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 2016متوز/يوليه  27يف  اجمللس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
 ](E/2016/31) توصية اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية بناء على[

 تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية - 2016/23
 

 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

بـدور اللننـة املعنيـة بتسـخري العلـم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة بو ـ  ا           إذ يسلم 
 حاملة لواء األمم املتحدة يف جمال تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية،

بالـدور واسسـ ام األساسـيل للعلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار يف بنـاء         وإذ يسلم أيضاا  
ــف املنا   ــة عل ــاملي وال ــاو علي ــا ويف التصــدي للتحــديا     القــدرة الويني ســة يف االقتصــاد الع

 العاملية وحتقيق التنمية املستدامة،

ــ     وإذ يساالم لاا ل   ــا املعلومــا  واالتصــاال  يف تع ي بالــدور األساســي لتكنولوجي
 وتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية،

الـ  سـلم  ي ـا بـ        (1)2005مـة العـاملي لعـام    إىل الوثيقة اخلتامية ملـمتمتر الق  وإذ يشري 
للعلــم والتكنولوجيــا،  ــا يف نلــج تكنولوجيــا املعلومــا  واالتصــاال ، دورا بــال  األ يــة يف    

 حتقيق األهداف اسمنائية املت ق علي ا دوليا، وإن يعيد ت كيد االلت اما  الواردة  ي ا،

 ارة والتنمية يعمل بو  ه أمانة اللننة،إىل أ  ممتمتر األمم املتحدة للتن وإذ يشري أيضا 

ــة العامــة يفــنعر، يف قرارهــا    وإذ يساالم  ــ   اعمعي كــانو   20املــمتر   68/220ب
ــة، مــمتمتر األمــم     2013األول/ ديســم   ــا ألغــراض التنمي املتعلــق بتســخري العلــم والتكنولوجي

ــف أ  يوا ــل إجــراء استعرا ــا      املتحــدة للتنــارة وا  لسياســا  املتعلقــة بــالعلم   التنميــة عل
والتكنولوجيــا واالبتكــار مــدف مســاعدة البلــدا  الناميــة والبلــدا  الــ  متــر اقتصــادا ا  رحلــة   

_______________ 

 .60/1قرار اعمعية العامة  (1)

http://undocs.org/ar/E/2016/31
http://undocs.org/ar/A/RES/68/220
http://undocs.org/ar/A/RES/60/1


 E/RES/2016/23 تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية
 

2/9 

انتقاليــة علــف حتديــد التــدابري الــ زم اختانهــا سدمــاع السياســا  املتعلقــة بــالعلم والتكنولوجيــا   
 نيا ا اسمنائية الوينية،واالبتكار يف استراتي

 متـوز/  26املـمتر    2011/235إىل مقرر اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي    وإذ يشري 
الذي ينص علف متديد والية اجمللس االستشـاري للقاـايا اعنسـانية التـابج للننـة       2011يوليه 

كـانو  األول/ديسـم     19املـمتر    66/129، وإىل قـرارا  اعمعيـة العامـة    2015حىت عام 
الـ  تتصـد     2011كـانو  األول/ديسـم     22املمترخل  66/216و  66/211و  2011

املـرأة   و ـول ف التوايل لتحسـل حالـة املـرأة يف املنـايق الري يـة، وللعقبـا  الـ  حتـول دو          عل
العلـم والتكنولوجيـا، وسدمـاع املن ـور اعنسـال يف السياسـا         علـف قـدم املسـاواة إىل   وال تاة 

 وال امج اسمنائية،

سياسـا    يفمن ال نوة الرقميـة   متنوعةمعاعة جوانب  توخي ب  ية وإذ حييط علما 
 العلم والتكنولوجيا واالبتكار،وبرامج تنمية 

ب   توا ر تعليم جيد يف جماال  العلم والتكنولوجيا والريا ـيا  وإمكانيـة    وإذ يسلم 
االبتـدائي والاـانوي واعـامعي،     التعلـيم  الصول عليـه والقـدرة علـف حتمـل تكالي ـه يف مراحـل      

