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مقدمة
ُعقدددت الدددورة السادسددة لجتمدداع اا دااء املتعدددد السددنوات بثددر السددترمار والبتكددار
وتنظدديم املث دداريج م ددء أج ددل بندداء الق دددرات املنتاجي ددة والتنمي ددة املسددتدامة يف قص ددر األم ددم ني ددف،
سويسرا ،يومي  2و 3متوز/يوليه .2018

أوالا -موجز الرئيس
ألف -اجللسة العامة االفتتاحية
 -1سلطت انئبة األمد العدال لنونكتداد ،يف بياادا الفتتداحي ،الضدوء علدس ئد .مسدائل.
أولا ،أ اجتمدداع اادااء املتعدددد السددنوات ينبنيددي أ يبد األأيددة الد كددء أ تكتسددي ا سياسددة
العلددم والتكنولوجيددا والبتكددار يف هقيددق أهددداف التنميددة املسددتدامة ،إ ددافة إا األهددداف العاديددة،
كالنمو القتصادي .واثنيا ،أ الف م الراهء ل.بتكار ينبنيي أ يُعاد التفكري فيه مدء أجدل تنداول
األهدداف الجتماعيدة بثدكل أفضدل .واثلرد ا ،أ احلاجددة إا هسد ف دم البتكدار اسدتلزل توسدديج
نط دداجل اجل ددات ا دداحبة املص ددلحة ،ددا يث ددمل عتمع ددات املد دواظن  ،واملنظم ددات ددري احلكومي ددة،
حمسددء مددء هددبا القبيددل ،ينبنيددي جلميددج اجل ددات
واجملتمددج ككددل .وللمضددي قدددما يف جدددول أعمددال َّ
ااحبة املصلحة العمل بروح مء الثراكة والعمل اجلماعي.
 -2يف سددياجل تقدددة مددبكرة األمانددة املعنونددة تسددخري العلددم والتكنولوجيددا والبتك دار بفعاليددة
لتحقي ددق أه ددداف التنمي ددة املس ددتدامة ) ،(TD/B/C.II/MEM.4/17ش دددد م دددير ش ددعبة التكنولوجي ددا
واللوجسددتيات علددس أ اس دااتينيات ونظددم البتكددار الوظنيددة مطلوبددة لو ددج إج دراءات السياسددة
العام ددة .وق ددال إ العم ددل م ددج أظد دراف فاعل ددة جدي دددة ددروري لتحدي ددد التح دددايت ات الص ددلة
أبه د ددداف التنمي د ددة املس د ددتدامة .وم د ددء ش د ددر ل د ددي أ ي د د ئر عل د ددس استعرا د ددات سياس د ددات العل د ددم
والتكنولوجيددا والبتكددار وعلددس التنميددة حيددي ُاد ادد تنيي دريا يف األسدداليب املن نيددة .وفيمددا يتعلددق
ابستعرا ددات سياس ددات العل ددم والتكنولوجي ددا والبتك ددار الد د ري ددا األونكت دداد ،ق ددال إ احلاج ددة
تقتضي إ ا توسيج عال السياسات والتثارك مج اجل ات اجلديدة ااحبة املصدلحة املعنيدة ابلعلدم
والتكنولوجيا والبتكار ابعتبار لي عالا مء عدالت السياسدات الد هرك دا التحددايت مددرجا
يف أهداف التنمية املستدامة.

ابء -نسخري العلا والتكنولوجيا واالبتكار بفعالية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة
(البند  3مء جدول األعمال)

