد الرقمر، ث ارة التكيولوجيا الرقمية ثاللرافة ثثسأأأأأأأأأأائ   
  اإعالي ثالريالأأأأأة فر المملكة المتحدة لبريطانيا الإظم  ثا رليدا الشأأأأأمالية،  ريق فيل   ثث يلة ث ارة البحث

 ثالتطوير فر الفلبير، رثييا  ريستييا لع غيفاراع

 ثادلت ببيا  ايجًا ممللة ليلارياع - 8
 

 اإلج ات ال ي ات  ته اللجنع  

 تق سم التقدم المح ز في تنف   نتائج القمع البالمسع لمجتمع المبلومات ومتاأبت ا   

نيسأأأا /ابريب، مشأأأرثع قرار   1فر  كا  مإرثلأأأا عل  اللجية، فر جلسأأأتها الإامة الختامية المإرودة  - 9
بإيوا  ةترييم الترأدي المحر  فر تيفيأم نتأائج الرمأة الإأالميأة لمجتمع المإلومأات ثمتأابإتهأا ، قأدمأ  الرئيق عل  
اسأأأأأأا  مشأأأأأأاثرات غير رسأأأأأأمية يسأأأأأأرلا نائ  الرئيق )ليلاريا( ثعلم  م فر ثرقة غير رسأأأأأأمية باإنكليزية فر ع  

 ر ال تترت  علي  اية  ثار فر الميزانية البرنامجيةعثالبللت اللجية بل  مشرثع الررا

ثاعتمدت اللجية مشأأأأرثع الررار ثاثصأأأأت المجلق االقتصأأأأادو ثاالجتماعر باعتمادو )انظر الفصأأأأب   - 10
  األثل، الفرع ال ، مشرثع الررار األثل(ع

https://undocs.org/ar/A/77/62
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 الفصل الثالث 
 ت     البلم والتكنولوجسا ألغ اض التنمسع   
 األولويع:الموضوعان ذوا    

 الثورة الصناعسع ال اأبع من أجل التنمسع الشاملع للجمسع  )أ(  
 ت     البلم والتكنولوجسا وااللتكار ألغ اض التنمسع الح  يع الم تدامع في عالم ما أبد الجائحع  )ب(  

ر  مر جأدثل األعمأال فر جلسأأأأأأأأأأأأأأأاتهأا األثل  ثاللأانيأة ثاللأاللأة، المإرودة ف   3نظرت اللجيأة فر البيأد   - 11
   ار/مار ع ث انت الوثائق التالية مإرثلة عليهاو 30ث  29ث  28

تررير األمير الإأأأاي عر اللورة الصأأأأأأأأأأأأأأيأأأا يأأأة الرابإأأأة مر اجأأأب تيميأأأة شأأأأأأأأأأأأأأأأاملأأأة للجميع  )ا( 
(E/CN.16/2022/2 ) 

لوجيا ثاالبتكار ألغراض التيمية الحجأأأأأأأأأأرية  تررير األمير الإاي عر تسأأأأأأأأأأخير الإلم ثالتكيو  )ل( 
  (E/CN.16/2022/3المستدامة فر عالم ما بإد الجائحة )

تررير عر اجتماع فريق الخبراء لما بير الدثرات، المو عرد فر جييآل فر شأأأأأأ ب مختل ،   )ج( 
 (عE/CN.16/2022/CRP.1) 2021لانر/نوفمبر  تشرير ال 19دل   17فر الفترة مر 

  ار/مأار ، اجتمأاع مأائأدة مسأأأأأأأأأأأأأأتأد رة رايع   28ثعرأدت اللجيأة، فر جلسأأأأأأأأأأأأأأتهأا األثل  المإرودة فر  - 12
ر الرايع المسأأأأتو  ثالميتد  السأأأأياسأأأأ  2022المسأأأأتو  بشأأأأل  مولأأأأوع المجلق االقتصأأأأادو ثاالجتماعر لإاي 