 العلم والتكنولوجيا واالبتكار،للن وض بواتية  يئة بيئة اجتماعية ميف  عوامل ال غىن عن ا

، 2015أيلول/ســـبتم   25املــمتر    70/1بقــرار اعمعيــة العامــة     وإذ حياايط علمااا   
، الــذي اعتمــد   يــه اعمعيــة “2030حتويــل عاملنــاة خلــة التنميــة املســتدامة لعــام  ”املعنــو  

هداف والغايا  العاملية الشاملة والبعيدة املد  املتعلقـة بالتنميـة املسـتدامة، الـ      جمموعة من األ
 ترك  علف الناس وت اي إىل التحول،  

الــدور األساســي للعلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار ولتكنولوجيــا املعلومــا     وإذ يااك   
علـف دور العلـم   واالتصاال  يف حتقيق عدد من أهـداف التنميـة املسـتدامة، وإن يسـلض الاـوء      

والتكنولوجيا واالبتكار، إىل جانب تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال ، كعوامـل متكـل خللـة    
 من أجل موا لة التصدي للتحديا  العاملية،   2030عام 

املتعلـق   2015وليه متوز/ي 27املمتر   69/313 اعمعية العامة بقرار وإذ حييط علما 
التنميـة، وإن ي حـإ إنشـاء     لة عمل أديس أبابا الصادرة عـن املـمتمتر الـدويل الاالـو لتمويـل     خب

 تيسري التكنولوجيا،  آلية 

يف إيار ات اقية األمـم املتحـدة اسياريـة بشـ   تغـري       باعتماد ات اق باريس وإذ يرحب 
بشـ    اسياريـة  خ ل الدورة الادية والعشرين ملمتمتر األيراف يف ات اقية األمم املتحـدة   املنا 

ــا  ــرة مــن    تغــري املن ــاريس يف ال ت ــ  عقــد  يف ب ــال/نو م  إىل   30ال كــانو   13تشــرين الا
 ،  (2)2015األول/ديسم  

_______________ 

 .، املر قCP.21/1، املقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1ان ر  (2)

http://undocs.org/ar/A/RES/66/129
http://undocs.org/ar/A/RES/66/211
http://undocs.org/ar/A/RES/66/216
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/69/313
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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كـانو  األول/ديسـم     16املـمتر    70/125بقرار اعمعية العامـة   أيضا وإذ يرحب 
بشــ   الوثيقــة اخلتاميــة ل جتمــا  الر يــج املســتو  للنمعيــة بشــ   االســتعراض العــام    2015

 لتن يذ نتائج القمة العاملية جملتمج املعلوما ،

بعمل اللننة  يما يتعلق  و ـوعي ا نوي األولويـة الـراهنل و ـا      ل ل  وإذ يرحب 
 ،  “االستشراف من أجل التنمية الرقمية” و “ملد  والبىن التحتية الذكيةا”

ــا  دـــج جديـــدة تـــدمج بنـــاء القـــدرا  يف جمـــاال  العلـــم    ب يسااالموإذ   اـــرورة اتبـ
الوينيـة، بسـبل منـ ا التعـاو       التنميةيف خلض  احيوي عنصراوالتكنولوجيا واالبتكار باعتبارها 

 بل الوزارا  املعنية واهليئا  التن يمية،  

 وا ـعي ميكـن أ  تسـاعد    يـا التكنولوجآ ـاق  ب   عمليا  استشراف  أيضا وإذ يسلم 
مــن خــ ل كشــد التحــديا   ، 2030السياســا  وأ ــحاب املصــلحة يف تن يــذ خلــة عــام  

ــتراتين    ــة االسـ ــن الناحيـ ــ ا مـ ــن معاعتـ ــ  ميكـ ــرل الـ ــا    وال ـ ــل ا اهـ ــي حتليـ ــه ينبغـ ية، وب نـ
 ، مج مراعاة السياق االجتماعي االقتصادي بشكل أعم،  االتكنولوجي

