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دور العلم والتكنولوجياا واببتكاار ب بناات عتمعااد ةاادرة للاي التكيا
مبا ب ذلك من خالل مشاركة املواطنني ب البحث العلمي
تقرير األمني العام

موجز

تناااقيف ه ااالا الر ي ا مسااا ر ر يساايع تربد ا لاادور البدااو والرانولوجيااا وا لراااار ه
لناء جمرمبات قادرة عدى الرايف .وتربز الورقع ما يارسيه لناء ال درة عدى الراياف مان أةياع
حامس ااع سلنس اابع نم الرنمي ااع املس ااردامع .ااررمب ااات ال ااادرة عد ااى الراي ااف ا اان أا ادا ااا م اان
اسريباب الصدمات والرايف مبها ،وترسو سقرصادات قادرة عدى تنظيو ذاهتا ملواصدع البمار
ه أوقااات األزمااات ،أمااا أا سساارالاعرها ا عااالشط همياان أإلضااالرها دوا ا ع ا ار سلبي ااع.
ويؤدي البدو والرانولوجيا وا لراار دوراً حامساً خبصوص أر لُبد من اله األلباد .وقد أدت
الرانولوجيااا ال قميااع نم اااس النااا  .أم اا ا لراااار ايي ا نم الرنوياان ا قرصااادي ،مااا يزيااد
قدرة ا قرصادات عدى الرايف من الصدمات .وسسرالاعع الرانولوجياات ادديادة أا تيصار
لااس الرنميااع ا قرصاااديع والرااداور البي ا  .وتساارملدت البدااوت املسااربينع سمل اوا نس تانولوجيااات
جديادة را اا املرالاوعس ه أداء مهاات مان قبياار مجان البياا ت لادعو البداوت .وتالا ذ ه ااالا
السياق حتدايت ت نيع تربد سلبيا ت والرانولوجياا الرماينياع األساسايع وعا ورة تاوذ ا الر
عن ا ااد اس ا اارملدات البي ا ااا ت املارس ا اابع أ ن ا اااء املض ا ااارين البدمي ا ااع الا ا ا يس ا ااااو ايه ا ااا املوا ن ا ااوا.
أماا الرحادايت ا جرماعياع النارا ع عان ذلاط اتتاب لروليااد املباارا واسارملدامها ،سلنظا نم
أا ال درة عدى الرايف جتسد قواعد اجرماعيع ومصاا مرنااساع داذار اررمان .وتالا ذ أي ااً
حتاادايت سااوقيع ترصاار س سااردامع وال الديااع لدروساان ،مااا يااربز ح ي ااع أا الا ا ماان ا دااول
الرانولوجيااع لرماااس اررمبااات ماان الرايااف تازال ه م حدااع النمااوذا األو  .وماان املسااا ر
ال يسيع األذ ى ع ورة تالوي حدول عدميع وتانولوجيع والرااريع قادرة عداى الراياف ه حاد
ذاهتااا ،نذ قااد تتتااا عدااى الربالاار أع ا ار رااديدة سررمبااات .وشراارو الر ي ا سلرضااديد عدااى
الدور ال يس اللي يؤديه الرباوا الدو وت دمي م تحات سياساتيع لينظ ايها.
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مقدمة
 -1اذرااارت الدةنااع املبنيااع لرساامل البدااو والرانولوجيااا أل ،ا او الرنميااع ،ه دورهتااا ا اديااع
والبض ين املب ودة ه جنيف ه أاير/مايو  ،2018موعوط دور البدو والرانولوجياا وا لرااار ه
لناااء جمرمبااات ديااع قااادرة عدااى الرايااف ،خااا ه ذلااط ماان ذااشل مضااارأع امل اوا نس ه النضااا
البدما ا  ،ليا ااوا أح ااد املوع ااوعس الد االين س اايحظياا سألولوي ااع ه اجرم اااط الي ااتة الياص اادع ل ااس
الدورتس .2019-2018
 -2وع اادت أماإل ااع الدةن ااع اجرم اااط ا يا ا ل ااس ال اادورتس ه الي ااتة م اان  15نم  17أا ااإلوا
ال اين/يناي  ،2019ه ايينا ،لغ و املسااةع ه حتساس اهاو االا املوعاوط ومسااعدة الدةناع ه
مداو هتا ذشل دورهتاا ال اإلياع والبضا ين .ويسارند االا الر يا نم ورقاع ال اااي الا أعادهتا أماإلاع
الدةنااع( ،)1واساارنراجات ا يا املناقضااع ،ودراسااات ا ااا ت ال ال يااع املساار اة ماان أع اااء الدةنااع
واملؤليات ذات الصدع ومصادر أذ ى.

أوبا -السياق
أل  -أثر الصدماد ب التنمية املستدامة
 -3يرأ النا ه مجين أحنااء الباااب سلصادمات اول الوقات ،مان األزماات ا قرصااديع نم
الالا ا وارئ الص ااحيع ،وم اان الصا ا اعات ا جرماعي ااع وا ا ا وب نم الاا اوار النامج ااع ع اان األذال ااار
الالبيبياع .وعداى ساابير امل اال ،ال ا ش ا األرااملاص لريضا أما او م اار الااول ا وا يبااو  .وه
عات  ،2016توه  180 000رملص إلريةاع الصا اعات( .)2وه عاات  ،2017أ ا ت الااوار
الالبيبيااع ه أأ ا ماان  95مديااوا رااملص ،وتسااببت ه ذسااا وأع ا ار جاااوزت قيمرهااا 337
()3
مدي ااار دو ر أم ياا ا  .ورا ا دت الصا ا اعات والاا اوار  30.6مدي ااوا ر ااملص ه  143لد ااداً
ونقديما ااً( .)4وتس ااببت ص اادمراا اقرص اااديراا واس اابرا النال اااق ه الس اانوات األذا ا ة ،أو م ااا أزم ااع
الديوا السياديع األوروليع ه اليتة  2012-2010واثإليهماا أزماع نعاادة تساويع األسابار الباملياع
لدساادن األساساايع ه اليااتة  ،2016-2014ه تبااا ؤ اقرصااادي أ ا ه اا ص البماار وه قاادرة
حاومات أ ة عدى حتسس نمااإليع ا صول عدى اخلدمات البامع ،خا ايها الصحع والربديو(.)5
__________

()1

()2
()3
()4
()5
2

ميان ا شط عداى ورقاع ال اااي ومجيان البا وو وا ساهامات امل دماع نم اجرمااط ا يا املناقضاع املب اود لاس الادورتس
واملالأورة ه االا الر يا ه الصايحع الضابايع https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid =2026
).(accessed 15 February 2019
World Health Organization (WHO), 2018, World Health Statistics 2018: Monitoring Health for

.the [Sustainable Development Goals] SDGs, Geneva
حس اااست األوإلار اااد س س اارناد نم قاع اادة لي ااا ت ح ااا ت الالا اوارئ الرالب ااع ملأ ااز البح ااو املربد ااع لوس ي ااات
الاا اوار  ،جامب ااع لوا اااا الاا ولياي ااع .مراح ااع ه الص اايحع الض اابايع ( www.emdat.beا د اان عديه ااا ه 15
ربا /ارباي .)2019
Internal Displacement Monitoring Centre, 2018, GRID 2018: Global Report on Internal Displacement,

.Norwegian Refugee Council
األمو املرحدة ،2018 ،ا الع والروقبات ا قرصاديع ه البااب لبات ( 2018إليويورا ،رقو املبيبات .)E.18.II.C.2
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 -4وعااشوة عدااى ذلااط أإلضااأ ال اتال ا قرصااادي البااامل هتدياادات مرزاياادة الرب يااد يصاابا
الرنبؤ هبا أأ اأأ  .وتؤدي الاوار النامجع عن األذالار الالبيبيع نم تبالر سدسادع ا ماداد،
م ااا يي ا ا ه أحي اااا أ ا ا ة نم أعا ا ار واس اابع النال اااق وذس ااا اقرص اااديع ميا اان أا ر ااد ع اارب
ال الاعااات وا قرصااادات .وياماان أحااد الرهدياادات املب اادة األذ ا ى ه ذال ا حاادو أ اوار
تانولوجيااع مجااع عاان أذالااار بيبيااع ،م اار أار ااع الااع اوأوراايما دايرضا النوويااع ،الا تسااببت
ايها سألسا املوجع املديع ال أع بت زلزال تواوأو ه  11شذار/مار .)6(2011
 -5للا يارس لناء قادرة الضابوب واررمباات والبداداا عداى الراياف أةياع سلغاع ه تنييال
ذالع الرنميع املسردامع لبات  2030وحت ي أاداا الرنميع املسردامع.

ابت -القدرة للي التكي  ،واحلد من املخاطر ،والتنمية املستدامة
 -6اس اارملدت ه نع ااداد ا االا الر يا ا تب ي ااف ال اادرة عد ااى الراي ااف املنسا ا ه ن ااار األم ااو
املرحاادة .وأق ا ت ااالا الرب يااف الدةنااع ال ايبااع املسااروى املبنيااع ل اربام جمد ا ال ساااء الرنييااليس
املبين سلرنسي  ،أةزء من ن ار األمو املرحدة الرحديد لدمملاا وال ادرة عداى الراياف .ويانص
ااالا الرب يااف الاوارد ه ت يا الدةنااع ال ايبااع املسااروى املبنيااع سلاربام عاان دورهتااا ال البااع وال ش ااس
عد ااى أا ال اادرة عد ااى الراي ااف اا ا ألق اادرة األاا ا اد واألسا ا املبيض اايع واررمب ااات ا دي ااع وامل اادا
واملؤسسات والنظو واررمبات عداى الوقاياع وامل اوماع وا مرصااص والراياف وا سارةالع والربااه
إبجياليع وأياءة واباليع عند مواجهع ا يع واسبع مان اململاا  ،مان ا يااى عداى مساروى م باول
ماان األداء وماان دوا املسااا سلااااق الالويدااع األجاار لدرنميااع املسااردامع والسااشت واألماان وح ااوق
ا إلساا وال ااه لدةمينأل(.)7
 -7والتأياز عداى قاادرة اررمباات عدااى الراياف ي ان أا اداااا الالين يرصا اوا عامن إلالاااق
إليوذاا ه مااإلع وريع ،عدى أا تؤذل ه ا عربار عشقاهتو ا جرماعيع وأإلضالرهو ا قرصااديع،
نم جاإلا ااا األصا ااول وا ياأا اار األساسا اايع املراحا ااع ا ااو( .)8وسلنظ ا ا نم األلبا اااد ال ش ا ااع لدرنميا ااع
املسردامع ،اإا اررمن ال ادر عدى الرايف او جمرمن يربن تنظيماً اجرماعياً ميان سل ادر الاااه
أا اده من حتسس قدرهتو عدى اسريباب الصدمات والرايف مبها .وجياا أا يااوا الا اررمان
اقرصاااد مرنااوط يساارالين الرايااف ماان الرغا ات ه الظا وا وتنظاايو ذاتااه ملواصاادع البماار ه أوقااات
األزمات وا عالشط أبإلضالره دوا ن اق ع ر سلبي ع.
 -8وم اان ا عرب ااارات املهم ااع ه لن اااء ق اادرة اررمب ااات عد ااى الراي ااف مض ااارأرها الاامد ااع ه
الر اادذشت واملض ااارين وا سا اتاتيةيات من اال البداي ااع .وجي ااا تض ااةين ا لرا ازات واملض ااارأع لرما ااس
اررمبات من البمر لس عع ونجياد حدول ملضاأدها.
__________

()6
()7
()8
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https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/technological-accidents-triggered-natural-disasters