 -1االجتاهات اجلديدة لسياسة ومنهجية العلا والتكنولوجيا واالبتكار :إ ادة التفكري يف سياسة
العلا والتكنولوجيا واالبتكار فيما يتعلق خبطة التنمية املستدامة لعام 2030
 -3يف اجللس ددة ددري الرىلي ددة األوا ،أك ددد احمل دداور األول املس ددتوع الع دداف للتواف ددق بد د ط ددة
عال  2030واسدااتينية التنميدة الوظنيدة للنم وريدة الدومينيكيدة .وأشدار إا أ التكنولوجيدا هدي
حنر األساس للسياسة الراميدة إا تنييدري ذدو إل املنتداإل القتصدادي ،واستثد د بعددد مدء األرقدال
ال د تدددعم هددبا ال درأي .بيددد أندده أشددار إا اسددتمرار القلددق بثددر املسددتوايت العاليددة نسددبي ا للفقددر
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والبطالة ،إ افةا إا املستوايت الكبرية لستحدا وظائف ري رىلية .وقال إ هبا الو ج أدع
إا إعددادة التفكددري يف سياسددة التنميددة .ويكمددء ااطددر الرئيسددي يف عدددل القدددرة علددس التنب د  ،وهددو
ما كء هقيقه بتحس ف م العلم والتكنولوجيا والبتكار .وأشدار إا أ اجلم وريدة الدومينيكيدة
تعمددل ،يف سددياجل السددعي إا هس د هددبا الف ددم ،علددس تعزيددز قدددرتا يف عددال العلددم والتكنولوجيددا
والبتكددار يف عدداف التعلدديم والصددناعة ،وو ددعت اس دااتينية إذائيددة ،وأنثددرت اددندوقا ل.بتكددار
مددج ب د اجلامعددات والصددناعات .وأ دريا ،تعكددف اجلم وريددة الدومينيكي دة علددس إقامددة ع.قددات
تع دداو واس ددعة م ددج كي دداانت مر ددل األونكت دداد ،ومنظم ددة األم ددم املتح دددة للتنمي ددة الص ددناعية ،ووكال ددة
الددولايت املتحدددة األمريكيددة للتنميددة الدوليددة ،وعلددس تنفيددب مثدداريج جتريبيددة تركددز علددس التدددريب يف
عال سياسات البتكار مء أجل تكرار النما إل القائمة وتكييف ا.
 -4وأبرز احملاور الراين أ حكومة ُعما  ،يف سياجل م.حظة أ املسدار الدراهء وحدافز النمدو
ل يتسما ابلستدامة وأ إعادة التوجه حنو التنمية املدفوعة ابلعلم والتكنولوجيا والبتكار ابتت
ددرورية ،و ددعت اسد دااتينية وظني ددة ل.بتك ددار .وعق ددب اس ددتعرا سياس ددة العل ددم والتكنولوجي ددا
والبتكددار الددبي أج دراد األونكتدداد ،و ددعت ُعمددا رىيددة وظنيددة قائمددة علددس البتكددار ،وشددكلت
فريق دا ،و صصددت م دوارد جمللددس البحددو يدددف و ددج وتنفيددب الس دااتينية الوظنيددة ل.بتكددار،
وقدررت األ دب نموعدة مدء القواعدد واألهددداف املقاندة شدرات أداء رئيسدية حمدددة لإلجنددازات،
وحددت أُظرا زمنيدة لدبلي .ونفدبت ُعمدا أيضد ا مبدادرات أ درع مدء أجدل هسد الددعم املقددل
للبحددو واملنثددلت الصدداعدة والثددركات واملثدداريج املبتكددرة ،مرددل مراكددز نقددل التكنولوجيددا ومراكددز
رعاية األعمال التنارية ومراكز البتكارات الصناعية.
 -5وانقددحمل احمل دداور الرال ددي عدددة مب ددادرات حالي ددة ،مر ددل املنتدددع الس ددنوي املتع دددد أا ددحاب
املصلحة املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا والبتكار ،وبني التكنولوجيا ألقل البلدا ذدوا ،وفريدق
العمدل املثدداك بد وكدالت األمددم املتحدددة املعدين بتسددخري العلددم والتكنولوجيدا والبتكددار أل درا
أه ددداف التنمي ددة املس ددتدامة .وق ددال إ ه ددبد املب ددادرات أُظلق ددت جزئيد د ا نتين ددة اط ددة ع ددال 2030
وأهداف التنمية املستدامة ال تنطوي علس هدايت وفرص ل يُست ا يدا .وأشدار إا أ العمدل
املتعلق ابلسياسات له ظبقات عديدة ،من دا النظدر يف دور العلدم والتكنولوجيدا والبتكدار يف إظدار
أهددداف حمددددة مددء أهددداف التنميددة املسددتدامة ،وأ هددبا العمددل يطددرح أسدديلة بثددر كيفيددة ئددري
طة عال  2030علس التفكري واملمارسة املتعلق ابلعلدم والتكنولوجيدا والبتكدار .وأشدار إا أ
أحددد بواعددي القلددق الرئيسددية هددو معرفددة مددا إ ا كانددت امل شدرات تددوفر التعقيبددات والبيدداانت ال.زمددة
لرسم السياسات القائمة علس األدلة يدف تدوفري التعددي.ت الضدرورية اطدة عدال  .2030وقدال
إ أحددد بواعددي القلددق األ ددرع يكمددء يف بندداء القدددرات ،وإ اجل ددود الراهنددة يف عددال التعدداو
فيمدا بد الوكددالت يف إظددار فريددق العمددل املثدداك بد الوكددالت حققددت نتددائج أوليددة جيدددة ،وإ
كانت هناك بواعي قلق بثر استدامة هبد املبادرات.
 -6وسددلا احملدداور الرابددج الضددوء علددس التحدددي الددبي يكتنددف توجيدده ج ددود البتكددار حنددو هقيددق
أه ددداف التنمي ددة املس ددتدامة ،ابلنظ ددر إا أ البتك ددار ددري املتعل ددق ي ددبد األه ددداف ا ددرز تق دددم ا أيضد د ا
