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 أجل من الرائدة التكنولوجيات تستتتتتتتخ ر  الوزاري:  المستتتتتتتتد رة المائدة اجتماع  
 المشترك الرخاء تحق ق

 عشر الخامس األونكتاد  

 األونكتاد  أمانة  أعدته موجز  

 عليها   تنطوي  التي  الكبيرة اإلمكانيات أواًل،  التالية: الرئيستية  المستائ  المستتدررة المائدة  هذه تناولت -1
  شتتتواغ   من التغيرات هذه تثيره ما  رغم المستتتتدامة،  التنمية بتحقيق رت لق فيما  الستتتري ة التكنولوجية التغيرات

 الجدردة؛ التكنولوجية  والفجوات  الستتتتتتتتتتو ية،  وةوالق  الوظائف،  بينها من أمور بجملة رت لق فيما  ومتنوعة هامة
 والمجتمع األكاديمية  واألوساط  الخاص  والقطاع  الحكومات  بين  شراكات  إقامة بها تتسم التي األهمية  ثانيًا،و 

 رتستتتتتتتتتتتن  كيما اإليكولوجي النظام وفي لالبتكار الوطنية النظم في اآلخرين  المصتتتتتتتتتتتلحة  وأصتتتتتتتتتتتحا  المدني
  الت اون   ت زيز  عليها رنطوي   التي الفوائد  وثالثًا،  المستتدامة؛  التنمية لدعم  واالبتكار والتكنولوجيا ال لم تستخير
  األخال ية، المستتتتتتتتتتائ   وم الجة  البلدان،  بين التكنولوجية  الثغرات  وتضتتتتتتتتتتييق الرقمية،  الفجوات لستتتتتتتتتتد الدولي
 ومسؤولة. وشفافة عادلة بطريقة الرائدة التكنولوجيات تطوير لتوجيه معيارية أطر ووضع

  في  والتكنولوجيا وال لم والبحث ال الي  الت ليم وزير  التالية:  الشتخصتيات من  المناقشتة فريق وتألف -2
  الدومينيكيتة؛   الجمهورية  في والتكنولوجيتا  وال لم ال تالي  الت ليم  ووزير  كمبوديا؛ في  التجتارة  ووزير  بوتستتتتتتتتتتتتتتوانا؛

 .لألونكتاد ال امة األمينة ونائبة ندا؛روا في المرأة  أج  من اإللكترونية التجارة مبادرة مناصرات وإحدى

  المستتتتتتتتتتتتتتتتدررة  المتتائتتدة   اجتمتتاع   أن   االفتتتتاحيتتة   مالحظتتاتهتتا   في   لألونكتتتاد   ال تتامتتة   األمينتتة   نتتائبتتة   وذكرت  -3
 تغيرات الرقمي   التحول  يحقق  كيما  ال امة   الستتياستتة  به   تضتتطلع  الذي  للدور  مشتتتركة  رؤية  إيجاد  عل   ستتيستتاعد 

  للتفكير مناقشتتتتات   إجراء   إل   دعت   الجائحة،  ستتتتيا   وفي   الركب.   خلف  داً أح   تترك  ال   إنمائية   ونتائج  اقتصتتتتادية 
 األمم لمؤتمر   عشرة   الخامسة   الدورة  عن  تنبثق  أن   رنبغي   التي  ال امة   بالتوجهات   والمت لقة  السياسية   الرسائ    في 

  بطر    بيانات وال  الجدردة   التكنولوجيات   بتستتتتتخير  رت لق  فيما  عشتتتتتر    الخامس   )األونكتاد   والتنمية  للتجارة  المتحدة 
 المساواة.  عدم  من   الحد   في   وتساهم  المستدامة،   والتنمية  االقتصادي  االنت اش  تحقيق   في  تسهم 

 عن  الناجمة المستتتتتتتتاواة  عدم  أوجه تزارد إزاء  القلق  عن  المتحاورين جميع أعر   المناقشتتتتتتتتة،  وخالل -4
  واللقاحات الرقمية  الخدمات عل   الحصتتتتتتتتتتول  في المستتتتتتتتتتاواة  عدم إل   خاصتتتتتتتتتتة بصتتتتتتتتتتفة وأشتتتتتتتتتتاروا  الجائحة.
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  في  ستتتتتتتتتتتتؤدي،  االتجاهات  هذه أن عل  متحاور وشتتتتتتتتتتتدد  .اً تقدم األكثر البلدان فيها  تتحكم التي وال الجات،
 األمم. بين الهوة اتساع من سيزيد مما المساواة، عدم أوجه وتفاقم الرقمية الفجوة اتساع إل  استمرارها، حال

