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الرئيس:

السيدة إسبينوسا غارسيس  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . .إكوادور)

أن التغريات التكنولوجية تؤثر على كل هدف من أهداف التنمية
افتُتحت اجللسة الساعة .16/00
املستدامة اليت نسعى إىل حتقيقها .وإذا أردنا أن نكون فعالني،
البند  133من جدول األعمال
فال بد من تقييم أي من التغريات التكنولوجية سيتيح لنا اإلسراع
أثر التغير التكنولوجي السريع على تحقيق أهداف التنمية
بتحقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لعام  ،٢٠٣٠وكذلك
المستدامة
أي منها قد يعرضها للخطر .وتتسق إسهامات هذه اجللسة
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :أود أن أبدأ بالرتحيب احلار مع مقاصد تلك اخلطة .وسأركز على ثالث نقاط أعتربها بالغة
مبعايل السيد سفني ميكسر ،وزير خارجية مجهورية إستونيا ،األمهية.
ومعايل السيد لويس بيديغاري كاسو ،وزير خارجية الواليات
األوىل هي أثر التغري التكنولوجي على مستقبل العمل.
املتحدة املكسيكية.
وإذا أردنا حتقيق اهلدف املتمثل يف العمالة الكاملة واملنتجة
إن التغيري التكنولوجي يعدل من جهودنا احلالية وآفاقنا وتوفري العمل الالئق للجميع حبلول عام  ،٢٠٣٠فيجب أن
املستقبلية بوترية مذهلة .ويف مواجهة هذه التحول اجلوهري خنلق  ٦٠٠مليون فرصة عمل جديدة .فالتغري التكنولوجي
والسريع للتاريخ ،ينصب تركيز األكادمييني والعلماء والقطاع السريع يؤثر على فرص العمل .ووفقا للتقديرات ،فقد يزيل
اخلاص واجملتمع املدين واحلكومات على معاجلة الفرص وكذلك التشغيل اآليل  ٧٥مليون فرصة عمل حبلول عام  ،٢٠٢٢لكنه
التحديات والتهديدات اليت ميثلها هذا التحول.
سيخلق أيضا  ١٣٣فرص عمل جديدة .ولذلك ،جيب أن
كما جيب على منظمتنا أن تكون جزءا نشطا من هذ نضع االسرتاتيجيات والسياسات املناسبة اليت ميكن أن تساعد
احلوار ،الذي ميثل بالنسبة للكثريين أهم حوار يف عصرنا .والواقع

يتضمن هذا المحضر نص الخطب والبيانات الملقاة بالعربية وترجمة الخطب والبيانات
الملقاة باللغات األخرى .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية.
وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى:
) .Chief of the Verbatim Reporting Service، Room U-0506، (verbatimrecords@un.orgوسيعاد
المصوبة إلكترونيا في نظام الوثائق الرسمية لألمم المتحدة (http://documents.un.org
إصدار المحاضر َّ
)1832540 (A
**1832540

A/73/PV.22

18/10/2018

الناس على التكيف واالستفادة من أسواق العمل اجلديدة هذه .والتعلم اآليل  -حتتاج إىل أطر تنظيمية قوية للتصدي للتحديات
وبطبيعة احلال ،جيب أن تشمل هذه اخلطط النساء والفتيات .واملخاطر اليت يشكلها استخدامها بالنسبة ملستقبل البشرية.
أما نقطيت الثانية فتتعلق بإمكانية التغري التكنولوجي
السريع يف سياق اإلجراءات املتعلقة باملناخ ،وال سيما النهوض
بالتكنولوجيات املنخفضة الكربون .جيب اإلسراع يف تطوير هذه
التكنولوجيات .وإذا أردنا حتقيق هدف احلد من االحرتار العاملي
إىل  1.5درجات مئوية ،على النحو املنصوص عليه يف اتفاق
باريس بشأن تغري املناخ يف ضوء اهلدف  ١٣من خطة عام
 .٢٠٣٠ويذكرنا التقرير الصادر مؤخرا عن الفريق احلكومي
الدويل املعين بتغري املناخ ،أنه إذا اختذنا إجراءات بصورة مجاعية
وبروح من املسؤولية ،فيمكننا حتقيق االلتزامات الواردة يف اتفاق
باريس .كما ينبهنا إىل األخطار اليت ستتعرض هلا البشرية إذا
فشلنا يف القيام بذلك .وميكن للتطور التكنولوجي أن يسهم يف
توليد مصادر طاقة نظيفة ومعقولة التكلفة للماليني من الناس
الذين يفتقرون إليها حاليا.
ثالثا وأخريا ،ينبغي للمنظمة أن تواصل معاجلة مسألة
التغريات التكنولوجية السريعة ،مع احلفاظ على رفاه الشعوب
يف صلب مداوالهتا .تنطوي الطفرات التكنولوجية على إمكانية
تغيري حياتنا إىل األفضل ،ولكن من األمهية مبكان أن تكون
هذه التطورات أيضا يف متناول اجلميع .وإال فيمكن للتغري
التكنولوجي السريع أن يزيد من أوجه عدم املساواة وميضي بنا
بعيدا عن حتقيق اهلدف  ١٠من خطة العام  .٢٠٣٠ومن
األمثلة الواضحة على هذا التكنولوجيات الرقمية؛ اليت على
الرغم من انتشارها السريع ،ال تصل اإلنرتنت سوى إىل  ٤٨يف
املائة من سكان العامل .ومتثل الفجوة الرقمية اليت ال تزال قائمة
داخل البلدان وفيما بينها عقبة أمام حتقيق التنمية املستدامة.

إن التغيري التكنولوجي يفرض علينا حتوال مل يسبق له مثيل،
ومنظمتنا ال ميكن أن تتجاهل هذه النقلة النوعية .ويف إطار هذه
الفرضية ،أنا على ثقة من أننا سنتمكن من الوفاء بااللتزامات
املتعددة األطراف جتاه األجيال احلاضرة واملقبلة.
أعطي الكلمة اآلن للمراقب عن االحتاد األورويب.

السيد ماوتي  -كاتير (االحتاد األورويب) (تكلم
باإلنكليزية) :يشرفين أن أتكلم بالنيابة عن االحتاد األورويب
والدول األعضاء فيه .تؤيد هذا البيان البلدان املرشحة لالنضمام
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً ،واجلبل األسود ،وصربيا،
وألبانيا؛ وبلد عملية حتقيق االستقرار واالنتساب واملرشح احملتمل
لعضوية االحتاد البوسنة واهلرسك؛ فضال عن أوكرانيا ،مجهورية
مولدوفا ،وجورجيا.
يشعر الناس يف جمتمعاتنا أن العامل يتغري بوترية سريعة.
وتقبل ماليني عديدة من الناس هذا التغيري بوصفه فرصة كبرية
لتحسني حياهتم .وقد متكنوا من االستفادة من الفرص اليت
ميكن أن توجدها التكنولوجيات اجلديدة يف مجيع نواحي التنمية
املستدامة .أما اآلخرون فإهنم عرضة خلطر التخلف عن الركب،
وال سيما أن نصف سكان العامل ال يزال غري موصول بشبكة
اإلنرتنت .وهناك شواغل بشأن تأثري التكنولوجيات اجلديدة
على العمالة واخلصوصية واألمن ،على سبيل املثال .كما أننا
نواجه الفجوة الرقمية بني اجلنسني .تقع على عاتقنا مجيعا -
احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة مبا يف ذلك القطاع
اخلاص واجملتمع املدين واألوساط التقنية  -مسؤولية التأكد من
استفادة الناس يف مجيع أحناء العامل من الفرص اليت تتيحها
التكنولوجيات اجلديدة ومن معاجلة شواغل الناس.

ومن التحديات األخرى املرتبطة بالعصر الرقمي هو محاية
إن املهمة اليت تنتظرنا هي العمل اجلماعي معا لتسخري
حق الفرد يف اخلصوصية .وأود أن أسلط الضوء على أن بعض
التكنولوجيات اليت ال تزال قيد التطوير  -مثل الذكاء االصطناعي القوة التحويلية اإلجيابية للتكنولوجيات اجلديدة خلري اجلميع
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وإدارة املخاطر والتحديات .ولذلك ،نرحب بكون أن األمني
العام قد وضع هذه املسألة على رأس جدول أعماله من خالل
إنشاء الفريق الرفيع املستوى املعين بالتعاون الرقمي .ونرحب
أيضا باسرتاتيجية األمني العام بشأن التكنولوجيات اجلديدة،
اليت ستسرتشد هبا وكاالت األمم املتحدة يف عملها .ويف الوقت
نفسه ،نتذكر الوثائق الرئيسية يف هذا اجملال ،مثل الوثيقة اخلتامية
لعملية التشاور املفتوحة بشأن االستعراض الشامل لتنفيذ نتائج
القمة العاملية املعنية مبجتمع املعلومات .وعالوة على ذلك ،نشيد
باملكسيك واليابان على قيادهتما كرئيسني مشاركني للمنتدى
املتعدد أصحاب املصلحة املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا
واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة ،ونعرب عن تقديرنا
للعمل اهلام الذي يقوم به فريق األمم املتحدة املكون من ١٠
أعضاء لدعم آلية تيسري التكنولوجيا ،الذي يضم ممثلني من
أوروبا أيضا.
ويف مسريتنا املشرتكة حنو هذا املستقبل اجلديد ،قد يكون
من املفيد االتفاق معا على املكان الذي نريد الوصول إليه.
وتشمل رؤية االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه مستقبال تؤدي
فيه التكنولوجيا اجلديدة إىل التنمية املستدامة والنمو االقتصادي
وإجياد فرص العمل للجميع ومحاية مناخنا والبيئة ومتكني النساء
والفتيات ،وحتسني التعليم ،والتقدم يف الزراعة واحلد من أوجه
عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها .إننا نتصور مستقبال
تسهم فيه التكنولوجيات اجلديدة يف احلكم الرشيد واملؤسسات
الدميقراطية القوية والرفاه االجتماعي وسالمة اجملتمعات ،فضال
عن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وسيادة القانون ،بدال
من االستبداد والتمييز .وتتمثل رؤيتنا يف مستقبل حترتم فيه
سالمة وكرامة كل فرد ،مبا يف ذلك احرتام حق كل فرد يف حرية
التعبري واحلماية من التدخل التعسفي يف حياته اخلاصة .إذا،
كيف حنقق ذلك؟
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والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واجملتمع التقين واألوساط
األكادميية .وكان منتدى العلم والتكنولوجيا واالبتكار هذا العام
مثاال جيدا ملقدار الطاقة واألفكار القيمة اليت يتم حتريرها عندما
جتتمع كل هذه اجلهات الفاعلة ،كما مسعنا من نائب املمثل
الدائم للمكسيك يف االجتماع غري الرمسي الذي عقد يف وقت
سابق اليوم .كما أننا نتطلع إىل توصيات الفريق الرفيع املستوى
املعين بالتعاون الرقمي بشأن كيفية حتسني هذا احلوار العاملي.
ثانيا ،حنن حباجة إىل املزيد من التعاون والتآزر بني أصحاب
املصلحة .لذلك ،حنتاج إىل أن انفتاح منظومة األمم املتحدة
أكثر على أصحاب املصلحة اآلخرين ،مدعومة بتعاون قوي
متعدد األطراف .حنتاج إىل األمم املتحدة كمنتدى لتبادل
املمارسات اجليدة والتعلم من خربات بعضنا البعض ،وليس
كمنظم .واسرتاتيجية األمني العام بشأن التكنولوجيات اجلديدة
تدرك أن علينا،
“أن نصبح أكثر انفتاحا على األفكار واألصوات
اجلديدة اليت ختالف أساليبنا املؤسسية املألوفة يف أداء
العمل ،وأن نتيح لألمم املتحدة التفاعل مع الشركاء
بطريقة تتسم باملصداقية”.
وهذا أمر ضروري إن أردنا لألمم املتحدة أن تصبح شريكا
واضحا لقطاع الصناعة وأصحاب املصلحة يف اجملتمع املدين.

ثالثا ،حنتاج إىل إجياد طرق أفضل لالستفادة من العلم
والتكنولوجيا واالبتكار واآلليات القائمة ،مثل منتدى إدارة
اإلنرتنت ،من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام .٢٠٣٠
وبدون العلم والتكنولوجيا واالبتكار ،لن نتمكن من بلوغ
أهداف التنمية املستدامة حبلول عام  .2030وقد مسعنا اليوم
من ممثل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ،الذي
يقوم بعمل عظيم ،جنبا إىل جنب مع كيانات األمم املتحدة
أوال ،حنن حباجة إىل احلفاظ على حوار عاملي يتسم األخرى ،لتعزيز هذا الربنامج.
بالشفافية يشمل مجيع أصحاب املصلحة املعنيني من احلكومات
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لقد وضع االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه بالفعل أثر التغري التكنولوجي السريع ،أود أن أتناول يف بضع دقائق
تدابري لرتمجة هذه الرؤية إىل واقع .ومن خالل السوق الرقمية موضوعا آخر خالف املوضوع الذي اجتمعنا من أجله .أود أن
املوحدة لالحتاد األورويب ،فإننا منزق اجلدران التنظيمية وننتقل أتكلم عن قضية إنسانية عاجلة.
من  28سوقا وطنية إىل سوق واحدة .وهذا ميكن أن يسهم
من املعروف أن جمموعة كبرية من إخواننا وأخواتنا من
مبقدار  ٤١٥بليون يورو سنويا القتصادنا إىل جانب إجياد مئات أمريكا الوسطى القادمني من هندوراس شكلوا قافلة تقرتب من
اآلالف من فرص العمل .ومن خالل الالئحة العامة اجلديدة احلدود بني غواتيماال واملكسيك .وأود أن أبلغ اجلمعية العامة
حلماية البيانات لدينا ،أنشأنا جمموعة واحدة واضحة من قواعد بأن املكسيك التمست التعاون املؤسسي من مفوضية األمم
محاية البيانات جلميع الشركات العاملة يف االحتاد األورويب .املتحدة السامية لشؤون الالجئني واألمني العام ،لكي يتسىن لنا،
وهذا يعين أن الناس يتحكمون أكثر يف بياناهتم الشخصية وأن وفقا إلعالن كارتاخينا بشأن الالجئني ،أن نتلقى املساعدة من
منظومة األمم املتحدة لتجهيز طلبات اللجوء املقدمة من أعضاء
األعمال التجارية تستفيد من الفرص املتكافئة.
القافلة ،وكذلك إجياد حلول دائمة حترتم كرامتهم وحقوقهم.
وفيما يتعلق بالذكاء االصطناعي ،قرر القادة األوروبيون
بالنسبة للمكسيك ،من األمهية مبكان أن يتم التعامل مع القافلة
تنسيق اسرتاتيجية مشرتكة ستعتمد أيضا على عمل فريق
وفقا للقانون  -مع تأكيدنا على احرتام ومحاية حقوق اإلنسان
التكنولوجيا العاملي اجلديد التابع لالحتاد األورويب واألنشطة
ألعضاء القافلة .وباسم مجيع املكسيكيني ،من هذا املنرب ،أدعو
املختلفة يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب .وباإلضافة
املنطقة والعامل بأسره إىل االخنراط يف أمريكا الوسطى من خالل
إىل ذلك ،نقوم أيضا بتكثيف تعاوننا مع الشركاء يف البلدان التعاون اإلمنائي الدويل .وال ميكن حل األسباب اهليكلية هلذه
النامية .ويف عام  ،٢٠١٧اعتمدنا سياسة جديدة تشمل مبادرة الظاهرة اإلنسانية املعاصرة إال من خالل التعاون الذي يفضي
“الرقمية من أجل التنمية” وزدنا عدد املشاريع بشكل كبري ،إىل السالم والوظائف والتنمية االقتصادية .وأشكر اجلميع على
مبا يف ذلك من خالل االستثمار يف بناء القدرات واملهارات تفهمهم.
الرقمية والصحة الرقمية .ويف كانون األول/ديسمرب ،وبالتعاون
أرحب ترحيبا حارا بوزير خارجية إستونيا ومجيع املمثلني
مع األونكتاد ،دعمنا شركائنا األفارقة يف تنظيم أول أسبوع
املشاركني يف هذا االجتماع .إنه لشرف يل أن أدير هذه
أفريقي للتجارة اإللكرتونية يف نريويب.
املناقشة اليت أذن هبا القرار  ٢٤٢/٧٢يف كانون األول/ديسمرب
وأود أن أختتم باإلعراب عن التزامنا باملشاركة بشكل  ،٢٠١٧الذي قدمته املكسيك و ٣٥بلدا آخر يعرتف بأمهية
بناء يف هذا احلوار العاملي حول التكنولوجيات اجلديدة والتغري التغري التكنولوجي السريع .واليوم ،بعد أقل من سنة ،أصبحت
التكنولوجي السريع ،والتأكد من مساع مجيع األصوات وعدم اآلثار العميقة واملتعددة اجلوانب للتغري التكنولوجي السريع أكثر
ختلف أحد عن الركب.
وضوحا من أي وقت مضى .لقد أدرك األمني العام أمهية هذه
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لوزير الظاهرة وجعلها من أولوياته ،كما مسعناه يقول يف هذه القاعة يف
افتتاح الدورة احلالية للجمعية العامة (انظر .)A/73/PV.1
خارجية املكسيك.
ومن الواضح أن آثار التغري التكنولوجي تؤثر على مجيع
السيد فيدغاراي كازو (املكسيك) (تكلم باإلسبانية):
بإذنكم وتفهمكم ،سيديت الرئيسة ،قبل اإلدالء ببيان بشأن البلدان يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية بصرف
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النظر عن مستوى تنميتها .وهي ظاهرة مثرية للقلق بالنسبة لنا
مجيعا .وقد تؤدي التكنولوجيات اجلديدة اليت وصفها مؤسس
املنتدى االقتصادي العاملي ،كالوس شواب بأهنا “الثورة
الصناعية الرابعة” إىل تغيري مصري البشرية إىل األبد .ومع أن هلا
القدرة على تعزيز التنمية والرفاه ،فهي تنطوي على خماطر أيضا،
بل إن بعضها يشكل حتديا وجوديا للبشرية.
وبالنظر إىل ذلك التحدي ،قررت املكسيك التحول من
جمرد مراقب سليب إىل باحث حثيث عن احللول .وإذ يشهد العامل
تغريات هائلة ،جيب علينا أن ندرك أن السياسات العامة ما تزال
تنمو مبعدل خطي بطيء .وهلذا السبب ،طرحت املكسيك
مناقشة هذا املوضوع يف منتدى عاملي هو األمم املتحدة ،ودعت
الدول األعضاء إىل تبادل خرباهتا فيه .ونطلب أيضا إىل منظومة
األمم املتحدة تقدمي الدعم الالزم لالستفادة إىل أقصى حد من
فوائد التحول التكنولوجي وضمان عدم ختلف أحد عن الركب.
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اجلديدة قد أدت إىل زيادة مستوى الطلب على احلكومات فيما
يتعلق بتحقيق نتائج فورية وملموسة .وإدراكا منه للحاجة امللحة
إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة ،توىل األمني العام غوترييش أيضا
دورا قياديا يف ذلك بإنشاء الفريق الرفيع املستوى املعين بالتعاون
الرقمي ،وعرض اسرتاتيجيته املعنية بالتكنولوجيات اجلديدة،
وهو أمر جدير بأن نوليه تقديرنا ودعمنا الكاملني .وسوف
نعطي االهتمام الالزم لنتائجها يف ربيع عام .٢٠١٩