ولددء يتعددر ابلضددرورة لإلقصدداء مددء السددوجل لصدداا التكنولوجيددا املنااددرة ألهددداف التنميددة املسددتدامة.
وأكددد أ فكددرة أ التعلدديم سدديدفج البتكددار حنددو السددتدامة أو حنددو دعددم العمددل التندداري ل ينبنيددي أ
يُسدلَّم يددا .ولددبلي متددس احلاجددة إا اددج سياسدداً أكرددر تركيدزا علددس أهددداف التنميددة املسدتدامة .وأشددار
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إا احلاجددة أيض دا إا وجددود هددامحمل للتنربددة والددتعلم يف عددال السياسددات مددء أجددل اكتسدداب اا داات
ال كء تطويرها .وقدال إ هدبد اجل دود تدرتبا ارتباظد ا وئيقد ا ابحلوكمدة ،الد تثدمل التنسديق والتعداو
ب العديد مء أاحاب املصلحة .وأ اف أ توسديج نطداجل استعرا دات السياسدة العامدة دا يتنداوز
التنميدة مدء أجدل هقيددق طدة عدال  2030لدديس م مدة بسديطة ،إ إ للعديددد مدء أادحاب املصددلحة
مصدداا دديقة ومددء الصددعب يف كرددري مددء األحيددا ااددا إج دراء سياسدداً بثددر مسددائل نظاميددة مرددل
التنميددة املسددتدامة .ولددبلي يُرحددب بتحس د التنسدديق والتعدداو فيمددا ب د وكددالت األمددم املتحدددة ،وإ
كا لي قد ي دي إا هدايت أ رع تتعلق ابلتمويل وا تصااات امل سسات.
 -7وأش د ددار احمل د دداور اا د ددامس إا أ األس د دداس املنطق د ددي للسياس د ددة العام د ددة يف ع د ددال العل د ددم
والتكنولوجيددا والبتكددار هددول مددء التعامددل مددج إ فدداجل األس دواجل إا دعددم الثددركات وأا ددحاب
املثاريج والتصدي مل فاقات السوجل .وقال إ املناقثات ركزت يف اآلونة األ درية علدس مثدكلة
هديد الجتاد ،أو الضعف يف املنظور السااتيني املتعلق ابلعلم والتكنولوجيا والبتكار ،وخبااة
عند احلاجة إا القيدال ابسدتناابت حمدددة ا ددف لدبعح التحددايت ،مردل التحددايت الد يرريهدا
هقيق اايت أهداف التنميدة املسدتدامة .وملواج دة هدبا الضدعفُ ،و دج إظدار جديدد يرتكدز علدس
التحولت الجتماعية التقنية ،وهو إظار ينبنيي أ يُثنج فيده جتريدب السياسدات .وأشدار إا أ
تقدة املثورة التقنية وإنثداء منصدات إلكاونيدة لتبدادل املعدارف عدام .أساسديا يف تقددل العلدم
والتكنولوجيا والبتكار .وأشدار يف ااتدال إا أ البلددا الناميدة ،والبلددا املتقدمدة أيضد ا ،أظدراف
فاعلة رئيسية يف إقامة مسارات تكنولوجية مستدامة جديدة.
 -8ويف سددياجل املناقثددة التاليددة ،تندداول أحددد اا دااء مسددرلة احلصددول علددس بيدداانت اددحيحة تعددا
عددء األداء البتكدداري الفعلددي ،وخبااددة أفضددل املمارسددات يف يددج البيدداانت وتصددنيف ا .وأشددار بددري
آ ددر إا الصددعوابت ال د تكتنددف املضددي حنددو التنفيددب ،ابلنظددر إا أ الددوزارات قددد تكددو ددا أهددداف ا
و اايتددا الباتيددة .وابمل ددافة إا لددي ،تندداول أحددد اا دااء مسددرلة أأيددة املمارسددات الدوليددة يف ي ددج
واستخدال البياانت املتعلقة ابلبتكار يف البلددا الناميدة ،وأشدار إا أ أسداليب التعداو بد الوكدالت
يف عال استعرا ات سياسات العلم والتكنولوجيا والبتكار حباجة إا مزيد مء التحسء.
 -9وأكد بري آ ر أأية السياسة املتعلقة اب نرة واملنياب بواف ا آلية فعالة يف التمكد
مددء نقددل املعددارف وهددديي التكنولوجيددا .وأشددار بددري آ ددر إا أ البييددة الوظنيددة ل.بتكددار ترتكددز
علددس التنمي ددة الصددناعية ،وأن دده نظ درا إا أ اا داات الوظني ددة تث ددمل التصدددي للمث دداكل الث ددائعة
املتعلقددة ابلتصددالت والددروابا ب د أاددحاب املصددلحة والوكددالت ،فمددء املمكددء النظددر يف نددوع
الدعم املن ني البي كء أ يقدمه األونكتاد.
 -10وجددرع الاكيددز يف النقدداأ علددس أ رىيددة طددة عددال  2030و ددحت املظددار السياسدداً
للخطة ،وأ هبد الرىية مفيدة يف الن و خبطة البتكار .وفيما يتعلق بددور امل شدرات يف مد
التمويل املقدل لاامج البتكار العامة ،أشدار أحدد احملداوريء إا أنده قدد توجدد أحيداانا مفا دلة بد
عمددق البيدداانت واتسدداع ا .وقددال إ احل دوار ب د أاددحاب املصددلحة املعني د ابلعلددم والتكنولوجيددا
والبتكددار ابلددة األأيددة يف و ددج اس دااتينيات ل.بتكددار ،حيددي يعددزز الثددعور ابلنتمدداء والرىيددة
املثداكة .ويف ااتدال ،أشدار حمداور آ در إا أ استعرا دات السياسدة العامدة أتحدت فراد ا للددتعلم
يف عددال السياسددات ،وأ الدددروس املسددتفادة عددادةا مددا تُسددنل مددء املنظددور النددوعي إ إ تنددوع
النُد ُ ج عل املقارانت اعبة علس مستوع هليل البياانت.