(، مع 19-المإير بالتيمية المسأأأأأأتدامة، ةدعادة البياء بشأأأأأأ ب افجأأأأأأب بإد جائحة مرض فيرث   ورثنا )كوفيد
 ، المو شأأأارك اي  المشأأأار و  التالية اسأأأما لمو 2030اليهوض بالتيفيم الكامب لخطة التيمية المسأأأتدامة لإاي  

مهورية الدثمييي يأة، فرانكلير غارسأأأأأأأأأأأأأأيأا فيرمير  ثث ير الدثلة، ث ير التإليم الإأالر ثالإلوي ثالتكيولوجيأا فر الج
ث ارة الإلوي ثالتكيولوجيأأأا ثعلوي األرض فر الهيأأأد، جيتيأأأدرا سأأأأأأأأأأأأأأيي   ثث يرة التإليم ثالإلوي فر الت يأأأا، انيتأأأا 
  مو نيسأأأأأأأأأأأر  ثث ير الإلوي ثالتكيولوجيا االتحادو فر باكسأأأأأأأأأأأتا ، شأأأأأأأأأأأبلر فارا   ثث ير الإلوي ثالتكيولوجيا فر
الفلبير، فورتوناتو تع دو ال بيييا  ثممللة الواليات المتحدة األمري يةع ثادار اجتماع المائدة المسأأأأأتد رة الرايع 

 المستو  نائ  الرئيق )الجمهورية الدثمييي ية(ع

  ار/مار  حلرة نراا بشأأأأأل  المولأأأأأوع األثل   29ثعردت اللجية فر جلسأأأأأتها اللانية المإرودة فر  - 13
 ةاللورة الصيا ية الرابإة مر اجب تيمية شاملة للجميع ، ادارتها نائبة الرئيق )البرتلال(ع و األثلوية 

ثفر الجلسأة نفسأها، عرلأت مد رة شأعبة التكيولوجيا ثاللوجسأتيات التابإة لم تمر األمم المتحدة للتجارة   -   14
 (ع E/CN.16/2022/2ثلوية ) ثالتيمية ثرئيسة امانة اللجية تررير األمير الإاي عر المولوع األثل  و األ 

ثفر الجلسأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأها ايجأأأأأأأأأا، الر  نائ  المد ر الإاي ثالمد ر اإدارو للإالقات الخارجية ث حوو   - 15
 السياسات فر ميظمة األمم المتحدة للتيمية الصيا ية، ليرثشر  ونيوشر،  لمة رئيسيةع

سأأأة لمر ز  - 16 ثقلدمت عرثض ايجأأأا مر جان  اعجأأأاء فريق المياقشأأأة التالية اسأأأما لمو المد رة الم سأأأ  
التكيولوجيا ثاإدارة للتيمية ثاسأأأأأأأأتا ة التكيولوجيا ثالتيمية الدثلية فر جامإة اكسأأأأأأأأفورد، شأأأأأأأأياثال  فو  ثاسأأأأأأأأتا   
االقتصأأأأاد فر جامإة سأأأأيول الوطيية،  يو  لر  ثالم سأأأأق ثالرئيق ثالمد ر التيفيمو لشأأأأر ة بهارات للجأأأأوء  

https://undocs.org/ar/E/CN.16/2022/2
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2022/3
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2022/CRP.1
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الوطييأة لبرنأامج ريأادة المراة   (، تيجبريأت  ع شأأأأأأأأأأأأأأو را  ثالميسأأأأأأأأأأأأأأرأةBharat Light and Powerثالطأاقأة )
 لألعمال التابع للو الة البرا يلية لتطوير الم سسات التجارية الصليرة، ريياتا مالهيرث  ليري يقع