وحنن على ثقة بأن منظومة األمم املتحدة ستكون
قادرة على تقدمي الدعم إلينا يف االستفادة بصورة أفضل من
التكنولوجيات اجلديدة هذه بوصفها وسائل لتنفيذ خطة التنمية
املستدامة لعام  .٢٠٣٠وحظينا أيضا يف هذه املرحلة التثقيفية
بالدعم من وكاالت األمم املتحدة الرئيسية مثل إدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
الذي يتوىل اليوم تنظيم آلية تيسري التكنولوجيا .ويتمثل اهلدف
واملكسيك على اقتناع بأن اجلمعية العامة هي احملفل املثايل يف استغالل أوجه التقدم التكنولوجي بغية التعجيل بتنفيذ هدف
لتعزيز وعي الدول واجملتمعات بالتحول النموذجي الذي ميثله التنمية املستدامة  ١٧من خطة عام  2030دون وقف االبتكار
هذا التقدم التكنولوجي .ومع ذلك ،سوف هنيئ الفرصة للتنبؤ والتطور التكنولوجي أو احلد منهما.
وأتيحت لنا الفرصة أيضا لالستماع إىل اخلرباء يف خمتلف
والتخفيف من اآلثار السلبية احملتملة يف الوقت املناسب .وحيدث
التحول الذي نشهده اليوم عرب العديد من التكنولوجيات دورات املنتدى املتعدد أصحاب املصلحة املعين بتسخري العلم
والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة ،الذي
اجلديدة اليت تنطوي على التحديات والفرص.
ومنذ اعتماد القرار الذي جيمع بيننا هنا اليوم ،ما برحت تشرتك يف رئاسته املكسيك واليابان ،ويف اللجنة املعنية بتسخري
حنو  40إىل  60بلدا جتتمع بشكل دوري لالستماع إىل اخلرباء العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية .وال شك أننا قد مضينا
وتنظيم املناقشات املتعلقة بوضع سياسات عامة أفضل .وعقد خطوة أوىل حنو التوعية على الصعيد العاملي .واآلن أصبح من
أحد تلك االجتماعات على سبيل املثال يف سيليكون فايل يف األمهية مبكان أكثر من أي وقت مضى فهم الفرص والتحديات
مركز املنتدى االقتصادي العاملي للثورة الصناعية الرابعة ،الذي الناشئة عن التغري التكنولوجي وضرورة إشراك مجيع البلدان
كان يل شرف املشاركة فيه يف أيار/مايو .وقبل أسابيع قليلة ،واجملتمعات املعنية يف مواجهتها.
وقد اختذت املكسيك اإلجراءات الالزمة بشأن هذه املسألة.
كانت الرسالة اليت ألقاها رئيس املكسيك ،السيد إنريكي بينيا
نييتو( ،انظــر  )A/73/PV.6يف افتتاح هذه الدورة للجمعية العامة فعلى الصعيد العاملي ،وبالتعاون مع إدارة الشؤون االقتصادية
واضحة إزاء هذه املسألة البالغة األمهية  -أي أن التكنولوجيات واالجتماعية ،عقد اجتماعان يف عامي  2016و 2018
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للخرباء من مجيع أحناء العامل أسهمت توصياهتم يف أعمال
املنتدى املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض
أهداف التنمية املستدامة .وعلى الصعيد اإلقليمي ،وبصفتها
رئيسا ملنتدى بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
املعين بالتنمية املستدامة ،شجعت املكسيك يف عامي ٢٠١٧
و  ٢٠١٨على تبادل اآلراء مع العديد من اجلهات الفاعلة فيما
يتعلق بالفرص والتحديات املتصلة باستخدام التكنولوجيات
الناشئة يف املنطقة .وقد ورد ذلك يف التقرير املعنون“ :البيانات
واألرقام والسياسات :إعادة تعريف العامل الرقمي” الذي قدمته
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.
وعلى الصعيد الوطين ،ال بد يل أن أشري إىل أن املكسيك
قد أنشأت هيئة معنية بتنسيق االسرتاتيجية الرقمية يف مكتب
رئيس اجلمهورية ،وأهنا قدمت هذا العام اسرتاتيجية املكسيك
للذكاء االصطناعي الساعية إىل وضع إطار مالئم للحكم
عن طريق حوار متعدد القطاعات ومن شأنه أن ميكننا من
حتسني فهمنا هلذه التكنولوجيا وتطوير أفضل املمارسات ووضع
سياسات عامة أكثر فعالية .وبذلك أصبحت املكسيك أحد
أوىل  10بلدان تضع اسرتاتيجية كهذه.
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ومع ذلك ،فال مراء يف أن الذكاء االصطناعي يعد واحدا
من أكرب التحديات ،كما ذكرمت للتو سيديت ،حني نأخذ يف
االعتبار سوق العمل ،وال سيما التشريد املهين الذي قد حيدث
بسبب تكنولوجيا الذكاء االصطناعي ،وذلك باالستعاضة عن
األعمال اليت يؤديها البشر .ورمبا يؤدي إىل خسارة املاليني من
األشخاص لوظائفهم بشكل مفاجئ ومباشر .وال شك أن ذلك
سيكون ذا أثر فعلي على توفري فرص العمل الالئق على النحو
الوارد يف إطار هدف التنمية املستدامة  .8.3وعليه حددنا مجيع
اآلثار اإلجيابية والسلبية لكل من التكنولوجيات الناشئة  -مثل
تقنية سلسلة السجالت املغلقة ،وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا
األحيائية  -من حيث توافقها مع أهداف التنمية املستدامة.
وأكدت اجللسة غري الرمسية اليت عقدت يف وقت مناسب
بعد ظهر هذا اليوم العناصر اهلامة واألدلة على ضرورة العمل
دون إبطاء على هذه املسألة احلامسة .ونواصل من جانبنا العمل،
ألجل حتسني فهم الطابع املعقد هلذه املسألة ،مع اجلامعات
الرئيسية ،وكذلك مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
واالحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة العمل الدولية واليونيسيف
ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة وغريها من الوكاالت
الرئيسية يف منظومة األمم املتحدة استجابة للوالية اليت حددها
القرار  .٢٤٢/٧٢وبفضل ذلك الدعم ،تواصل البعثة الدائمة
للمكسيك حاليا التفاوض بشأن مشروع قرار جديد ،بدعم من
خمتلف البلدان ،سيمكننا مجيعا من أن نكون أفضل استعدادا.
وحيدوين األمل يف انضمام مجيع الدول األعضاء املمثلة هنا يف
اجلمعية العامة إىل املناقشة واحلوار حول هذه الظاهرة اليت تؤثر
علينا وهتمنا مجيعا .وأدعوها مجيعا إىل العمل معا لدعم هذه
املبادرة .وسوف يتسىن لنا مبساعدهتا ودعمها أن نضمن حتقيق
الثورة الصناعية الرابعة ملصاحل البشرية مجعاء.

ومببادرة منها ،تولت حكومة املكسيك مهمة حتديد أثر
التكنولوجيات اجلديدة اليت هي الثورة الصناعية الرابعة ،مع
الرتكيز بشكل خاص على الذكاء االصطناعي يف إطار خطة
عام ٢٠٣٠وقد حددنا مجيع اآلثار اإلجيابية والسلبية هلذه
التكنولوجيات اجلديدة على أهداف التنمية املستدامة .وأود
على سبيل املثال أن أشاطركم بعض هذه اآلثار احملتملة اليت
حددناها .ففيما يتعلق بأهداف التنمية املستدامة 8.3 ،8.2
و  ،9.5رأينا أن بوسع الذكاء االصطناعي أن يعطي دفعة قوية
لإلنتاج التجاري عن طريق تطوير عمليات إنتاجية أكثر كفاءة.
ومن شأن ذلك أن خيفض التكلفة ويوفر قدرا أكرب من رأس
ويف بيانكم الذي ألقيتموه للتو ،سيديت ،ذكرمت أن املناقشة
املال الذي ميكن إعادة استثماره يف االبتكار ،ما يؤدي إىل
املتعلقة بالتكنولوجيات اجلديدة هذه رمبا تكون املناقشة األكثر
تسريع الوفاء بتلك األهداف.
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أمهية يف عصرنا احلايل .وأتفق مع ذلك .وميثل ظهور التكنولوجيات
اجلديدة ،وخاصة الذكاء االصطناعي حتديا وجوديا للبشرية.
وهذه مناقشة ذت نطاق واسع وجتتذب اهتمام الناس يف مجيع
القارات ومن مجيع املعتقدات .ويف هذه املناقشة ،هناك من
املتفائلني ممن يرون يف الذكاء االصطناعي والثورة الصناعية الرابعة
فرصة عظيمة للعامل بأسره التمتع حبياة أفضل وحتسني مستويات
الرعاية الصحية ،فضال عن زيادة القدرات ،مبا فيها القدرات
البدنية واملعرفية .وعلى اجلانب اآلخر ،فإن هناك نظرة متشائمة
إىل التكنولوجيا اجلديدة بوصفها هتديدا  -يصل إىل مرحلة
التهديد الوجودي للبشرية .وحنن مقتنعون بأن مستقبل البشرية
مل حيدد بعد وأنه ليس آيال للفناء يف ظل هذه التكنولوجيات
اجلديدة ،بل يعتمد على اإلجراءات والقرارات اليت نتخذها.
وجيب علينا أن نتخذ تلك القرارات معا .وجيب علينا اختاذها
باعتبارنا بشرا متحدين .ولذلك ،فإن األمم املتحدة واجلمعية
العامة مها احملفل األهم لقيادة وتوجيه هذه املناقشة.
أود أن أشيد ،سيديت الرئيسة ،مببادرتكم بعقد هذه
املناقشة .وحيدوين األمل يف أن تكون أهم مناقشة يف عصرنا،
كما قلتم.
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لوزير
خارجية إستونيا.
السيد ميكسر (إستونيا) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد إستونيا
البيان الذي أدىل به للتو املراقب عن االحتاد األورويب.
بصفيت الوطنية ،أود أن أشكركم ،سيديت الرئيسة ،على
عقد هذه املناقشة احلسنة التوقيت بشأن أثر التغري التكنولوجي
السريع على حتقيق أهداف التنمية املستدامة وإتاحة الفرصة يل
للرتكيز على التكنولوجيا الرقمية.
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استقالهلا بعد عدة عقود من االحتالل األجنيب ،كانت بطبيعة
احلالة متلقيا للمعونة اإلمنائية .غري أن إستونيا ،يف عام ،1998
أصبحت بالفعل إحدى اجلهات املاحنة هلذه املعونة .ويعزى مسار
التنمية املعجلة هذا يف جزء كبري منه إىل اعتمادنا لتكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت وحلول احلكومة اإللكرتونية .حقق
التحول الرقمي إلستونيا منوا اقتصاديا أقوى ،وزيادة يف كفاءة
استخدام املوارد وتنمية بشرية أسرع.
تؤمن إستونيا إميانا راسخا مببادئ الكفاءة واملساواة
والتعاطف .حنن نود حتسني الكفاءة يف العامل حىت نتمكن
من االستفادة بشكل أفضل من مواردنا .وإستونيا نصري قوي
للمساواة .ونؤمن بتهيئة فرص متكافئة للجميع على مسار
التنمية والرقمنة .وتثمن إستونيا حقا التعاطف ،وبالتايل ،فإننا
نريد مساعدة اآلخرين يف التنمية .إن الرقمنة حتسن فعالية
احلكومة والكفاءة بوجه عام .وهي حتسن الشفافية والثقة يف
العمليات العامة وتعزز مشاركة املواطنني يف بناء جمتمعات أكثر
مشوال ومتاسكا .لذا ،فهي بالغة األمهية لتحقيق وعود خطة
التنمية املستدامة لعام  .2030وفيما يتعلق بالكفاءة ،فإننا
نؤمن إميانا قويا بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن
أن حتدث ثورة يف مباشرة األعمال احلرة والتعليم والعمالة،
بل ويف الرعاية الصحية .توفر اخلدمات الرقمية على اإلنرتنت
النمو االقتصادي .إهنا تزيل احلواجز غري الضرورية بني املواطنني
والدولة وبني منشآت األعمال التجارية وقطاعات االقتصاد.
توسع نطاق حدودنا وتتجاوز احلدود .تقامست إستونيا معارفها
وخرباهتا مع العديد من دول العامل وستواصل القيام بذلك،
بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واالحتاد األفريقي
ومجيع املهتمني والراغبني.