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 -2العمل املساتدام مان أجال التنمياة املساتدامة :التانا ات واملشااريع مان أجال فقياق أهاداف
التنمية املستدامة
 -11يف اجللسدة دري الرىليدة الرانيدة ،تندداول احملداور األول اجل دود السياسداتية الراميدة إا هسد
األو دداع لتحقي ددق التنمي ددة املدفوع ددة ابلعل ددم والتكنولوجي ددا والبتك ددار يف إئيوبي ددا .وأش ددار إا اتب دداع
مسارات عمل متنوعة ،من ا دعم املثداريج الصدنيرية جددا والصدنيرية واملتوسدطة احلندم ،و لدي عدء
ظري ددق دددمات الئتم ددا والتسد د ي.ت التس ددويقية ،إ ددافةا إا مراك ددز رعاي ددة األعم ددال التناري ددة
والتيسري علس أاحاب املثاريج مء النساء والثباب .وقال احملداور إ التوجده السدااتيني اطدة
النمددو والتحددول الرانيددة للفدداة  2020-2015تركددز علددس نقددل التكنولوجيددا وتعزيددز نظددال البتكددار
الوظين .وأ اف أ إئيوبيا اعتمدت يف عال  2012سياسة وظنيدة للعلدم والتكنولوجيدا والبتكدار
و طة تنفيبية .وأشار إا أ هبد السياسة هي اآل قيد املراجعة ابلثراكة مج األونكتاد.
 -12وشدددد احملدداور الردداين علددس أ التكنولوجيددا واملعددارف والتمويددل متاحددة ملواج ددة التحدددي
املتعلدق ابلطاقدة املسددتدامة .وأشدار إا وجددود فوائدد متعددددة ل.سدترمار يف الطاقددة البديلدة املتنددددة
ويف جت دداوز ح دددود النم ددو القتص ددادي وح دددد إا تن دداول مس ددائل تتعل ددق حبق ددوجل املنس ددا والرف دداد
والتطلع ددات .وق ددال إ البتك ددار ك ددء أ يوج ددد يف السد دااتينيات وذ ددا إل األعم ددال التناري ددة.
ول ددع عددء التنربددة ،وهددو مددا يتنلددس ،مددر.ا ،يف اجل ددود ال د تبددب ا حالي د ا إئيوبيددا وتثددمل بندداء
حمطددات اددنيرية لتوليددد الطاقددة مددء الثددمس وال درايح لنيددر تددوفري الطاقددة لعثددر جامعددات .وتُنفددب
مثد دداريج ائلد ددة يف بوروند دددي ورواند دددا .و يعد ددد العامد ددل الرئيسد ددي لتحفيد ددز البتكد ددار هد ددو تكلفد ددة
التكنولوجيا ونثرها ،وإذا القيادة.
 -13وأش ددار احمل دداور الرال ددي إا مث ددكلة رئيس ددية ه ددي النظ ددر إا الطاق ددة املتن ددددة واأله ددداف
املتعلق ددة ابملن دداأ عل ددس أا ددا تث ددكل عبي د ا ل فرا دةا ل.س ددترمار والنم ددو .وق ددال إ إح دددع العقب ددات
الكبددرية هددي ددعف التصددالت األفقيددة ،األمددر الددبي ل بدددل مبددادرات تنظدديم املثدداريج .وترددري
مسددرلة املسدداواة ب د اجلنس د قلق دا ،لددي أ امل درأة ،حددا عندددما ُمترَّددل مترددي.ا مناسددبا ب د مددوظفي
الث ددركات واملنظم ددات وترتق ددي يف ا ياك ددل امل سس ددية ،يق ددل متريل ددا بص ددورة متزاي دددة يف الوظ ددائف
القياديددة .وفيمددا يتعلددق ابلعمددل يف القطدداع الزراعددي ،مددء املمكددء أ تسدداعد مراجعددات حسدداابت
الطاقددة اجملانيددة لصدداحبات املثدداريج يف التوعيددة ابملكاسددب احملتملددة ملصددادر الطاقددة املتنددددة .ويف
اات ددال ،أش ددار احمل دداور إا أ التموي ددل ر ددل مث ددكلة مس ددتد ة ،حي ددي يتس ددبب الوس ددطاء يف رف ددج
معدددلت الفائدددة علددس األم دوال املوج ددة أل درا التنميددة .وأشددار إا وجددود هددامحمل للعديددد مددء
األنثطة ،مرل املرشاد واملنح الدراسية والدعم املقدل مء أجل التحول حنو الطاقة النظيفة.
 -14وق دددل احمل دداور الراب ددج مر ددالا ملس ددار ل.بتك ددار وتنظ دديم املث دداريج ،وأك ددد أ م ددء الص ددعب
احلصددول علددس التمويددل مددء املصددادر التقليديددة ر ددم عدددل نقددق القدددرات البثدرية .وقددال إ ت دوافر
أاددحاب املصددلحة املتنددوع واادداة املتنوعددة مسددرلة رئيسددية ،وإندده ينبنيددي التمدداس الثدراكات علددس
نطدداجل واسددج حددا يتسددع الواددول إا الكفدداءات التقنيددة والتثددنييلية .ويف الو ددج األمرددل ،أمكددء
ت ددوفري التموي ددل األوف ع ددء ظري ددق منح ددة ب دددعم م ددء امل ددوظف احل ددالي والس ددابق  .وم ددء منظ ددور
السياس ددة العام ددة ،تث ددمل احلل ددول إشد دراك الث ددركات يف أئن دداء عملي ددة و ددج السياس ددات ب دددلا م ددء
النعزال لو ج السياسات يف ا ييات العامة.
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 -15وسلطت أمانة األونكتاد الضوء علدس التحليدل السياسداً الدراهء الدبي يركدز علدس تنظديم
املثدداريج يف أقددل البلدددا ذدوا .وأشددارت إا أ طددة عددال  2030تنطددوي علددس عمليددات هويليددة
واسدعة النطدداجل ،وأ مددء املمكدء أ تتحقددق هددبد العمليددات ابملثداركة الفعالددة للثددركات ومنظمددي