بــــ   الــــن م اسيكولوجيــــة االبتكاريــــة والرقميــــة املتلــــورة       لاااا ل وإذ يساااالم   
تـــــمتدي دورا أساســـــيا يف التنميـــــة الرقميـــــة ال عليـــــة ويف تيســـــري العلـــــم   (3)جيـــــد بشـــــكل

 واالبتكار، والتكنولوجيا

بت ايد ج ود التكامل علف الصـعيد اسقليمـي يف عيـج أ ـاء العـال وبالبعـد       إذ يسلم و 
 اسقليمي ملسائل العلم والتكنولوجيا واالبتكار املرتبض بذلج،

ــا       وإذ يالحاا   ــم والتكنولوجي ــا  اسســ ام املتوا ــل للعل اسجنــازا  الكــبرية وإمكان
حتقيق ر ـاه اسنسـا  واالزدهـار االقتصـادي     واالبتكار ولتكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  يف 

 وتو ري العمالة،

أ  الننــايف يف تلبيــق السياســا  املتعلقــة بالتكنولوجيــا واالبتكــار   وإذ يالحاا  أيضااا 
الـ  متكـن ممتسسـا  التعلـيم      ا علف الصعيد الـوي  يتيسـر بـ مور منـ ا  يئـة بيئـا  السياسـ       

العلـم   ومـن حتويـل  والبحو واألعمال التنارية والقلاعا  الصناعية من االبتكـار واالسـتامار   
والتكنولوجيا واالبتكار إىل  رل عمل ومنو اقتصادي بإدمـاع عيـج العنا ـر املترابلـة،  ـا يف      

 نلج نقل املعر ة،

_______________ 

تشمل الن م اسيكولوجية الرقمية مكونا  مـن قبيـل اهلياكـل األساسـية التكنولوجيـة، واهلياكـل األساسـية         (3)
 املمتسسية، واهلياكل األساسية البشرية. للبيانا ، واهلياكل األساسية املالية، واهلياكل األساسية

http://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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قبلـة يف جمـاال  العلـم والتكنولوجيـا     املارية واعتنوعة املبادرا  امل وإذ يالح  ل ل  
 مسائل هامة مرتبلة ب هداف التنمية املستدامة،   والرامية إىل استكشافواالبتكار 

ب   تن ر الكوما  الوينية واللننـة املعنيـة بتسـخري العلـم والتكنولوجيـا       يوصيوإذ  
 ألغراض التنمية وممتمتر األمم املتحدة للتنارة والتنمية يف ما يلية

ج الكوما ،  راد  وعاعـا ، علـف أخـذ االسـتنتاجا  الـ  تتو ـل       تشنَّ )أ( 
 إلي ا اللننة يف االعتبار والن ر يف اختان اسجراءا  التاليةة

إقامــة  ــلة وثيقــة بــل العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار واســتراتينيا  التنميــة   ‘1’ 
ي الـوي  لبنـاء القـدرا  يف    مكانة بارزة يف التخليض اسمنـائ  إي ءاملستدامة من خ ل 

 جماال  تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  والعلم والتكنولوجيا واالبتكار؛

تع يــ  قــدرا  االبتكــار اغليــة ألغــراض التنميــة االقتصــادية الشــاملة للنميــج   ‘2’ 
د املعارف العلمية وامل نية واهلندسية اغلية، وتعبئة املـوار  اعمج بلواملستدامة عن يريق 

ــا املعلومــا  واالتصــاال  األساســية، ودعــم      مــن مصــادر متعــددة، وحتســل تكنولوجي
 اهلياكل األساسية الذكية، بسبل من ا التعاو  يف  لب ال امج الوينية و يما بين ا؛

تشنيج ودعـم اع ـود املبذولـة يف جمـاال  العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار يف         ‘3’ 
ــية وال    ــوير اهلياكــل األساس ــبيل تل ــ   س ــدعمسياســا  ال ــاملي للــ ياكل    ت التوســج الع

،  ـا يف نلـج إتاحـة    اوخدما  ااألساسية لتكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  ومنتنا 
حصــول النــاس كا ــة علــف اسنترنــر العــريف النلــاق، وحت يــ  مســاعي أ ــحاب         