ويف اآلونة األخرية ،خالل األسبوع الرفيع املستوى هنا
خالل العقود الثالثة املاضية ،اتبع بلدي ،إستونيا ،مسارا يف األمم املتحدة ،أطلقت إستونيا مشروع تعاون مع برنامج
حمددا للتنمية .يف عام  ،1991عندما استعادت إستونيا األمم املتحدة اإلمنائي دعما لتطوير احلكومة اإللكرتونية ،يف
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مبادرة رئيسية لدعم التحول الرقمي لربنامج األمم املتحدة
اإلمنائي والبلدان النامية .وهو مشروع يهدف إىل تبادل خربات
إستونيا يف جمال احلكومة اإللكرتونية مع حنو  170بلدا وإقليما.
وقدمت وزارة خارجية إستونيا متويال أوليا قدره ١٠٢ ٠٠٠
يورو إلطالق املشروع ،مما سيمكن الدول األعضاء األخرى من
االستفادة من جتربة إستونيا ويؤمل أن جتد سبيال إىل تكرار ذلك
النموذج يف بلداهنم .ويف حني من البديهي أن التحول الرقمي
لكل بلد سيكون فريدا ومبا يتناسب مع الظروف اخلاصة بكل
بلد ،ال ريب يف أن ملشروع التعاون إمكانات هائلة لتحقيق
أثر متسارع على التنمية على الصعيد العاملي .ورغم أننا نشعر
بالفخر إلطالق مشروع التعاون هذا مع برنامج األمم املتحدة
اإلمنائي ،فال بد من دعم التمويل األويل واخلربة اللذين تقدمهما
وتعزيزمها لكي حيقق املشروع كامل إمكاناته ملساعدة البلدان
على حتقيق حتوهلا الرقمي .وأود أن أدعو مجيع األطراف املهتمة
إىل االنضمام إلينا يف هذا املسعى الكبري لدعم الرقمنة يف العامل.
ال ميكن ألي قدر من اخلربة التقنية أو التكنولوجيا أن
يساعد البلدان يف التحول الرقمي حقا من دون القيادة السياسية
واإلرادة السياسية الالزمة لدفع هذه العملية .لذلك ليس من
املغاالة التشديد على دور القادة .وأود أن أسلط الضوء على
بعض األمثلة من إستونيا لتوضيح ما تبدو عليه الرقمنة عندما
تقوم القيادة السياسية بتحقيقها على الوجه الصحيح .فعلى
سبيل املثال ،فإن اهلوية اإللكرتونية متكننا من توقيع الوثائق
إلكرتونيا ،وتلك اهلوية الرقمية هي حمور احلكومة اإللكرتونية.
فهي حتقق فوائد اقتصادية كبرية .حنن نقدر أن إستونيا توفر
ما يصل إىل  2يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل سنويا من حيث
الوقت واملال من خالل استخدام حلول احلكومة اإللكرتونية.
ومثة مثال آخر هو أنه يف العام املاضي ،يف عام  ،2017قدم
 96يف املائة من مواطنينا إقراراهتم الضريبية إلكرتونيا .جتري
تعبئة مناذج اإلقرارات الضريبية تلقائيا بشكل مسبق ،مما جيعل
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التحقق من البيانات وتقدمي اإلقرارات يستغرق بضع دقائق.
أخريا وليس آخرا ،فإن إستونيا أول بلد والبلد الوحيد حىت اآلن
الذي يطبق نظام االنتخابات عرب اإلنرتنت .ونتيجة لذلك ،فإن
كثريين باتت لديهم القدرة واالستعداد لإلدالء بأصواهتم ،وهو
ما أعتقد أنه أمر جيد جدا من أجل الدميقراطية.
وعلى الرغم من الفوائد اجلمة للرقمنة ،فمن الواضح أهنا
ليست ترياقا لكل العلل .واألهم من ذلك ،فإهنا ستطرح جمموعة
حتديات خاصة هبا .بيد أن تلك العقبات ميكن التغلب عليها
إذا واصلنا العمل بشأهنا .وبأخذ كل شيء يف االعتبار ،تبني
جتربة إستونيا أن املنافع تفوق املخاطر بكثري .ينبغي النظر دائما
إىل التكنولوجيات اجلديدة بوصفها عوامل متكني .فهي هتيئ
فرصا متساوية إذا مت دعمها بالسياسات السليمة .هذا ال يعين
أنه ينبغي جتاهل املخاطر املرتبطة هبا .بل العكس هو الصحيح،
ينبغي أن تؤخذ جبدية بالغة .وأود أن أقول إن خماطر الفضاء
اإللكرتوين ال حتل حمل املخاطر التقليدية ،بل جتعل الصورة العامة
أكثر تعقيدا .لكن توفري حيز قانوين دويل راسخ ميكن أن حيقق
املطلوب للبشرية .الواقع هو أن العامل ال يسعه ببساطة عدم
التحول إىل الرقمنة إذا أردنا حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
سيكون علينا مجيعا العمل معا من أجل حتقيق ذلك ،وإستونيا
مصممة على القيام بدورها.
السيد ماكاي (بيالروس) (تكلم بالروسية) :إن اعتماد
اجلمعية العامة للقرار  ٢٤٢/٧٢خالل دورهتا السابقة شجع
الدول األعضاء على حتليل أثر التغري التكنولوجي السريع على
حتقيق أهداف التنمية املستدامة .كما أنه حث عددا من كيانات
األمم املتحدة ،مثل آلية تيسري التكنولوجيا ،على إيالء االعتبار
الواجب ألثر التغري التكنولوجي على حتقيق أهداف التنمية
املستدامة.
التكنولوجيا وسيلة رئيسية لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة
وأداة حتول مهمة يف حتقيقها وحتقيق خطة التنمية املستدامة
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لعام  .٢٠٣٠يف سياق مناقشتنا آلثار التقدم التكنولوجي على
التنمية املستدامة ،نود تسليط الضوء على مسألة االستشراف
التكنولوجي .االستشراف التكنولوجي أداة قوية للتخطيط
االسرتاتيجي لألولويات الوطنية يف جمال العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار باعتبارها أساسا للتنمية املستدامة .لنظام استشراف
فعال يف هذا اجملال أن حيدد التوجهات املثلى لبحوث وتطوير
التكنولوجيات واإلنتاج ،وحتديد األولويات من أجل التنمية
االقتصادية وتيسري التخصيص الفعال للميزانيات من خالل
الربامج والصكوك املالئمة.
وتنشئ بيالروس حالياً نظاماً وطنياً لالستشراف التكنولوجي
كجزء من عمليتها اجلارية للتخطيط من أجل التنمية املستدامة.
ونقوم أيضاً بعملية استشراف شاملة بشأن التقدم العلمي
والتكنولوجي للفرتة من  ٢٠٢١إىل  ،٢٠٢٥وكذلك للفرتة حىت
عام  ،٢٠٤٠هبدف حتديد االجتاهات ذات األولوية لتطورنا
العلمي والتقين وللتكنولوجيات املبتكرة الواعدة ووضع توصيات
بشأن خمتلف سيناريوهات التنمية العلمية والتكنولوجية .وتقوم
عدد من الدول بعمل مماثل يف جمال االستشراف التكنولوجي.
بيد أن موضوع االستشراف التكنولوجي ال يزال ال يلقى
ما يستحقه من اهتمام وتطوير على الصعيد الدويل ،وال يُنظر
إليه إال بوصفه ميداناً ختصصياً للخرباء أو ملؤسسات األعمال.
وال يوجد حىت اآلن رؤية كلية للتعاون بني احلكومات يف هذا
اجملال ألغراض التنمية املستدامة.
ويف هذا الصدد ،تؤيد بيالروس إقامة تعاون دويل بشأن
االستشراف التكنولوجي من أجل تلبية احتياجات التنمية
املستدامة .وقد تكلم وزير خارجيتنا يف هذا الشأن يف املناقشة العامة
املعقودة يف األول من تشرين األول/أكتوبر (انظر .)A/73/PV.16
املهتمون من الدول األعضاء واملنظمات الدولية
ونقرتح أن ّ
يوحد ّ
والشركاء اآلخرين جهودهم يف جمال االستشراف التكنولوجي
هبدف مساعدة التنمية املستدامة .وميكن أن جيري هذا التعاون
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يف العديد من اجملاالت امللموسة ،مثل تبادل اخلربة يف منهجيات
االستشراف التكنولوجي واالستخدام اجلماعي لنتائج حتليل
االجتاهات التكنولوجية وحتسني قدرات اخلرباء والتعاون التقين
الدويل يف تبادل أفضل املمارسات والبحوث املشرتكة ،وما إىل
ذلك .ونرى أن من شأن التعاون يف االستشراف التكنولوجي
أن يساعد البلدان على املشاركة يف وضع مفاهيم قائمة على
أسس علمية للخيارات املمكنة لتنميتها التكنولوجية واالبتكارية
ّ
سيمكنها من العمل يف حتديد
يف سياق التقدم العاملي .فذلك
األولويات الوطنية لألنشطة العلمية والتكنولوجية واالبتكارية
على حنو أكثر فعالية.
أخرياً ،ميكن أن يساعد ذلك على حتسني فعالية التخطيط
االسرتاتيجي لالقتصادات الوطنية وتفاعلها يف السياق العاملي.
ونؤمن إمياناً راسخاً بأن هذا التعاون سيكون يف صاحل كل بلد
وأنه يتماشى متاماً مع خطة التنمية املستدامة لعام .٢٠٣٠
وبيالروس ،من جانبها ،مستعدة للشروع واملشاركة بنشاط يف
عملية تأسيس التعاون الدويل يف جمال االستشراف التكنولوجي
الحتياجات التنمية املستدامة ،وندعو مجيع الدول واملنظمات
الدولية املهتمة إىل االنضمام هلذه العملية.
السيدة تسابيّا (إيطاليا) (تكلمت باإلنكليزية) :تؤيد
إيطاليا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب ،وأود
أن أضيف بعض املالحظات بصفيت الوطنية.
تكتسي املسألة اليت ننظر فيها اليوم أمهية قصوى .فلم نعد
نقف على مشارف ثورة تكنولوجية وحسب ،ولكننا بتنا يف
خضم ثورة تُغري بصورة جذرية طريقة معيشتنا وعملنا والعالقات
فيما بيننا .وميكن هلذا التحول ،حبجمه ونطاقه وتعقيده وقبل كل
شيء سرعته ،أن يكون شيئاً ال يشبه ما شهدته البشرية على
اإلطالق .وال نعرف حىت اآلن متاماً الكيفية اليت ستتكشف
هبا ما تسمى بالثورة الصناعية الرابعة  -أو ثورة اإلنتاج املقبلة
 ولكن من الواضح بالفعل أهنا ستؤثّر يف الصعيد العاملي9/29
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واملتعدد القطاعات وستوفر فرصاً استثنائية .كما أهنا تضع أمامنا من الكوارث ،وكذلك يف رصد تغري املناخ والتخفيف من آثاره،
حتديات كبرية .ولذلك ،ينبغي أن نستجيب هلا مبجموعة شاملة والنهوض بالزراعة املستدامة ،واحلصول على التشخيص والعالج
ومتكاملة من السياسات واإلجراءات اليت تشمل مجيع أصحاب الطيب ،وحتسني التعليم األساسي واملهين ،وحتسني إدارة عمليات
التوسع احلضري من خالل بناء مدن ذكية.
املصلحة املعنيني.
لقد نوقش التغري التكنولوجي السريع على حنو متزايد خالل
السنوات القليلة املاضية يف مجيع املنتديات الكربى املتعددة
األطراف .وأولته إيطاليا يف العام املاضي أمهية رئيسية يف إطار
رئاستها جملموعة الدول السبع ،حيث نظمت أسبوع االبتكار
الوزاري الذي مشل سلسلة من االجتماعات الوزارية بشأن آثار
الثورة التكنولوجية اجلديدة على الصناعة واليد العاملة والبحوث
يف خدمة التنمية املستدامة .وجيعل الطابع العاملي هلذا املوضوع
مناقشه يف اإلطار العاملي لألمم املتحدة أمرا مناسبا للغاية،
ولذلك أود أن أعرب عن عميق تقديرنا للمكسيك ،اليت قادت
املناقشة بشأن أثر التغري التكنولوجي السريع عن طريق التشجيع
ونرحب أيضاً مبشروع القرار
على اختاذ القرار ّ .٢٤٢/٧٢
ذي الصلة الذي سيُعتمد خالل هذه الدورة احلالية للجمعية
العامة ونؤيده .ونق ّدر نتائج املنتدى الثالث املتعدد أصحاب
املصلحة املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض
أنوه باجلهود الناجحة لليابان
أهداف التنمية املستدامة .وأود أن ّ
واملكسيك يف رئاسة ذلك احلدث ،وحنن ممتنون أيضاً للمتكلمني
الرئيسيني يف اجللسة غري الرمسية اليوم على عروضهم الثاقبة.
تؤيد إيطاليا الرؤية املُبينة يف اسرتاتيجية األمني العام بشأن
التكنولوجيات اجلديدة وتدعم املبادئ وااللتزامات الرئيسية
الواردة فيها .ونعتقد أن التكنولوجيات اجلديدة والسريعة التطور
تنطوي على إمكانات هائلة للنهوض برفاه اإلنسان وحتقيق
خطة التنمية املستدامة لعام  ،٢٠٣٠ما دامت تتماشى مع القيم
املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
وقواعد ومعايري القوانني الدولية .وميكن أن تؤدي التكنولوجيا
واالبتكار إىل حتقيق تقدم هائل يف جمال تقييم املخاطر والوقاية
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وإيطاليا رائدة يف االبتكار التكنولوجي يف مجيع تلك
اجملاالت .فعلى سبيل املثال ،نقوم بدور رئيسي يف نظام غاليليو
الساتلي ،وهو مشروع يوفر أداة فريدة للحد من خماطر الكوارث
ويق ّدم دعما ملموسا ملشاريع شىت يف الدول اجلزرية الصغرية
النامية وأقل البلدان منواً ،حيث أنه ُمصمم الستخدام البيانات
الساتلية يف نظم اإلنذار املبكر والتصدي للكوارث البيئية.
يف اخلتام ،جتدد إيطاليا دعمها ملواصلة احلوار بشأن
االبتكارات التكنولوجية يف إطار األمم املتحدة من أجل
ضمان أن تسرتشد إجراءاتنا يف هذا اجملال باملبادئ األساسية
حلقوق اإلنسان والسالم والتعاون الدويل والشمول .ونتطلع إىل
اخلطوات التالية هلذا احلوار يف اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي
واالجتماعي ،وحنن عازمون على املشاركة فيه بنشاط.
السيدة رودريغيس كاميخو (كوبا) (تكلمت باإلسبانية)
نشكركم ،سيديت الرئيسة ،على عقد هذه املناقشة بشأن البند
 ١٣٣من جدول األعمال“ ،أثر التغري التكنولوجي السريع على
حتقيق أهداف التنمية املستدامة”.
ال يتطلب تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ُ ٢٠٣٠نجا
شاملة لعدة قطاعات فحسب ،بل أيضاً بذل جهود كبرية يؤّدي
فيها العلم والتكنولوجيا واالبتكار دوراً مركزياً وحامساً .ومن
وجهة نظر كوبا ،يشكل تطوير العلم والتكنولوجيا واالبتكار
أولوية ،حتقق نتائج حقيقية للمجتمع .وعندما تتاح فوائدها
خلدمة التنمية املستدامة ،فإهنا تسهم إسهاما كبريا ليس يف حتقيق
النمو االقتصادي واالجتماعي فحسب ،ولكن أيضاً يف تعزيز
املعارف واملهارات.
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وخالل العقود القليلة املاضية ،كان التطور واالعتماد التخريب ،أو النزعة الفردية ،أو األعمال اإلرهابية .والسبيل
السريعان لتكنولوجيات جديدة مدفوعني بالطابع الرتاكمي الوحيد ملنع هذه التهديدات ومواجهتها هو التعاون فيما بني
واهلائل لنمو هذه التكنولوجيات وتقارهبا فيما بينها واخنفاض مجيع الدول.
تكلفتها وباإلنرتنت .وتشمل التكنولوجيات اليت تنطوي على
وتعمل كوبا على أساس خطة وطنية للتنمية االجتماعية
أكرب إمكانات للمساعدة على حتقيق أهداف التنمية املستدامة واالقتصادية تشمل األولويات اليت ينبغي تطبيقها حىت عام
البيانات الضخمة وإنرتنت األشياء والذكاء االصطناعي وتقنية  2030إلعداد جمتمع موجه حنو حتقيق التنمية املستدامة
سلسلة السجالت املغلقة والطباعة الثالثية األبعاد والتكنولوجيا اليت يضطلع فيها العلم والتكنولوجيا واالبتكار بدور أساسي.
األحيائية والطاقة املتجددة.
وقد بُذلت هذه اجلهود على مدى أكثر من نصف قرن حتت
إن الرقمنة واالتصال اإللكرتوين مستنان من السمات احلصار االقتصادي والتجاري واملايل اجلائر وغري القانوين الذي
الرئيسية اليت أتاحت جمموعة واسعة النطاق من الفرص اجلديدة تفرضه حكومة الواليات املتحدة على كوبا .فتلك السياسة
لالستفادة من التكنولوجيات الرقمية من أجل تناول تنفيذ خطة الفاشلة تعوق حتقيق التنمية الكاملة يف جمال العلم والتكنولوجيا
عام  2030بصورة فعلية يف مجيع البلدان .وحيظى العديد من هذه واالبتكار يف بلدي ،ألهنا تعوق ،يف مجلة أمور ،شراء املواد
التكنولوجيات بالدعم على املنصات الرقمية العاملية ،وسيؤدي اخلام واملعدات والكواشف ألغراض البحث والتطوير يف قطاعي
إىل إحداث حتول جذري ليس يف حياة الناس فحسب ،بل ويف التكنولوجيا األحيائية واملستحضرات الصيدالنية؛ وحرية حصول
حياة املؤسسات التجارية واحلكومات والقطاعات االجتماعية كوبا على كثري من حمتويات اإلنرتنت؛ واملدفوعات مقابل
خالل العقود القادمة .ولذلك ،جيب أن نعمل على وضع استخدام خدمات النطاق العريض لربط البلد بالشبكة الدولية؛
ما يلزم من سياسات من أجل كفالة استخدامها بشكل آمن واحلصول إىل عالمات جتارية عالية األداء و/أو معدات يف
قطاع املعلومات واالتصاالت؛ وشراء قطع الغيار الالزمة لصيانة
ومبا يعود بالفائدة على الناس.
وعلى الصعيد العاملي ،فإن املوارد متاحة للقضاء على وتشغيل حمطة توليد الطاقة الرحيية لتوليد طاقة متجددة ،وهذه
الفجوة القائمة بني بلدان الشمال واجلنوب ،ولتعزيز وصول جمرد أمثلة لقطاعات حمددة.
اجلميع إىل هذه التكنولوجيات على نطاق واسع ومنصف
ومتساو وتطويرها .وهذا ال يتطلب اإلرادة السياسية فحسب،
بل وااللتزام من جانب البلدان املتقدمة النمو من حيث التمويل،
واالستثمار ،والتدريب ،وإنشاء اهلياكل األساسية ،ونشر
املعارف ،ونقل امللكية الفكرية والتكنولوجيا.

وتكرر كوبا التأكيد على التزامها مبكافحة عدم املساواة
والتخلف والتمييز والتضليل ،وبإقامة نظام دويل أكثر عدال
وإنصافا يسهم فيه العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف حتسني
أحوال البشر بطريقة تكفل رفاههم وكرامتهم.

السيد دنكتاش (تركيا) (تكلم باإلنكليزية) :بصفتنا عضوا
وجيب استخدام اإلجنازات يف جمال العلم والتكنولوجيا يف الفريق األساسي املعين بالتغري التكنولوجي اهلائل ،تقدر
واالبتكار لإلسهام يف حتقيق رفاه البشرية .وتعرب كوبا عن قلقها تركيا اجلهود اليت تبذهلا املكسيك هبدف جعل مسألة أثر التغري
الشديد إزاء االستخدام السري وغري املشروع هلذه التكنولوجيات التكنولوجي السريع يف صدارة أعمال يف األمم املتحدة .فهذا
لتعزيز احلرب ،أو نزعة التدخل ،أو زعزعة االستقرار ،أو
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املوضوع يكتسي أمهية متزايدة بالنسبة لبلدي ،الذي ميتلك
السكان األصغر سنا وثاين أكرب عدد من السكان يف أوروبا.