املثاريج .ولبلي أابحت بييدة تنظديم املثداريج أحدد العتبدارات السياسداتية األساسدية .وأشدارت
األمانة إا أ جزءا كبريا مء منظمي املثاريج يف أقل البلدا ذوا يعملو حبكم الضرورة ،ولدبلي
تت دوافر لدددي م قدددرة حمدددودة علددس البتكددار .وعندددما تددننح الثددركات ومنظمددو املثدداريج يف النمددو
والبقدداء ،يكددو مددء املمكددء نقددل التكنولوجيددا ونقددل املعددارف الضددمنية .وأشددارت األمانددة إا أ
السياسددة العامددة ينبنيددي أ تدددعم تنظدديم املثدداريج ونقددل التكنولوجيددا عددء ظريددق سياسددة ا ددناعية
فعالة ،فض.ا عء دعم التعاو فيما ب بلدا اجلنوب.
 -16ويف املناقثددة التاليددة ،أشددار ب دريا إا أ املدارة اجليدددة عامددل رئيسددي يف التمك د مددء
البتك ددار .وم ددج ل ددي ،ينبني ددي أ يتحل ددس يي ددج أا ددحاب املص ددلحة ب ددروح البتك ددار ،ددء ف ددي م
احلكومد ددات وا ييد ددات العامد ددة .وقد دددل أحد ددد اا د دااء مرد ددالا للن د ددود املببولد ددة يف جورجيد ددا ،حيد ددي
اس ددتُخدمت تقني ددة سلس ددلة الس ددن.ت املنيلق ددة واس ددتُخدل ال ددبكاء الا ددطناعي وب د درامج روبد ددوت
الدردشة يف نظم املعلومات اجلامعية ،و ري العمل علس توفري اادمات امللكاونية للمواظن .
 -17وأش ددار ب ددري آ ددر إا أن دده ر ددم احلاج ددة إا مس ددتوع معد د م ددء الس ددترمار يف البح ددي
والتطددوير ،فددل التحدددايت تكمددء يف وجددود املدارة احلازمددة وتنييددري أذددان التفكددري .وقددال إ جددزءا
كبدريا مددء املنفدداجل علددس البحددي والتطددوير ياكددز يف القطدداع العددال ول يدرتبا يف كرددري مددء األحيدا
ابلث ددركات والص ددناعات .وأش ددار ب ددري آ ددر إا أ تك دداليف الت دددريب والبح ددي والتط ددوير ك ددء
اسددتيعايا عددء ظريددق الثدراكات ال د تتدديح للمسددترمريء بييددة آمنددة .ولحددو دااء آ ددرو أ مددء
املمكددء هقيددق العديددد مددء ع.قددات التددلزر عددء ظريددق ذددا إل متنوعددة مددء الث دراكة والتعدداو ب د
أاحاب املصلحة ،وأ التعاو مطلوب يف القطاع اااص ،وأ مء املمكء أ يتعاو أاحاب
املثاريج مج الثركات بدلا مء العتماد حصرا علس السياسة العامة.
 -18وفيم ددا يتعل ددق ابلطاق ددة ،يتن دداول ا دددف الس ددابج م ددء أه ددداف التنمي ددة املس ددتدامة بث ددكل
مباش ددر مس ددرلة احلص ددول عل ددس الطاق ددة وتكلفت ددا امليس ددورة واس ددتدامت ا ،وإ كان ددت الطاق ددة ه ددي
أيض د د ا عام ددل مس دداعد لتحقي ددق أه ددداف أ ددرع م ددء ه ددبد األه ددداف ومس دداعد لنس ددر املعيث ددية
والصناعات ،وكبلي فيما يتعلق ابلتعليم .وأشارت األمانة إا أ نقق الك رابء اد مء النتائج
التعليمي ددة يف أق ددل البل دددا ذد دوا وأ القط دداع الص ددحي واج دده ا ددعوابت ائل ددة .ويف ه ددبا الص دددد،
أكد أحد اادااء أنده بينمدا تتسدم أهدداف التنميدة املسدتدامة ابلعامليدة ،ينبنيدي أ تكدو السياسدات
عل ددس املس ددتوع ال ددوظين لك ددي ك ددء تنفي ددبها .فم ددر.ا ،و ددعت جامايك ددا أه ددداف ا وظني ددة حم ددددة
تتعلددق ابلطاق ددة ،ددا يف ل ددي الطاقددة املتن ددددة .ومددء ش ددر هريددر إنت دداإل الطاقددة أ اك ددء ا ددنيار
املنتن د م ددء بي ددج الطاق ددة للث ددبكة العام ددة .ولح ددو ب ددري آ ددر أ احلص ددول عل ددس الطاق ددة اك ددء
القتصدداد الريفددي واددد مددء ا نددرة إا املراكددز احلض درية ،ولحددو عددددا أ هقيددق ييددج أهددداف
التنمية املستدامة الد  17يتوقف علس احلصول علس الطاقة .وتناول بري آ ر مسرلة الدعم املتاح
لتحسد التعدداو فيمددا ب د بلدددا اجلنددوب ،والتيسدريات وأن دواع السددترمار ونقددل التكنولوجيددا ال د
أمكء هقيق ا.
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 -19وأكد احملاورو أ مصدر توليد الطاقة هو أحد بواعي القلق الرئيسية ،إ إ ألسداليب
معينة ئريات كبرية علس الصحة ،إ افةا إا آاثر انجتة عء التكلفة تعوجل مسداعي التخفيدف مدء
الفقر .وابمل افة إا لي ،يث د التعاو فيما ب بلددا اجلندوب تقددم ا ،حيدي تسدترمر بلددا
انمية ،مرل تركيا والصد  ،يف نقدل التكنولوجيدا واملعدارف إا بلددا انميدة أ درع وإا أقدل البلددا
ذوا؛ وتتنوع الطرائق ،وهي تثمل األظراف الفاعلة يف القطاع العال واااص .ويف ااتال ،أشار
احملدداورو إا أ مثدداركة امل دواظن هددي إس د ال رئيسددي يف إ ددفاء الطددابج الددد قراظي علددس إنتدداإل
الطاقة عء ظريق توليد الطاقة علس نطاجل حمدود مء الثمس والرايح.
 -3االبتك ااار االجتم ااا
التنمية املستدامة