 الوطني   الصتتتتتتتتتتتتت يد  عل    المبذولة  لجهود وا   المكتستتتتتتتتتتتتتبة  التجار   عن   المتحاورين   من  قلي    عدد  وتحدث  -5
  والستتياستتة  الرقمي  االقتصتتاد   ستتياستتات  بإطار   مستتتشتتهدرن   المستتتدامة،   التنمية   إل    الرقمي  التحول  رؤدي   أن  لضتتمان 

 الدومينيكية.   الجمهورية   في   2030 ل ام   الرقمي   ال م    وبرنامج   كمبوديا   في  2035- 2021  للفترة  االجتماعية 

  والتكنولوجيا ال لم   ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات   وتنفيذ  وضتتتتتتتتتع   في   الشتتتتتتتتتراكات   ة أهمي  عل    المتحاورين  جميع   وشتتتتتتتتتدد  -6
 كبيرة مكاستتب   تحقق  أن   يمكنها  الحكومات  أن  حين   في   أنه   المتحاورين   أحد   الحظ  الصتتدد،  هذا  وفي   واالبتكار. 

 عل  ُتقام  األمد   الطويلة   الشتتتتتتتتتتتراكات  فإن   المدني،   والمجتمع  األعمال   قطاع  مع  بال م   الوطني  الصتتتتتتتتتتت يد  عل  
 بتستتتتتتتتخير  الم نية  المتحدة  األمم   لجنة  قبي    من   المختلفة،  الدولية   والهيئات  اآلليات   خالل  من  الدولي  المستتتتتتتتتوى 

  في   القتدرات   بنتاء   أنشتتتتتتتتتتتتتطتة   ت زيز  إل    حتاجتة   هنتاك   بتأن   آخر   متحتاور  وأفتاد   التنميتة.   ألغراض   والتكنولوجيتا  ال لم 
 للتدعم  تقتدررهم   عن   المتحتاورين   ن م   قليت    عتدد   وأعر    النتاميتة.   البلتدان  في   واالبتكتار   والتكنولوجيتا   ال لم   مجتاالت 

 ال لم ستتتتتتتتياستتتتتتتتات   استتتتتتتتت راضتتتتتتتتات   خالل  ومن   اإللكترونية  التجارة  قانون  مث    مجاالت   في   األونكتاد  يقدمه  الذي 
 البلدان.  ب ض   في  ال امة   السياسات   أطر  وضع ل   األساس   شكلت  التي   واالبتكار،   والتكنولوجيا 

 ومنصتتتتفة،  ف الة  تموي  آليات  نشتتتتاءإ  أهمية عل   الضتتتتوء متحاور  ستتتتل   بالشتتتتراكات، رت لق فيماو  -7
  للنستتتتتتاء متاحة ج لها ذلك،  من واألهم  للجميع،  شتتتتتتاملة رقمية إيكولوجية  نظم  بناء من األعمال  رواد  لتمكين

  دوالرات من مليارات ثالثة  أصتتتتتت   من التالي:  الرئيستتتتتتي الشتتتتتتاغ   إل  النظر ولفت  متناولهم، وفي والشتتتتتتبا 
  فق ، المائة في 6 نستتبة من النستتاء استتتفادت أفريقيا، في األعمال ادرو  لفائدة ُجم ت التي المتحدة الواليات
 ذلتك،  عل   وعالوة  المتاليتة.  التكنولوجيتا  مثت   م ينتة،  وقطتاعتات  منتاطق في  كبيراً   تركزاً   األموال  هتذه  وتركزت

  لضتتتتتتتتتمان  المزيد عم   يمكن أنه عل  األعمال  رائدات  للنستتتتتتتتتاء  شتتتتتتتتتبكات  ببناء رت لق فيما  المتحاورون  اتفق
 الرقمية. األعمال رائدات هارازد

  شتتتتتتتتتتتاملة عشتتتتتتتتتتتر  الخامس  األونكتاد  نتائج  تكون  أن  ضتتتتتتتتتتترورة عل   المتحاورون  اتفق الختام، وفي -8
زة ومنظَّمة   اآلراء. توافق  وبناء  الستتتياستتتات تحلي   ودعم االستتتتثمار عل   الحصتتتول فرص تحستتتين عل  ومركَّ

 إل  متحتاور  وأشتتتتتتتتتتتتتتار  بينهتا.  وفيمتا  البلتدان خت دا  الت تاون   ت زيز  رنبغي  بتأنته  المتحتاورين  من قليت   عتدد  وأفتاد
 وشتتدد األعضتتاء،  الدول في المناستتبة  والقدرات المهارات لبناء  اآلراء في  توافق إل  للتوصتت  الستت ي ضتترورة
 لرواد حيوية أكثر إيكولوجي نظام لبناء ف الة ووستتائ  ستتب  استتتكشتتا  مواصتتلة  ضتترورة  عل   آخر متحاور
 الفرص. عل  والحصول والتموي ، المهارات، في الفجوات وسد الرقمي، المجال في األعمال
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