التكنولوجيات اجلديدة ،مبا يف ذلك الذكاء االصطناعي،
والتكنولوجيا األحيائية ،والتحكم اآليل ،ميكن أن توجد حلوال
جديدة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة .غري أهنا أيضا هتدد
باتساع الفجوات القائمة بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان
النامية ما مل يتم تعزيز ودعم احلصول على هذه التكنولوجيا.
ويف هذا السياق ،تؤيد تركيا بقوة تعزيز القدرات يف جماالت العلم
والتكنولوجيا واالبتكار يف أقل البلدان منوا من أجل تيسري أن
حتقق قفزات تكنولوجية.

والشعوب يف االستعداد للتغريات النامجة عن الذكاء االصطناعي
والتحكم اآليل .كما يتعني علينا حتسني فهمنا لآلثار احملتملة
للتكنولوجيات اجلديدة على البلدان املنخفضة الدخل .وينبغي
لألمم املتحدة أن تدعم البلدان يف تطوير القدرة على التعامل
مع التغري التكنولوجي السريع من خالل الشراكات ،وكذلك
تبادل اخلربات والدراية الفنية.

وقد بدأ املصرف يف إجراء استعراضات رئيسية يف جمال العلم
والتكنولوجيا واالبتكار وتقييمات لالحتياجات التكنولوجية
يف مخسة بلدان  -هي أوغندا ،وتيمور  -ليشيت ،والسودان،
وغينيا ،وهاييت  -بالتعاون مع مجيع وكاالت األمم املتحدة
املعنية .كما سريكز املصرف على حتسني إمكانية وصول العلماء
والباحثني إىل البيانات واملنشورات واملبادرات يف جمال العلم
والتكنولوجيا واالبتكار يف البلدان التالية :بنغالديش ،وموزامبيق،
ونيبال ،ورواندا ،والسنغال ،وأوغندا ،وتنزانيا ،وبوتان ،وبوركينا
فاسو ،وليربيا ،ومدغشقر ،ومالوي .ونعتقد اعتقادا راسخا أن
املصرف سيؤدي دورا رئيسيا يف تعزيز القدرة اإلنتاجية ،وإحداث
حتول هيكلي ،والقضاء على الفقر ،وحتقيق التنمية املستدامة
ألقل البلدان منوا.

و حنن يف خضم الثورة الصناعية الرابعة ،ينبغي أال نعترب أثر
التكنولوجيا على االقتصاد واجملتمع أمرا مسلما به .إننا حباجة
إىل صياغته يف صورة سياسات على الصعيد احمللي والوطين
والعاملي .وميكن للدول األعضاء واألمم املتحدة ،بل ينبغي هلا،
أن تؤثر على هذه العمليات .وينبغي أن تكون األمم املتحدة
مبثابة منربا لبناء الوعي وإجياد مناذج جيدة ألطر تنظيمية قطرية
وحنن على ثقة بأن مصرف التكنولوجيا ،الذي استضافته
بشأن هذه املسألة املستجدة .وعلى الصعيد الوطين ،ينبغي
لواضعي السياسات تبين تكنولوجيات جديدة وتوجيهها ،تركيا يف غيبزي ،سيضطلع بدور رئيسي يف تعزيز اندماج أقل
البلدان منوا يف االقتصاد العاملي القائم على املعرفة .وسيعزز
واعتماد سياسات مرنة ،وتعزيز القدرات على االبتكار.
إننا حباجة إىل سياسات استباقية ملساعدة سوق العمل املصرف قدرة أقل البلدان منوا على توسيع نطاق نشر
على التكيف مع املطالب اجلديدة والتكنولوجيات الناشئة .التكنولوجيات وإدارة مسائل حقوق امللكية الفكرية .وسيعزز
كما ينبغي لنا الرتكيز على التدريب على املهارات اجلديدة .التنمية وتنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية يف جماالت
وهذه ليست مسألة ميكن أن يتصدى هلا بلد واحد أو جمموعة العلم واالبتكار والتكنولوجيا ،وسيعزز الشراكات بني الكيانات
من البلدان بصورة انفرادية .فهي أمر يهم املواطنني يف العامل العامة املتصلة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار ،والقطاع اخلاص،
ككل .وحنن حباجة إىل املزيد من البحوث ملساعدة احلكومات واجلهات املعنية األخرى.

إن االبتكار العلمي والتكنولوجي يشكل مسألة شاملة يف
حتقيق أهداف التنمية املستدامة .وقد ألقى منتدى أصحاب
املصلحة املتعددين املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار
ألغراض التنمية املستدامة هذا العام الضوء على إمكانات
التكنولوجيا إلنشاء جسور بني الصوامع املؤسسية والقطاعية،
وهو أمر ال بد منه لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .إن
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ونفخر بأن إنشاء املصرف كان هو أول هدف يتحقق من احليوية وتكنولوجيا النانو  -يف دعم جهودنا لتحقيق التنمية
أهداف التنمية املستدامة ،وهو اهلدف  .17.8وقد كان حتقيقه االقتصادية .وهي اآلن تسارع بدفع حتويل مشهدنا االجتماعي
رمزيا للغاية ،إذ أنه استجابة مباشرة ملبدأ عدم ختلف أحد عن واالقتصادي إىل حد يفوق قدرتنا على التنبؤ والتكيف مع
التغريات اليت تلوح يف األفق.
الركب يف خطة التنمية املستدامة لعام .2030
وندعو مجيع الشركاء إىل دعم أنشطة املصرف عن طريق
التربعات والشراكات.
السيد تشو تاي  -يول (مجهورية كوريا) :يذكرين موضوع
اليوم باجتماعي مع رئيس البنك الدويل جيم كيم يف العام املاضي
بصفيت رئيس جلنة بناء السالم .لقد قال الرئيس كيم حينها
أنه يف كل مرة يزور فيها سيليكون فايل ،يشعر بالدهشة من
سرعة تطور التكنولوجيا .وكان متحمسا إزاء الوعد الذي حتمله
التكنولوجيات الناشئة للبشرية .ولكن كي يوضح أن التكنولوجيا
ميكنها القضاء على وظائف الصناعة التحويلية املنخفضة األجر
يف كثري من أحناء العامل ،استشهد مبثال الطابعات ثالثية األبعاد
اليت أصبح بإمكاهنا اآلن طباعة بدلة غري خميطة بتكلفة مائيت
دوالر فقط .ومل يتمكن من التأكيد بقوة كافية على الشعور
باحلاجة امللحة للمجتمع الدويل ،وخاصة األمم املتحدة ،ألن
يصبح على دراية تامة هبذه التطورات غري العادية واالستعداد هلا.

ويف الواقع ،ميكن هلذه التكنولوجيات اجلديدة أن توفر طرقا
قوية لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام  2030وعامل خال من
الفقر واألوبئة والعنف .توضح التقارير األخرية الصادرة عن إدارة
الشؤون االقتصادية واالجتماعية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة
والتنمية بالتفصيل كيف ميكن للتكنولوجيات الناشئة أن تساعد
يف حتقيق كل من أهداف التنمية املستدامة من خالل زيادة
اإلنتاجية بتكلفة أقل وتطوير حلول جديدة للتحديات العاملية
احلرجة.

ويف الوقت نفسه ،يؤدي التقدم التكنولوجي السريع إىل زيادة
عدم االرتياح والقلق املرتبطني باخلصوصية واملساواة واإلنصاف
واألخالقيات واألمن الوظيفي وأمن الفضاء االلكرتوين على
سبيل املثال ال احلصر .إن احلوار والتعاون على حنو جمد مع كافة
األطراف الفاعلة املعنية ضروريان إذا أردنا أن نستفيد من تلك
التكنولوجيات يف حتقيق السالم والتنمية املستدامني والتصدي
للعواقب السلبية احملتملة يف الوقت املناسب .إن األمم املتحدة،
أتفق معه متاما ،وال سيما بشأن النقاط اليت حتتاج األمم بقوهتا الفريدة ومكانتها اليت ال مثيل هلا هي األفضل حلشد
املتحدة إىل اختاذ إجراءات بشأهنا .ولذلك أود أن أشكركم مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة ،وخاصة القطاع اخلاص،
سيديت الرئيسة على املبادرة بعقد جلسة اليوم بشأن هذا املوضوع الذي يتصدر تطوير ونشر التكنولوجيات الناشئة الختاذ خيارات
املهم جدا.
مجاعية فيما يتعلق بالتكنولوجيات اجلديدة.
على مر التاريخ ،كانت التكنولوجيا مبثابة العنصر التمكيين
ويف ذلك الصدد ،يرحب وفد بلدي باسرتاتيجية األمني
الرئيسي للبشرية يف حتقيق إجنازات هائلة .لقد حررت الثورة العام املتعلقة بالتكنولوجيات اجلديدة اليت حتدد كيف ميكن
الزراعية يف العصر احلجري البشرية من انعدام األمن الغذائي ،يف لألمم املتحدة أن تدعم بفعالية استخدام التكنولوجيات اجلديدة
حني أن الثورة الصناعية يف القرن الثامن عشر وضعت األساس للتصدي بشكل أفضل للتحديات العاملية مبا يتماشى مع القيم
لالبتكار الرقمي اليوم .ولكن خالفا ملا كان عليه احلال يف وااللتزامات العاملية من خالل اإلصالح والتجديد وإبداع
املاضي ،ال تتوقف تكنولوجيات اليوم  -اليت تشمل من بني وبناء قدرات األمانة العامة من بني أمور أخرى .كما نرحب
أمور أخرى الذكاء االصطناعي والتشغيل اآليل والتكنولوجيا بالفريق الرفيع املستوى املعين بالتعاون الرقمي الذي أطلق لتنفيذ
1832540

13/29

A/73/PV.22

18/10/2018

االسرتاتيجية وخمتربات االبتكار التكنولوجي لألمني العام واليت واحلروب يف املستقبل .وحيدوين أمل صادق يف أن تتمكن األمم
قررت مجهورية كوريا تقدمي الدعم املايل هلا.
املتحدة من توجيه اخلطاب العاملي للتوصل إىل حلول حتويلية
متكنت مجهورية كوريا من حتقيق التصنيع السريع عن بشأن استخدام التكنولوجيات الناشئة لالستعداد بشكل أفضل
طريق االستفادة من التكنولوجيا ورأس املال البشري .وبناء على للعامل الذي يتنبأ به هذا الكتاب احمل ّفز للفكر.
ً
جتاربنا اخلاصة ،نعتقد اعتقادا راسخا أن البلدان النامية ستحقق
السيد سكوكنك تابيا (شيلي) (تكلم باإلسبانية) :إن
الكثري من خالل االستفادة من الفرص اجلديدة اليت توفرها شيلي ترحب بعقد هذه اجللسة ،اليت تتيح لنا تناول املسألة
التكنولوجيات الناشئة .ميكن أن يساعد التطوير التكنولوجي يف البالغة األمهية للتغري التكنولوجي السريع .ولذلك فإننا نقدر
تسريع تنفيذ أهداف التنمية املستدامة من خالل تقليل تكاليف جهود املكسيك لتعزيز هذا البند من جدول األعمال إذ نعرض
املعامالت وإنشاء أعمال جديدة يف جماالت مثل الطاقة والتعليم العمل املبذول املنجز يف إطار األمم املتحدة الذي يدل على
والبيئة واألمن الغذائي والصحة .ويف الواقع ،ينطبق ذلك على اآلثار العاملية والفورية والعميقة اليت ال رجعة فيها للتكنولوجيات
البلدان املتقدمة النمو أيضا.
اجلديدة .وتتجلى هذه اآلثار يف حياتنا اليومية يف أشكال
ولذلك جيب على مجيع البلدان ،املتقدمة النمو والنامية خمتلفة ومن خالل تكنولوجيات خمتلفة ،مثل الذكاء االصطناعي
على السواء ،الرتكيز على تثقيف جيل الشباب وتعليمهم والبيانات الضخمة والتشغيل اآليل وامليكنة وعلم األعصاب
استخدام هذه التكنولوجيات الناشئة بفعالية .كما حنتاج إىل وتكنولوجيا النانو ،على سبيل املثال ال احلصر.
تقليص الفجوة التكنولوجية بني البلدان من حيث نفقات
البحث والتطوير والبنية التحتية والنظم اإليكولوجية لألعمال
واإلدارة والقدرات احمللية .وميكن لألمم املتحدة أن توفر املنتدى
لتبادل أفضل املمارسات يف ذلك الصدد ودعم اجلهود اليت
تبذهلا احلكومات لبناء القدرات الالزمة.

وهذا هو احلال أيضا مع التكنولوجيات الرقمية اليت
أحدثت ثورة يف النمو االقتصادي والقدرة التنافسية إىل حد
جعل االقتصاد العاملي اليوم اقتصادا رقميا .وهذه التكنولوجيات
تتفاعل يف النظام اإليكولوجي الرقمي ومما يولد ما يسمى بالثورة
الصناعية الرابعة.

توىل رئاسة اجللسة نائب الرئيس السيد كورنيليو (قربص).

هذه التكنولوجيات اجلديدة تتيح فرصا متعددة حلل
املشاكل اليت تعاين منها البشرية ومتثل إمكانات هائلة للتعجيل
بالتقدم البشري يف جماالت رئيسية من قبيل الصحة والغذاء
والطاقة والتعليم .وتعترب خطة التنمية املستدامة لعام 2030
حبق أهنا عوامل حمفزة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وكذلك
وسيلة لقياس التقدم الذي حترزه .ويف ذلك السياق ،جيب أن
نستفيد من الفرص اليت تتيحها الثورة الصناعية الرابعة وخطة عام
 2030لتصميم سياسات عامة أكثر فعالية ومشولية تسمح لنا
بتحسني نوعية حياة سكاننا على املدى الطويل.

ويف هذا الصدد يرحب وفد بلدي مبشروع القرار حسن
التوقيت الذي ستقدمه املكسيك بشأن أثر التغري التكنولوجي
السريع .كما ينبغي لنا أن ننظر يف تطوير ذلك القرار مبا يتماشى
مع التقدم التكنولوجي يف السنوات القادمة .وسيشارك وفد
بلدي مشاركة بناءة يف املناقشات ذات الصلة.
توقع املؤرخ اإلسرائيلي يوفال نوح هراري يف كتابه األخري
املعنون اإلله اآلدمي :نبذة تارخيية عن الغد أن البشرية اجملهزة
بالبيانات والذكاء االصطناعي لن تكون عرضة للمجاعة واألوبئة
14/29

1832540

18/10/2018

A/73/PV.22

واجملتمع املدين ،واألوساط األكادميية ،واجملتمعات التقنية وسائر
اجلهات الفاعلة املعنية من معرفة وتبادل املعلومات بشأن الفرص
والتحديات للتغري التكنولوجي السريع يف حتقيق أهداف التنمية
املستدامة.

إضافة إىل ذلك ،فإن السرعة اليت تشكل هبا قوى التغري
التكنولوجي عامل املستقبل تشكل حتديات كربى لبلداننا
وللكوكب ككل .هذه التكنولوجيات اجلديدة ،اليت يتم إنتاجها
بشكل أساسي بطريقة خارجية ،هلا تأثري شامل على جمتمعنا
وتؤثر على نظمنا لإلنتاج واإلدارة واحلكم وهتدد بزيادة عدم
لذلك السبب تؤيد شيلي بقوة التعاون الدويل يف هذا اجملال
املساواة وممارسة الضغوط على السلوكيات وأنظمة القيم.
ومناقشة التقدم احملرز ،متاما مثلما تؤيد إنشاء خطط العمل
ويتمثل التحدي الذي نواجهه يف هذا الصدد يف بناء وخرائط الطرق ،يف إطار آليات األمم املتحدة وسائر اآلليات
القدرات الذاتية يف التكنولوجيات اجلديدة للحد من هذه اإلقليمية املتعددة األطراف .ويف هناية املطاف ،ذلك هو النوع
الثغرات .ويف هذا الصدد ،بذلت شيلي جهودا كبرية لبناء من النقاش وتبادل املمارسات اجليدة الذي سوف ميكننا من
القدرات يف جماالت شديدة التنوع .ومن بني تلك املبادرات االستخدام الكامل واملسؤول إلمكانيات التكنولوجيات اجلديدة
تطوير تكنولوجياتنا اخلاصة لتغيري مصفوفة الطاقة يف قطاع من أجل حتقيق التنمية املستدامة.
الكهرباء من خالل استخدام مصادر الطاقة املتجددة ،مما مكننا
السيدة إمنادزي (جورجيا) (تكلمت باإلنكليزية) :نرحب
من قيادة التحول يف جمال الطاقة يف املنطقة.
بعقد هذه اجللسة اهلامة ،مما ميثل فرصة طيبة ملناقشة تأثري التغري

هناك جمال أساسي آخر لبلدنا يتمثل يف البيانات الضخمة التكنولوجي السريع يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،والتأمل
وصلتها بالذكاء االصطناعي ألننا منتلك ميزة العمل كمنتدى يف التحديات ذات الصلة.
ألكثر من  50يف املائة من الطاقة املركبة للمراصد الفلكية يف
لقد أيدت جورجيا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
العامل  -وهو رقم نتوقع وصوله إىل  75يف املائة حبلول بداية األورويب .وأود اآلن أن أدىل ببعض املالحظات بصفيت الوطنية.
العقد القادم .توفر كمية البيانات الناجتة عن هذا النشاط العلمي
يف السنوات القليلة املاضية كانت هناك صحوة ،على
والنماذج والقدرات احلسابية الالزمة لتحليلها فرصة فريدة لبلدنا
الصعيد العاملي وداخل األمم املتحدة ،حول التكنولوجيات
ليصبح منصة عاملية للبيانات الضخمة ومساحة متميزة لتحفيز
الناشئة .ومثة حاجة كبرية إىل إجراء مناقشات بشأن حشد
التطورات التجريبية يف جمال الذكاء االصطناعي.
اجلهود بشأن كيفية االستفادة من التقدم التكنولوجي لتحسني
جيب أن تشجعنا تلك التطورات املشجعة بدورها على رفاه اإلنسان .كما ذكر األمني العام يف خطابه أمام اجلمعية
دراسة العواقب االجتماعية واحلدود األخالقية للبحث العلمي العامة:
واهلندسة .وينطبق ذلك بصفة خاصة على استخدام تطبيقات
“إن جماالت تتسارع فيها وترية التقدم ،مثل الذكاء
الذكاء االصطناعي والتشغيل اآليل وهو جمال نرى فيه اهتماماً
االصطناعي وتقنية سلسلة السجالت املغلقة والتكنولوجيا
حمتم ً
ال بالتعاون اإلقليمي هبدف االنضمام إىل املناقشات اجلارية
األحيائية ،حتمل يف ثناياها القدرة على إعطاء دفع
بالفعل يف مناطق أخرى
هائل للتقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة”.
تلك األمثلة تثبت أمهية وضرورة جلسة عصر اليوم .وحنن
( ،A/73/PV.6صفحة )4
نعتقد أنه ال بد للحكومات والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية،
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الروبوتات قد يفضيان إىل فقدان العمال لوظائفهم على نطاق
واسع يف ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة .وعلى الرغم من أن
التشغيل اآليل سيكون عاملي الطابع ،فإن أثره لن يكون ملموسا
على حنو متساوٍ .أما البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا
مبرحلة انتقالية فمن املرجح أن تتحمل العبء األكرب للتعطيل
حيث أن ذلك سيقوض مزايا تكلفة اليد العاملة التقليدية.