بليـو  مسـتعمل جديـد لرنترنـر  لـول عـام        1.5 املصلحة املتعددين املبذولـة علـب  
 ، والسعي إىل حتسل القدرة علف حتمل تكاليد هذه اخلدما ؛  2020

إجراء  وث من نية، تشمل عمليا  استشرا ية، تتناول اال اهـا  اعديـدة    ‘4’ 
يف العلم والتكنولوجيا واالبتكـار وتكنولوجيـا املعلومـا  واالتصـاال  وت ثريهـا علـف       

 ؛(4)2030لعام التنمية، وال سيما يف سياق خلة التنمية املستدامة 

العمــل، باالســتعانة بإســ اما  يائ ــة متنوعــة مــن أ ــحاب املصــلحة،  ــا يف  ‘5’ 
ــذ سياســا  يف       نلــج وكــاال  األمــم املتحــدة املناســبة، علــف  ــياغة واعتمــاد وتن ي
جمــــاال  العلــــم والتكنولوجيــــا واالبتكــــار  ــــدف إىل اسســــ ام يف تن يــــذ أهــــداف  

 املستدامة؛ التنمية

_______________ 
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ليــا  االستشــراف االســتراتيني لتحديــد ال نــوا  اغتملــة يف  اســتخدام عم ‘6’ 
والعمــل علــف ســدها  ــ يج مــن السياســا ،       ،التعلــيم للجلــل املتوســض واللويــل   

ــ ا ــ   منــ ــيمالتع يــ ــاال  تعلــ ــيا      يف جمــ ــة والريا ــ ــا واهلندســ ــم والتكنولوجيــ العلــ
 امل  ؛   والتدريب

النقاش املـن م بـل عيـج     استخدام االستشراف االستراتيني كعملية لتشنيج ‘7’ 
ة واألوســــاع العلميــــة يــــالكومالــــدوائر أ ــــحاب املصــــلحة،  ــــا يف نلــــج  الــــو 

واجملتمج املدل والقلا  اخلـال، وخا ـة املمتسسـا  الصـغرية واملتوسـلة،       والصناعية
ــن أجــل   ــورةم ــ راء بشــ          بل ــق ل ــاء توا  ــة األجــل وبن   ــم مشــترق للقاــايا اللويل
 املقبلة؛   السياسا 

إيــ ق مبــادرا  استشــراف اســتراتيني بشــ   التحــديا  العامليــة واسقليميــة  ‘8’ 
السـتعراض وتبـادل نتـائج     املعـال علف  ترا  منت مـة والتعـاو  يف إنشـاء ن ـام لرسـم      

التكنولوجيــا،  ــا يف نلـــج املشــاريج التنريبيــة، مــج دول أعاـــاء       آ ــاق استشــراف  
، وبالتعــاو  مــج أ ــحاب املصــلحة    أخــر ، باالســتعانة باتليــا  اسقليميــة القائمــة    

 الصلة؛ نوي

ــا واالبتكــار يف   يفتشــنيج اســتعراض التقــدم اغــرز   ‘9’  دمــج العلــم والتكنولوجي
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

ــة        ‘10’  ــن م اسيكولوجي ــج ال ــا يف نل ــة،   ــن م االبتكــار الويني ــا  ل إجــراء تقييم
علف  تـرا  منت مـة، مـن أجـل حتديـد      الرقمية، باالست ادة من عمليا  االستشراف، 

مواين الاعد يف تلج الن م واختان إجراءا  تـدخل سياسـاتية  عالـة لتقويـة أ ـعد      
 للدول األعااء األخر ؛   ال  يتم التو ل إلي امكونا ا، وإتاحة النتائج 

الوظي يــة لــن م االبتكــار واملنــ نيا    الــديناميا االعتــراف باــرورة تع يــ    ‘11’ 
دعـم أولويـا    مـن أجـل    ،األخر  نا  الصلة علـف أسـاس أدوا  سياسـاتية متنوعـة    

 ألغـراض هـذه الـن م    االنسـنام بـل  العلم والتكنولوجيا واالبتكـار، بغيـة تع يـ      تنمية
 التنمية املستدامة؛  