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), 2012, Characteristics of
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جيم -دور العلم والتكنولوجيا واببتكار فيما يتصل ابلقدرة للي التكي  :إطار حتليلي
 -9يسااو البدو والرانولوجيا وا لراار ه ال درة عدى الرايف مان ذاشل ااس األاا اد،
خن ايهو أعبف النا  ،ومنحهو ا صع الرببا عان شرا هاوت وتوساين إلالااق ا صاول عداى الربدايو
والصااحعت والرماااس ماان رصااد اململااا البي يااعت ورلا األاا ادت وتيسا وعاان إلظااو ا إلاالار املباا .
وحيا ا ا ا لرا ااار الرنوي اان ا قرص ااادي ،م ااا ير اايص لشقرص ااادات الراي ااف م اان الص اادمات وحت ي ا ا
ا زداار .وحيم ا لراار ا ياأر األساسيع من اليضر والاثر السادبيع عداى اررمباات .وعاشوة
عد ااى ذل ااط ،ميا اان لدرانولوجي ااات اددي اادة واملنرة ااات واخل اادمات املبرا ا ا ة أا تيص اار الرنميا ااع
ا قرصاديع عن الرداور البي  ،ما يسهو ه تبزيز ا سردامع البي يع.
 -10ولريس نج اء مناقضع مأزة ،يرناول الا الر ي ادواإلا ال يسيع الراليع
الرانولوجي ااا يي اارص الرال ااور الرانول ااوج الس ا ين مس ااارات جدي اادة لبن اااء ق اادرة
(أ)
اررمبااات عدااى الرايااف .ونذ يساادو ااالا الر يا أبةيااع الرانولوجيااات الر ديديااع ،اهااو يأااز عدااى
الرانولوجيات ادديدة اداازة لدرسوي لغيع نل از الرالورات األذ ة والي ص املسرةدةت
(ب) تسااااو لردااف امليااادين البدميااع ه لناااء جمرمبااات قااادرة عدااى الرايااف .ويساادو
ا االا الر يا ا ل االاا الواق اان ،مأا ازاً عد ااى اس اارملدات املب ااارا األص ااديع واألس اااليا اددي اادة ا ا
املوا نس عدى املساةع واملضارأع ه البح البدم من أجر اأرساب ال درة عدى الرايفت
(ا) ا لراااار ير اامن الر ي ا مناقضااع لاانظو عمديااع ا لراااار ال ا تسااااو ه قاادرة
اررمبات عدى الرايف ،وملا أاتحره الرانولوجيات ال قميع من هن جديدة ه ا لراار من أجر
ال درة عدى الرايف.

اثنيا -تسخري التكنولوجيا لبنات ةدرة اجملتمعاد للي التكي
أل  -بنات القدرة ابجتمالية للي التكي
 -1احلد من أوجه الضع وبنات القدرة للي اجملاهبة
 -11يياااقو إل ااص نمااإليااع ا صااول عدااى ذاادمات الصااحع والربداايو أوجااه ال اابف .وه ااالا
اخلص ااوص ،تيس ا تانولوجي ااات املبدوم ااات وا تص ااا ت ا دي ااع ،م اار الرانولوجي ااات الس اااتديع
وا مولاع ،نمااإليااع ا صااول عدااى ذاادمات ال عايااع الصااحيع عاان يا الرالبيااا ماان لبااد ،ليا اادة
ا ات منها اررمبات ال ييياع والنا ياع .أاللط تساااو الد احاات ادديادة واساتاتيةيات ماااحاع
تيضا األما او ،م اار ا يبااو ه زايدة قاادرة اررماان عدااى الرايااف .وتساارملدت الالااا ات املسا ة
لش يار يصال الد احات والدوازت الالبيع نم املنا ال يييع ه البدداا الناميع(.)9

__________

()9

اإلظا عداى سابير امل اال

Rwanda Biomedical Centre, 2016, Rwanda launches the first drone medical

_deliveries project, 14 October. Available at www.rbc.gov.rw/IMG/pdf/press_release_medical
drones_deliveries.pdf (accessed 15 February 2019); and Rosen JW, 2017, Zipline’s ambitious
medical drone delivery in Africa, [Massachusetts Institute of Technology] MIT Technology
Review, 8 June. Available at www.technologyreview.com/s/608034/blood-from-the-sky-ziplines-

( ambitious-medical-drone-delivery-in-africa/ا دن عديه ه  15ربا /ارباي .)2019
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 -12وميااان اساارملدات ا واساايا واألجهاازة الدوحيااع وا واتااف اللأيااع ماان الااربدو ا لاااتوين
ويراايص نمااإليااع الوصااول نم املبدومااات املهمااع ه الوقاات املناسااا ،ايحساان لااللط ال اادرة عدااى
جماهبع الصدمات .وعدى سبير امل اال تادعو تالبي اات األجهازة ا مولاع جهاود الربدايو ال امياع نم
لناء ال درة عداى الرأااا لدااوار وجماهبرهاا والربااه منهاات وتسارملدت ا واتاف ا مولاع لرساةير
ولا ايااديواات عاارب وسااا الرواصاار ا جرماااع  ،وعا و الالا ق الا ميااان هبااا ألاا اد اررماان
ا د ا ا لن ا اااء ق ا اادراهتوت لينم ا ااا تس ا ااربمر األلب ا اااب ال قمي ا ااع ه ت ا اادريبات ا س ا اارةالع نم الال ا اوارئ
سسرملدات ا اأاة ا اسوليع.
 -2تقييم املخاطر ورصدها وإدارهتا
 -13يس ااردزت ا ااد م اان اململ ااا ق اادرة عد ااى ت ي اايو تد ااط اململ ااا ورص ااداا .وتام اار أجه اازة
ا سرضبار اململصصع واملنملي ع الراديع وامليروحع املصدر رباات ال صد (م ايي مناسيا ميااه
األهنار وأجهزة تسةير الز زل م شً) .ومان األم داع عداى ذلاط مضا وط ي اوت املرالوعاوا اياه لتأياا
م ايي ذاتياع الصانن ذاارا لياوهتو لرولياد البياا ت وإل دهاا هبادا حتادي ذا ا الغباار النااعو(.)10
وي اادت املوا ن ااوا أي ااً مبدوم ااات مس اارمدة م اان جمموع ااع م اان املص ااادر ،تب ا ا عموم ااً سملبدوم ااات
ادغ اايع امل دمع وعاً ،وذلط ه رار صور اوتو ،اايع حتمر ذرمااً زمنيااً ومااإليااً وحتادي ات عداى
وسااا الرواصاار ا جرماااع  .وميااان أي ااً اساارملدات ا واتااف اللأيااع املاازودة أبجهاازة ا سرضاابار
(م ر الاام ات وم ايي الرسارط وامليا واو ت) أل ،او ال صد وامل اقبع البدميع.
 -14ونعا ااااع نم أجه ا اازة ا سرض ا اابار املوقبي ا ااع ،يرالدا ااا ال ص ا ااد البي ا ا اس ا اارملدات الس ا اواتر
والالا ات لش يار لشسرضبار من لبد .وتارس الرانولوجياات السااتديع أةياع حامساع لدرأااا
لداوار وا سرةالع نم الالوارئ .وما ار ت تادياع الساواتر الصاغ ة ا ةاو تتاجان ،ماا شيا
تاديااع الرالبي ااات ال ا تساارملدت الصااور الساااتديع الباليااع ا ساارباإلع ،وذلااط م ا شً أل ،ا او رصااد
اس اارملدات األراعا ا والرملال ااي ا ا ا ي .وت ااوا الال ااا ات ل ااش ي ااار ذي اااراً م اانملي الرادي ااع
لشسرضاابار ماان لبااد ،وميااان إلضا اااله األجهاازة ه رصااد اساارملدات األراعا واملسااص السا ين ه
حا ت الالوارئ ،وذلط ما شً س قاتاا مان مناال املبدوماات املسارمدة مان جمموعاع مصاادر ،الا
تريص وسو األاشت املبار ة املصورة سسرملدات ا ات لش يار ه أ ناء الاوار .
 -15وتساارملدت املبدومااات املساارمدة ماان جمموعااع مصااادر أي ااً لوعاان ذ ا ا رقميااع لر ياايو
اململا  .وتضمر األم دع ه الا اخلصوص مض وط يو مال ( )YouthMappersالراالن لوأالاع
األمااو املرحاادة لدرباااوا الاادو ( ،)11واااو رااباع جامبيااع دوليااع ت اان ذا ا أل،ا او لناااء ال اادرة
عدا ااى الرايا ااف سسا اارحدا واسا اارملدات ليا ااا ت جغ اايا ااع ميروحا ااع ،ومض ا ا وط أومي ا اوإلي ما ااال
( )12()Community Mapsواو مبادرة توا ذدمات لوعن اخل ا ت وت عدى املضارأع(.)13
 -16وماان البناص ا ا امسااع ل اادرة اررمبااات عدااى الرايااف وجااود إلظااو ديااع ل إلاالار املبا ا
تاااوا م تبالااع سلاانظو الو نيااع .وعدااى ساابير امل ااال ،تبا الساادالات ا ديااع ،ه الااو ايت املرحاادة

__________

()10
()11
()12
()13
GE.19-03574

اإلظ
اإلظ
اإلظ
اإلظ

( https://luftdaten.info/en/home-en/ا دن عديه ه  15ربا /ارباي .)2019
( www.youthmappers.org/ا دن عديه ه  15ربا /ارباي .)2019
( https://communitymaps.org.uk/welcomeا دن عديه ه  15ربا /ارباي .)2019
( http://mappingforchange.org.uk/ا دن عديه ه  15ربا /ارباي .)2019
5

E/CN.16/2019/3

األم ياي ااع ،نإل االارات الالا اوارئ الا اواردة م اان إلظ ااات ا إل االار والرنبي ااه الب ااات املراام اار الر ااالن لدوأال ااع
الييدراليع دارة الالوارئ .وترايص الرانولوجياات ا مولاع نمااا ت جديادة ل إلالار املباا  .وعداى
ساابير امل ااال ،يساارملدت البااامدوا ه قالاااط الص ااحع ا واتااف ا مولااع رسااال ت اااري نم قاع اادة
البيا ت ال يسيع لدرماس من أضف الظا وا الصاحيع الساا دة ه حاا ت الالاوارئ ،وذلاط ه
ن ار إلظات ا إللار املبا أللدم اقبع ايما لبد الالوارئ والاوار ال صوىأل(.)14
 -3ابستجابة إىل حابد الطوارئ
 -17ت ر ا ا س اارةالع نم ح ااا ت الال اوارئ تواص اشً ه الوق اات املناس ااا أل ،ا او الرنس ااي
والبم اار ،وت ااوا الرانولوجي ااا ا مول ااع حد ااو ً جدي اادة ه ا االا الص اادد .وعد ااى س اابير امل ااال ،ميا اان
لدبامدس ه جمال ا إل اذ وا ،ا ع اسرملدات ا واتاف ا مولاع أو ألأجهازة الروجياه املوصاولع سملشلا أل
لرضاااير رااباع ديااع ساادايع ه أ ناااء الال اوارئ .وتساارملدت الرانولوجيااا ا مولااع أي ااً ج ا اء
دراسااات اسر ص ااا يع تياعدي ااع لب ااد الا اوار هب اادا حتدي ااد األع ا ار أو ت ي اايو ا حرياج ااات .وم اان
األم دع عدى ذلط مض وط حتدير أوجه ال بف وحتديد موا نه الرالن لرب م األ،ليع البامل (.)15
 -18وه أ نا اااء الا ا اوار  ،يدةا ااأ املوا نا ااوا أأ ا ا اا ااأأ نم وسا ااا الرواصا اار ا جرما اااع
لرمااا املبدومااات وتباد ااا .وتساارملدت الوأااا ت ا ديااع وسااا الرواصاار ا جرماااع ر ا اا
أا اد اررمن لوصايهو لاربين ومسارةيبس ه اخلا األول .ويُنضا االا الانه وعيااً مضاتأاً ويدازت
املوا نس لزايدة ال درة عدى الرايف .وت صد الوأا ت واملنظمات  ،ا اوميع وسا الرواصار
ا جرما اااع دراا األوعا اااط السا ااا دة ،خا ااا ايها ااا أرا ااا ا حرياجا ااات املدحا ااع وامل ا اوارد املراحا ااع
وا سرةاست املنيلة.
 -19وميااان لرحداايشت البيااا ت والبيااا ت ال ااملمع أا تاادعو أي ااً ا ساارةالع ه حااا ت
الالوارئ .وعدى سبير امل ال ،اسارملدمت وزارة الصاحع األو،ندياع ،أ نااء تيضا ا ماى الريفييياع ه
أو،ندا ،تالبي اات ذا ا البياا ت لروزيان األدوياع وتبب اع األا قاع الصاحيع( .)16وأظها ت دراساات
لضأا الض اأع من مضاغد األجهازة ا مولاع أا لياا ت ا واتاف ا مولاع ارمباع وارهولاع املصادر
ميان أا تسرملدت ج اء ت ييو س ين لدرن شت الساااإليع ه أع ااب الالاوارئ ،ومان ح لرحساس
ندارة الاوار ( .)17وتسرملدت ليا ت املبامشت املاليع لرحسس اهو قدرة الضبوب عدى الرايف
ولر دي اخلسا ا قرصاديع ا ديع النامجع عن الاار ع ،وا مبدومات ميان أا ت رد ا سرةالع
ا ادا ااع ه ح ااا ت الالا اوارئ( .)18أم ااا أا حتد اايشت البي ااا ت والبي ااا ت ال ااملمع تزي ااد ابالي ااع
__________