تنطوي تلك التكنولوجيات على وعود وإمكانيات كبرية.
إذ ميكن هلا أن تسهم يف عالج األمراض ،وإطعام العدد املتزايد
من السكان ،أن النمو االقتصادي وتربط فيما بني األعمال
التجارية واجملتمعات احمللية ،واألسر واألصدقاء يف مجيع أحناء
العامل .مل يسبق أن كان اجملتمع الدويل مستعدا أكثر مما هو
مستعد حاليا لالستفادة من التغريات التكنولوجية بغية التصدي
للتحديات العاملية مثل الفقر ،واألمن الغذائي ،والفساد ،وتغري
جيدر بنا أن نتذكر أيضا أن التكنولوجيا ليست سوى أداة،
املناخ ،ومل يسبق من قبل أن كان العمل الزما جدا يف هذا وإذا وقعت يف أيدي اجملرمني أو اإلرهابيني فيمكن أن تستخدم
الصدد كما هو حاليا .من اجلدير بالذكر أن التكنولوجيا ميكن للشر ومتكنهم من إحلاق أضرار رقمية أو مادية جديدة أو حىت
أن تكون عام ً
ال للتغيري.
سياسية جديدة .ومع ذلك فإن الوعد بتكنولوجيا مسألة أكرب
ميكن ،وإىل حد كبري ،أن تستفيد خطة التنمية املستدامة بكثري من حماولة وقف االبتكار التكنولوجي .وليمكننا أن نفعل
لعام  2030من التكنولوجيات اجلديدة اليت ميكنها حتليل ذلك وال ينبغي لنا أن حناول أن نفعله .وبدالً من ذلك ،ينبغي
كميات كبرية من البيانات الصحية ،مما يؤدي إىل اإلجنازات أن نسعى إىل التمسك بالوعد بالتكنولوجيا مع كبح اإلخطار
العلمية الكبرية .فالذكاء االصطناعي ميكن أن حيدث ثورة يف احملتملة هلا.
الفصول الدراسية وتوفري مرشدين حقيقيني اليت ميكنهم حتليل
لقد شاركت جورجيا هبمة يف املسائل املتصلة بسرعة
أمناط تعلم الطالب ،وأن يضع خطط التعلم الفردي لتحسني التقدم التكنولوجي وإمكانية حدوث أعطال فيها .ففي عامي
النتائج .وبوسعه أيضا أن يكون حمركا متوازنا يف جمال التوظيف  2015و  ،2016بالتعاون مع معهد األمم املتحدة األقاليمي
وإبراز جوانب عدم املساواة بني اجلنسني ،فضال عن خريطة لبحوث اجلرمية والعدالة ،ومبشاركة من جانب خرباء معروفني
الفقر من الفضاء اخلارجي ،مما يتيح ختصيص املوارد يف الوقت عامليا يف جمال الذكاء االصطناعي ،قمنا بتنظيم فعاليات يف
احلقيقي.
األمم املتحدة تناولت القضايا املتصلة مبخاطر وفوائد الذكاء

إن الفريق الرفيع املستوى املعين بالتعاون الرقمي الذي
أنشأه األمني العام يف متوز/يوليه ،واسرتاتيجيته األخرية بشأن
التكنولوجيات اجلديدة يبينان بوضوح مدى التقدم اهلام احملرز
يف االعرتاف بإمكانات تلك التكنولوجيات وتيسري املناقشات
وتعزيز التعاون فيما بني أصحاب املصلحة.

االصطناعي .يف العام املاضي ،قمنا مع البلدان ذات التفكري
املماثل ،باالنضمام إىل املكسيك يف إعداد اجملموعة األساسية
املعنية بالتغري التكنولوجي املتسارع .وستظل جورجيا ملتزمة
بقضية اجملموعة وستزيد من إسهامها يف جهودنا املشرتكة الرامية
إىل تعزيز التكنولوجيا ملصلحة اجلميع للمساعدة يف حتقيق
أهداف التنمية املستدامة.

بينما نقوم مبناقشة وإبراز الفوائد اليت ميكن أن حتققها
السيدة بيانوفيتش دوريشيتش (اجلبل األسود) (تكلمت
التكنولوجيات اجلديدة إىل خطة التنمية املستدامة لعام ،2030
ينبغي لنا أيضا أن نعرتف اعرتافا كامال باملخاطر احملتملة اليت قد باإلنكليزية) :أشكر الرئيس على اإلبقاء على هذه املسألة اهلامة
ترتتب عليها .فالذكاء االصطناعي والتشغيل اآليل الذي حتركه يف جدول أعمال اجلمعية العامة .كذلك أشكر بعثة املكسيك
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على تنسيقها وقيادهتا يف إعداد مشروع القرار الذي نناقشه
اليوم.
بينما يؤيد اجلبل األسود تأييدا كامال البيان الذي أدىل
به املراقب عن االحتاد األورويب ،سأديل ببعض املالحظات
اإلضافية ،حيث أننا ندرك مجيعا أن العامل يواجه تغريات هائلة
تتعلق بالتقدم يف تنفيذ التكنولوجيات اجلديدة.
حنن اليوم ،يف الواقع يف بداية الثورة الصناعية الرابعة.
فالتطورات يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ،والذكاء
االصطناعي ،وعلم التحكم اآليل ،والتكنولوجيا احليوية،
والتكنولوجيا النانوية ،على سبيل املثال ال احلصر ،يبين كل
منها على ما بناه اآلخر ويعزز بعضه بعضا .يف حني أنه توجد
تغيريات وشيكة وعدد كبري منها وإمكانيات ال هناية هلا للتنمية
املستدامة ،والتنفيذ الفعال خلطة التنمية املستدامة لعام ،2030
توجد جمموعة من الدوافع االجتماعية واالقتصادية واجليوسياسية
والدميغرافية األوسع نطاقا لتغيري يوازي الثورة التكنولوجية .مجيعها
تتفاعل يف اجتاهات متعددة ويعضد بعضها البعض اآلخر،
مع إمكانية أن تؤدي إىل زيادة اإلجحاف وتقليص االستقرار
واألمن الدوليني.
لذلك يف هذه البيئة الديناميكية واملرتابطة ،اليت جيري فيها
تعيني احلدود يف خميلتنا فقط ،جيب على الدول األعضاء أن
حتشد مواردها من أجل االستفادة من التغريات التكنولوجية
السريعة ،وفهم مجيع فوائد وخماطر االبتكارات التكنولوجية
اجلديدة.
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التكنولوجيا .مثة توجه واضح حنو األخذ بنهج تعدد أصحاب
املصلحة ،ومشول خمتلف كيانات األمم املتحدة ،وإقامة شراكات
بني خمتلف اجلهات الفاعلة ،وهو أمر مستصوب ،ويتماشى
مع املبادئ اليت حددها األمني العام كمبادئ توجيهية الخنراط
املنظمة يف التكنولوجيات اجلديدة.
إن اجلبل األسود يدعم الدول األعضاء وحيضها على
تبادل املنجزات الوطنية ،واالسرتاتيجيات والسياسات ،واتباع
أفضل املمارسات واألعمال األخرى .ومن هنا ،أغتنم هذه
الفرصة لتقاسم ما اكتسبناه من خربة ممتازة بالعمل مع االحتاد
الدويل لالتصاالت ،ومع بلدان أخرى بشأن منظور االبتكار
الرقمي للجبل األسود .هذا حتليل لنظام إيكولوجي ابتكاري
يوفر مقياسا قابال ملقارنة قدرات االبتكار التكنولوجي الوطين
يف سياق دويل .وسوف يؤدي إىل فهم شامل لتطوير النظم
اإليكولوجية الرقمية ،مبا يف ذلك وضع السياسات وتنفيذ الربامج
واملشاريع .هبذه الطريقة ،ومبساعدة االحتاد الدويل لالتصاالت
يف حتديد املمارسات اجليدة ،نقوم ببناء العناصر احلامسة بالنسبة
إىل التحول الرقمي يف بلدنا الذي يركز على حتقيق عدد من
أهداف وغايات التنمية املستدامة ذات الصلة.
ونؤيد أيضا الطلب املتمثل يف استكمال تقارير واستنتاجات
اآلليات واللجان املعنية التابعة لألمم املتحدة يف الوقت املناسب
باتباع هنج قائم على األدلة ،بغية توفري القدر الكايف من العناصر
لالستنتاجات والتوصيات احلكومية الدولية .وال بد من مواصلة
املناقشات السنوية املنتظمة يف اجلمعية العامة بشأن التقدم احملرز
يف إجراءات األمم املتحدة وحالة تلك اإلجراءات ،الرامية إىل
اعتماد التغيري التكنولوجي يف تنفيذ خطة عام  ،٢٠٣٠كوسيلة
لرصد آثار التدابري املتخذة وضمان االستجابة يف الوقت املناسب
للتغريات السريعة والتطورات يف هذا اجملال.

إن مشروع القرار الذي نناقشه اليوم يوفر أساسا جيدا
الختاذ مزيد من اإلجراءات ،ارتكازا على عدد من القرارات
ذات الصلة ،واإلعالنات والتقارير األخرى .ومن املشجع جداً
واقرتانا بكفالة مواءمة مجيع إجراءاتنا مع القانون الدويل
االعرتاف بأن القرارات السابقة بشأن هذا املوضوع متخضت
وميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،من
عن أثر إجيايب على اإلجراءات اليت اختذهتا األمم املتحدة،
األمهية مبكان أال نضيع الوقت يف التفاصيل وأن نتبع بوضوح
وال سيما اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،من خالل آلية تيسري
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وحزم هنجا متفائال إزاء اخلوف املتزايد الذي كثريا ما نشهده
هذه األيام.
السيد الل (اهلند) (تكلم باإلنكليزية) :إن قصة اإلنسان
هي قصة التكنولوجيا من وجوه عدة .فلطاملا رمست عبقرية
التكنولوجيا مالمح حياة البشر وجمتمعاهتم وحضاراهتم .لقد
قطعنا شوطا طويال من صقل األدوات احلجرية وتطويع النريان
إىل الشعور باإلثارة إزاء علم التحكم اآليل والذكاء االصطناعي.
وعلى طول هذه الطريق ،شهدنا تقدما هاما مثل استخراج
واستخدام املعادن وخمتلف أشكال الطاقة .لقد حسنت
التكنولوجيا متوسط عمر اإلنسان ،ووفرت الغذاء للسكان
املتزايدين ،وكانت احملرك للعوملة وهبوط اإلنسان على القمر.
كما أن العوامل اليت من صنع اإلنسان جعلتنا أحيانا قرب إىل
احتمال اإلبادة.
وشهد القرن العشرون قيام العلم بتحسني فهمنا للبنات
األساسية مثل الذرة واجلينات والبايت .وقد أفسح اجملال أمام
التكنولوجيات اليت ميكن أن تستفيد من هذه اللبنات األساسية
لتوليد قدرة هائلة يف جماالت الطاقة والطب وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .إن تزايد وترية االبتكار يف جماالت مثل
الذكاء االصطناعي والتشغيل اآليل ،والبيولوجيا الرتكيبية ،والربط
الشبكي الرقمي ،وحتليل البيانات الضخمة ،والطباعة الثالثية
األبعاد ،والتكنولوجيات النانوية ،وإنرتنت األشياء ،والتكنولوجيا
املالية ،واملواد اجلديدة واملركبات غري املأهولة ،يف إطار الثورة
الصناعية الرابعة ،تؤثر على جمموعة كاملة من األنشطة ،مثل
الصناعات التحويلية واخلدمات ،والرعاية الصحية ،والتعليم،
والتنمية ،والطاقة املتجددة ،وإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية،
وتكنولوجيا الفضاء ،بل واحلرب .وُيـيَسر التقارب فيما بينها
ظهور املنابر الرقمية واخنفاض تكاليف دخول املبتكرين إليها.
ُ
تغي مرة أخرى وبصورة تامة األعمال التجارية وطرق تفاعل
وهي ّ
الناس مع بعضهم البعض ومع احلكومات.
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وعلى الرغم من أن التكنولوجيا حمايدة ،فإن نشرها واحلصول
على فوائدها ليسا كذلك .ولئن كان مبقدور التكنولوجيات
الناشئة ،من اهلندسة الوراثية والفضاء اإللكرتوين إىل الذكاء
االصطناعي ،أن تغري حياة الناس حنو األفضل ،فإن التفاوت يف
احلصول عليها يؤدي إىل تفاقم أوجه عدم املساواة القائمة وإجياد
خطوط تصدع جديدة .وهناك أيضا شواغل أخرى مرتبطة هبذه
التكنولوجيات اليت يتعني معاجلتها ،مثل أمن الفضاء اإللكرتوين،
وإمكانية اهلجمات اإللكرتونية على البنية التحتية احليوية،
وخصوصية البيانات الشخصية ،واملسائل األخالقية املتعلقة
بالتحوير اجليين وتقادم بعض الوظائف والصناعات .ولكل ثورة
صناعية وتكنولوجية فائزون وكذلك خاسرون فيما بني اجملتمعات
احمللية ،وحىت فيما بني الدول ،وال ميكننا أن نتحمل ذلك اآلن.
ويتطلب تزايد وترية التغري التكنولوجي ونقطة التقائه ،واآلثار
احملتملة اجملهولة على األرواح البشرية واالقتصادات والسياسات،
إجراء مناقشة جادة فيما بيننا مجيعا وخمتلف أصحاب املصلحة
بشأن احلاجة والنطاق احملتملني للتعاون الدويل واحلوكمة يف
بعض اجملاالت .ولذلك ،فإننا نرحب مبناقشة اليوم عن أثر هذا
التغري السريع على حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام .٢٠٣٠
كما أننا نتطلع إىل تلقي تقرير الفريق الرفيع املستوى املعين
بالتعاون الرقمي الذي أنشأه األمني العام.
لقد دأبت اهلند على االعرتاف بقيمة نشر العلم
والتكنولوجيا من أجل حتسني حياة الناس .فمن الثورة اخلضراء
يف األمن الغذائي واالستشعار عن بعد يف جمال الزراعة ومصائد
األمساك إىل احلد من خماطر الكوارث والطاقة النووية ألغراض
الرعاية الصحية ،نواصل االستثمار يف جمال العلم والتكنولوجيا
ألغراض التنمية املستدامة .وميثل استخدام تكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق قفزات نوعية وزيادة
تعميم اخلدمات املالية تغريا حتويليا رئيسيا .وجيري حتقيقه بالربط
بني نظم التعرف على اهلوية الفريدة املستندة إىل البيانات
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البيومرتية ،وفتح احلسابات املصرفية واستخدام اهلواتف الذكية،
وال سيما بالنسبة للفقراء واملهمشني ،بغية تعزيز التوعية وإيصال
اخلدمات احلكومية مع حتسني الشفافية واحلد من الفساد .كما
جيري النشر الفعال ألدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
من أجل حتسني نوعية التعليم وخدمات الرعاية الصحية وكذلك
احلصول عليها ،مبا يف ذلك من خالل التعليم عن بعد والتطبيب
عن بعد .وجيري نشر نظم إدارة املعلومات اجلغرافية لتوفري
املعلومات عن خمزونات املياه واحملاصيل ،وتوافر املوارد الطبيعية
األخرى وإنذار مبكر آين بالكوارث الطبيعية .وما برحنا نؤكد
بصورة متزايدة على نقل املهارات املهنية اليت ميكن أن تساعد
الناس على إجياد فرص عمل مناسبة .وأحد براجمنا الرئيسية هو
اهلند الرقمية ،الذي يسعى إىل استعمال تلك التكنولوجيات يف
جمموعة من القطاعات ،وسد الفجوة الرقمية.
إن التكنولوجيا عامل مساعد مشرتك لتحقيق التنمية
املستدامة والنمو االقتصادي واإلدماج االجتماعي واالستدامة
البيئية .ويف العامل املرتابط ،فإن خماطر تفاوت النمو االقتصادي
والتنمية وتغري املناخ تتسم أيضا بالعوملة .ومن مصلحتنا اجلماعية
أن تتعاون من أجل إتاحة إمكانية االستفادة من التكنولوجيا
بصورة أكثر إنصافا .وجيب املوازنة بني املصاحل التجارية والصاحل
العام .ويف اخلتام ،يتضح األثر التحويلي للتكنولوجيات الناشئة
من أجل حتقيق الصاحل العام ،حىت وإن مل تدرك متاما آثارها
األخرى .وتلك تتطلب مزيدا من املناقشة والتفاهم والشعور
بالتعاون من أجل مصلحتنا اجلماعية.
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تغي اجملتمعات بسرعة متزايدة .وعلى
وغريها من التكنولوجيات ّ
وجه اخلصوص ،ميكن الستخدام الذكاء االصطناعي لتحقيق
إجنازات إمنائية هائلة أن يؤدي إىل نتائج وتغريات جذرية من
النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية تشمل الصناعات
واملستهلكني واحلكومات ومعاهد البحوث ،واهليئات الصناعية،
حتول الزراعة،
واجملتمع ككل .إن التكنولوجيات األحيائية ّ
بينما متهد حبوث التكنولوجيات النانوية السبيل لطرق جديدة
للتشخيص والعالج الطبيني .لكن من الواضح أيضا ،كما قال
العديد من املتكلمني هنا اليوم ،أن التكنولوجيات اجلديدة ميكن
أن جتلب أيضا خماطر معينة ،ال سيما بالنسبة للبلدان النامية،
وقد تساهم يف زيادة الفجوة التكنولوجية حيث تُرتك تلك
البلدان متخلفة عن الركب.
وعلى الرغم من أن دراسة أثر التنمية التكنولوجية عملية
جديدة نسبيا على األمم املتحدة ،فإننا نعتقد أن املنظمة متتلك
بالفعل األدوات الالزمة لذلك .ونعترب املنتدى املتعدد أصحاب
املصلحة املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض
أهداف التنمية املستدامة املعقود حتت رعاية اجمللس االقتصادي
واالجتماعي أنسب منتدى عامليا لتبادل اآلراء حول تأثري
التكنولوجيات اجلديدة على التنمية املستدامة ،فضال عن تقاسم
أفضل املمارسات واخلربات من أجل حتقيق احلد األقصى من
فوائد التغيري ،واحلد من خطر اآلثار السليب ،ومناقشة تنفيذ
الربامج الوطنية واإلقليمية والدولية يف هذا اجملال.

