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المساااااال االقتصاااادبي وال تسخير اسااا تا النلل والت   ل جخا  

 ألغااض الت مخي 
   

 2021خه  ل ي  / ام ز   22قاار اا ذه المجلس االقتصادي واالجتماعي في   
 

 ([E/2021/L.27]بناء على مقترح نظر فيه في جلسة عامة )
 

 اس تا الت   ل جخات المفت حي المصدر ألغااض الت مخي المستدامي -  2021/30
 ،االقتصادي واالجتماعيإن المجلس  
  2012تموز/يوليه    24المؤ خ  6/ 2012إلى أن المجلس االقتصـــــاالج واالجتماعي في قرا      إذ بشاااتا  

  بشـــــــــان تســـــــــوجر الغلم والتننولوجيا ألإرا  التنمية أمـــــــــا  إلى أن إتاوة إمتانية اال ـــــــــت االة للجمي  والمتت ا 
اإللنترونية للغلوم آلجتان تنمل إوداهما األخرى لزياالة تدفق المغا ف وتو ي  نطاقها ومساعدة البلدان النامية في  

 الحصول على البيانا  ونتائج ال حوث، 

إلى ضـــرو ة إيمء مزيد من االهتمام لتزايد مجموعة الموا ال الغلمية والتقنية المتاوة على    وإذ بشااتا ضب ااا  
 م تة اإلنترنت التي تهم األو اط الغلمية والتقنية في جمي  أنحاء الغالم، كما الوظ المجلس في ذلك القرا ، 

ــجي  وكاال  وم  وإذ بشاااتا كذل   ــية المجلس الوا الة في ذلك القرا  بتشــ ــا  ال حوث  إلى توصــ ــســ ؤ ــ
 الوطنية على توفجر البيانا  ونتائج ال حوث للجمهو  وإتاوتها الون عوائق بشتل م توح يسهل الوصول إليه،

بتقرير ال ريق الرفي  المســـــــــــــتوى المغني بالتغاون الرقمي المغنون  عصـــــــــــــر التراب    وإذ بحخط علما 
في   الغـــــــام  األمجن  إلى  دم  قـــــــا الـــــــ ج  المغنون  2019وزيران/يونيـــــــه    10الرقمي“،  الغـــــــام  األمجن  وبتقرير   ،

طريق من أجل التغاون الرقمي: تن ج  توصــــــــــــيا  ال ريق الرفي  المســــــــــــتوى المغني بالتغاون الرقمي“    خريطة
 ، وكمهما يشجر إلى الدو  ال ج تؤاليه المناف  الغامة الرقمية،2020وزيران/يونيه  11ال ج عر  في 

ــاال  الم تووة وتوفر قواعد   بموتلف اآلليا  القائمة التي وإذ بنتاف  ــتودام المصـــــــ تشـــــــــج  على ا ـــــــ
بـياـنا ، بمـا في ذـلك آلـية تيســــــــــــــجر التننولوجـيا، ومصــــــــــــــرف التننولوجـيا ألقـل البـلدان نموا، واآللـيا  المغتمـدة 

https://undocs.org/ar/E/2020/44
https://undocs.org/ar/E/RES/2012/6
https://undocs.org/ar/E/RES/2012/6
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بموجب ات اقية األمم المتحدة اإلطا ية بشـــــــــــان ت جر المناخ، و ـــــــــــوة التننولوجيا المســـــــــــتدامة التاب  للمنظمة  
ــغه تحالف األ ر الغالمية للملن ية ال نرية، وتحالف المناف  الغامة الرقمية، وفهرس الحلول الرقمية ال ج وضـــــــــــ

 الرقمي، ومساهماتها القيمة في ا تودام التننولوجيا م تووة المصد ،

ــهم في تحقجق أهداف التنمية   وإذ بشاااااااااتا  ــد  يمتن أن تســـــــــــ إلى توافر تننولوجيا  م تووة المصـــــــــــ
 المصاال  المتاوة لم تودام الغام،المستدامة، من خمل موتلف 