( )14اإلظا ا ا ا ا ا ( www.wpro.who.int/philippines/areas/emergencies_disasters/speed/en/ا د ا ا ا ا اان عدي ا ا ا ا ااه ه 15
ربا /ارباي .)2019
( )15اإلظ ا ا ( www.wfp.org/content/2016-mobile-vulnerability-analysis-mapping-mvamا دا اان عديا ااه ه 27
ربا /ارباي .)2018
(United Nations Global Pulse, WHO and Uganda, Ministry of Health, 2015, Data visualisation and )16
.interactive mapping to support response to disease outbreak, Project Series No. 20
(United Nations Global Pulse and World Food Programme (WFP), 2014, Using mobile phone )17
.activity for disaster management during floods, Project Series, No. 2
(United Nations Global Pulse and WFP, 2016, Using financial transaction data to measure )18
.economic resilience to natural disasters, Project Series, No. 24
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املساعدة امل دمع نم اررمبات ا ديع .ومن األم دع ه الا اخلصوص إلظات لوحات املرالبع الراالن
ملنظمااع الصااحع الباملي ااع ،الاالي ي صااد ح ااا ت الال اوارئ الصااحيع عد ااى الصاابيد البااامل رر اااد
ا ج اءات (تيض ا و ا يبو ه مجهوريع الاوإلغو الدمي ا ياع ه عاات  ،2018وتيضا وسء
الاول ا ه زمبالوي ه البات ذاته م شً)(.)19

ابت -بنات القدرة ابةتصادية للي التكي
 -1زايدة الفرص ابةتصادية وتنويع ابةتصاد
 -20يضاار تنوياان ا قرصااد اساتاتيةيع رااا بع عناد السااب نم لناااء ال ادرة ا قرصاااديع عدااى
الراياف .وينالبا ذلااط لصايع ذاصاع ه اررمبااات الا حترااا نم ندارة الر دبااات ه واا ة املاوارد
والنضا ا قرصادي ،م ر اررمبات ال يييع وتدط ال ا مع عداى الساياحع والصايد السااحد  .لياد
أا الرنوياان ا قرصااادي مااا زال يضااار حتاادايً لشقرصااادات األا ا الا ترسااو س ياااو مسااروايت
ال اادرة ا إلراجيااع .وه اررمبااات األأ ا ت اادماً ماان الناحيااع الرانولوجيااع ،ال ا يرااوا ايهااا ال ا ل
لض ااباع ا إلتإل اات ذات النال اااق الب ا ي وتانولوجي ااات املبدوم ااات وا تص ااا ت ا دي ااع ،ميا اان
لدرانولوجيااات اددياادة (م اار الاالأاء ا صااالناع والبيااا ت ال ااملمع والالباعااع ال ش يااع األلباااد)
أا ان من تالوي قالاعات جديدة .وميان أا ياوا الرنوين ا قرصادي أي اً جتاً عن الراار
ه الدراي ااع واألس اااليا وا جا ا اءات وال واع ااد واألإلظم ااع .وعد ااى س اابير امل ااال ،ميا اان أا ت ااؤدي
تغي ا ات ال واعااد ا جرماعيااع ال اميااع نم تيس ا حصااول النساااء عدااى امل اوارد ا إلراجيااع نم نإلضاااء
مضارين جتاريع جديدة.
 -2الوصول إىل اهلياكل األساسية للطاةة وابتصابد

()20

 -21نا الوصاول نم ا ياأار األساسايع ،م ار الاها سء وا تصاا ت ،أما ،ام عناه لرنميااع
اررمباات وقادرهتا عداى الرايااف .ومياان لدرانولوجياات ادديادة أا تااوا حاشً لاديشً لشساار مار
ماا اان الر ا اادت الرانولا ااوج الس ا ا ين و يا ااي
املادا ااف ه تدا ااط ا ياأا اار .وعدا ااى سا اابير امل ا ااال ،يف
الرااليف لب البدداا الناميع ،سيما ه أا ي يا وشسيا ،من ال ا ياأر األساسيع لدملالو
األرعيع الرما ديع وا إلر ال مبارا ة نم ا تصاا ت ا مولاع ال قمياع .و داول عاات  ،2017أاإلات
عدة لدداا من ال اتسمت ه أوا ر الب د األول من األلييع س ياو مسروايت تغدغار ا واتاف
ال الرع وا مولع قد جاوزت املروس البامل اللي يبادل  108.9ارتاأات ه ذدمات ا واتف
ا مولع لار  100ساأن(.)21
 -22وتضمر األم دع ال جتسد قدرة الرانولوجيات ادديدة عدى توسين إلالاق ا صول عدى
الاه ا سء تال ااويا إلظ ااو الالاق ااع املرة ااددة الشمأزي ااع .ويظها ا حتدي اار ق ااا و عد ااى البي ااا ت ادغ ااي ااع
املااإليع أا مزي تانولوجيات الالاقع الر ديديع واملرةددة األجدى من حي الراديع سلنسابع نم
__________

( )19مساةع من منظمع الصحع البامليع.
(Based on UNCTAD, 2018, Leapfrogging: look before you leap, December, UNCTAD Policy )20
Brief No. 71 (UNCTAD/PRESS/PB/2018/8). Available at https://unctad.org/en/Publications

.Library/presspb2018d8_en.pdf
( )21حساست األوإلاراد س سرناد نم ليا ت مسر اة من ا حتاد الدو لشتصا ت.
GE.19-03574
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عدة لدداا تسبى نم جدا الاه سء نم مجين األس املبيضيع ه منال ع أا ي يا جنوب الصاح اء
د ااول ع ااات  2030يرةس ااد ه حد ااول م اان ذ ااارا الض ااباع أو قا م ااع عد ااى الض ااباات املص ااغ ة
سسرملدات الالاقع الضبايع اليولالاعو يع(.)22
 -3تعميم اخلدماد املالية ومتويل املخاطر
 -23يامن أحد البناص ا امسع لدمةرمن ال ادر عدى الرايف ه قدرة أاا اده عداى الربامار
ماان عاادت الي ااس املااا  .ور،ااو أا اخلاادمات املاليااع تسااهر اااله البمديااع ،تظاار الا ا ماان املنااا
ال يييع والنا يع والي ات ال بييع من وصع اخلدماع .لياد أا ا سا اط ه اعرمااد الرانولوجياا ا مولاع
مهااد الساابير لرااوا ذاادمات مبراا ة ه جمااال الرانولوجيااا املاليااع ،ساايما ه أا ي يااا ،م اار إلظااات
 M-Pesaلدمبااامشت املصا ايع سألجهاازة ا مولااع ،مااا ي ااتا لرببااات مهمااع عدااى تبماايو اخلاادمات
املاليااع .ابدااى ساابير امل ااال ،تسااةر لدااداا ه أا ي يااا جنااوب الصااح اء أعدااى إلسااا الابااار الاالين
ميرداااوا حساااست إل ديااع مرن دااع ،نذ لدغاات  21ه املا ااع ه عااات  ،2017م ارإلااع لنساابع  4ه
املا ع وا النسبع البامليع(.)23
 -24واسرياد املزارعوا ه لدداا ترسو لن ص تالور أسواقها املاليع الزراعيع مان الرااارات م ار
الر ااأمس املن اااذ ال ااا و عد ااى املؤر ا ات .وه ن ااار إلظ ااو الر ااأمس ال ااا و عد ااى املؤر ا ات ،تس اارند
املداوعات نم مؤرا موعاوع  ،م ار قياساات أمياات األمالاار ،وااو مؤرا يناوب عان ذساا
ا اص ااير أو املوارا ا  .وتس اارملدت را اأات الر ااأمس الص ااور الس اااتديع والنم اااذا ا اس ااوليع لوع اان
مؤرا ات تساارند نليهااا املااداوعات .وماان ذلااط ،يازال اسااريباب لالالااات الرااأمس ال ا مااع عدااى
املؤر ات عبيياً ه البدداا الناميع ،ر،او اوا اداا الواعاحع( .)24ويبازى ذلاط نم أماور منهاا ساوء
اهو الرأمس عدى ا اصير الزراعيع ،والبةز عن دان أقساا الراأمس ،واضار النمااذا الساال ع ه
ت دي اململا عدى النحو السديو.

جيم -بنات القدرة البيئية للي التكي
 -25ميا اان اس اارملدات الرانولوجي ااا ل ص ااد ال اانظو ا ياولوجي ااع الربي ااع والبح ي ااع .وعد ااى س اابير
امل ااال ،تساارملدت البيااا ت ال ا ااساتديع وذوارزميااات الااربدو ال لررباان الرغيا ات ه الغالاااء ا ج ا
وأ ااااع الظدااع .وميااان اساارملدات الاالأاء الصااناع لدرح ا ماان املبدومااات املربد ااع لتاذاايص قالاان
األرةار س عرماد عدى البيا ت الا توا ااا إلظاو اخلا ا ادغ ااياع املااإلياع ل صاد األإلضاالع ،ا
ال اإلوإليع .وتسرملدت الالا ات لش يار ه تالبي ات مرنوعع دارة املوارد واألراعا  ،خاا ه ذلاط
ال صد الدينام سرملدات األراع ونإليااذ قاواإلس األراعا وتنمياع األراعا وعامها .وتسارملدت
الرانولوجيااا ادغ اايااع املااإليااع ه األجهاازة اددياادة لشسرضاابار ماان لُبااد ل يااا ماااو ت الاادورة

__________

( )22حسا ا اااست األوإلار ا ا اااد س س ا ا اارناد نم لي ا ا ااا ت مس ا ا اار اة ما ا اان األم ا ا ااو املرح ا ا اادة مراح ا ا ااع ه الص ا ا اايحع الض ا ا اابايع
( https://un-modelling.github.io/electrification-paths-presentation/ا دن عديه ه  20ربا /ارباي .)2019
(Demirgüç-Kunt A, Klapper L, Singer D, Ansar S and Hess J, 2018, The Global Findex Database )23
2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution, World Bank Group, Washington,
.D.C., pp. xi and 19

( )24اإلظا
.Agricultural and Resource Economics Review, 37(1): 1–15

Skees JR, 2008, Innovations in index insurance for the poor in lower income countries,
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املا يا ااع ،واألدوات امليداإليا ااع ال ا ما ااع لشسرضا اابار األرع ا ا  ،والنما اااذا ا سا اااليع لا اادم البيا ااا ت
وحساهبا ،ولواست مبدومات املياه ال ا مع عدى النظو الضبايع لدمبدومات ادغ اايع.
 -26وتراايص تانولوجيااا املبدومااات وا تصااا ت ا دي ااع ا ص ااً جدياادة لدمنرةااات واخلاادمات
املرملصصااع املبراا ة ،م اار السااياحع ال ا مااع عدااى الالبيبااع ،الا تباازز تياااعشً مراواز ً ماان الالبيبااع،
وعدااى ساابير امل ااال ،ميااان لدرالبي ااات ادغ اايااع املااإليااع لرانولوجيااا املبدومااات وا تصااا ت أا
تاادعو السااياحع ال ا مااع عدااى الالبيبااع لريس ا األإلضااالع اخلارجيااع امل اعيااع لدبي ااع م اار الرناازه عدااى
األقادات ورأاوب الاادراجات ادبدياع ورايعااع الاااإليوإلين  .وعاادة مااا حترااا ال الاعااات امل اعياع لدبي ااع
نم قاادر ماان املبااارا أأاارب ااا حتراجااه ال الاعااات الر ديديااعت وعااشوة عدااى ذلااط ،لااد ماان لناااء
قدرة أا اد اررمبات ا ديع ر اأها لصورة جمديع.