رئيسـي يف اعتمـاد    تشنيج املستعملل الرقميل املخارمل علـف القيـام بـدور    ‘12’ 
ــا واالبتكــار، وتيســري        ــم والتكنولوجي ــدرا  يف جمــاال  العل ــاء الق ــي يف بن دــج جمتمع

 ؛2030استخدام تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  يف سياق خلة عام 

و ج سياسـا  تـدعم تلـوير ن ـم إيكولوجيـة رقميـة، مـج مراعـاة إمكانـا            ‘13’ 
التكنولوجيـا الراهنـة مـن أجـل التنميـة، تتسـم       ت وق التكنولوجيا الرقمية النايفـئة علـف   

ــدا ،      ــار الســياق االجتمــاعي االقتصــادي والسياســي للبل بالشــمول، وتاــج يف االعتب
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ــدعم االســتامار اخلــال واالبتكــار،     ــذب وت ــف اخلصــول  و ت ــا يشــنج عل تلــوير   
 ؛علف الصعيد اغلي املشاريج وتن يماغتو  

تكنولوجيـا  األخـذ ب نوي الصـلة، وتع يـ     التعاو  مـج عيـج أ ـحاب املصـلحة     ‘14’ 
املعلوما  واالتصاال  يف عيج القلاعا ، وحتسل االستدامة البيئيـة، وتشـنيج إنشـاء    

 من ا؛ ير الن ايا  اسلكترونية والتخلصمرا ق مناسبة سعادة تدو

معاعة ال نوة القائمة واملستمرة بل اعنسل يف جماال  العلـم والتكنولوجيـا    ‘15’ 
البتكــار ككــل، ويف تعلــيم العلــوم والتكنولوجيــا واهلندســة والريا ــيا  علــف وجــه وا

اخلصــول، مــن خــ ل تشــنيج التوجيــه ودعــم اع ــود األخــر  املبذولــة الجتــذاب     
 النساء وال تيا  إىل تلج اجملاال  واستبقائ ن  ي ا؛  

يــا مــن دعــم سياســا  البلــدا  الناميــة وأنشــلت ا يف ميــدال العلــم والتكنولوج ‘16’ 
خــ ل التعــاو   يمــا بــل بلــدا  الشــمال واعنــوب وبــل بلــدا  اعنــوب عــن يريــق    
ــا علــف أســاس      ــاء القــدرا ، ونقــل التكنولوجي ــة، وبن ــة والتقني تشــنيج املســاعدة املالي

 ويفروع مت ق علي ا، وبرامج أو دورا  التدريب التق ؛ أحكام

 ج اللننة علف القيام  ا يليةتشنَّ ب( ) 

ــا واالبتكــار       موا ــلة ‘1’  ــم والتكنولوجي ــواء العل ــة ل ــدورها كحامل اال ــل   ب
وتقــدم مشــورة ر يعــة املســتو  للمنلــس االقتصــادي واالجتمــاعي واعمعيــة العامــة   

 واالبتكار نا  الصلة؛   واهلندسة بش   مسائل العلم والتكنولوجيا

املســاعدة علــف تبيــا  أ يــة دور تكنولوجيــا املعلومــا  واالتصــاال  والعلــم     ‘2’ 
، عــن يريــق 2030والتكنولوجيــا واالبتكــار باعتبارهــا عنا ــر متكــل يف خلــة عــام  

العمــل  اابــة ي ــل يتــوىل التخلــيض االســتراتيني وتــو ري ن ــرة استشــرا ية حـــول          
رئيسـية مـن   الاال  اجملـ البتكـار يف  اال اها  اليوية يف جماال  العلم والتكنولوجيـا وا 

 النايفئة واملعللة؛    االقتصاد، وتوجيه االهتمام إىل التكنولوجيا

اغا ـل الدوليـة األخـر  املعنيـة بـالعلم       أعمال مج عمل ا مد  تواؤمالن ر يف  ‘3’ 
ه ، وإسـ ام 2030والتكنولوجيا واالبتكار ومج اع ود املبذولة لدعم تن يذ خلة عـام  