ثاعر   ل  ايجأأأا فر الجلسأأأة اللانية للجية مياقشأأأة ث ارية شأأأارك فيها المشأأأار و  التالية اسأأأما لمو  - 17
ورتوناتو تع دو ال بيييا  ثرئيق م ت  التحول الرقمر التابع للرئاسأأأأأأأأأة ث ير الإلوي ثالتكيولوجيا فر الفلبير، ف

فر تر يأأأا، علر طأأأ   وتش  ثث ير التكيولوجيأأأا ثالإلوي فر  امبيأأأا، فيلي ق موتأأأاتر  ثث يلأأأة ث ارة االبتكأأأار 
رقمية فر  ثالبحث ثنرب التكيولوجيا فر دكوادثر، دثراليسأأأأأأأأأا نياشأأأأأأأأأيمبا  ثث ير الدثلة بو ارة البحث ثاالبتكار ثال

 رثمانيا، تيودثر بريس ارثع

 ثفر الجلسة نفسها ايجا، ادل  ببيانات ممللو  و ا ثالصير ثالواليات المتحدة األمري يةع - 18

 ثادل  ببيا  ايجا مملب عر االتحاد الدثلر لالتصاالتع - 19

شأأأأل  المولأأأأوع   ار/مار  حلرة نراا رايإة المسأأأأتو  ب   30ثعردت اللجية فر جلسأأأأتها اللاللة فر  - 20
اللانر  و األثلوية، ةتسأأأأأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار ألغراض التيمية الحجأأأأأأأأأأرية المسأأأأأأأأأأتدامة فر عالم 

 بإد الجائحة ، ادارلا نائ  الرئيق )غامبيا(ع ما

ثفر الجلسأأة نفسأأها، عرض رئيق فرع الإلوي ثالتكيولوجيا ثتكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأاالت التابع   - 21
التكيولوجيا ثاللوجسأأأأأتيات فر م تمر األمم المتحدة للتجارة ثالتيمية، تررير األمير الإاي عر المولأأأأأوع  لشأأأأأعبة  

 (عE/CN.16/2022/3اللانر  و األثلوية )

ة للمسأأتوطيات البشأأرية )موئب ثفر الجلسأأة نفسأأها ايجأأا، الرت المد رة التيفيمية لبرنامج األمم المتحد - 22
   األمم المتحدة(، ميمونة محمد شريآل،  لمة رئيسيةع

ثقدي عرثلأأأا ايجأأأا اعجأأأاء فريق المياقشأأأة التالية اسأأأما لمو عمدة مد ية ريسأأأيفر، البرا يب، جواث   - 23
مد ية ريسأأأأأأأيفر،    ليري   امبو  )الرالا رافائيب دث و، ث ير التيمية االقتصأأأأأأأادية ثالإلوي ثالتكيولوجيا ثالتإليم،

بأالييأابأة عر الإمأدة(  ثعمأدة بلأديأة غأا و عيتأال الكبر ، تر يأا، فأاطمأة شأأأأأأأأأأأأأأأالير  ثالرئيق التيفيأمو لمر ز 
   اتالنتي  الدثلر للبحوو فر البرتلال، ميليب بيلو  ثرئيق مجلق مد  المستربب،  يدا، ثليد علرع

ة شأأأارك فيها المشأأأار و  التالية اسأأأما لمو ثاعر   ل  ايجأأأا فر الجلسأأأة اللاللة للجية مياقشأأأة ث اري  - 24
ث ير التإليم ثالإلوي ثالتكيولوجيأا فر نيبأال، ديفييأدرا بود أب  ثث ير الأدثلأة بو ارة البحأث ثاالبتكأار ثالرقميأة فر  
رثمأانيأا، تيودثر بريسأأأأأأأأأأأأأأ أارثع ثث ير التإليم الجأامإر ثالبحأث ثالإلوي ثالتكيولوجيأا فر بوتسأأأأأأأأأأأأأأوانأا، دثغال   