وسنكون مهتمني باحلصول على مزيد من املعلومات
السيد شوماكوف (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :إن التفصيلية بشأن أعمال الفريق الرفيع املستوى املعين بالتعاون
العامل على عتبة حتول كبري ،وهناك طلب متزايد على مناذج الرقمي الذي أنشأه األمني العام.
اقتصادية اجتماعية جديدة ميكنها مواجهة حتديات العوملة وتزايد
ونود أيضا أن نؤكد على أن دراسة آثار التقدم التكنولوجي
الرتابط .إن سرعة التقدم التكنولوجي ،اليت حيفزها االقتصاد ينبغي أال تقتصر على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحللول
الرقمي ،مستمرة يف االزدياد .إن التكنولوجيات الناشئة ،مثل اليت تقدمها ،مثل الذكاء االصطناعي وتقنية سلسلة السجالت
الذكاء االصطناعي ،وإنرتنت األشياء ،والطباعة ثالثية األبعاد املغلقة .ومن الضروري اختاذ هنج أكثر توازنا ومشوال يف حتديد
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التحديات والفرص اليت يتيحها إحراز التقدم العلمي .وعلى
وجه اخلصوص ،جرت مناقشة على أعلى مستويات اجملتمع
الدويل لعدة أعوام اآلن بشأن املسائل ذات الصلة بإنشاء نظام
صناعي جديد يستند إىل التكنولوجيا املستوحاة من الطبيعية
واملتقاربة .ونعتقد اعتقادا راسخا أننا على وشك اختاذ قفزة كبرية
إىل األمام يف جماالت العلوم املادية وحبوث اجلينات اليت سنخرج
منها وحنن على مستوى جديد يف استحداث تلك التكنولوجيا
وتنفيذها .وبشكل أساسي ،يعين ذلك أن إجراء البحوث
الواسعة املتعددة التخصصات يكمن يف صلب العلوم الرياضية
والفيزيائية والبيولوجية واملعلوماتية واملعرفية والعلوم األخرى.
السيد لوبير (سويسرا) (تكلم بالفرنسية) :يود الوفد
السويسري أن يشكر املكسيك على التزامها هبذا البند من
جدول األعمال وعلى دورها القيادي يف تشجيع املناقشة بشأن
أحد املواضيع الرئيسية يف عصرنا.
إن الطريقة اليت نستخدم هبا التكنولوجيا اجلديدة مبا يعود
بالنفع على اجلميع ،بل أيضا الكيفية اليت نفكر ونعمل هبا
لتحقيق تعاون رقمي أكرب وأكثر انتظاما ،ستكون حامسة يف بناء
مستقبلنا .لقد حققت الرقمنة العديد من التطورات اإلجيابية يف
حياة ماليني البشر خالل العقدين املاضيني .ومع ذلك ،فإن
التكنولوجيا حبد ذاهتا ليست جيدة وال سيئة؛ فما نصنعه هبا هو
الذي حيدد صفاهتا .إننا منر بنقطة حتول حامسة ،حيث يشعر
املواطنون واألعمال التجارية والسياسيون بقلق متزايد حيال
بعض أكثر جوانب الرقمنة تعقيدا.
وفيما يتعلق بتدخل احلكومة وتنظيم الرقمنة ،ترى سويسرا
أن من األمهية مبكان اتباع هنج يفضي إىل االبتكار .إن الرقمنة
ال تقتصر على الربط بني الناس واألشياء .فهي أيضا تربط
بني اجملاالت املختلفة للسياسات العامة اليت ظل يتم تناوهلا
تقليديا مبعزل عن بعضها البعض .ويف العامل الرقمي ،علينا أن
نأخذ بعني االعتبار تلك العمليات للرتابط مبعاجلة القضايا
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بصورة مشرتكة ،مثل تيسري وصول اجلميع إىل اإلنرتنت وتنظيم
األسواق وإمكانات الرقمنة ملساعدتنا على حتقيق أهداف
التنمية املستدامة .ويف ذلك الصدد ،يود وفد بلدي أن يشكر
الرئيسة على عقد اجتماع غري رمسي للجمعية ملناقشة تأثري التغري
التكنولوجي السريع على حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
لقد مجع منتدى األمم املتحدة إلدارة اإلنرتنت لعام
 2017اجلهات الفاعلة الرئيسية من اجملتمع الدويل يف جنيف.
ويف دورة رفيعة املستوى بشأن مستقبل احلوكمة الرقمية العاملية،
استمعنا للعديد من أصوات جمموعات املصاحل املختلفة ،مبا
يف ذلك القطاع اخلاص ،وهي تدعو إىل زيادة مستوى التعاون
الذي من شأنه أن يضع األسس إلنشاء فضاء رقمي مستقر
وجدير بالثقة بصورة أكرب .ولذلك السبب ترحب سويسرا
ترحيبا حارا بإطالق األمني العام للفريق الرفيع املستوى املعين
بالتعاون الرقمي .وحنن على ثقة بأن الفريق ،الذي يتألف من
أعضاء بارزين من خلفيات خمتلفة ،سيقدم أفكارا ملموسة بشأن
الكيفية اليت ميكن هبا للعديد من اجلهات الفاعلة يف احلوكمة
الرقمية أن تتعاون بشكل أكثر إجيابية وفعالية لكي نتمكن مجيعا
من االستفادة بشكل أفضل من الفرص اليت تتيحها الرقمنة.
ويف ذلك الصدد ،فإننا أيضا نعتقد اعتقادا جازما أن التعاون
بني أصحاب املصلحة املتعددين يكتسي أمهية بالغة وأن منتدى
إدارة اإلنرتنت يضطلع بدور رئيسي يف التعاون الرقمي يف الوقت
احلاضر ويف املستقبل .وتتطلع سويسرا إىل منتدى هذا العام،
الذي سيعقد يف باريس يف تشرين الثاين/نوفمرب.
وأخريا ،وكما قد تعلم اجلمعية ،فإن الفريق الرفيع املستوى
املعين بالتعاون الرقمي قبل وقت قصري للغاية وجه نداء إىل
اجلمهور من أجل تعليقات على اجلوانب الرئيسية للتعاون
الرقمي ،وال سيما القيم واملبادئ واآلليات اليت على احملك .وتود
سويسرا أن تشجع على املشاركة الفعالة يف ذلك املسعى ويف
أعمال الفريق الرفيع املستوى بصفة عامة.
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أوال ،جيب أال نقلل من أمهية توثيق القيم اليت تنظم اجملال
السيد الشمسي (اإلمارات العربية املتحدة) :أود أن
أشكر رئيسة اجلمعية العامة على عقد هذا االجتماع اليوم .التكنولوجي يف األمم املتحدة ،حيث أن آثار التغيري التكنولوجي
وأود كذلك أن أشكر املتكلمني ومعدي التقرير على توجيهاهتم السريع على التنمية املستدامة تتعلق يف األصل بالقيم األساسية
اليت نريد أن تنظم جمال التكنولوجيا.
وإسهاماهتم.
فعلى سبيل املثال ،جيب أن نسأل أنفسها عما إذ ما كانت
كما أود أن أعرب عن تقدير اإلمارات العربية املتحدة لكافة
اجلهود اليت يبذهلا األمني العام يف املواضيع اإلمنائية املستجدة اليت التطور التكنولوجي واستخداماته يقربنا من حتقيق هدفنا يف
من بينها التكنولوجيا والتعاون الرقمي .كما نرحب باالسرتاتيجية القضاء على الفقر أو توفري التعليم وحماربة تغري املناخ وحتقيق
غريها من أهداف التنمية املستدامة.
اليت أطلقها حول تعاون املنظمة مع التكنولوجيا احلديثة.
ولإلجابة عن هذه التساؤالت على اجملتمع الدويل االتفاق
وتدعم دولة اإلمارات بقوة النشاط املتعدد األطراف يف
الربط بني التكنولوجيا وأهداف التنمية املستدامة ،وخباصة فيما على اآلليات والقيم اليت سنرتكز عليها إلدارة التكنولوجيا وتقييم
يتعلق بالتكنولوجيا الناشئة أو املستجدة .فإذا ما طمحنا إىل استخداماهتا.
حتقيق اهلدف اهلام لرئيسة اجلمعية العامة واملتمثل يف جعل األمم
ثانيا ،جيب االستفادة من كال القطاعني العام واخلاص عند
املتحدة مهمة لكل الناس ،فإنه جيب على األمم املتحدة أن السعي لتوظيف التكنولوجيا يف خدمة أهداف التنمية املستدامة.
تستبق القضايا اليت ستؤثر على مسرية التنمية.
ولضمان قيام منظمة األمم املتحدة بدور مؤثر يف هذا
وتؤمن دولة األمارات بأن التغري التكنولوجي السريع إحدى اجملال ،فإننا حنتاج إىل دعوة القطاع اخلاص إىل املشاركة يف
القضايا اليت تؤثر على التنمية ،وخباصة وأن الذكاء االصطناعي املنتديات واالجتماعات اليت تُعقد يف هذا الصدد ،وذلك إلعطاء
أصبح مصدرا للتفاؤل والقلق يف الوقت نفسه يف عاملنا اليوم .الشركاء واملؤسسات املنرب املناسب إلثراء النقاش حول توظيف
وهلذا السبب بالتحديد ،عينت حكومة بالدي يف العام التكنولوجيا .فعلى سبيل املثال ،إن آلية مكافحة اجملاعات اليت
املاضي أول وزير يف العامل للذكاء االصطناعي .وكذلك عينت أُطلقت خالل اجلزء الرفيع املستوى للجمعية العامة يف دورهتا
وزيرا للعلوم املتقدمة ،كما أننا فخورون يف دولة اإلمارات بتسمية الثالثة والسبعني ،هي مثرة تعاون خمتلف املؤسسات واملنظمات
معايل حممد عبد اهلل اجلرجاوي وزير شؤون جملس الوزراء واملستقبل هبدف التنبؤ مبخاطر حدوث اجملاعات والتعامل معها عرب
استخدام التكنولوجيا والذكاء االصطناعي .وهذا مثال على
بدولة اإلمارات ضمن الفريق الرفيع املستوى للتعاون الرقمي.
كما أننا أيضا فخورون باستضافة إمارة ديب للمنتدى الشراكات اليت نأمل أن نرى املزيد منها.

وثالثا ،علينا العمل وبصورة عاجلة للتعامل مع ما يُسمى
العاملي للبيانات يف األسبوع املقبل ،الذي ستشارك فيه السيدة
أمنية حممد نائبة األمني العام لألمم املتحدة .كما أننا يف دولة الفجوة التكنولوجية ،حيث تشري التقارير إىل أن أكثر من نصف
اإلمارات ملتزمون مبواصلة متكني أنفسنا والنظم العاملية من إدارة سكان العامل غري مرتبطني باإلنرتنت .وبالتايل ،هم حمرومون مما
تتيحه هذه التكنولوجيا من إمكانيات يف التعليم واالتصال .كما
التكنولوجيا وضمان استخدامها كقوة خري للبشرية.
يؤدي هذا إىل انقطاعهم عن التطورات الالحقة يف العامل الرقمي
ويف ضوء جتربتنا ،يسرنا أن نسهم باملالحظات التالية.
والتكنولوجيا وختلفهم عن األنشطة التنموية احلديثة.
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وختاما ،تتطلع دولة اإلمارات إىل مواصلة العمل مع الدول
األعضاء واألمم املتحدة ومع مجيع اجلهات املعنية من أجل
حتقيق أهدافنا املرجوة.

والكوكب .ومن أجل حتقيق التنمية املستدامة ،من املهم للغاية
مواءمة هذه الثورة مع النمو االقتصادي واإلدماج االجتماعي
ومحاية البيئة .فجميع هذه العناصر مرتابطة ،وهي ذات أمهية
حيوية لرفاه األفراد واجملتمعات .وبروين دار السالم تدرك ذلك.
وقد أكد صاحب اجلاللة السلطان احلاج حسن البلقية معز
الدين والدولة ،سلطان بروين دار السالم ،مؤخرا أن البلد يشهد
الثورة الصناعية الرابعة ،حيث تغري التكنولوجيا الرقمية طريقة
حياتنا وعملنا .وتتطلب االستجابة هلذه الثورة مشاركة مجيع
أصحاب املصلحة ،من القطاعني العام واخلاص فضال عن
اجملتمع احمللي ،بغية دعم تنمية األمة تنمية قائمة على املعرفة.

األحيائية وعلوم املواد وختزين الطاقة واحلوسبة الكمية وغريها
من التكنولوجيات تعيد تعريف الصناعات وتطمس احلدود
التقليدية وختلق فرصا جديدة .وأصبح ذلك يُعرف باسم الثورة
الصناعية الرابعة أو الصناعة  .4.0وتتمثل القوة الدافعة هلذه
الثورة يف البيانات الرقمية وإمكانية االتصال اإللكرتوين والنظم
اإللكرتونية .وهي تنطوي على إمكانية إجياد فرص جديدة
مذهلة ،ويف بعض األحيان ،ال ميكن تصورها ملباشرة األعمال
التجارية لألشخاص الذين يتصفون باالبتكار واملرونة.