 ؛  ه هلالتوتكم  ي ا

ــا          ‘4’  ــد املن م ــل  تل ــة الشــبكا  والشــراكا  ب ــة إقام ــوعي ب  ي ــاء ال إنك
وتيسري نلـج، بالتعـاو  مـج أ ـحاب      االتكنولوجيآ اق والشبكا  املعنية باستشراف 

 خرين؛  اتصلحة امل
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، بالتعـاو   (5)وخلة عمل أديـس أبابـا   2030لن وض، و قا لرويف خلة عام ا ‘5’ 
ــدويل يف ميــدا  تســخ   ــة،  ــا يف نلــج بنــاء       ال ــم والتكنولوجيــا ألغــراض التنمي ري العل

 القدرا  ونقل التكنولوجيا و ق أحكام ويفروع مت ق علي ا؛

املتاحــة  اخلا ــة توعيــة وا ــعي السياســا  بعمليــة االبتكــار وحتديــد ال ــرل  ‘6’ 
ر للبلدا  النامية ل ست ادة من هذا االبتكار، مج إي ء اهتمام خال ال اها  االبتكـا 

 اعديدة ال  ميكن أ  تتيح إمكانيا  جديدة للبلدا  النامية؛  

العمل بشكل استباقي علف تع ي  وتنشيض الشراكا  علف الصعيد العـاملي يف   ‘7’ 
التنمية املسـتدامة، األمـر الـذي يسـتتبج      ألغراضجماال  العلم والتكنولوجيا واالبتكار 

بلـورة نلـاق مشـاريج     يف اكنولوجيـ التآ ـاق  استشـراف    سيدمشاركة اللننة يف )أ( 
اختـان  دولية يددة من أجل إجراء  وث يددة اهلدف، وتلوير ونشر التكنولوجيـا، و 

ــا واالبتكــار؛       ــم والتكنولوجي ــوارد البشــرية يف جمــاال  العل ــدرا  امل ــاء ق ــادرا  لبن مب
استكشاف منانع متويل ابتكارية وموارد أخر  تس م يف تع ي  قـدرا  البلـدا     )ب(
 نامية يف املشاريج واملبادرا  التعاونية يف جماال  العلم والتكنولوجيا واالبتكار؛  ال

وسيلة الجتذاب ج ـا  جديـدة   كمناقشة واستكشاف منانع متويل ابتكارية  ‘8’ 
 الــ زم جملــاال مــن أ ــحاب املصــلحة واملبتكــرين ومصــادر رأس املــال االســتاماري   

ــة و   ــا واهلندس ــم والتكنولوجي ــتندة إىل   العل ــاد حلــول مس ــاو  مــج   سجي ــار، بالتع االبتك
 املن ما  األخر ، حسب االقتااء؛  

تع يـــ  بنـــاء القـــدرا  والتعـــاو  يف جمـــال البحـــو والتلـــوير، بالتعـــاو  مـــج   ‘9’ 
املمتسسا  نا  الصلة،  ـا  ي ـا وكـاال  األمـم املتحـدة املناسـبة، والعمـل مـن أجـل          

عم املبتكـرين، وال سـيما يف البلـدا  الناميـة، مـن      تيسري تع ي  الن م االبتكارية الـ  تـد  
 أجل تع ي  ج ودهم الرامية إىل اسس ام يف حتقيق التنمية املستدامة؛

تو ري منتد  لتبادل أ ال املمارسا  ونتـائج العمليـا  االستشـرا ية ومنـانع      ‘10’ 
العلـم   تنـارب بشـ   تسـخري   ال راديـة و اساال  الـ االبتكار اغلية الناجحة ودراسا  

والتكنولوجيــا واهلندســة ألغــراض االبتكــار،  ــا يف نلــج تلبيــق التكنولوجيــا النايفــئة   
اعديــدة، يف إيــار ع قــة تكا ليــة مــج تكنولوجيــا املعلومــا  واالتصــاال ، مــن أجــل 
ــم املتحــدة         ــا  األم ــج كيان ــج عي ــائج م ــادل النت ــة يفــاملة ومســتدامة، وتب ــق تنمي حتقي