دال -خصائص احللول التكنولوجية
 -27ترس ااو ا د ااول اليبال ااع لبن اااء جمرمب ااات ق ااادرة عد ااى الراي ااف سس اارملدات الرانولوجي ااات
()25
ادديدة اداازة لدرسوي لبدة ذصا ص مضتأع ،اه
مرباادد األ ،ا او اااا دول وجيهااع وميياادة قباار حااا ت الال اوارئ وه أ نا هااا
(أ)
ولبااداا وأااللط ه ا ياااة اليوميااع .وتضاامر األم دااع ه ااالا اخلصااوص ا واتااف ا مولااع وا واتااف
اللأيع ال تسرملدت ه ا يع من ا دول ،من ت ييو لا الاوار ورصداا نم ا سارةالع نم
حا ت الالوارئ وإلظو ا إللار املبا ت
(ب) سااهدع الااربدو وا ساارملدات اااش حاجااع م ا شً نم تاادريا رمس ا عدااى اساارملدات
وسا الرواصر ا جرماع  ،ما جيبدها مييدة لشسرةالع نم الالاوارئ .وسمل ار ،لُ يفساالت اياأار
تضغير وليا ت الالا ات لش ياار الا تسارملدت ه ا سرضابار مان لُباد ،ماا أاتذ لغا البدمااء
نج اء عمديات املسص ادويت
(ا) قالدااع لدروساان نذ ينبغا ااا أا تنمااو لردبيااع الالدااا .اوسااا الرواصاار ا جرماااع
املسرملدمع لشسرةالع نم الالوارئ تريص إلالاقاً واسباً و ان أي ا د من الوصول نم مجهور أب ت
(د) مريس ة وم بولع الراديع ا د ،دت ا واتف ا مولع املنملي اع الرادياع مراحاع
ل اادر أأ اارب ه س ااياق ا س اارةالع نم الال اوارئ .وترس ااو الال ااا ات ل ااش ي ااار لرا اااليف تض ااغيديع
منملي ااع ،مااا يراايص نجا اء عمديااات أأ ا تاوات ا ،وتااوا تغاليااع مااإليااع أأاارب ،و حتراااا نم إل ااا
تأيا ،وميان إلض اا لس عع(.)26
 -28وينب اان الا ا ا م اان ذص ااا ص ا د ااول الرانولوجي ااع م اان تانولوجي ااا املبدوم ااات وا تص ااا ت
وا ماااا ت الا تريحهااا لواسااالع ال قمنااع وا تصااال .وقااد أدت يي ااات تاديااع اااله الرانولوجيااات
نم تبميو ا صول عديها ومسحت لظهور اواعر الراار شذ ين وأراال الراار أذ ى.
__________

( )25اسارناداً نم
.technology for emerging needs, p. 14
( )26اإلظا عداى سابير امل اال Vousdoukas MI, Pennucci G, Holman RA, Conley DC, 2011, A semi-automatic
American Red Cross and IFRC, 2015, A vision for the humanitarian use of emerging

technique for rapid environmental assessment in the coastal zone using small unmanned aerial

.vehicles (SUAV), Journal of Coastal Research, Special Issue 64: 1755–1759
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اثلث ا -العلم :تسخري املعارف األصلية والعمل مع املواطنني لضمان مشاركتهم
أل  -بنات أوجه التآزر مع املعارف التقليدية واحمللية واألصلية
 -29ميااان أا يي ا لناااء أوجااه فزر ماان املبااارا الر ديديااع وا ديااع واألصااديع نم تالااورات
عدميع جديدة تسهو ه لناء جمرمبات قادرة عدى الرايف .وتارسا املبارا األصديع ه الباادة
لواسالع الرياعر من النظاات ا ياولاوج الالبيبا وعان يا البمار عداى عاماا ل ااء اررمباات
ه املدى الالوير .وتسااو تدط املبارا ه ادهود ال اميع نم زايدة قدرة اررمباات عداى جماهباع
األذالااار الالبيبيااع الضااا بع (م اار اليي ااا ت وادياااا) واململااا املرصاادع لساابر عيضااها (م اار
الزراعااع وت ليااع املار ايع وندارة األحياااء الربيااع)ت وا ياااى عدااى ال اايو الر ديديااع لدمةرمبااات ا ديااع
وتبزيز اويرهات وتضةين مضارأع النساء وأا اد الي ات ال بييع ،لوصيهو عناصا مهماس ه لنااء
ال درة عدى الرايف.
 -30وأ اً ما يسردزت توسين تدط املباارا وتايييهاا وناتحرهاا دعمااً مان ا اوماات واررمان
الدو  .ويامن أحد السبر نم لدوغ تدط األاداا ه وعان قواعاد لياا ت نلاتوإلياع لدمباارا
الر ديديع( .)27و لاد أي ااً مان تصاميو سياساات ت ما نم عاماا اسارم ار تاوار األجياال إلظاو
املبارا تدط داذر جمرمباهتو األصديع.
 -31وه لب ا البد ااداا ،ر ااةبت اي ااات الرموي اار البدم ا اس اارملدات املب ااارا الر ديدي ااع ه
الرص اادي لدرح اادايت البي ي ااع .ايا ا جن ااوب أا ي ي ااا ما ا شً ،تض ااار إلظ ااو املب ااارا األص ااديع أح ااد
املواعااين الضااامدع ه ذالااع ا لراااار البض ا يع ال ا وعاابرها مؤسسااع البحااو الو نيااع وال ا تأااز
عدى مسا ر منها تغ املناخ( .)28وه أندا ،توا الوأالع ا حتادياع لدمباارا ال البياع  8.1مشياس
م اان ال اادو رات الاندي ااع عد ااى م اادى الي ااتة م اان ع ااات  2017نم ع ااات  2019لرموي اار مض ااارين
تساارملدت املبااارا الر ديديااع هباادا تبزيااز ا سااردامع وال اادرة عدااى الرايااف ايمااا يربدا أب ا تغا
األحوال ادديديع(.)29

ابت -مشاركة املواطنني ب النشاط العلمي من أجل بنات عتمعاد ةادرة للي التكي
 -32ي صاد خضااارأع املاوا نس ه النضاا البدما نرا اا ماوا نس ،ا مرملصصااس ه البدااوت
ه تولي ااد مب ااارا عدمي ااع جدي اادة .وجيم اان ا االا ال اانه ل ااس ا إلتإل اات وا وات ااف اللأي اع ووس ااا
ا تصال ا جرماع وراباات ا سرضابار منملي اع الرادياع مان أجار تاوا مبدوماات أ ا ة ه
__________

( )27اإلظا عداى سابير امل اال

Liu Y and Sun Y, 2004, China traditional Chinese Medicine (TCM) Patent

Database, World Patent Information, 26(1), March: 91–96ت واملارباع ال قمياع لدمباارا الر ديدياع ،مراحاع
ه الصايحع الرالياع ( www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/common/Home.asp?GL=Engا دان عدياه ه 18
راابا /ارباي )2019ت والبوالااع الاوريااع لدمبااارا الر ديديااع ،مراحااع ه الصاايحع الراليااع www.koreantk.com/
(ا دا اان عديا ااه ه  18را اابا /ارباي )2019ت وجينيا اازي  -البوالا ااع البامليا ااع لدم ا اوارد الباما ااع ،مراحا ااع ه الصا اايحع
ا لاتوإليع ( ،www.genesys-pgr.org/ا دن عديه ه  18ربا /ارباي .)2019
( )28اإلظ .www.nrf.ac.za/division/funding/indigenous-knowledge-systems-iks-2019 (accessed 18 February 219
( )29اإلظ www.canada.ca/en/polar-knowledge/news/2017/12/government_of_canadaannouncesfunding
( .forscienceandtechnologyandkn.htmlا دن عديه ه  27ربا /ارباي .)2019
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الوقت ا ي ا  .ومضاارأع املاوا نس ه النضاا البدما مياان أا تسارملدت أي ااً لر ياف و ااس
اررمبات وادهات املبنيع ال قد ترةاوزاا األراال الر ديديع لروليد املبارا البدميع.
 -33وااالا الاانه مبرمااد مناال زماان ه ندارة اململااا  .ا ااد اعا ُاتا مناال ال ماإلينااات سملضااارين
ال ا ت وداااا اررمبااات ا ديااع ماان ال اعاادة نم ا ا ت ،وال ا تُصاانف اليااوت عاامن مضااارين البدااوت
املس اارندة نم مض ااارأع املا اوا نس ،لوص اايها ذات اا اادة ع ااملمع لبن اااء ال اادرات .و ي رص ا ا االا
الانه عدااى ا اد ماان ذالا الااوار  .اهناااا مضاارين م اار ا حتااد البااامل ل إلالار ماان الببااوو،
الاالي ي ااالدن عدااى الصاابيد البااامل ل صااد وم اقبااع أإل اواط الببااوو املب واااع لن اار األم ا او(،)30
ومض وط حتدي األرو  ،2020ال ام نم ادمن لس أأ من مديار إل الع لياا ت لضاأا جاودة
ا واء واملاء والرنوط األحيا والصحع البض يع(.)31
 -1أنواع مشاركة املواطنني ب النشاط العلمي
 -34ميااان أا تضاامر مضااارأع امل اوا نس ه النضااا البدم ا مجاان البيااا ت وتيس ا اا وحتديدهااا
وإلض ا النرااا  .وه الا ا ماان املضااارين ،ي رص ا دور ادهااات املبنيااع ا ديااع عدااى مجاان املبدومااات
ويضااارا ا اؤ ء املوا نااوا ال ااا موا لاادور ا سرضاابار مضااارأع أقاار ه أاااداا املض ا وط وصاايا،ره،
وسااةر ه الوإلااع
لااانهو يااوا وا ماان ذلااط ليااا ت جياادة ه املنااا ال ا ترسااو لناادرة البيااا تُ .
األذ ة اجتاه حنو نر اا مرالوعس ه مجين ادواإلا اليا يع لدمضارين ال ا مع عداى نرا اا املاوا نس
ه النضا البدم  ،نذ يروم املوا نوا حتديد املضادع املال وحع ح مجن املبدومات ذات الصادع (م ار
املشحظات املربد ع لردا اراري املا يع وجودة ا واء وا ارزاز األرع وأع ار اليي ا ت).
 -35ويضاار اسار اء املبدوماات والبياا ت لال ي اع راامدع حااازاً ملضاارأع املاوا نس .وعداى ساابير
امل ااال ،ميااان أا ترةسااد اااله البمديااع ،ه ن ااار املضااارين ا يدرولوجيااع ،ه مرالدبااات الا ي سلنساابع
نم املزارعس ،أو رلجع اسرملدامات املياه والالدا عديها سلنسابع نم صاناط السياساات ،أو ذا ا
احرمال الرأ سليي ا ت سلنسبع نم عامع النا ( .)32وتريص الرانولوجيات ال ا ماع عداى ا إلتإلات
ا ص ااً س اار اء املبدوم ااات م اان املس اارملدمس والرواص اار مبه ااو ذ ااارا ن ااار املض ا وط البح ا ا ذات ااه.
وعناادما ياااوا تااوا املبدومااات واساار اء البيااا ت ماان امل اوا نس جاازءاً يرة ازأ ماان لدااورة املض ا وط،
ت تين مبد ت املضارأع ومسروايت ا ا اررمب .
 -2استخدام التكنولوجيا ب العلوم املستعينة ابملواطنني
 -36رل ا ا ا الا ا ا ا وا زايدة ع ا اادد املضا ا ااارين البح ي ا ااع لدبدا ا ااوت املس ا ااربينع سمل ا ا اوا نس سلرالا ا ااور
الرانولا ااوج الس ا ا ين عدا ااى ما اادى اا ااتة السا اانوات البض ا ا نم اخلم ا ا عض ا ا ة املاعا اايع .وأجها اازة
__________