  ثث يلة ث ارة البحث ثالتطوير فر الفلبير، رثييا  ريستييا لع غيفاراع ثنائ  الو ير بو ارة الإلوي ليتشوالتيبأأأأأأأأأأر
ثالتكيولوجيا فر الهيد، سأأأأريفارو تشأأأأاندراسأأأأيخار  ثث يرة االسأأأأتلمار ثريادة األعمال ثالصأأأأياعة فر سأأأأيشأأأأيب،  

 ي ا موسيييرثعدي ي ا فيدثت  ثث يرة الإلوي ثالتكيولوجيا ثاالبتكار فر اثغيدا، مون 

 ثادل  ببيانات ايجًا ممللو  مر البرتلال ثتا ليد ثالواليات المتحدة األمري ية ث يرث ث يماع - 25

 ثصدر بيا  ايجا عر مرصد االتصاالت الرقميةع - 26
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 اإلج ات ال ي ات  ته اللجنع  
 ت     البلم والتكنولوجسا وااللتكار ألغ اض التنمسع   

نيسأأا /ابريب، مشأأرثع قرار مإيو    1كا  مإرثلأأا عل  اللجية، فر جلسأأتها الختامية المإرودة فر  - 27
ةتسأخير الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار ألغراض التيمية ، قدم  الرئيق عل  اسأا  مشأاثرات غير رسأمية يسأرلا 

رار ال تترتأ  عليأ  ايأة  ثأار فر  نأائأ  الرئيق )غأامبيأا( ثعلمم بأاإنكليزيأة فر ع ثالبللأت اللجيأة بأل  مشأأأأأأأأأأأأأأرثع الر
 الميزانية البرنامجيةع

الفرع ال ،    -ثاعتمدت اللجية مشأأأأأأأأأأرثع الررار ثاثصأأأأأأأأأأت المجلق باعتمادو )انظر الفصأأأأأأأأأأب األثل   - 28
   مشرثع الررار اللانر(ع
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 الفصل ال اأع 
ع ض التقاري  المتبلقع أاسةةتب اضةةات ال ةةساسةةات المتبلقع أالبلم والتكنولوجسا    

 اروااللتك
 نيسا /ابريبع 1مر جدثل األعمال فر جلستها الخامسة، المإرودة فر  4نظرت اللجية فر البيد  - 29

ثقدي رئيق فرع الإلوي ثالتكيولوجيا ثتكيولوجيا المإلومات ثاالتصأأأأأأأأأأأاالت التابع لشأأأأأأأأأأأعبة التكيولوجيا  - 30
اليتائج األثلية السأأأأتإرالأأأأات السأأأأياسأأأأات  ثاللوجسأأأأتيات فر م تمر األمم المتحدة للتجارة ثالتيمية عرلأأأأا عر 

 المتإلرة بالإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار فر بوتسوانا ثالدراسة المتإلرة باالبتكار ثريادة األعمال فر انلوالع

ثادل  بمالحظات الو يرا  التاليا و ث ير التإليم الجامإر ثالبحث ثالإلوي ثالتكيولوجيا فر بوتسأأأوانا،   - 31
تيبر  ثث يرة التإليم الإأأأالر ثالإلوي ثالتكيولوجيأأأا ثاالبتكأأأار فر انلوال، مأأأاريأأأا دث رث اريو دثغال  ليتشأأأأأأأأأأأأأأوال

 سامبوع براغانسا

ثادل  بمالحظات ايجأأأأأأا ث ير التكيولوجيا ثالإلوي فر  امبيا، فيلي ق موتاتر، مسأأأأأأتهال تررير  امبيا  - 32
 رععر استإراض السياسات المتإلرة بالإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكا

ثفر الجلسأأأأأأة نفسأأأأأأها، اسأأأأأأتمإت اللجية دل  الإرض المردي مر نائبة الرئيق )ليلاريا( بشأأأأأأل  ترييم   - 33
 الم ت  لإمب اللجية استيادا دل  التإليرات الواردة مر اعجائهاع

ثعرأأ  لأأما الإرض، ادل  ببيأأانأأات ممللو الصأأأأأأأأأأأأأأير ثاليأأابأأا  ثالواليأأات المتحأأدة األمري يأأة ثاالتحأأاد  - 34
 لبرتلالعالرثسر ثا
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 الفصل ال امس 
 انت اب ال ئسس وأع ات المكت  اآلخ ين للدورة ال ادسع والبش ين للجنع.   