والتعليم عنصر أساسي يف االسرتاتيجية الوطنية من أجل
تزويد شبابنا باملعارف واملهارات الالزمة كي يتمكنوا من املسامهة
بشكل إجيايب يف النمو الوطين .وهناك استعراض وحتسني
مستمران لنظامنا التعليمي ككل ،بداء من التعليم األساسي إىل
التعليم العايل من خالل التدريب املهين املستمر .واهلدف من
ذلك ضمان استمرار تدفق املهارات ذات الصلة ،مع الرتكيز
بوجه خاص على العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات.
وعالوة على ذلك ،وكما أُعلن يف اجمللس التشريعي يف وقت
سابق من هذا العام ،فإن وزارة التعليم تركز بشدة على حتسني
نوعية التعليم على مجيع املستويات .ويشمل ذلك الرتكيز على

السيدة أحمد رافي (بروين دار السالم) (تكلمت
باإلنكليزية) :نضم صوتنا إىل املتكلمني اآلخرين اليوم يف
االعرتاف على النحو الواجب بالدور احليوي للعلم والتكنولوجيا
واالبتكار يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة .ويف البداية ،نود
االعرتاف بقيمة املناقشات بشأن هذا املوضوع من خالل خمتلف
املنابر القائمة ،وال سيما املنتدى املتعدد أصحاب املصلحة املعين
بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية
وبالنسبة لربوين دار السالم ،فإن رؤيتنا الوطنية لعام
املستدامة واللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض
 ٢٠٣٥تطمح إىل هتيئة جمتمع جيد التعليم وذي مهارات عالية
التنمية.
وعلى الرغم من وجود هذه املنتديات ،نرى جدوى يف وحتسني نوعية احلياة وإىل بناء اقتصاد مستدام ودينامي .ومن
اغتنام كل فرصة ساحنة لتعزيز فهمنا ألثر التغري التكنولوجي أجل تسخري وجين فوائد الفرص اليت تتيحها الثورة الصناعية
السريع على حتقيق أهداف التنمية املستدامة ولتبادل املعارف الرابعة ،واليت من املتوقع أن تتجلى على مدى السنوات العشر
وأفضل اخلربات يف معاجلة التحديات املُحتمل أن ترتتب على إىل العشرين املقبلة ،لصاحل جمتمعها وصناعاهتا ،تعمل بروين
التكنولوجيات .إن أوجه التقدم املتزامنة وغري املسبوقة يف دار السالم ملواءمة اسرتاتيجياهتا الوطنية وما يتصل هبا من نظم
جماالت الذكاء االصطناعي والتحكم اآليل وإنرتنت األشياء إيكولوجية كي يتمكن البلد من التكيف والتطور مع احلقائق
واملركبات ذاتية القيادة والطباعة الثالثية األبعاد والتكنولوجيا الراهنة.

وتتطلب التنمية املستدامة تضافر اجلهود الرامية إىل بناء
مستقبل مستدام وشامل للجميع وقابل للتكيف لصاحل البشر
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تعزيز نوعية التدريس والتعلم مبا يتالءم مع جمموعة املهارات اليت
يتطلبها القرن احلادي والعشرون .ويف الوقت نفسه ،نأمل أيضا
أن يسهم “مركز التعلم مدى احلياة” يف إجياد قوة عاملة ماهرة
للغاية من أجل بناء جمتمع قائم على املعرفة ،على النحو املتوخى
يف رؤية عام  ٢٠٣٥وما بعدها.
ولكفالة دعم هياكل اإلدارة والسياسات والقوانني واللوائح
للنهوض بالصناعات القائمة وإجياد صناعات جديدة ،أصدرت
بروين دار السالم كتابا أبيض وطنيا يتعلق بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت للفرتة  .٢٠٢٠-٢٠١٦ويروج الكتاب األبيض
السرتاتيجية رقمية وطنية ،تؤدي يف سياقها تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت دورا بوصفها حمرك النمو االقتصادي لربوين يف
املستقبل ،وهو يركز على القطاعات الرئيسية الستة ،أال وهي،
الطاقة والصحة والنقل واخلدمات والتعليم واحلكومة اإللكرتونية.
ومن شأن رفع مستوى اهلياكل األساسية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بدرجة كبرية إجياد نظام سريع وآمن وموثوق بالقدر
الكايف لدعم مئات الباليني من األجهزة الصناعية العاملية اليت
ستكون متصلة بالشبكة العاملية إلنرتنت األشياء الصناعية.
وباإلضافة إىل ذلك ،جيري تطوير آلية دعم ستسمح للمؤسسات
الصغرية واملتوسطة باالستفادة من االقتصاد الرقمي ،من خالل
التجارة اإللكرتونية على سبيل املثال ،بدءا من أمن الفضاء
اإللكرتوين إىل الدفع اإللكرتوين .وتوجه بروين دار السالم
جهودها لتنويع اقتصادها ،حيث جرى حتديد التصنيع يف العديد
من القطاعات واالقتصاد الرقمي بوصفهما جمموعات للتنمية
وأولويات جلذب االستثمار األجنيب املباشر على السواء.
وإضافة إىل ذلك ،تواصل بروين دار السالم إقامة صالت
باالقتصاد العاملي عن طريق تعزيز التعاون االقتصادي ،والذي
يشمل بناء القدرات واملساعدة التقنية .ويتضح ذلك من خالل
مشاركتنا يف خمتلف املنابر ،مثل منظمة التجارة العاملية ورابطة
التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ ورابطة أمم جنوب شرق
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آسيا ،اليت تدعم اجلهود الرامية إىل تيسري التجارة واالستثمار،
وكذلك مشاركتنا يف خمتلف اتفاقات التجارة احلرة املتعددة
األطراف ،مثل االتفاق الشامل واملرحلي من أجل شراكة احمليط
اهلادئ ،املوقع يف وقت سابق من هذا العام ،والشراكة اإلقليمية
االقتصادية الشاملة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ،اليت جيري
التفاوض بشأهنا حاليا .ويكفل ذلك لنا زيادة إمكانية الوصول
إىل األسواق ويعزز الروابط التجارية مع شركائنا ،وهو أمر أساسي
فيما هنيئ أنفسنا لالستفادة من الفرص احملتملة للثورة الصناعية
الرابعة وللتكيف مع التغريات السريعة اليت ستحدثها هذه الثورة.
يف اخلتام ،ستواصل بروين دار السالم التشديد على ضرورة
تبين التغيريات التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة ،وال سيما
صلتها بالتنمية املستدامة ،والتكيف معها .وهذا جزء ال يتجزأ
من التزامنا بتحقيق أهداف التنمية املستدامة والتقريب بني
شعوبنا وكوكبنا.
السيدة فورمان (إسرائيل) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن
أشكر األمني العام املساعد هوتشيلد والرئيس املشارك للمنتدى
املتعدد أصحاب املصلحة املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا
واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة على إحاطتيهما
اإلعالميتني املثريتني لالهتمام وحسنيت التوقيت.
وأود أيضا أن أشكر املكسيك على مبادرهتا يف العام
املاضي باقرتاح إدراج بند “أثر التغري التكنولوجي السريع على
حتقيق أهداف التنمية املستدامة” على جدول األعمال ،حيث
أنه يتيح منربا ملناقشة هذا املوضوع والرتويج له .ويسر إسرائيل
أن تكون جزءا من جمموعة األصدقاء املعنية بالتغري التكنولوجي
السريع ،اليت أنشأهتا املكسيك .وقد قمنا بدور نشط ودعمنا
القرار املكسيكي (القرار  )٢٤٢/٧٢يف إطار هذا البند خالل
الدورة الثانية والسبعني ،وسنشارك مرة أخرى يف الصيغة احملدثة
ملشروع القرار خالل هذه الدورة.
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إن إسرائيل يف طليعة االبتكار التكنولوجي على الصعيد
العاملي .ويف كل يوم ،يعيد اإلسرائيليون والشركات اإلسرائيلية
تعريف ما هو ممكن .وما كان بالكاد يتصور باألمس أصبح
بني أيدينا اليوم .إنه حتد ،ولكنه كذلك فرصة .وقد صارت
وترية التغيري اآلن سريعة إىل درجة أننا صرنا نعتمد على خمتصني
للمساعدة يف توجيه قراراتنا املتعلقة بالسياسات .ونرحب ،يف
ذلك الصدد ،بإنشاء فريق األمني العام الرفيع املستوى املعين
بالتعاون الرقمي يف وقت سابق من هذا العام .وتفخر إسرائيل
بتعيني كريا رادنسكي ،وهي مواطنة إسرائيلية ،يف الفريق الرفيع
املستوى ،وهي واحدة من أصغر أعضائه .وللسيدة رادنسكي
سجل رائع من اإلجنازات .فمن بني إجنازات السيدة رادنسكي،
أهنا طورت نظاما حسابيا ميكنه أن يتعرف على عالمات اإلنذار
املبكر للتنبؤ بأحداث عاملية ،من قبيل أعمال الشغب واألوبئة.
وتدعم إسرائيل عمل فريق األمني العام دعما تاما ،وتتطلع إىل
تقريره النهائي.
وأود أن أهنئ اليابان واملكسيك على قيادهتما للمنتدى
املتعدد أصحاب املصلحة املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا
واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة .فالعلم والتكنولوجيا
واالبتكار تتطلب شراكة وتعاونا ميكن أن توفرمها شبكات
أصحاب املصلحة املتعددين .والتعليم حيوي ملواجهة عامل سريع
التغري .وإعداد الشباب للتغري التكنولوجي السريع أمر أساسي.
وحنن حباجة إىل متكني الشباب وتزويدهم باألدوات واملهارات
ليكونوا عوامل للتغيري .فإحدى املؤسسات اإلسرائيلية الناشئة،
على سبيل املثال ،تعلم الفتيات والفتيان الصغار أساسيات
الربجمة عن طريق اللعب ،باستخدام الطوب لبناء الروبوتات.
وهناك حاجة إىل اإلبداع وروح املبادرة لكفالة تزويد مجيع
الفتيات والفتيان باملهارات ،لالستفادة من التغري التكنولوجي،
وقيادته ،يف هناية املطاف.
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فرصا جديدة كانت تفتقر إليها يف السابق .ويشمل ذلك إمكانية
احلصول على العديد من اخلدمات ،مثل التمويل والصحة
والتعليم واألمن .إن التكنولوجيا تؤثر على كل جانب من
جوانب حياتنا اليوم ،ولكن جيب أن نتذكر أن التكنولوجيا أداة
يف خدمة الناس .واخليار مرتوك لنا لكفالة استخدام التكنولوجيا
إلحداث تغيري إجيايب من أجل املساعدة على حتويل العامل إىل
مكان أفضل وحتقيق خطة التنمية املستدامة لعام .٢٠٣٠
السيد مارغاريان (أرمينيا) (تكلم باإلنكليزية) :ترحب
أرمينيا بعقد جلسة اليوم وباإلحاطات اإلعالمية اليت قدمت
خالل اجللسة العامة غري الرمسية يف وقت سابق اليوم .إن
هذه اجللسة تتيح فرصة جيدة للتفكري يف الدور التحويلي
للتكنولوجيات اجلديدة ،اليت عملت مبثابة احملرك األساسي
للتغيري ،من خالل تعزيز إمكانية جعل اجملتمعات أكثر مشوال
وتشاركية .وهي كذلك اجملال الذي يبني بوضوح التقدم األبرز
الذي أحرزناه مجيعنا طوال عملية االنتقال من األهداف اإلمنائية
لأللفية إىل أهداف التنمية املستدامة .ونرحب بإيالء األمني العام
األولوية للتكنولوجيات اجلديدة وبإنشاء الفريق الرفيع املستوى
املعين بالتعاون الرقمي .ونرحب كذلك باسرتاتيجية األمني العام
لألمم املتحدة بشأن التكنولوجيات اجلديدة من أجل تعزيز
التنسيق والفعالية يف مجيع مناحي عمل وكاالت األمم املتحدة.

إننا ملتزمون يف أرمينيا بتسخري التكنولوجيات اجلديدة
إلنشاء منابر تقوم على املعرفة للتعجيل بتنفيذ أهداف التنمية
املستدامة .ونعتمد ،يف القيام بذلك ،على رأس مالنا البشري
عن طريق إيالء أولوية عالية لتزويد الشباب يف مجيع أحناء البلد
بالتدريب الرقمي وإمكانية الوصول إىل تكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت كوسيلة للتمكني وبناء القدرات .ويشكل مركز
تومو للتكنولوجيات االبتكارية ،الذي أنشئ يف أرمينيا ،مثاال
و املرأة جزء ال يتجزأ من ذلك التغيري ،وجيب أال تتخلف للربنامج التعليمي اإلبداعي الذي جيد فيه آالف املراهقني فرصة
عن الركب .وميكن للتكنولوجيا أن توفر للنساء والفئات املهمشة للتعرف على التكنولوجيات اجلديدة من خالل تعلم أحدث
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اإلمكانيات الرقمية عمليا .ويتوسع مركز تومو اليوم خارج
املنطقة ،بفتح مراكز جديدة يف باريس وبريوت وموسكو وتريانا،
لتمكني الطلبة الشباب من تشغيل أحدث األدوات الرقمية
وتعلم واستكشاف الفرص يف بيئة إبداعية.

باستخدام التكنولوجيات اجلديدة حتقيقا للمنفعة العامة .وحنن
حريصون على التشجيع على املزيد من املناقشات بشأن دور
التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار يف دعم املشاريع ذات اآلثار
االجتماعية والبيئية ،األمر الذي يتسم بأمهية خاصة يف حالة
البلدان ذات الدخل املتوسط األدىن .وحنن ملتزمون التزاما تاما
بتعزيز التكنولوجيات واالبتكارات يف سياساتنا الوطنية والعاملية،
وقد تبنيناها كربامج ذات أولوية.

وتظل األمم املتحدة ،من خالل منابرها املختلفة ،شريكا
هاما يف املساعدة على تعزيز إفساح اجملال لألفكار اجلديدة
واإلبداع فيما يتجاوز العمليات التنموية التقليدية .وقد شرعنا
يف وضع برامج وطنية ،بالتعاون مع فريق األمم املتحدة القطري،
مع الرتكيز على األثر القوي لإلصالح واالبتكار يف النهوض
بالتنمية الذكية .وميثل خمترب أرمينيا الوطين البتكارات أهداف
التنمية املستدامة مبادرة مشرتكة بني حكومة أرمينيا وبرنامج
األمم املتحدة اإلمنائي للمساعدة يف التعجيل بتنفيذ أهداف
التنمية املستدامة .ومن بني أولويات املخترب النظر يف سبل تطبيق
التكنولوجيا احلديثة ،مبا يف ذلك الذكاء االصطناعي والبيانات
الضخمة ،يف معاجلة قضايا السياسة العامة.

وأود اآلن أن أعرب عن موقف غواتيماال بشأن أثر التغري
التكنولوجي السريع على حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
أوال وقبل كل شيء ،نشكر الوفود اليت سامهت يف إدراج هذا
املوضوع على جدول أعمال األمم املتحدة والرتويج له ،ونثين
بصفة خاصة على جهود اليابان واملكسيك ،اللذين أسهما جزئيا
يف وضع هذه املسألة على صدارة املسائل الناشئة يف مناقشات
منظمتنا .ونعتقد أن التغري التكنولوجي السريع ،مبا يف ذلك
التغيري اهلائل ،يزداد أمهية بالنسبة جلميع البلدان ،وال سيما على
السبيل املؤدي إىل االلتزام خبطة التنمية املستدامة لعام ،٢٠٣٠
نظرا إىل أنه سيؤثر على العديد من العوامل اليت تؤثر على إحراز
التقدم يف االلتزام بكل هدف من أهداف التنمية املستدامة.

وأرمينيا بلد به معدل عال لالخرتاق اإللكرتوين وبه
قطاع حيوي لتكنولوجيا معلومات تستخدم إمكانات
اجملتمع التكنولوجي وصالت الشتات .وكذلك يتم استخدام
التكنولوجيات اجلديدة ،مبا يف ذلك التكنولوجيات الرقمية،
السيد كاستانييدا سوالريس (غواتيماال) (تكلم
بشكل متزايد من أجل حتسني كفاءة اخلدمات العامة والعمليات باإلسبانية) :نود أوال أن نشيد بالبيانني اللذين أدىل هبما كل
احلكومية اليومية .وحتقيقا لتلك الغاية ،شرعت حكومة أرمينيا من وزير خارجية مجهورية إستونيا ،السيد سفني ميكسر ،ووزير
يف برنامج عمل رقمي يهدف إىل حتويل اقتصاد أرمينيا إىل خارجية املكسيك ،السيد لويس فيديهاراي كاسو.
اقتصاد مبين على التكنولوجيا العالية وابتكاري املنحى.
وقبل تناول املوضوع الذي مجعنا هنا بعد ظهر هذا اليوم،
وقد استضافت أرمينيا مؤمتر قمة املنظمة الدولية
نعرب عن تقديرنا للدعوة اليت وجهها السيد فيديهاراي كاسو
للفرانكوفونية األسبوع املاضي يف يريفان ،عاصمة أرمينيا .وقد
بشأن االهتمام الذي ينبغي أن يوىل لظاهرة اهلجرة ،وإعطاء
كان أحد املواضيع الرئيسية للمؤمتر “الفرانكوفونية الرقمية”،
األولوية حلقوق اإلنسان ومحاية املهاجرين ،اليت تشكل أمرا
الذي ركز على دعم إشراك الشباب واملرأة وإمكانية الوصول إىل
أساسيا عندما يتعلق األمر مبعاجلة شاملة ألسباب اهلجرة.
التكنولوجيات الرقمية.