( )30ملزياد مان املبدوماات اإلظا

Tyson E, Bowser A, Palmer J, Kapan D, Bartumeus F, Brocklehurst M and

Pauwels E, 2018, Global Mosquito Alert: Building Citizen Science Capacity for Surveillance and

.Control of Disease-vector Mosquitoes, April, Wilson Centre
( )31اإلظ ( www.earthday.org/campaigns/earthchallenge2020/ا دن عديه ه  27ربا /ارباي .)2019
( )32اإلظا عداى سابير امل اال Paul JD, Buytaert W, Allen S, Ballesteros-Cánovas JA, Bhusal J, Cieslik K
Clark J, Dugar S, Hannah DM, Stoffel M, Dewulf A, Dhital MR, Liu W, Nayaval JL, Neupane B,
Schiller A, Smith PJ and Supper R, 2018, Citizen science for hydrological risk reduction and

).resilience building, [Wiley Interdisciplinary Reviews] WIREs: Water, January/February, 5(1
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ا سرضبار ال ذيصع الصغ ة مراحع عدى إلالاق واسن حالياً ويسهر رلالها س واتف اللأيع ،الا
عااادةً مااا تاااوا م تبالااع س إلتإلاات وجمهاازة لاااام ات مرالااورة .وتياارص اااله الرالااورات ،نم جاإلااا
الر دت ا ز ه جتهيز البيا ت وحتديدها ،مسارات جديدة لرسمل البدوت املسربينع سملاوا نس مان
أجر تبزيز جهود لناء ال درة عداى الراياف عداى الصابيد اررمبا  .وزادت تانولوجياا املبدوماات
وا تصا ت ادديدة تدا املبارا والبيا ت ،ه حاس تسامص نإلتإلات األراياء ستبااط هنا أأ ا
تياعدي اعً ودينامي اعً نزاء تصااميو البحااو وتوليااد املبااارا وتااوا املبدومااات عدااى مسااروى اررماان
ا دا ا  .ونذ يص اابا ه لبا ا ا ااا ت دما ا أح ااد أر اااال املب اادات والربجمي ااات ا اس ااوليع
املبرا ا ة لصااورة مبار ا ة ه مضااارين لناااء ال اادرة عدااى الرايااف ه أقاار البدااداا ر اواً ،تظاار الي ا ص
الواعادة قا ماعًت ومان ذلاط عداى ساابير امل اال اسارملدات راباات ا سرضابار واخلا ا ا لاتوإليااع
ادديدة ه عمديات ال صد ا يدرولوج ( ،)33ورسو اخل ا اديولوجيع( ،)34وذ ا اململا (.)35

رابع ا -اببتكار :اتباع هنج ةائم للي املهام إزات بنات القدرة للي التكي
أل  -تسخري نُظم اببتكار من أجل بنات عتمعاد ةادرة للي التكي
 -37عادةً ما تاوا إلُظو ا لراار املسرملدمع سرحدا منرةات وذدمات لبناء جمرمبات
قاد رة عدى الرايف قا مع عدى املهات ،ما يبين أا ادهات الياعدع ه إلظات ا لرااار جتمان املاوارد
لرس ا ااويع مض ا ااادع اجرماعي ا ااع مبين ا ااع م ا اار ا اج ا ااع نم شلي ا ااع ل إل ا االار املبا ا ا خمل ا ااا مرب ا ااددة،
أو الرحصس من األم او ادديدة ،أو رباات ا تصال اليبالع ه حا ت الالوارئ .وتأز إلظو
ا لراار اله ه البادة عدى ال يات ه م حدع ح ع لنض تانولوجيات ت ديدياع (م ار الد احاات
وأجهاازة ا سرضاابار ماان لُبا ناد) أو تانولوجيااات جدياادة جاااازة لدرسااوي (م اار تالبي ااات ا واتااف
اللأيااع والالااا ات لااش يااار منملي ااع الراديااع) ،لااد ً ماان ال يااات ه م حدااع مبا ا ة سسراضاااا
وتالوي الرانولوجيات النار ع (م ر اللأاء ا صالناع وتبدير ادينات).
 -38ويضار املوا نوا ومنظمات اررمان املادين وال اا موا سألعماال ا جرماعياع واملنظماات
الربديميع وا اومات ا ديع والو نيع مجيبهو جهات ااعدع ه إلظو ا لراار اله

__________

()33

Buytaert W, Zulkafli Z, Grainger S, Acosta L, Alemie TC, Bastiaensen J, De Bièvre B, Bhusal J,
Alemie TC, Clark J, Dewulf A, Foggin M, Hannah DM, Hergarten C, Isaeva A, Karpouzoglou T,
Pandeya B, Paudel D, Sharma K, Steenhuis T, Tilahun S, Van Hecken G and Zhumanova M,
2014, Citizen science in hydrology and water resources: opportunities for knowledge generation,

()34

.ecosystem service management, and sustainable development, Frontiers in Earth Science, 2: 26
Malakar Y, 2014, Community-based rainfall observation for landslide monitoring in western
Nepal, in: Sassa K, Canuti P and Yin Y, eds., Landslide Science for a Safer Geo-environment.

()35

.Volume 2: Methods of Landslide Studies, Springer International Publishing: 757–764
Rieger C, 2016, Demonstrating the capacity of online citizen science mapping software to
communicate natural hazards and engage community participation, University of Lethbridge,

.August
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املوا نوا او املسربمدوا النها يوا لدبدياد مان منرةاات وذادمات لنااء ال ادرة
(أ)
عدااى الرايااف ،واااو ي اادموا نسااهامات ر يساايع ايمااا يربدا سملضاااأر الواجااا مبادرهااا واباليااع
ا دول امل تحع وجدوااات
(ب) تروسا ا ا منظم ا ااات اررم ا اان امل ا اادين ل ا ااس ا اوم ا ااات ا دي ا ااع وأي ا ااا ت تال ا ااوي
الرانولوجيااا والي ااات املهمضااع ،وتضااةن ا لراااارات ال ا تدااا احرياجااات اااله األ ا اا .وقااد
تا ااؤدي اا االه املنظما ااات دوراً ر يسا ااياً ه اذربا ااار وت ا ا وي وإلض ا ا ا لراا ااارات ال اميا ااع نم ذدما ااع
اررمبات األأ ح ما ًت
(ا) يسااااو ال ااا موا سملضااارين ا جرماعيااع ه عمديااع ا لراااار لرااوا حدااول ديااع
لدمضاأر ا جرماعيع وال اايع والبي يع ا ديع .ويساعدوا عدى لناء جمرمبات قادرة عدى الرايف
سلرصدي نم أوجه ال بف ال ا مع وتضةين ا إلر ا ت املسردامعت
(د) تزيد النظو الربديميع اليبالع قدرة اررمبات عدى الربدو والراياف مان الرغيا ات
واملساةع ه عمديع ا لراار ال اميع نم نجياد حدول جديدة و سنع من أجر ا د من اململا ت
(ه) توا ا اومات ا ديع اخلدمات والسدن البامع ا ديع ال تزيد من ال درة عداى
الرايف (م ر الربديو والصحع والن ر وا ياأر األساسيع ملنن اليي ا ت)ت
(و) تؤدي ا اومات الو نياع دوراً ر يساياً ه توجياه الانه ال اا و عداى املهاات املربان
نزاء ا لراار ،وتسااو ه توا ا ياأر األساسيع البامع النظ يع واملاديع ،وتضاةن لنااء ال ادرات،
وتبزز نقامع ال وال داذر منظومع ا لراار.
 -39وت ااوت إلُظااو ا لراااار اليبالااع عدااى روالا قويااع ومرالااورة لااس مجياان ادهااات املبنيااع سلبدااو
والرانولوجي ااا وا لرا ااار امل االأورة شإلي ااً .وم اان األم د ااع عد ااى ذل ااط الرب اااوا ل ااس جمموع ااات البد ااوت
والرانولوجيا واملؤسسات الربديميع ه سبير تبميو وإلض املبارا املربد ع سل درة عدى الرايف.
 -40ويرالدا إلظات ا لراار اليبال من أجر لناء قدرة اررمبات عدى الراياف أاللط هتي اع
لي ع مش مع .وميان تالوي ا ياأر األساسيع لتأياز ذااص عداى عاماا نمااإلياع الوصاول املريسا
نم تانولوجيات املبدومات وا تصا ت والرغدا عدى اليةوات ال قميع .وينبغ أا يوا ا اار
الرنظيم والسياسايت لي اع داعماع لريسا اعاالشط ادهاات الياعداع ه جماال ا لرااار سلرملالاي
الالوير األجر وال اا و عداى املهاات .و لاد مان حت يا ا تسااق لاس سياساات البداو والرانولوجياا
وا لراااار وجمااا ت سياساااتيع م اار الصااحع البامااع وا ااد ماان ذال ا الا اوار  .وينبغ ا أا تُض ا ا
املؤسس ااات والس اادالات البام ااع اررمب ااات ا دي ااع ه تص ااميو وتنيي اال ا لرا ااارات ال امي ااع نم لن اااء
ال اادرة عدااى الرايااف .وينبغ ا أا تُراااذ لد ااا مس سملضااارين ا جرماعيااع نمااإليااع ا صااول خ وإلااع
عدااى الرموياار .وينبغ ا تبزيااز رأ املااال البض ا ي لواسااالع تأيااز قااوي عدااى لناااء املهااارات الشزمااع
سرملدات الرانولوجيات الرماينيع ،م ر تانولوجيا املبدومات وا تصا ت ،وعدى إلض املبارا
املربد ااع سل اادرة عدااى الرايااف عاان ي ا إلظااات الربداايو .وينبغ ا أا تُضااةن ال واعااد واملمارسااات
ا جرماعيع وال اايع مضارأع النساء والضباب واملسنس لصورة رامدع ه عمديع ا لراار من أجر
لناء قدرة اررمبات عدى الرايف.
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ابتُ -هنُج اببتكار اجلديدة الرامية إىل بنات ةدرة اجملتمعاد للي التكي