مر جأأأأدثل األعمأأأأال فر جلسأأأأأأأأأأأأأأتهأأأأا الإأأأأامأأأأة الختأأأأاميأأأأة، المإرودة فر    5نظرت اللجيأأأأة فر البيأأأأد   - 35
 ع2022نيسا /ابريب   1

 ثرتها السادسة ثالإشريروثانتخبت اللجية بالتز ية اعجاء الم ت  التالية اسما لم لد - 36

 نوال الرئيقو
 )غامبيا( كاهمحمدث يع اع  
 )ليلاريا( ماجوربيتر   
 )البرتلال( أموروسو داس نسفسس نا  ريستييا   
 )المملكة الإر ية السإودية( الق شيميصور  

 الكاريبرعثارجلت اللجية انتخال الرئيق مر دثل امري ا الالتييية ثميطرة البحر  - 37
  



 
E/2022/31 

E/CN.16/2022/4 

 

22-06525 42/46 

 

 الفصل ال ادس 
 جدول األعمال المؤقت للدورة ال ادسع والبش ين للجنع ووثائق ا   

 نيسأأأأأأا / 1مر جدثل األعمال فر جلسأأأأأأتها الإامة الختامية، المإرودة فر  6نظرت اللجية فر البيد  - 38
دثرتها   ابريبع ث ا  مإرثلأأأأأأأأأأا عليها ثرقة غير رسأأأأأأأأأأمية تتجأأأأأأأأأأمر مشأأأأأأأأأأرثع جدثل األعمال الم قت ثثثائق

 ثالإشريرع السادسة

ثاعتمدت اللجية المولأأأوعير  ثو األثلوية للدثرة السأأأادسأأأة ثالإشأأأرير ثمشأأأرثع المررر المو سأأأيردي  - 39
دل  المجلق االقتصأأأادو ثاالجتماعر بشأأأل  تررير الدثرة الخامسأأأة ثالإشأأأرير ثجدثل األعمال الم قت لدثرتها 

رت اللجية   ايجأأأا ا  توصأأأر المجلق باعتماد المررر )انظر الفصأأأب األثل،  السأأأادسأأأة ثالإشأأأرير ثثثائرهاع ثقرب
 الفرع باء(ع

  ثادلت ممللة الواليات المتحدة األمري ية ببيا  قبب اعتماد المولوعير  ثو األثلويةع - 40
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 الفصل ال اأع 
 اعتماد تق ي  اللجنع عن أعمال دورت ا ال ام ع والبش ين   

نيسأأأأأأا /ابريب، ابل  رئيق اللجية األعجأأأأأأاء بل  دعداد  1مإرودة فر فر الجلسأأأأأأة الإامة الختامية، ال - 41
تررير الدثرة سأأأأأأيتم بإد اختتاي الدثرة الخامسأأأأأأة ثالإشأأأأأأرير للجية ثسأأأأأأيتجأأأأأأمر موجزا للدثرة ثمشأأأأأأاريع الررارات  
ثالمررر التر سأأأأأأأيلرترح عل  المجلق اعتمادلا ثالمسأأأأأأأائب اإجرائيةع ثاثصأأأأأأأت اللجية المجلق بل  يحي  علما 