ويعطينا سجل إجنازاتنا ثقة مبواصلة السري على طريق املزيد
إن نسبة كبرية من املشكلة تكمن يف وضع السياسات
من االبتكار ،إذ نستكشف املزيد من اجملاالت إلجراء التجارب اليت تتسق مع التحديات اليت يطرحها التغري التكنولوجي السريع
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ترتبط بنقص املعلومات ،باإلضافة إىل الغموض الذي نتوقع (القرار  )٢٤٢/٧٢بشأن هذا املوضوع أو إتاحة الفرصة لنا
به اآلثار اإلجيابية والسلبية لتطبيق التكنولوجيات اجلديدة يف لتبادل أفكارنا حول هذه املسألة قيد املناقشة هنا اليوم.
جمتمعاتنا واقتصاداتنا وبيئتنا ،بل وحياتنا السياسية .وذلك
إن التكنولوجيا الرقمية ذات إمكانات هائلة للنهوض
هو السبب يف أننا نقدر كثريا عمل آلية تيسري التكنولوجيا بالتنمية املستدامة .والتكنولوجيات اجلديدة ميكن أن تزيد من رفاه
وفريقها العامل املشرتك بني الوكاالت املعين بالعلم والتكنولوجيا الشعوب يف مجيع أحناء العامل ،لكن هذه التغريات السريعة تثري
واالبتكار ،الذي  -باإلضافة إىل املسامهة يف احلوار الواسع حتديات جديدة أيضا .ولذلك ،من املهم أن ندرس بعناية دور
النطاق بشأن هذه املسألة ،األمر الذي يساعدنا على فهم التكنولوجيا الرقمية الذي ميكن أن تؤديه يف التنمية املستدامة،
الفوائد وأوجه الضعف واملشاكل  -يقدم لنا عناصر مفيدة يف بينما نزيد من وعينا مبجموعة التحديات اجلديدة اليت تنشأ
مواجهة التحديات الناشئة عن هذه املسألة.
عنها .ولتوضيح ذلك مبثال ،حنتاج إىل مواصلة اختاذ خطوات
واملعلومات اليت يعول عليها متكننا من حتديد أسباب اآلثار لسد الفجوات الرقمية  -مبا فيها الفجوة الرقمية اجلنسانية  -اليت
غري املرغوب فيها أو تصحيح تلك السياسات اليت كانت هلا آثار قد تطرأ .وما مل حيدث ذلك ،فإننا خناطر باإلسهام يف تفاوت
خارجية سلبية ،بسبب االفتقار إىل التخطيط اجليد والتحليل .النمو وتزايد عدم املساواة.

مثال على ذلك اخلطاب املألوف ،لكن اخلاطئ،
للسياسات االقتصادية الوطنية الذي يسعى لتشويه صورة التجارة
احلرة بإعالن أن فقدان الوظائف يسببه املهاجرون ،فاألمر ليس
كذلك .ووفقا للمدير العام ملنظمة التجارة العاملية ،السيد روبرتو
أزيفيدو ،فإن  ٨٠يف املائة من الوظائف اليت فقدت يعزى إىل
استخدام التكنولوجيات اجلديدة .ويشري هذا املثال إىل أن
الوضوح واليقني بشأن أسباب وآثار سياساتنا العامة ميكننا من
حتديدها بشكل أفضل واحلد من آثارها السلبية.

إن آليات التعاون اإلمنائي الدويل اليوم مل تُنشأ بطريقة
تسمح لنا بالتعامل بشكل مالئم مع التغري السريع يف
التكنولوجيا .ومؤخرا ،أعلن البنك الدويل أننا لن نبلغ أهدافنا
للتنمية املستدامة إن مل نستخدم الرقمنة والتكنولوجيا اجلديدة
بشكل فعال .وبالتايل ،حنتاج إىل سد الفجوات املعرفية ،وتعزيز
التعاون املتعدد التخصصات على نطاق منظومة األمم املتحدة
يف هذا امليدان حبيث ال تواكب منظومتنا اإلمنائية التحديات
املصاحبة للتكنولوجيات اجلديدة وتستجيب هلا فحسب ،بل
وتسخر الفرص املهمة اليت قد تنشأ وتكشف عنها أيضا.

ويف هذا الصدد ،جيب التعجيل بتعزيز املعرفة بالتكنولوجيات
وإنشاء األمني العام للفريق الرفيع املستوى املعين بالتعاون
وأثرها على حياتنا اليومية .ولذلك ،نؤيد هذه املبادرة وآلية تيسري
التكنولوجيا ،وسنؤيد مشروع القرار بشأن هذه املسألة البالغة الرقمي واالسرتاتيجية املتعلقة بالتكنولوجيات اجلديدة يبني أن
األمهية الذي سيقدم إىل اجلمعية العامة للنظر فيه خالل الدورة األمم املتحدة تضع هذا املوضوع على رأس جدول أعماهلا.
وحنن نرحب هبذه املبادرات اهلامة ،ونتطلع إىل متابعة تقدمها
احلالية.
السيد هاتريم (النرويج) (تكلم باإلنكليزية) :أوال ،أود أن على الدرب ،فضال عن تنفيذ توصيات الفريق يف غضون تسعة
أعرب عن امتناين للمكسيك على الدفع هبذا املوضوع البالغ أشهر .ويسرنا أن يكون وزير التنمية الدولية ،معايل السيد
األمهية إىل املقدمة ،سواء من خالل تقدمب قرار وثيق الصلة نيكوالي أسرتوب ،ضمن أعضاء فريق األمني العام ،الذي
ستستفيد توصياته من اخلربة والدراية الواسعتني من القطاعني
26/29

1832540

18/10/2018

العام واخلاص واجملتمع املدين واألوساط األكادميية واجملتمع
التقين .وتأيت عضوية الوزير يف هذا الفريق إثر إطالق اسرتاتيجية
نروجيية للرقمنة والتكنولوجيا يف جمال التعاون اإلمنائي الدويل
للنرويج مؤخرا .وجتربتنا الوطنية علمتنا أن الكثري من الشركات
واملنظمات ذات الكفاءة التكنولوجية الغنية على استعداد
للمسامهة ،ولكن جهودنا واسرتاتيجياتنا اإلمنائية ستستفيد من
هنج أكثر انتظاما موجه حنو حتقيق األهداف.
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خطاب كندا أمام اجلمعية العامة خالل األسبوع الرفيع املستوى
(انظر  ،)A/73/PV.16تكلمنا عن ضرورة استكشاف سبل
جديدة لتسيري األمور .فالتقيد بالنهج القدمية لن يساعدنا يف
حتقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لعام  .٢٠٣٠وهناك
إمكانات كبرية يف جمال التكنولوجيات املسببة لتغيريات جذرية
لتطوير هنج جديدة وتطلعية للنهوض خبطة.٢٠٣٠
وفوائد التكنولوجيات املسببة لتغيريات جذرية يف جمال
التنمية قد تكون عميقة ،ولكن التقنيات الناشئة ال توجد يف
فراغ .وميكنها ،بوترية سريعة ،أن تزيد من تفاقم وتكرار التفاوتات
القائمة ،والتحيزات واألفكار املسبقة اليت تكون منهجية يف
السياقات اليت يتم فيها تطويرها ونشرها .وبينما نقوم بتسخري
إمكانات التقنيات الناشئة ،من األمهية مبكان التأكد من أن
الطرق اليت نفعل هبا ذلك تدعم اإلدماج االقتصادي واجملتمعي.

وميكنين القول أن األمر نفسه ينطبق هنا يف األمم املتحدة.
وعلى سبيل املثال ،يف آلية تيسري التكنولوجيا ومنتدى العلم
والتكنولوجيا واالبتكار ،يقدم لنا عدد يتزايد باطراد من األمثلة
املثرية للتكنولوجيات اجلديدة وكيف ميكن أن تكون بناءة من
أجل حتقيق أهداف فردية للتنمية املستدامة  -وكذلك عدة
أهداف يف نفس الوقت .وهدف اليوم ومستقبلنا هو هتيئة حياة
وفرص أفضل للمزيد من الناس على هذا الكوكب وعدم ختلف
واملساواة بني اجلنسني من األولويات القصوى لكندا ،وحنن
أحد عن الركب .ولبلوغ ذلك اهلدف ،حنتاج إىل االستفادة من ننظر يف سبل االستفادة من مزايا التقنيات املسببة لتغيريات
بنك املعارف اهلائلة املوجود وحتويل التحديات إىل فرص.
جذرية .ويشمل ذلك معاجلة جمموعة متنوعة من املسائل  -مثل
وامسحوا يل أن أختتم بياين بالقول إن الدول األعضاء الوصول املتكافئ للمرأة إىل رأس املال واألسواق والتكنولوجيا
ميكنها أن تعول على دعم النرويج والتزامها بشأن هذا املوضوع الرقمية وخدمات تطوير األعمال التجارية  -فضال عن متكني
اهلام .ونتطلع إىل مواصلة هذه املناقشة اهلامة يف األمم املتحدة .املرأة ومشاركتها الكاملة يف عمليات القيادة وصنع القرار .واحلد
السيد جان (كندا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أبدأ من احلواجز اليت تواجهها املرأة والنهوض بتمكني املرأة والفتاة
بتوجيه الشكر إىل املكسيك الختاذها هذا الدور الريادي النشط سيؤدي إىل منافع جملتمعاهتن وستكون له طائفة متنوعة من
يف طرح التحديات والفرص اليت يتيحها التغري التكنولوجي الفوائد اجلانبية اإلجيابية من شأهنا أن تسهم يف حتقيق أهداف
السريع ،مبا يف ذلك من خالل البدء بإعداد قرار اجلمعية العامة التنمية املستدامة.

(القرار  )٢٤٢/٧٢بشأن أثر التغري التكنولوجي السريع على
حتقيق أهداف التنمية املستدامة .ونأمل أن حيظى مشروع قرار
هذا العام مرة أخرى بالعديد من املشاركني يف تقدمي مشروع
القرار ،أسوة بالعام املاضي ،وكندا من بينهم.
وتعتزكندا بكوهنا عضوا مبكرا ونشطا يف اجملموعة األساسية
اليت تقودها املكسيك بشأن التغري التكنولوجي املتسارع .ويف
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وعلى الرغم من االنتشار السريع للتكنولوجيات املسببة
لتغيريات جذرية عامليا ،ال تزال هناك فجوات رقمية خطرية بني
البلدان وداخلها ،مبا يف ذلك بني اجلنسني واملوقع اجلغرايف والعمر
وأبعاد الدخل .وهي تعكس أوجه عدم املساواة يف الوصول إىل
املنافع االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت بينها اتصال متزايد.

27/29

A/73/PV.22

18/10/2018

وحىت يف بلدان مثل كندا ،يشكل التواصل اإللكرتوين
حتديا .فالعديد من جمتمعاتنا الشمالية النائية تعاين قلة التواصل
أو ضعفه أو انعدامه .وحنن نعمل على املساعدة يف معاجلة
هذه املسألة .وخالل العامني املاضيني ،أقامت حكومة كندا
شراكات مع القطاع اخلاص من أجل حتسني االتصال .كما رأينا
جمتمعات تتوىل األمور بنفسها وتبدأ يف إنشاء شبكات جمتمعية
إليصال العامل الرقمي إىل مدارسها ومستشفياهتا واألعمال
التجارية الصغرية واحلكومات احمللية.

ونشعر باالرتياح للمساعدة اليت قد تقدمها هذه
التكنولوجيات اجلديدة يف احلد من أوجه التفاوت وعدم
املساواة .ومن املشجع على وجه اخلصوص إمكانية جين البلدان
النامية لفوائد هذه الطفرات .ومن الواضح أيضا اإلمكانات اليت
تنطوي عليها هذه التكنولوجيات الرقمية للمساعدة يف التغلب
على احلواجز اجلغرافية القائمة اليت حتد من الوصول إىل األسواق
 وال سيما بالنسبة للبلدان غري الساحلية أو اقتصادات الدولاجلزرية الصغرية على سبيل املثال

وقد أدت بذلك عمال مبتكرا ضمن اإلطار التنظيمي
القائم ملقدمي اخلدمات .ويف ذلك الصدد ،تعد جنوب أفريقيا
بلدا مبتكرا ومنوذجا حيتذى به يف توفري املنصات للمجتمعات
مثل شبكات زنزليين  Zenzeleniاليت توفر فرصة للوصول إىل
اجملتمعات احمللية بتكلفة معقولة.

ويتعني علينا ضمان أن تساعد استثماراتنا يف جمايل
التكنولوجيا واملنافع العامة مثل التعليم واملهارات الرقمية يف
التصدي ألوجه التفاوت بدال من تعميقها .وباملقارنة ،فإن عدد
النساء القادرات على استخدام تكنولوجيا اإلنرتنت واحلصول
عليها يقل عن عدد الذكور بنحو مائتني ومخسني مليون امرأة
اليوم .وبالرغم من التقدم احملرز ،ال يزال متثيل النساء والفتيات
ناقصا يف العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات واجملاالت
الوظيفية .وال تزال املعايري واملؤسسات االجتماعية التمييزية
تشكل عائقا هائال يف مجيع اقتصاداتنا.

السيد أوغيلفي (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي) (تكلم باإلنكليزية) :تتيح سرعة االبتكار ،مبا
يف ذلك التكنولوجيا الرقمية ،إمكانات هائلة لزيادة اإلنتاجية
والدخل والرفاه يف مجيع بلداننا .ونأمل يف أن تساعد يف تسريع
اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة وضمان عدم
ختلف أحد عن الركب.

وليس التحدي املقبل هو وقف عجلة هذه التحوالت ،بل
املسألة هي أن نعمل معا على وضع سياسات عامة للتصدي
هلا لكي نضمن تقاسم فوائد هذا االبتكار على نطاق واسع.
ويشمل ذلك تعزيز التعاون الدويل يف التصدي للتحديات
املشرتكة  -من قبيل فرض الضرائب على االقتصادات ذات
الطابع الرقمي املتزايد ،أو تعزيز التعاون يف املسائل األمنية

وإذ نواصل إجراء املناقشات اليت تسهم يف تشكيل النُهج
املستقبلية ،فال يسعىن التشديد على األمهية اليت توليها كندا
لكفالة إشراك مجيع أصحاب املصلحة .ومثلما تؤكد املناقشة
اليوم ،فإنه ميكننا معا االستفادة من تنوع األفكار واخلربات
وحنن نعلم أن االبتكار سيحدث صدمة يف أسواق العمل،
واملهارات واملعارف لضمان نشر وتطوير التكنولوجيات الناشئة
يف البلدان املتقدمة النمو على حنو قد يدعم املستقبل الذي مثلما حدث يف املاضي  -بسبب تأثريه على توزيع الوظائف
نصبو إليه ،أي مستقبل يدعم حتقيق نتائج أفضل للجميع واألجور والدخل .وعندما يتعلق األمر باقتصاداتنا ،فإن نشر
التكنولوجيات الرقمية ما زال ناقصا وغري متكافئ عرب الشركات،
وال يتخلف فيه أحد عن الركب.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن وأن من املرجح أن يسهم ذلك يف اتساع الفجوة اإلنتاجية بني
الشركات العاملية الرائدة وبقية الشركات األخرى.
للمراقب عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
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الرقمية اليت كثريا ما تتجاوز احلدود الوطنية للدول .وسيكون
الدور الذي تؤديه خرائط طرق العلم والتكنولوجيا واالبتكار
والسياسات الوطنية حامسا يف مجيع تلك اجلهود.
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احملرك البخاري وما أعقبه من تقدم تكنولوجي يف تعزيز
القدرة الذهنية”.

وتتمثل مسؤوليتنا اجلماعية يف أن تؤدي هذه التحوالت
وستنشر منظميت ،منظمة التعاون والتنمية يف امليدان إىل بناء اقتصاد عاملي أكثر استدامة وجتانسا ومرونة ومشوال يف
االقتصادي يف الشهر املقبل طبعتها لعام  ٢٠١٨من منظور هناية املطاف .وآمل أن تتمكن املنظمة من اإلسهام بطريقة أكثر
العلم والتكنولوجيا واالبتكار .وسوف تتضمن ألول مرة فصال فعالية يف ذلك املسعى املشرتك.
خاصا عن تلك السياسات املتصلة بأهداف التنمية املستدامة.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل املتكلم
وستكون التوصيات اليت تشملها واسعة النطاق .فهي ستبني األخري يف مناقشة هذا البند .وبذلك تكون اجلمعية قد اختتمت
على سبيل املثال ،أن سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار هذه املرحلة من نظرها يف البند .١٣٣
الوطنية تركز على نطاق ضيق على األولويات الوطنية وأهنا تفتقر
وقبل أن أختتم بياين ،أود أن أشكر املرتمجني الشفويني
إىل ما يكفي من الرتكيز والتمويل الالزمني جلين املنافع العامة
على بقائهم معنا إىل ما بعد الساعة السادسة مساء.
العاملية اليت ندرك مجيعا أهنا ستكون حامسة لتحقيق خطة التنمية
رفعت اجللسة الساعة .18/20
املستدامة لعام  .٢٠٣٠وسوف يشدد تقريرنا املقبل أيضا على
أمهية إعادة النظر يف السياسات العلمية التقليدية .ويف جماالت
مثل الذكاء االصطناعي وهندسة اجلينات وعلوم األعصاب على
سبيل املثال ،فإن العلم والتكنولوجيا يتقدمان بسرعة أكرب من
قواعدنا القانونية واألخالقية .وحنن حباجة إىل مناذج جديدة
إلدارة العلم مبا يتسق والواقع املعاصر.
وتواصل املنظمة بالفعل العمل يدا بيد مع اآلخرين يف
كثري من تلك اجملاالت ،مبا يف ذلك منظومة األمم املتحدة،
للمساعدة يف وضع األدلة على الطاولة واستقصاء التحديات
واملساعدة على إجياد احللول .وهتدف مبادرتنا الرقمية املستمرة
لتفكيك الصوامع اليت ال تزال سائدة يف صنع السياسات العامة
اليوم لتعزيز هنج أكثر متاسكا ومشوال.
وكما كتب إريك براينغولفسون وأندر مكايف من معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا:
“فإن أجهزة الكومبيوتر وغريها من الطفرات الرقمية
األخرى تعمل على تعزيز القدرة الذهنية ،مثلما فعل
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