()36

 -41ميان لشلرااار الاداعو لدي ا اء والضاامر لدةميان أا يزياد قادرة اررمباات عداى الراياف
لروساين إلالاااق اوا ااد الرايااف يا تضاامر الي اات الا أاإلاات مساارببدة ،نمااا لصاايع مساارهداس
لدمنرة ااات واخل اادمات اددي اادة أو لص اايع مض ااارأس ه عمدي ااع ا لرا ااار .وينص ااا التأي ااز عد ااى
اساارحدا منرةااات وذاادمات منملي ااع الراديااع خلدمااع األساواق ،ا املساارغدع ،م اار املنرةااات
الالبيع املنملي ع الرادياع واخلادمات املرن داع ه جماال الرالبياا مان لُب ناد ه املناا ال ييياع النا ياع،
والراارات تريص ملن يبيضوا ه الي ا صاً لش ا ه الرةارة صغ ة النالاق هبدا مساعدهتو
عدى زايدة دذدهو.
 -42وتروذى هن ا لراار الضببيع ندماا اررمبات ا ديع ه عمديع ا لراار ،واو أم سل
األةيع را اا أاا اد اررمان ه املباادرات ال امياع نم لنااء ال ادرة عداى الراياف .وجيا ي ذلاط مان
ذ ااشل نر ا ا اا اده ااات الياعد ااع الض ااببيع ه اذرب ااار أر اااال لديد ااع لبمدي ااات ا لرا ااار وتولي ااد
املبااارا .ابدااى ساابير امل ااال ،عاااد ًة مااا تُض ا ا الاانظو اررمبيااع لدحااد ماان لااا الااوار اررماان
ا د ا ه لدااورة شليااات ال صااد وا إلاالار املبا ا  .وياماان م ااال شذا ه اساارحدا حدااول مبرا ا ة
لددان لواسالع األجهزة ا مولع ،سيما ه حالع املسارهداس عداى مساروى قاعادة ا ا ت ،وذلاط
سس اارملدات تانولوجي ااا ا وات ااف ا مول ااع البادي ااع ل ااد ً م اان ا وات ااف اللأي ااع .ومب ااادرات ا لرا ااار
الضاببيع ،البامداع ه ا ااءات اررمان املادين ،مداوعاع س حرياجاات ا جرماعياع والبي ياع ،وقا مااع
عدااى الربااادل وا سااهامات الالوعيااع امل دمااع ماان ادهااات الياعدااع واملبااارا ا ديااع ،ومدعومااع ه
حا ت أ ة لرموير م دت ه رار منص.
 -43ويض مصالدص ألا لراار ا جرماع أل نم الراارات ه البشقات واملمارسات وا ياأر
ا جرماعيع تروذى سألسا تدبيع ا حرياجات ا جرماعيع وحتسس ال ااه البض ي .وتضمر أم دع
ا لراار ا جرماع ال ام نم لناء قادرة اررمباات عداى الراياف تاوا منرةاات الرمويار الباال
الصغ هبدا ا د من أوجه ال ابف املاا لدمةرمباات ا دياع ،وتضاةين أاااار املضاارين ا دياع
ادديدة من أجر تنوين موارد ال زق ،ودعو نقامع املضارين ا ياولوجيع النسا يع سعرباره أحد هن
الرنميع ال يييع ا ديع املسردامع.

خامسا -التحدايد الرئيسية
أل  -التحدايد التقنية :البيااند والتكنولوجياد التمكينية األساسية
 -44ما زالت البيا ت املسرملدمع رراد لناء ال درة عدى الرايف تبتيها غ ات عدة ميان
ت اادارأها سلبي ااا ت املس اارمدة م اان البد ااوت املس ااربينع سملا اوا نس .ولرحس ااس ا س ااريادة م اان تد ااط
البيا ت ،لد من وعن مباي وأ تيس مجبها وإلضا اا .ابداى سابير امل اال ،عاادةً ماا تضامر
مضااارين البدااوت املسااربينع سمل اوا نس اعااالشط أاا اد ماان  ،ا البدماااء هماان البيااا ت ماان مصااادر
ا سرضبارت للا يرباس تبساي تصاميو راباع ا سرضابار ل اماا ا صاول عداى عيناات مرسا ع.
__________

( )36يس اارند ا االا اليا ا ط نم األوإلار ااادُ ،2017 ،هناُ ا ا لرا ااار اددي اادة ل اادعو تنيي اال أا ااداا الرنمي ااع املس ااردامع،
( UNCTAD/DTL/STICT/2017/4منضورات األمو املرحدة ،إليويورا وجنيف).
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وميا ا اان أي ا ا ااً زايدة اس ا اارملدات البي ا ااا ت ع ا اان ي ا ا ا حتويده ا ااا ل ا ااس الرانولوجي ا ااات واملنص ا ااات
والرالبي ات .وعدى سبير امل ال ،ميان تضاير رباع أ ييع جداً من شلياات ا سرضابار املبرمادة
عداى مصااادر عدياادة ،لااان حتوياار البيااا ت نم ماادذشت تُساارملدت ه النماااذا ال ايعاايع وت اادمي
مبدومااات الا د نم املرالااوعس (،ا البدماااء) يظااشا أما ين مرالدبااس ماان الناحيااع الرانولوجيااع وةااا
قيد الرالوي حالياً.
 -45وتامن صبولع أذ ى ه أا البيا ت امللأورة أ اً ما تير نم ادودة الااايع أل ،او
مب اااي ة النما اااذا ال ايعا اايع واعرماداا ااا .ويرم ا اار أحا ااد ا دا ااول املمانا ااع ا االه املضا ااادع ه تالبي ا ا
ذوارزميااات ا إلاادماا اددياادة لرضاااير جمموعااات ليااا ت مضااتأع ،وذلااط م ا شً لااس البيااا ت
ارمبااع ل يااا األمالااار س عرماااد عدااى مضااارأع امل اوا نس ه البدااوت واملنرةااات الساااتديع ل يااا
أميات األمالار .ليد أإلاه قاد يرباس ت ادمي نرراادات لضاأا إلضا واساربمال وندارة ذادمات مجان
البيا ت اله.
 -46ونعااعً نم ذلط ،يربس ،قبر أا يرسام اسارملدات البيناات ه النمااذا ال ايعايع ،ت ادي
شاثر ا ياو توات امل اقبع وعدت اإلرظات تواُّ البيا ت وتياوت درجات الدقع من جهااز اسرضابار
نم شذا ا  .وحت ااول أوج ااه اإلب اادات الي ااس ا االه امل تإل ااع سلبي ااا ت دوا اإلرض ااار اس اارملدات البي ااا ت
املسرمدة من البدوت املسربينع سملاوا نس ه تالبي اات لنااء ال ادرة عداى الراياف م ار إلظاو ا إلالار
املبا ا قيااد الرضااغير .وينبغ ا أذاال أوجااه اإلباادات الي ااس اااله لبااس ا عربااار ،وذلااط م ا شً لوعاان
ترةسد اله ا دود ه إلسا م ويع ت يبيع لألذالااء ه حتدياد
حدود إلبدات الي س .وميان أا يف
مسااروى األهنااار عدااى النحااو الاالي ميااان اسرملشصااه ماان أااام ات ا واتااف اللأيااع .ور،ااو سا عع
الرالااورات الرانولوجيااع ،دراً مااا تُ اادانت البيااا ت املساارمدة ماان البدااوت املسااربينع سمل اوا نس لااللط
الضار لسبا الصبوست ه ت دي اإلبدات الي س.
 -47وسسرملدات وسا الرواصر ا جرماع من أجر لنااء ال ادرة عداى الراياف ،لاد مان
ا املسااا ر املرصاادع خو وقيااع املبدومااات واخلصوصاايع و.ايااع البيااا ت .وتنض ا البيااا ت لصاايع
عام ااع ،نم ااا عن ااد اس اارملدامها ه س ااياقات ا ااا ت ا إلس ا ااإليع وح ااا ت الال ا اوارئ النامج ااع ع اان
الااوا ر أو ه سااياق الرأاااا ،ا اجااع نم اتباااط هنا مسااؤولع ماان الناحيااع البمديااع لرااوا ازين
البيا ت المن و.ايع اخلصوصيع ون،يال ا ويع( .)37وه الا الصدد ،لد من تاوذ ا الر ه
اسرملدات البينات وا اذ نج اءات مايع ذصوصيع املوا نس.
 -48وياماان أحااد الرحاادايت األذا ى ه أا الا ا ماان الاانه املؤسساايع املنالد ااع ماان ال مااع
نم ال اعدة وال اميع نم لناء ال ادرة عداى الراياف سابت جااادة نم لداورة مباارا قالداع لدرالبيا
عدااى املسااروى ا دا  .وعدااى ساابير امل ااال ،عااادة مااا ي ااوت رلا مسااروايت األهنااار وتصا ييها عدااى
ر ااباع م ااايي ع ا ا يدع حتر اااا نم ص ااياإلع أبا ا ة ومب اادة م اان الناحي ااع الرانولوجي ااع ،م ااا ي ص ا ا
اساارملدامها عدااى املؤسسااات الاب ا ة ادياادة الرموياار والايااا ت ا اوميااع ال مسيااع .ويُساارربن ااالا
الر ييد ه حا ت أ ة خساا ر ندارياع وحاا قاإلوإلياع ايماا يربدا س صاول عداى البياا ت ،ماا قاد
يرسبا ه نحبا املسربمدس عدى املسروى اررمب .
__________

( )37اإلظ عدى سبير امل ال
.data responsibility into humanitarian action. OCHA Policy and Studies Series Think Brief, May

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2016, Building
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 -49وينادي ن ار سنداي لدحد من لا الاوار لديتة  2030-2015منااداة قوياع نم
رلا ا مج اان البي ااا ت وحتديده ااا وإلضا ا املبدوم ااات ع اان يا ا وص ااشت ليني ااع أو تالبي ااات س ااهدع
ا سربمال عدى رباع ا إلتإلت .ويبزز الا النه لناء إلظو تادعو ال ا ارات والسياساات سلتأياز
عدااى مصاادحع األا ا اد .وقااد ُو كصاايت تدااط املنااال أبهنااا م اصااد ااتاعاايع لي يااع( ،)38تساامص لراادا
املبدومااات لااس جهااات ااعدااع مربااددة .وتااربز اااله امل اصااد الالا ق الا ميااان هبااا لروليااد البيااا ت
املضتا أا يي ا نم الرمااس السياسا لألاا اد املهمضاس واررمباات املهمضاع ،ويااوا لاه مان
حيف تببات واسبع من حي لناء ال درة عدى الرايف وتوليد املبارا املضتا ه البدداا الناميع.
 -50وياما اان حتا ا ناد شذ ا ا ه الوصا ااول نم ر ا ااباات وجتهي ا ازات ا تص ا ااا ت عدا ااى املس ا ااروى
اررمبا  .ايا لبا املنااا والبدااداا والي ااات الدميغ اايااع ،ما شً ،قااد يصاار األاا اد نم جتهيازات
م اار ا وات اف ا مولااع ،لااان املضااادع تاماان ه اإلرضااار النماااذا ال دميااع ال ا قااد ترياعاار ماان
أحد الرالبي ات .ومن املنظور الر ين ،ميان لدمنا ال تنملي ايها إلسابع اإلرضاار ا إلتإلات
أا تسرييد من تغاليع واسبع س واتف ا مولاع يفاان مان إل ار لياا ت ا سرضابار لواساالع ذدماع
ال سا ر ال ص ة .ومان البناصا ا اماع األذا ى ه ا ياأار األساسايع ال قمياع وجاود أعماال جتارياع
دي ااع ميا اان أا ت اادعمها وتربه ااداا سا اواء م اان حيا ا الربجمي ااات أو املب اادات .ل االا يرب ااس ال ي ااات
خبادرات لربزيز تدط األعمال الرةاريع وتضةيبها.