ير اللجية عر دثرتها الخامسأأأة ثالإشأأأرير، مر خالل مشأأأرثع مررر اعتمد فر الجلسأأأة الإامة الختامية فر  بترر 
  )انظر الفصب األثل، الفرع باء(ع 2022نيسا /ابريب   1
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 الفصل الثامن 
 تنظسم الدورة   

 افتتا  الدورة ومدت ا -ألف   
األمم المتحأأأدة بجييآل فر الفترة مر عرأأأدت اللجيأأأة دثرتهأأأا الخأأأامسأأأأأأأأأأأأأأأأأة ثالإشأأأأأأأأأأأأأأرير فر م تأأأ    - 42
 ع ثعردت اللجية خمق جلسات )الجلسات األثل  دل  الخامسة(ع2022نيسا /ابريب   1  ار/مار  دل   28

  ار/مار ، افتتح الرئيق، ميصأأأور الررشأأأر )المملكة الإر ية السأأأإودية(، الدثرة الخامسأأأة    28ففر  - 43
 ثالإشرير للجيةع

االفتتأاحيأة، ادل  األمير الإأاي لم تمر األمم المتحأدة للتجأارة ثالتيميأة ثنأائ    ثخالل الجلسأأأأأأأأأأأأأأة الإأامأة - 44
 األمير الإاي لالتحاد الدثلر لالتصاالت ببيانيرع

ثاسأأأأأأأأتمإت اللجية ايجأأأأأأأأا دل  رسأأأأأأأأالة بالفيد و مر رئيق المجلق االقتصأأأأأأأأادو ثاالجتماعر،  ولر  - 45
 اي سير  يالبيبع

ثاجرت اللجية، فر جلسأأأأتها األثل ، مياقشأأأأة تفاعلية بإيوا  ةحوار مع عرول فمة ، ادارتها ديموجير  - 46
فولكق، مراسألة ليئة اإ اعة البريطانية فر جييآلع ثشأارك فر حلرة اليرااو  وشأوا بييجيو، اسأتا  فر جامإة  

بالواليات المتحدة األمري ية  ثدارث  مونتريال،  يدا  ثشأوشأانا  ث وأ، اسأتا ة فخرية فر  لية لارفارد للتجارة  
عاصأأم اثغلو، اسأأتا  فر مإهد ماسأأاتشأأوسأأتق للتكيولوجيا بالواليات المتحدة األمري ية  ث ارلوتا بيريز، اسأأتا ة  

 فخرية فر  لية ليد  الجامعية بالمملكة المتحدة لبريطانيا الإظم  ثا رليدا الشماليةع
 

 الح ور -أات   
 عE/CN.16/2022/INF/1ر فر الدثرة فر الوثيرة ترد قائمة المشار ي  - 47
 

 انت اب أع ات المكت  -جسم   
تم اليظر فر الترشأأأأأأأيحات لميصأأأأأأأ  الرئيق ثمياصأأأأأأأ  اعجأأأأأأأاء الم ت  اةخرير للدثرة الخامسأأأأأأأة   - 48

 ع2021/213را لمررر المجلق ثالإشرير للجية ثفق دجراء الموافرة الصامتة، ثف

 أانو  األثل/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر   10ثانتخبأت اللجيأة، فر دطأار دجراء الموافرأة الصأأأأأأأأأأأأأأامتأة الأمو انته  فر   - 49
 ، اعجاء الم ت  التالية اسما لم لدثرتها الخامسة ثالإشريرو2021

 الرئيقو
 ميصور الررشر )المملكة الإر ية السإودية( 

 نائ  الرئيقو
 ارتيييز )الجمهورية الدثمييي ية(جييارث رثدريليز م  

، اعجأأأأأأاء  2021ايار/ما و    21ثانتخبت اللجية، فر دطار دجراء الموافرة الصأأأأأأامتة المو انته  فر  - 50
 الم ت  التالية اسما لم لدثرتها الخامسة ثالإشريرو

https://undocs.org/ar/E/CN.16/2022/INF/1
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 نوال الرئيقو
 محمدث يع اع  او )غامبيا( 
 بيتر ماجور )ليلاريا( 
 ا  ني يق )البرتلال( نا  ريستييا امورثسو د 