ونني اايا املش اااريع م اان حيا ا الع ااة خبط ااة ااام  2030وأه ااداف

 -20يف اجللسددة ددري الرىليددة الرالرددة ،أكددد احملدداور األول أ البتكددار الجتمدداعي يدددور حددول
مف دداهيم ا دددف والحتياج ددات ددري امللب دداة والت ددرئري .وق ددال إ البتك ددار الجتم دداعي يرك ددز عل ددس
األهداف واآلاثر اجملتمعية ومنسنم انسنام ا كبريا مج طة عال  .2030وأشار إا أ الروابا،
وتدددفقات املعددارف ،والتنيدريات يف ذددا التفكددري ،والقدددرات القياديددة هددي مكددوانت م مددة .ويتعلددق
التحددي الرئيسددي الددبي يواج دده أاددحاب املثداريج اجملتمعيددة بكيفيددة الن ددو يددبد املثدداريج دو
أ ياتب علس لي احنراف عء امل مة .وأشار إا أ منظمي املثاريج اجملتمعية أكرر عزوفا عدء
املخدداظرة .وتثددمل املسددارات املقبلددة تبددين الثددركات الضددخمة ل.بتكددار الجتمدداعي يف األنثددطة
التنارية الراهنة وااا اج هقيق النناح مج نفج اآل ريء.
 -21وعر احملاور الراين ابلتفصيل الدعم املقدل إا شبكة  ،Impact hubوهي منصدة ملسداعدة
اجملتمعدات الناشدية تدددف إا اادا ادج ينطلددق مدء القاعددة إا القمددة لتطدوير البتكدار الجتمدداعي
ودعددم منظمددي املثدداريج اجملتمعيددة .ويوجددد يف الوقددت ال دراهء أكرددر مددء  100فددرع ددبد الثددبكة يف
الع ددا ت داابا يف إظ ددار ش ددبكة واح ددة .وق ددال احمل دداور إ ال دددعم يُق دددل أيض دا إا البتك ددار امل سس ددي
الدددا لي يف الثددركات واملنظمددات القائمددة .وتُسددتطلج أيضد ا أندواع جديدددة مددء التعدداو والث دراكات،
فيما يتعلق اب دف  17مء أهداف التنميدة املسدتدامة ،حيدي تتسدم هدبد األهدداف ابلعامليدة و دري
التث ددارك يف املجند ددازات علد ددس الصد ددعيد العد دداملي .وقد ددد يثد ددمل دعد ددم السياسد ددات هس د د العمليد ددات
التنظيمية وا ياكل القانونية والدعم املاف .ومء منظور أكرر اسااتينيةا ،كء للحكومدات أ تضدج
طط ا الباتية املتعلقة أبهداف التنمية املستدامة .فمر.ا ،قد تنطوي ا ياكدل القانونيدة املتعلقدة يدبد
األهداف علس هدايت ملنظمدي املثداريج اجملتمعيدة .واحلصدول علدس رأس املدال ادعب أيضد ا ابلنسدبة
ملنظم ددي املثد دداريج اجملتمعيد ددة أل أه ددداف م ل تد ددت.ءل مد ددج النمد ددا إل املالي ددة املسد ددتخدمة مد ددء جاند ددب
املصارف واملسترمريء .وقد يتطلب األمر إعادة التفكري يف النظال الضرييب للمنتمعات الناشدية الد
تركز علس مثاريج البتكار الجتماعي ال تساعد علس التقدل حنو أهداف التنمية املستدامة.
 -22وأش ددار احمل دداور الرال ددي إا التح دددي املتمر ددل يف تنيي ددري اجت دداد مع دددل النن دداح امل ددنخفح
للمثاريج الناشية ،وهو املعدل البي ظل أقل مء  20يف املائة .وقال إ الدراسات الستقصائية
للمثاريج الناشية بينت أ عوامل النناح تثمل الصفات البثرية ال.زمة لتنظيم املثاريج ،ومن ا
احلمدداس والعمددل اجلمدداعي والدددعم البييددي .ولكددي يتحقددق النندداح ،ينبنيددي هقيددق التسدداجل يف ذددا
التفكددري علددس مسددتوع الثددركات ،واتسدداجل الكفدداءات والطموحددات مددج امل ددال والواجبددات عل ددس
مسدتوع الثددركات .ولدبلي يُعددد التعيد األوف وهديددد امل دال يف املثدداريج الناشدية مددء العتبددارات
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الرئيسددية .وأشددار احملدداور إا أندده ،علددس املسددتوع الكلددي ،تثددكل الثددركات الفاشددلة ،ددا يف لددي
املثدداريج الناشددية ،تكلفددة ل مددار ددا للمنتمددج ومصدددرا للتبددبير والفددرص الضددائعة .وأكددد احملدداور
أأيددة ذ دا التفكددري عنددد بدددء مثدداريج مثدداكة وأأيددة دور امل سسددات التعليميددة يف تثددكيل أذددان
التفكددري .وأشددار إا الدددور امل ددم للتعلدديم وإا أ تدددريب املدرس د يثددكل عنص درا حاىل دا للبييددة
املواتية لتنظيم املثاريج.
 -23ويف املناقثد ددة التاليد ددة ،تند دداول أحد ددد اا د دااء دور اجملتمد ددج املد دددين يف ال د دربا ب د د البتكد ددار
ٍ
وخبااة يف شركات الدربا الثدبكي وشدركات البتكدار الجتمداعي.
الجتماعي والقطاع اااص،
وتندداول بددري آ ددر األدوات ال د ا
متكددء شددركات البتكددار الجتمدداعي مددء الواددول إا األس دواجل
الدولية .وركزت املناقثة التالية علس إمكانية تيية ئقافة البتكار .وأشار حماورا إا أ بناء الرقة
عامل أساسي يف هدل اوامج العزلة ،وإا حدو تنيريات يف ذا التفكري أئناء تبادل الكفاءات
لنير هقيدق عموعدات معيندة مدء أهدداف التنميدة املسدتدامة .وأشدار احملداورا أيضدا إا أ اادا
إجراءات حمددة ا دف ،وإ كا يف إظار مثروع ،قد دي نفع ا ،وأ مثة مفا لة ب التماس
التددرئريات وهقيددق اجلدددوع .و رددل التفاعددل الثخصددي والنيددر املثدداك مكددون م َّمد يف كسددر
اد دوامج العزل ددة ،كم ددا متر ددل التح دددايت املتعلق ددة ابقتص دداد الت دددوير فرا ددة لستكث دداف األ د درا
املثدداكة .وت د دي الندددرة النسددبية لنم دوال يف البلدددا الناميددة إا زايدة أأيددة هقيددق السددترمار يف
الثددركات البتكاريددة جناحد ا عدددل أعلددس مددء البلدددا املتقدمددة إ تددزداد أأيددة الثدراكات والتعدداو
علس الصعيديء الوظين والدوف عند ندرة األموال.
 -24ولحددو أحددد اا دااء أ ا ياكددل القانونيددة ل.بتكددار الجتمدداعي ينبنيددي أ تسددمح دزيج
م ددء النم ددا إل الد د تس ددت دف الد دربح والد د ل تس ددت دف الد دربح .وق ددال إ ع دددة بل دددا  ،كرملاني ددا