ابت -التحدايد ابجتمالية :توليد املعارف واستخدامها
 -51ترياوت مسروايت قدرة أا اد اررمن عدى الرايف وترأ أي اً لبشقات ال اوة .لالا ااإا
ال اادرة عدااى الرايااف ليساات اياادة ونرااا تبا ا ال واعااد ا جرماعيااع واملصااا املرنااسااع داذاار
جمرم اان لبين ااه .وعد ااى س اابير امل ااال ،ينبغا ا أا الذ اال ا د ااول الرانولوجي ااع ال امي ااع نم لن اااء ق اادرة
اررمبات عدى الرايف لبس ا عربار أا النساء والبناات يصادن نم الرانولوجياات ،ه لبا
السااياقات ،ن ل اادر اادود .واملب ااادرات ال اميااع نم لن اااء مهاااراهتن ال قمي ااع وناتحااع وص ااو ن نم
تانولوجيا املبدومات وا تصا ت قد تسااو ه اينهن وه لناء قدرة اررمبات عدى الرايف.
ومان األم دااع ه ااالا اخلصاوص مضا وط ي يفأااز عداى اااس النساااء والضاباب ه حا أيبا اي ا ا وت
اقرصااادايً ه إل ا وذ ،وذلااط حتديااداً إبر ا اا اررماان ا د ا ه مجاان البيااا ت واملبدومااات ،ولرااوا
الردريا ه جما تانولوجيا املبدومات وا تصا ت ونقامع املضارين(.)39
 -52وتُب ق ا اار املض ا ااارين ال امي ا ااع نم لن ا اااء ق ا اادرة اررمب ا ااات عد ا ااى الراي ا ااف ه لب ا ا ا ا ااا ت
س ذرشااات ال ااياع لاس البدمااء وادهاات املبنياع ا دياع (الدغاع والباادات وا ياأار ا مياع واملسااا ر
ادنسااإليع ومبامدااع الغا سء ما شً) .ابااادةً مااا يبراارب البدماااء لناااء ال اادرة عدااى الرايااف ذالااوة منيصاادع
عاامن مضا وط أوساان إلالاقااً .ويأااز البدماااء ه أ،دااا األحياااا عدااى املنضااورات واملاانص ويير ا وا نم
ما يدزت من الوقت واملاوارد ليهاو الدغاات والدهةاات ا دياع وال واعاد ا جرماعياع وسابر الباييف اهمااً
__________

()38

Karpouzoglou T, Zulkafli Z, Grainger S, Dewulf A, Buytaert W and Hannah DM, 2016,
Environmental Virtual Observatories (EVOs): Prospects for knowledge co-creation and resilience

.in the Information Age, Current Opinion in Environmental Sustainability, February, 18: 40–48
( )39اإلظ .www.globalgiving.org/pfil/15295/projdoc.pdf
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أااامشً .وت ا ى ادهااات املبنيااع ا ديااع أا لناااء ال اادرة عدااى الرايااف لااه أ ا قالاار لد يااا عدااى ساابر
ال زق ،لانها قد تضب س رتياب ه حال اضر الردذشت السال ع ه ندذال حتسينات مدموسع.
 -53ولدرااأليف لااس اااله الراء ،ينبغ ا لدمضااارين الرانولوجيااع ال اميااع نم تبزيااز ال اادرة عدااى
الراي ااف أا تض اامر ما ا يفاو ً م اان عد ااو ا جرم اااط ل ااماا قالدي ااع إلر ااا املض اارين البح ي ااع لدرالبي ا
وال اا ال اً قالشً لد يا ه سبر البييف ا ديع .وميان أللط الرغدا عدى الرحدايت ال ااياع
ومضاأر ال ع لرنظايو اجرماعاات أو حد اات عمار منرظماع لاس البدمااء وادهاات املبنياع ا دياع.
ومياان أا تضامر حد اات البماار االه مااو ً تادريبياً نعااااياً ي دماه املضاارأوا ه املضا وط ا دا
سلدغع ا ديع حتت ا ر اا البدم ل ادة املض وط.
 -54وعااشوة عدااى ذلااط ،يربااس أا تاااوا البيااا ت واملبااارا املولاناادة مناساابع وقالدااع لدرالبي ا
ديا ااً .وينبغا ا حتويده ااا نم إلا اوات ميي اادة (م اار ذا ا ا األذال ااار املربد ااع س هني ااا ت األرع اايع
أو ال الديع لدرأ سلز زل) ونعادهتا نم اررمبات املرأ ة .و يوجد ه لب األحياا تالال لس
ارمبااع رراااد عمديااع صاانن ال ا ار عدااى الصاابيد ا دا وا ياااو الالدااا
حةااو املبااارا البدميااع ان
عدااى تدااط املبدومااات حي مااا حتااول األ ا السياساااتيع وال اإلوإليااع والرنظيميااع ال ا مااع دوا اعرماااد
ا اومات ا ديع عديها.

جيم -التحدايد السوةية والتشغيلية :القابلية للتوسع وابستدامة
 -55ياماان أح ااد الرح اادايت املرصاادع ل اانظو ا لرا ااار ال امي ااع نم لناااء جمرمب ااات ق ااادرة عد ااى
الراي ااف ه أا حد ااو ً أ ا ا ة تال ا اناور لب ااد م حد ااع النم ااوذا األو  .وتوج ااد اة ااوة ايم ااا يرص اار
س إلر ااال نم ر اااذا ت اادمي اخل اادمات وحتسااس الص اادع لااس النم اااذا األوليااع وال ااا مس سألعم ااال
الرةاريع الالين جيدباوا املنرةاات أو اخلادمات نم الساوق .ويامان حت ناد شذا ه تسامل وتنساي
اده ااود ل ااس لرد ااف مي ااادين ا اوم ااع وال الاع ااات واألس اواق (م اار الص ااحع وا ياأ اار األساس اايع
والربداايو) ،واااو أم ا ،اام عنااه لشرت اااء س دااول املربد ااع لبناااء ال اادرة عدااى الرايااف ال ا عااادة
ما تتتا عديها شاثر مربددة ه لردف جما ت أاداا الرنميع املسردامع.
 -56وخبصوص اسرملدات املبدات ،من قبير الالا ات لش يار وراباات ا سرضابار ،يظار
إلالاق إلض البمديات ا اا مرواعاباً إلسابياً .وتضامر الرحادايت تاااليف النضا ومجان البياا ت،
الا تظاار ساظاع ه املنااا النا ياع واملي ا ة لدغايااع .زد عداى ذلااط أا املرالدباات املهمااع لرالبي ااات
مبينع قد تسروىف عدى النحو السديو سسرملدات ماو ت جاازة.
 -57وتوحيااد األدوات واألساااليا املساارملدمع ه املضااارين البح ااع لدبدااوت املسااربينع سمل اوا نس
ميان أا ي دص الرحدايت الرضغيديع ذات الصدع .وعدى سبير امل اال ،تراوذى مباادرات مان قبيار
 )40(CitizenScience.orgو )41(CitSci.orgلن اااء الرب اااوا والرض ااارا واملص ااداقيع لرس اامل املب ااارا
املارسبع من اململرصس والباح س ه جمال البدوت املسربينع سملوا نس.
__________

( )40اإلظ ( www.citizenscience.org/about/ا ُّدن عديه ه  27ربا /ارباي .)2019
( )41اإلظ ( www.citsci.org/CWIS438/Websites/CitSci/About.php?WebSiteID=7ا ُّدان عدياه ه  27رابا /
ارباي .)2019
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دال -بلورة حلول للمية وتكنولوجية وابتكارية ةادرة للي التكي
 -58ينبغا لدحدااول الرانولوجيااع أا تاااوا قااادرة عدااى الرايااف ه حااد ذاهتااا ،وينبغا لردااط
املصااممع لشساارةالع ه حااا ت الال اوارئ أا تاااوا قااادرة عدااى م اومااع األح اوال ادويااع والبدااى
وال ااغ واألعا ار .وينبغا أي ااً أا ترسااو سلاياااءة ه اساارملدات الالاقااع وأا تساارييد عدااى حنااو
مرزايد من مصادر الالاقع املبرا ة ،مدعومع لضباع من املنرةات واخلدمات ا حريا يع.
 -59وتا ااؤ عواما اار إلوعيا ااع ا ياأا اار األساسا اايع الرانولوجيا ااع وتصا ااميمها وتوزيبها ااا وتياعدها ااا
وتض ااغيدها ه قا اادرة اا االه ا ياأا اار إليسا ااها عد ااى الرايا ااف .اربالا اار ا ياأا اار األساسا اايع ا يويا ااع،
أاملسرضااييات والن اار والاها سء وا يااار األساسا لرانولوجيااا املبدومااات وا تصااا ت ،تتتااا
عديه شاثر سدبيع رديدة عدى النساي ا جرمااع وا قرصاادي لدمةرمباات ا دياع .وترساو أإلاواط
أ ا ة ماان ا ياأاار األساساايع لالااالن مب ااد وارتياااط مسااروى ت الالهااا ايمااا لينهااا ،مااا جيبدهااا ع عااع
لاثر الرياعا اار املرسدسا اار عنا ااد حا اادو األزما ااات .ويا ااؤ را ااار را ااباات ا ياأا اار األساسا اايع
وتنظيمهااا ه ماادى قاادرهتا عدااى الرايااف ماان الصاادمات .وعااادة مااا يراااوا الا ا ماان رااباات
ا ياأاار األساساايع سمل ا ه نعااااع أج ازاء جدياادة نم األج ازاء املوجااودة ه الضااباع واملتالالااع
سليباار ت الال ااً جيااداً .واااله الضااباات عصاايع عاان اليضاار الب ع ا لانهااا مب عااع لديضاار عدااى
مس ااروى الب ااد ذات ال ا وال املرب ااددة .وعد ااى س اابير امل ااال ،تص اامد ر ااباات الن اار الب ااات أم ااات
اليضر الب ع لانها مب عع لصدمات ااداع تبالر املزيد من الب د رديدة التال (.)42

سادسا -التعاون الدويل
 -60يؤدي الرباوا الدو دوراً حامساً ه توا ذدمات البداو والرانولوجياا وا لرااار الباملياع
ال ا يفااان ماان تنيياال حدااول تانولوجيااع جمرمبيااع لبناااء ال اادرة عدااى الرايااف .ويوليفكااد ااالا الرباااوا
مبدومااات لضااأا األذالااار الالبيبيااع البااال ة لدحاادود ،م اار األح اوال ادويااع أو تيض ا األم ا او،
وتس اارملدت ا االه املبدوم ااات ه اخل اادمات الو ني ااع واررمبي ااع .وعد ااى س اابير امل ااال ،ت ااوا املنظم ااع
البامليع لألرصااد ادوياع مبدوماات عداى راباع ا إلتإلات لضاأا األعاصا املدارياع واألمالاار الغزيا ة
وال دوا والبواصف ال عديع وال ايذ الباتياع وال اباب( .)43ويرايص لا م األماو املرحادة سارملدات
املبدوم ا ااات الي ا ااا يع ه ندارة الا ا ا اوار وا س ا اارةالع ه ح ا ااا ت الال ا ا اوارئ مبدوم ا ااات عدمي ا ااع
وتانولوجيات ا ا يع من أجر ندارة الاوار ( .)44وه جمال الصحع ،يفك
ميان ن ار منظمع الصحع
البامليع اخلااص سلرأااا ل إليداوإلزا ادا حاع لرباادل ا وساات ا إليداوإلزا وا صاول عداى الد احاات
واليوا ااد األذ ا ى( )45ماان ا س ا اط ه مجاان ا وسااات ا إليد اوإلزا وحتديدهااا ،ويباازز قاادرات الرأاااا
الو نيع وا صول املرااا عدى م ادات الي وسات والد احات.
__________

()42

Berche B, Von Ferber C, Holovatch T and Holovatch Y, 2009, Resilience of public transport