التي ا ـــــتحد تها األمم المتحدة في عام  2030منصـــــة التواصـــــل اإللنتروني لغام   ضب ااااوإذ يالحظ  
وخطة    ( 1) ضــــــــــــــمن إطا  خطـة عمـل أاليس أبابا الصــــــــــــــاال ة عن المؤتمر الدولي الـ ال  لتمويل التنمـية 2020

جل منصـة إلنترونية في لل آلية تيسـجر التننولوجيا تر ـم  بشـان تطوير وتشـ  ( 2) 2030التنمية المسـتدامة لغام  
صــــــــــــــو ة مــــــــــــــامـلة عن المغلوما  المتغلـقة بالمـ اال ا  واآللـيا  والبرامج الـقائمـة التي تغنى بالغلم والتننولوجـيا 

 واالبتنا  الاخل األمم المتحدة وخا جها، وتوفر بوابة للحصول على ه   المغلوما ،

قنية، بما في ذلك البيانا  والوط  والمل ا  الرقمية الناملة للتصـــــــميم بان المغلوما  الت  وإذ بنتاف 
والتصـني ، والتغليما  المتغلقة بالتجمي  واال ـتودام التي تتاح عن طريق أ ـالجب م تووة المصـد ، يمتن أن 
تنون أالاة تســــــــــاعد في الت لب على الحواجز التي تحول الون تنوين الموزون الغالمي من المغا ف ونشــــــــــر ، 

  يما في البلدان النامية والبلدان المتو طة الدخل، وال

ه في البلدان النامية،    وإذ بنتاف ضب ااااا  باهمية تغزيز الدعم الدولي لبناء القد ا  بشــــــتل فغال وموجا
 بما في ذلك ما يتغلق بالتننولوجيا  الم تووة المصد  وتطبيقها،

صــــــــــــول علجها وا ــــــــــــتغمالها بهدف تغزيز  بان تووجد المغلوما  التي يســــــــــــهل الح  وإذ بنتاف كذل  
الشـرااا  بجن أصـحاب المصـلحة المتغدالين من أجل التطوير الشـامل للتننولوجيا  الم تووة المصـد  وزياالة 
التغــاون بجن مــــــــــــــ تــا  قواعــد البيــانــا  القــائمــة التي تحتوج على مغلومــا  تقنيــة عن التننولوجيــا  المتــاوــة  

 ـتودام التننولوجيا  الم تووة المصـد  ويمت ن من الوصـول بسـهولة لم ـتودام الغام يمتن أن يحسـن مغدل ا
إلى التننولوجيا  التي يمتنها أن تسـر  االاتشـاف واالبتنا  في جمي  القطاعا  ذا  الصـلة باهداف التنمية 

 المستدامة، م  تقليص الغوائق القانونية أو المالية،

الوكاال  المغنية وضـــــــــمن إطا  الم اال ا   العوة األمجن الغام إلى أن يضـــــــــ ، بالتشـــــــــاو  م   بقار 
ــاء المهتمة والجها  األخرى   ــهاما  الدول األعضـــ ــتناالا إلى إ ـــ وقواعد البيانا  القائمة، مقتروا  محدالة، ا ـــ
ذا  المصـلحة، بشـان  ـبل تحسـجن اال ـت االة من التننولوجيا  الم تووة المصـد  من أجل التنمية المسـتدامة، 

وما  وجغلها أ ـــهل مناال، بما في ذلك من خمل منصـــة التواصـــل اإللنتروني بطرة من جملتها تووجد المغل
والم اال ا  وقواعد البيانا  ذا  الصـــلة وم  الشـــرااا  المتغدالة أصـــحاب المصـــلحة، وك لك م   2030لغام 

الجها  ال اعلة إجر الحتومية، بما في ذلك المجتم  المدني والقطا  الواص واألو ــــــــــــاط الغلمية، في ودوال  
 لموا ال المتاوة لتيسجر ا تودام التننولوجيا  الم تووة المصد .ا

 13الجلسة الغامة 
 2021تموز/يوليه  22

 __________ 

 ، المرفق.69/313قرا  الجمعية الغامة  (1) 
 .70/1قرا  الجمعية الغامة  (2) 
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