وسويسرا والولايت املتحدة ،اعافت بتنظديم املثداريج ات أ درا معيندة بوادف ا هديك.ا قانونيدا
اقددق فوائددد معينددة .وأشددار بددري آ ددر إا أ املسددائل املتعلقددة بضددبا التعدداريف م مددة مددء أجددل
التخفيددف مددء التعقيدددات املفرظددة يف األظددر القانونيددة .ويف ااتددال ،لحددو بددري آ ددر أ تنظدديم
املثدداريج ينبنيددي أ يكددو جددزءا مددء املندداهج الدراسددية وأ بدرامج التدددريب ،مرددل بدرانمج إمايتيددي
 ،Empretecحققت ئريات يف هبا الصدد.
 -25وردا علددس استفسددار بثددر مددا إ ا كانددت املسدداعدة املقدمددة إا املثدداريج الناشددية تثددمل
املث دداريج املبتدئ ددة متام د دا ،ع ددر أح ددد احمل دداوريء ابلتفص دديل تقييم ددات الت ددرئري ال د د أجرت ددا ش ددبكة
 ،Impact hubمثدريا إا أندده كلمددا ازداد جتميددج امل شدرات يقددل العتمدداد علي ددا والساشدداد يددا يف
سياجل التنمية األساسية .وأشار إا رورة إجراء تقييمات للترئري ابلثراكة مج أاحاب مصدلحة
آ ريء ومنظمات أ رع ،مء أجل إ اد عتمج مقبل علس التعلم كء أ ين ح خبطة البتكدار
اجملتمعي املوجه لتحقيق أ را معينة.
 -26وأبدرز أحدد اادااء أ التعلديم عامددل أساسدي يف تزويددد الثدباب ابمل ددارات ال.زمدة لسددوجل
العمل ويف تيية ئقافة البتكار يف شركات القطاع العال والقطاع اااص .ويف هدبا الصددد ،أشدار
أحددد احملدداوريء إا أ بعددح البلدددا قددد هتدداإل إا البتكددار الجتمدداعي أكرددر مددء بلدددا أ ددرع،
وأ السددبيل إا السددتدامة هددو جندداح األعمددال التناريددة أو احلددد مددء فثددل الثددركات البتكاريددة.
وأ اف أ الدعم املقدل لنير املسراع دب أ يكدو حمدددا بنتدائج ل حمدددا أبُظدر زمنيدة ،وأ
تنظدديم املس دراع ددب أ يعدداس مسددرلة نقددق املواهددب يف الثددركات البتكاريددة ،ددا يف ل ددي يف
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املدارة واحلسدداابت والتمويددل والتخطدديا .ويثددمل ذددو إل حمتمددل احلصددول علددس حصددق مقابددل
التموي ددل وال دددعم ،بنس ددبة  100يف املائ ددة يف املراح ددل املبك ددرة ،وتُع دداد األس د م إا امل سس د عل ددس
أس دداس النت ددائج وفق د د ا للمراح ددل املتف ددق علي ددا .ويف اات ددال ،أش ددار ااب ددري إا أ مع دددلت جن دداح
الثركات املعنية حبل املثاكل الجتماعية أعلس مء معدلت جناح الثركات املعنية حبدل املثداكل
التناريددة ،وإ كددا العديددد مدء الثددركات يف البلدددا الناميددة تسددعس إا القتددداء بثددركات البلدددا
املتقدمة بدلا مء تناول الحتياجات احمللية وبواعي القلق ،ولبلي متس احلاجة إا التنربة.
 -27وأشار حماور آ ر إا وجود مبتكريء نثط يف الثركات القائمة ،أو منظمي مثاريج،
ات دداجو أيض د ا إا ال دددعم .وق دال إ احلكوم ددات ينبني ددي أ تتواا ددل م ددج عتم ددج تنظ دديم املث دداريج
وشبكاته ،بطرجل من ا تنظيم مسابقات الاعة احلاسوبية اجلماعية ودعدم منافسدات اايدة األسدبوع
للثركات الناشية ،إ افةا إا القيال ابستعرا ات لإل فاقات مدء أجدل الوقدوف علدس التحددايت
ال يواج ا منظمو املثداريج احملليدو والتوادل إا حلدول مناسدبة .ومدء املجدراءات الد تتطلدب
دعم ا فعالا للسياسات العامة ،توفري هامحمل للتنربة للمثاريج احملتملة أو املثاريج الناشدية وقبدول
فر ية الفثل ابعتبارد فراة للتعلم.
 -28وردا علددس استفسددار بثددر تقدددة التقددارير ال ُقطريددة يف املنتدددع السياسددي الرفيددج املسددتوع
وع.قة هبد التقارير ابملناقثات اجلارية يف اجللسة دري الرىليدة الراهندة املتعلقدة ابلبتكدار ،أشدارت
األماند ددة إا أ األونكتد دداد يقد دددل مسد دداأات إا املنتد دددع السياسد ددي الرفيد ددج املسد ددتوع بند دداءا علد ددس
مداولت اللننة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا أل را التنمية .وابمل افة إا لي ،أكدت
األماندة ،يف ردهدا علدس استفسدار بثددر دور األونكتداد يف عدال البتكدار الجتمداعي ،أ بدرانمج
العمل ماسد يف طدة عدال  2030وأ البُعدد الجتمداعي ل.بتكدار دب ،بنداءا علدس لدي ،أ
يصبح جزءا مء عمل األونكتاد املتعلدق ابلبتكدار ،ولكن دا أشدارت إا أ لدي لدء ينيدري ا يكدل
الر.ئددي األركددا الددبي يقددول عليدده عمددل األونكتدداد يف عددال البتكددار (وه دو البحددي والتحليددل،
وتقدة املساعدة التقنية ،وهقيق توافق يف اآلراء).
 -29وتناول أحد ااااء دور البيية املواتية ل.بتكار املناار ألهداف التنمية املستدامة ،مثدريا
إا الفنددوة القائمددة بد البلدددا املتقدمددة والناميددة وإا أ نقددل التكنولوجيددا مسددرلة رئيسددية حباجددة
إا مزيددد مددء الهتمددال .ولحددو بددري آ ددر أندده يوجددد يف اجلم وريددة الدومينيكيددة ،كمددا يف بلدددا
انمية أ رع عديدة ،الكرري مء الثباب احلاال علس درجات علمية ،البيء متردل النسداء  60يف
املائ ددة م ددن م ،ل دددي م مد د ه.ت ل تناس ددب س ددوجل العم ددل ،م ك دددا احلاج ددة إا سياس ددات كن ددا
التصدي با التحدي.
 -30ويف ااتال ،اتفق احملاورو علس أ النير املثاك واملثاريج املثاكة عنصدرا أساسديا
يف البتكار الجتماعي ،بواف ما األساس لبناء الرقة وللتعاو والثراكة .وأشداروا إا أ هقيدق
أهدداف التنميدة املسدتدامة يتطلددب أشدكالا جديددة مددء الثدراكة ،حيدي أكددد أحدد احملداوريء أأيددة
الثراكة فيمدا يتعلدق اب ددف  17مدء أهدداف التنميدة املسدتدامة ،إ دافةا إا أ مدء املمكدء تييدة
وتطوير وتعزيز البتكار الجتماعي وتنظيم املثاريج الجتماعية.
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 -4سبل املض