_______________ 

 ، املر ق.69/313قرار اعمعية العامة  (5)
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 أ ـحاب املصـلحة   الـذي ياـم   التكنولوجيا ومنتـداها  املختصة، بسبل من ا آلية تيسري
 املع  بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار؛ املتعددين

موا لة القيـام بـدور نشـض يف التوعيـة بإمكانـا  إسـ ام العلـم والتكنولوجيـا          ‘11’ 
من خ ل تقدم اسس اما  ال نية، حسب االقتاـاء،   2030واالبتكار يف خلة عام 

املتحدة وهيئا ا نا  الصلة، وتبـادل النتـائج واملمارسـا  السـليمة      إىل عمليا  األمم
 يف جماال  العلم والتكنولوجيا واالبتكار بل الدول األعااء وغريها؛  

 تن يــذ يمــا يتصــل بتســليض الاــوء علــف أ يــة مــا تقــوم بــه اللننــة مــن عمــل   ‘12’ 
تكنولوجيـا املعلومـا    لة بنا  الصـ ب هداف التنمية املستدامة  املتعلقة اعوانب ومتابعة

واالتصاال  والعلم والتكنولوجيا واالبتكار، علف أ  يقوم رئيس اللننة بتقدم تقريـر  
هو العـام   2016 عام أ مج مراعاة ، نا  الصلةواجتماعا  اجمللس  استعرا ا إىل 

 ؛  2030األول لتن يذ خلة عام 
 ةالقيام  ا يلي ج ممتمتر األمم املتحدة للتنارة والتنمية علفشنَّي )ع( 

التمويل من أجل توسيج نلـاق استعرا ـا     تو ريالسعي بشكل استباقي إىل  ‘1’ 
السياســا  املتعلقــة بــالعلم والتكنولوجيــا واالبتكــار، مــج الت كيــد علــف األ يــة البالغــة  
لـــدور تكنولوجيـــا املعلومـــا  واالتصـــاال  يف إتاحـــة بنـــاء القـــدرا  يف جمـــاال         

البتكار واهلندسة واستخدام ا، وتن يذ التو ـيا  الصـادرة عـن    والتكنولوجيا وا العلم
ــق مــج وكــاال  األمــم املتحــدة   بتلــج االستعرا ــا ، حســب االقتاــاء،   تعــاو  وثي

 واملن ما  الدولية؛  

إدراع عنا ـــر االستشـــراف االســـتراتيني وتقيـــيم الـــن م  جـــدو الن ـــر يف  ‘2’ 
اسيكولوجيـة الرقميـة يف عمليــا  اسـتعراض السياسـا  املتعلقــة بـالعلم والتكنولوجيــا      
واالبتكـــار وتكنولوجيـــا املعلومـــا  واالتصـــاال ، بـــإدراع  صـــل  صـــص هلــــذه        

 احتماال؛   املوا يج

دوريــة عــن التقــدم  التخلــيض لتقــدم آخــر مــا يســتند مــن معلومــا  بصــورة ‘3’ 
اغرز يف البلدا  ال  أجرير هلا استعرا ا  للسياسا  املتصـلة بـالعلم والتكنولوجيـا    
واالبتكـــار، ودعـــوة تلـــج البلـــدا  إىل تقـــدم تقـــارير إىل اللننـــة عـــن التقـــدم اغـــرز  

 ه يف تن يذ التو يا ؛والدروس املست ادة والتحديا  ال  تواَج

ي للقاــايا اعنســانية التــابج للننــة علــف تقـــدم      تشــنيج اجمللــس االستشــار    ‘4’ 
ــن        ــر ع ــدم تقري ــا، وتق ــة بشــ   السياســا  ويف وثائق  ــداوال  اللنن إســ اما  يف م
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التقـــدم اغـــرز يف الـــدورا  الســـنوية للننـــة، وحتســـل إدمـــاع املن ـــور اعنســـال يف  
 استعرا ا  السياسا  املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار.
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