 
 جدول األعمال وتنظسم األعمال -دال   

  ار/مار ، جدثل اعمالها الم قت، بصأأأأأأأيلت   28اقرت اللجية، فر جلسأأأأأأأتها األثل ، المإرودة فر   - 51
 مالوع ثايما  لر نو جدثل األعE/CN.16/2022/1الواردة فر الوثيرة 

 دقرار جدثل األعمال ثمسائب تيظيمية اخر ع - 1 

التردي المحر  فر تيفيم ثمتابإة نتائج الرمة الإالمية لمجتمع المإلومات عل  الصأأأأأأأأأإيد ر  - 2 
 اإقليمر ثالدثلرع

 تسخير الإلم ثالتكيولوجيا ألغراض التيميةو - 3 

 المولوعا   ثا األثلويةو  

 الرابإة مر اجب تيمية شاملة للجميع اللورة الصيا ية  )ا(  

تسأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار ألغراض التيمية الحجأأأأأأرية المسأأأأأأتدامة فر  )ل(  
 عالم ما بإد الجائحةع

 عرض الترارير المتإلرة باستإرالات السياسات المتإلرة بالإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكارع - 4 

 الم ت  اةخرير للدثرة السادسة ثالإشرير للجيةعانتخال الرئيق ثاعجاء  - 5 

 جدثل األعمال الم قت ثثثائق الدثرة الخامسة ثالإشرير للجيةع - 6 

 اعتماد تررير اللجية عر دثرتها الخامسة ثالإشريرع - 7 

ثفر الجلسأأأأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأأأأها، ثافرت اللجية عل  تيظيم األعمال المرترح عل  اليحو الوارد فر ثرقة غير  - 52
  ية علممت بالللة اإنكليزية فر عرسم
 

 الوثائق -هات  
  ترد فر مرفق لما التررير قائمة بالوثائق المإرثلة عل  اللجية فر دثرتها الخامسة ثالإشريرع - 53

  

https://undocs.org/ar/E/CN.16/2022/1
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 الم فق 
 قائمع الوثائق المب وضع على اللجنع في دورت ا ال ام ع والبش ين   

 الإيوا  اث الوص  بيد جدثل األعمال رمز الوثيرة
   E/CN.16/2022/1 1  جدثل األعمال الم قت المشرثح ثتيظيم األعمال 

A/77/62-E/2022/8 2   تررير األمير الإأاي عر الترأدي المحر  فر تيفيأم نتأائج الرمأة
الإأأالميأأة لمجتمع المإلومأأات ثمتأأابإتهأأا عل  الصأأأأأأأأأأأأأأإيأأد ر  

 اإقليمر ثالدثلر 

E/CN.16/2022/2 3 )تررير األمير الإأاي عر اللورة الصأأأأأأأأأأأأأأيأا يأة الرابإأة مر اجأب   )ا
 تيمية شاملة للجميع

E/CN.16/2022/3 3 )تررير األمير الإاي عر تسأأأأأأخير الإلم ثالتكيولوجيا ثاالبتكار   )ل
ألغراض التيمية الحجأأأأأأأأأأأأأأرية المسأأأأأأأأأأأأأأتدامة فر عالم ما بإد 

 الجائحة 

E/CN.16/2022/CRP.1
الأأأأدثرات ) 3 )ا(  تشأأأأأأأأأأأأأأرير    19-17تررير فريق الخبراء لمأأأأا بير 

 ( 2021اللانر/نوفمبر  

E/CN.16/2022/INF/1  قائمة المشار ير 
 

 ع https://unctad.org/system/files/official-document/ecn 1620 22 crp1_en.pdfثثيرة متاحة عل  الراب  التالرو  )ا( 
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