دما بسياسة العلا والتكنولوجيا واالبتكار واملنهجية والتطبيق

 -31كانددت اجللسددة ددري الرىليددة الرابعددة عبددارة عددء نقدداأ تفدداعلي بثددر املسددائل ال د جددرع
استط.ع ا يف اجللسات السابقة .وتقاربت اآلراء بثر املقاحات احملددة التسعة التالية:
اعتبددار طددة عددال  2030وأهددداف التنميددة املسددتدامة املظددار الثددامل لو ددج
(أ)
وتنفيب سياسات العلم والتكنولوجيا والبتكار ،علدس أ يثدمل املظدار مكدوانا قدوايا للمسداواة بد
اجلنس  ،والثمولية العامة ،ومبدأ الستدامة البييية؛
(ب) أ م ش درات العلددم والتكنولوجيددا والبتكددار ،ددا يف لددي يددج البيدداانت واملن نيددة
والتصددنيف ،ددب تعزيزهددا وتوئيددق اددلت ا أبهددداف التنميددة املسددتدامة وجعل ددا أكرددر تعب دريا عددء نتددائج
البتكار والتنمية املستدام والثامل  ،و لي ابلتعاو مج ييج شركاء األمم املتحدة وي الصلة؛
(إل) أ مثة حاجة إا دعم البلدا وامل سسات واألظراف الفاعلة املعنية ابلبتكار،
و لد ددي يف عد ددال جتربد ددة السياسد ددات والد ددتعلم مد ددء السياسد ددات ،وأ األونكتد دداد كند دده دعد ددم هد ددبد
املج دراءات انثدداء شددبكة مددء اا دااء ووا ددعي السياسددات املثددارك يف و ددج سياسددات العلددم
والتكنولوجيدا والبتكدار ،دء فدي م املثداركو يف إجدراء استعرا دات سياسدات العلدم والتكنولوجيددا
والبتكار السابقة واحلالية؛
(د) أنه نظرا إا الوعي الكبري أبأية الدنُد ُ ج اجلديددة ل.بتكدار فيمدا يتصدل ابلتنيلدب
علس التحدايت ال تواجه تنفيب طة عال  ،2030هتداإل سياسدة العلدم والتكنولوجيدا والبتكدار
و ارست ا إا نطاجل أوسج يتناوز النظر يف الصكوك التقليدية وأاحاب املصلحة التقليدي ؛
(ه) أ ألا ددحاب املص ددلحة اجل دددد ،ك دداجملتمج امل دددين وياع ددات النس دداء والث ددباب
والثددعوب األاددلية وامل دواظن املعني د  ،فض د.ا عددء مصدداا املسددت لك واملصدداا البيييددة ،دورا يف
العلم والتكنولوجيا والبتكار فيما يتصل بو ج السياسات املتعلقدة ابألهدداف وعمليدات التنفيدب،
وأ األونكتدداد كندده و ددج من نياتدده املتعلقددة بسياسددات العلددم والتكنولوجيددا والبتكددار مددء أجددل
املثاركة علس حنو أفضل يف عتمج أاحاب املصلحة اآل ب يف التساع؛
(و) أندده نظ درا إا احلاجددة إا تندداول أوجدده التحسددء يف توجدده سياسددات و ارسددات
العلم والتكنولوجيا والبتكار ،ا يتسق مج متطلبات السدتدامة والثدمول ،دب أ يكدو عمدل
األونكتدداد يف هويددل من نيتدده املتعلقددة ابسددتعرا سياسددات العلددم والتكنولوجيددا والبتكددار مناسددب ا
مء حيي التوقيت؛
(ز) أندده نظدرا إا املدراك املتندددد أ البتكددار يف سددياجل طددة عددال  2030ينبنيددي
أ يكددو مدددفوعا بتنظدديم املثدداريج ،ينبنيددي أ يثددنج عمددل األونكتدداد املتعلددق بسياسددات العلددم
والتكنولوجيا والبتكار أوجه التلزر ب هبيء اجملال مء عالت السياسة العامة؛
(ح) أ تكددو املدارة اجليدددة عددام.ا رئيسدديا يف تثددنيج ذددو البييددة الصددحية املناسددبة
ل.بتكار املدفوع بتنظيم املثاريج؛
(ن) أ يكو التعاو ب الوكالت يف إظار األمدم املتحددة عدام.ا رئيسديا يف و دج
سياسددة متسددقة وهادفددة للعلددم والتكنولوجيددا والبتكددار ويف بندداء القدددرات املتعلقددة أبهددداف التنميددة
املسددتدامة ،فضد.ا عددء البيدداانت وامل شدرات ،وأ األونكتدداد كندده موااددلة التعدداو مددج الثددركاء يف
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التنميددة يف إظددار آليددة تيسددري التكنولوجيددا وفريددق العمددل املثدداك بد وكددالت األمددم املتحدددة املعددين
بتسخري العلم والتكنولوجيا والبتكار أل را أهداف التنميدة املسدتدامة ،ابمل دافة إا أادحاب
املصلحة الوظني والدولي املعني ابلعلم والتكنولوجيا والبتكار.

اثنيا -املسائل التنييمية
ألف -انتخاب أ ضاء املكتب

(البند  1مء جدول األعمال)

 -32انتخددب اجتمدداع اادااء املتعدددد السددنوات بثددر السددترمار والبتكددار وتنظدديم املثدداريج مددء
أجددل بندداء القدددرات املنتاجيددة والتنميددة املسددتدامة ،يف جلسددته العامددة الفتتاحيددة املعقددودة يف  2متددوز/
يوليه  ،2018السيد أويف بياي (أملانيا) رئيسا له ،والسيدة هيلدا ا نائي انئبةا للرئيس  -مقررة.

ابء -إ رار جدول األ مال

(البند  2مء جدول املعمال)

 -33أقر اجتماع ااااء املتعددد السدنوات يف جلسدته العامدة الفتتاحيدة أيضدا جددول األعمدال
امل قت للدورة ( .)TD/B/C.II/MEM.4/16وكا جدول األعمال علس النحو التاف:
-1

انتخاب أعضاء املكتب؛

-2

إقرار جدول األعمال؛

-3

تسخري العلم والتكنولوجيا والبتكار بفعالية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة؛

-4

تقرير الجتماع.

جيا -نتائج الدورة
 -34اتفددق اجتمدداع اا دااء املتعدددد السددنوات يف جلسددته العامددة ااتاميددة املعقددودة يف  3متددوز/
يوليه  2018علس أ يُعا َّد الرئيس موجزا للمناقثات.

دال -نقرير االجتماع

(البند  4مء جدول األعمال)

 -35اتفددق اجتمدداع اا دااء املتعدددد السددنوات ،يف جلس دته العامددة ااتاميددة أيض دا ،علددس امل
لنائبة الرئيس  -املقررة بو ج التقرير يف اينيته الن ائية بعد ا تتال الجتماع.
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املرفق
احلضور*
-1

حضر الدورة رلو عء الدول التالية األعضاء يف األونكتاد:
إئيوبيا
أ ربينا
األرد
إسبانيا
أملانيا
أو ندا
إيرا (ي ورية  -املس.مية)
البحريء
الاازيل
بوركينا فاسو
تو و
تونس
جامايكا
اجلزائر
اجلم ورية الدومينيكية
جورجيا
جيبوً
زامبيا
سري لنكا
السودا

-2

الص
ُعما
واتيمال
ياان
فرنسا
الفلب
كازا ستا
كواب
الكوننيو
كينيا
مصر
املنيرب
م.وي
اململكة العربية السعودية
موريثيوس
النمسا
نيبال
نينرياي
ا ند
اليمء

وحضر الدورة رلو للدولة التالية العضو يف امل متر:
دولة فلسط

-3

وكانت رلةا يف الدورة املنظمات احلكومية الدولية التالية:
عموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليا ا ادئ
علس التعاو لدول االيج العربية

-4

وكا

ر.ا يف الدورة ج از األمم املتحدة أو هييته أو برانعه التاف:

اللننة القتصادية ألورواب
__________

*
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تتضمء قائمة احلضور هبد املثارك املسنل  .ول.ظ.ع علس قائمة املثارك  ،انظر .TD/B/C.II/MEM.4/INF.6
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-5

وكانت رَّلةا يف الدورة الوكالت املتخصصة أو املنظمات املرتبطة يا التالية:

-6

وكانت رلةا يف الدورة املنظمات ري احلكومية التالية:

الهاد الدوف ل.تصالت
منظمة األمم املتحدة للابية والعلم والرقافة

الفية العامة

رابطة أفريقيا 21
م ندسو العا
الثبكة الدولية لتوحيد ش ادات التعليم العاف
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