.networks against attacks, The European Physical Journal B, 71(1): 125–137
( )43اإلظ ( https://severe.worldweather.wmo.int/ا ُّدن عديه ه  27ربا /ارباي .)2019
( )44اإلظ ( See www.un-spider.org/ا ُّدن عديه ه  27ربا /ارباي .)2019
( )45اإلظ ( www.who.int/influenza/pip/en/ا ُّدن عديه ه  27ربا /ارباي .)2019
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 -61وتاانه املنااال البح يااع البامليااع الرباوإليااع لرال اوي األدوات البدميااع الا تسااااو ه ال اادرة عدااى
الرايف .وعدى سابير امل اال ،تا ل مؤسساع Precision [Food and Drug Administration] FDA
(ندارة األ،ليااع والب اااق )( )46ذ ارباء ماان مجياان أحناااء البااااب وتااوا أدوات وليااا ت ون اااراً دارة
الرح اادايت اررمبي ااع املربد ااع خس ااا ر م اان قبي اار الاض ااف املبا ا ا ع اان ا ص اااست عن ااد تيض ا ا
األم ا او .وت ااؤدي املنااال الرباوإلي ااع أي ااً دوراً اب ااا ً ه نر ا اا ا اوم ااات واململرصااس .وتض اامر
األم دع ه الا اخلصوص منرب املدا املا ع ال ادرة عدى الرايف( ،)47اللي يوا لدمادا األع ااء
ايااه نررااادات ماليااع ولوجسااريع وأدوات وذاادمات منس ا ع لبناااء ال اادرة عدااى الراياافت والضااباع
ا إلساإليع ال قميع( ،)48ال حتضد املرالوعس ه اراال ال قما لادعو ا سارةالع ا إلسااإليعت ومباادرة
تبادل البيا ت ا إلساإليع( ،)49وا منرب ميروذ اتلن ملارا تنسي الضؤوا ا إلساإليع يريص ت اسو
البيا ت لس األزمات ولس املنظمات.
 -62وقد اعرُمدت مبادرات و نيع ودوليع لدعو املضارأع البامع ه البمدياات البدمياع ،وذلاط
أساس ااً عاان ي ا ن ااشق ودعااو مضااارين ت ااوت عدااى مضااارأع امل اوا نس ه البدااوت ونج ا اء ااو
لض ااأا البد ااوت املس ااربينع سملا اوا نس .وتض اامر ا االه املب ااادرات ال الال ااع األورولي ااع لدبد ااوت املس ااربينع
سملوا نس ،ورالالع البدوت املساربينع سملاوا نس ،وال الالاع األساتاليع لدبداوت املساربينع سملاوا نس .وه
عات  ،2017أُ د ت رباات لبنواا الض اأع البامليع لدبداوت املساربينع سملاوا نس مان أجار تبزياز
تدط البدوت والنهوو هبا.
 -63وميان لدرباوا ا را لنااء ال ادرات ه جماال الرانولوجياات ادديادة الا ميانهاا زايدة
قدرة اررمبات عدى الرايف .و ترب ا ا حصاءات املربد ع سملسااعدة ا را ياع ال مسياع م ادار
املساااعدة ال نا يااع اململصااص حتديااداً لبناااء ال اادرة عدااى الرايااف ،لااان م اادار املساااعدة ا را يااع
ال مسيااع اململصااص لدهياأاار األساساايع ا قرصاااديع ،الاالي يسااااو ه لناااء ال اادرة ا قرصاااديع عدااى
الرايف ،قد ارتين من  8مديارات من دو رات الو ايت املرحادة ه عاات  2000نم  22مديااراً
من دو رات الو ايت املرحدة ه عات  .)50(2016ويرةسد الرباوا الدو أي اً ه توا الدعو
لدبمديع ا اوميع الدوليع ال اميع نم ا د من ذال الاوار ولناء ال درة عدى الرايف.
 -64وداذاار منظومااع األمااو املرحاادة ،وعاابت عاادة وأااا ت ل ا ام لرضااةين ا دااول البدميااع
والرانولوجيااع وا لرااريااع الا تسااااو لصاايع مبارا ة ه لناااء جمرمبااات قااادرة عدااى الرايااف .وقااد
عززت الدةاا ا قديميع الرباوا ه جمال البدو والرانولوجياا وا لرااار مان أجار لنااء ال ادرة عداى
الرايااف .وعد ااى ساابير امل ااال ،وع اابت الدةنااع ا قرص اااديع وا جرماعي ااع لساايا وا ااي ا ااادئ
ل جماً لضأا تانولوجيا املبدومات وا تصا ت وا د من ذال الاوار يغال لناء ال ادرة عداى
الرايف ،ورصد إلوست اديااا مان الي ااء ،والربااوا ا قديما لضاأا الرالبي اات الي اا يع ،وإلُظاو
املبدومااات الي ااا يع وادغ اايااع دارة الا اوار  .وماان أم دااع الرباااوا ادياادة شليااع الرباااوا ا قديميااع
ازود البد ااداا املض ااارأع م اان ذش ااا لبي ااا ت ومنرة ااات
ل ص ااد ادي اااا وا إل االار املباا ا ل ااه ،الا ا تُا ان

__________

()46
()47
()48
()49
()50
GE.19-03574

اإلظ
اإلظ
اإلظ
اإلظ
اإلظ

( https://precision.fda.gov/ا ُّدن عديه ه  19ربا /ارباي .)2019
( www.100resilientcities.org/ا ُّدن عديه ه  19ربا /ارباي .)2019
( http://digitalhumanitarians.com/ا ُّدن عديه ه  19ربا /ارباي .)2019
.https://data.humdata.org/
( https://data.oecd.org/oda/distribution-of-net-oda.htmا ُّدن عديه ه  19ربا /ارباي .)2019
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وذاادمات مناساابع الروقياات وقا مااع عدااى الوصااول امليرااوذ لدي اااء ،نعااااع عدااى الراادريا والاادعو ه
جمال لناء ال درات .ورةبت الدةنع ا قرصاديع وا جرماعيع لغ ب شسيا لناء ال درة عداى الراياف
لسابُر منهاا مباداع الا وال ال ا ماع لاس
سملساعدة ه لدورة استاتيةيات حتول رقم و نياع ،وذلاط ُ
تانولوجي ااا املبدوم ااات وا تص ااا ت وا وأم ااع ومن اان إلض ااوب النزاع ااات .وعد ااى املس ااروى اررمبا ا ،
اساارملدمت أا قااع األمااو املرحاادة ال ال يااع تانولوجيااات جدياادة جاااازة لدرسااوي لرنيياال إلُظااو الرأاااا
وا إللار املبا وتالوي ال درات الو نيع عدى ندارة لا الاوار  ،نم جاإلا تاوا اخلاربات الينياع
ه ميادين م ر حتدير ال الديع لدرأ ورسو ذ ا الها ودعو إلُظو ا مايع ا جرماعيع(.)51

 -65وي ااالدن مارااا األمااو املرحاادة لدحااد ماان لااا الا اوار لاادور حد ااع الوصاار داذاار
املنظوماع لرنسااي راؤوا ا ااد مان الااوار  ،ويراوم ماان ح عاماا أوجااه الرا زر لااس أإلضاالع ا ااد
ماان الا اوار والبماار ه امليااداا ا جرماااع ا قرصااادي وامليااداا ا إلساااينت وادماان لااس دااس
لألوسااا البدميااع واألأادمييااع وجهااات مبنيااع أذ ا ى ،خااا ايهااا اررماان املاادين وادهااات الياعدااع
اررمبيع ،من ذشل تنظيو منردايت نقديميع وعامليع لضأا ا د من ذال الاوار  .وتربهاد االه
ا ي ااع أي ااً منصااع ( PreventionWebر اباع الوقايااع)( ،)52وا ا مناارب نلاااتوين لدمبااارا املربد ااع
س ااد ماان ذال ا الا اوار يبا يفاد م اواد ماان قبياار الر ي ا البااامل لضااأا ا ااد ماان لااا الا اوار
لواسالع ر اأات من األوسا البدميع واررمن املدين وال الاط اخلاص(.)53
 -66وقد ذدص مؤ البدوت والرانولوجيا ملارا األمو املرحدة لدحد مان أذالاار الااوار ،
املب ااود ه أ ااإلوا ال اين/يناااي  2016ه جنيااف ،نم نقا ار ذ يالااع البدااو والرانولوجيااا ماان أجاار
دعااو تنيياال ن ااار ساانداي لدحااد ماان لااا الا اوار لديااتة  .2030-2015وتر اامن ذ يالااع
الال يا الناوات وا جا اءات والنرااا املروقبااع ه ن ااار أا نار ماان ا جا اءات ذات األولويااع ه ن ااار
سنداي .وتوجد أي اً نج اءات رامدع لبدة قالاعات ،م ر تنميع ال درات والراااؤ لس ادنسس
ومضااارأع امل اوا نس والض ا اأات لااس ال الاااعس البااات واخلاااص وا تساااق أو الرناس ا ماان اخلال ا
البامليع األذ ى ملا لبد عات  2015م ر أاداا الرنميع املسردامع واتياقيع األمو املرحدة ا اريع
لضأا تغ املناخ ،ال سيربس رلالها س ج اءات األذ ى الا ترملالاا ادهاات املبنياع مان أجار
تنييل ن ار سنداي.

 -67ور ،ااو أا ا االه اده ااود ال ا ا تب اال ا اده ااات الياعد ااع الو ني ااع والدولي ااع ح اات إلر ااا
مدموس ااع ،م ااا زال يرب ااس ل االل املزي ااد لشس ااريادة م اان البد ااو والرانولوجي ااا وا لرا ااار لبن اااء ق اادرة
اررمبات عدى الرايف ،سيما ه سياق الرانولوجيات ال ا ادة والرحاول الرانولاوج السا ين.
وعد ااى س اابير امل ااال ،يرالد ااا نذأ اااء ال ااوع ولن اااء ال اادرات الو ني ااع ال ااتوي لنض ااا لدح ااا ت
البمدي ااع الا ا تُس اارملدت ايه ااا تانولوجي ااات را اادة جدي اادة ج اااازة لدرس ااوي أل،ا ا او لن اااء ق اادرة
اررمبااات عدااى الرايااف لواسااالع املنرةااات املب ايااع وأإلضااالع الربااادلت وتبزيااز الضا اأات اددياادة
والرباااوا الاادو ه ساابير لناااء ال اادرات املرصاادع سساارملدات تدااط الرانولوجيااات أل ،ا او لن اااء
ال ادرة عدااى الرايااف ،لسابر منهااا مضااارأع املاوا نس ه النضااا البدما  .وينبغا عماار املزيااد ماان
أجاار تبزيااز مضااارأع النساااء والضااباب ه لدااورة وتنيياال ُهنُا مبرا ا ة لبناااء قاادرة اررمبااات عدااى

__________

( )51اإلظ ( www1.wfp.org/resilience-buildingا دن عديه ه  20ربا /ارباي .)2019
( )52اإلظ ( www.preventionweb.net/english/ا دن عديه ه  20ربا /ارباي .)2019
( )53اإلظ ( www.unisdr.org/we/inform/garا دن عديه ه  20ربا /ارباي .)2019
20

GE.19-03574

E/CN.16/2019/3

الرايف .وميان لدةنع املبنيع لرسمل البداو والرانولوجياا أل،ا او الرنمياع أا تاؤدي دوراً أساساياً
ه ا االا الص اادد ،سلنظ ا نم موقبه ااا الي ي ااد ه منظوم ااع األم ااو املرح اادة لوص اايها املن اارب ا ا ااوم
الدو ال يس ملبادع املسا ر املرصدع سلبدو والرانولوجيا وا لراار والرنميع.

سابعا -اةرتاحاد مقدمة كي تنظر فيها الادول األلضاات واللجناة املعنياة بتساخري
العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية ب دورهتا احلادية والعشرين
 -68ي ااؤدي البد ااو والرانولوجي ااا وا لرا ااار دوراً سلا ا األةي ااع ه لن اااء ق اادرة اررمب ااات عد ااى
الراي ااف .وتول ااد املي ااادين البدمي ااع املرنوع ااع مب ااارا جدي اادة حتس اان اه ااو شلي ااات وعوام اار ق اادرة
اررمبااات عدااى الرايااف .وتراايص الرانولوجيااات اددياادة اداااازة لدرسااوي ا ص ااً مبرا ا ة لربزيااز
ال درات ا قرصاديع وا جرماعيع والبي يع عدى الرايف .وميان لدنه ادديدة ه ا لراار ادمن
لس جهات  ،ت ديديع ااعدع ه ا لرااار لروحياد جهودااا وجتميان مواردااا مان أجار لنااء قادرة
اررمبات عدى الرايف.
 -69وقد ت ،ا األ اا ه النظ ه ما يد
ت دمي الدعو الاامر لبداورة حداول ت اوت عداى البداو والرانولوجياا وا لرااار مان
(أ)
أجاار لناااء ال اادرة عدااى الرايااف ،لوسااا ر منهااا امل ا قاادماً ه تنيياال ن ااار ساانداي لدحااد ماان
لااا الا اوار لديااتة  2030-2015وذالااع الرنميااع املسااردامع لبااات  2030وحت ي ا أاااداا
الرنميع املسردامعت
(ب) تص ااميو وتنيي اال سياس ااات البد ااو والرانولوجي ااا وا لرا ااار الا ا تس ااهو ه لن اااء
جمرمبااات قااادرة عدااى الرايااف ،لساابر منهااا هتي ااع لي ااع مواتيااع لنظااات الراااار قااا و عدااى املهااات ماان
أجر ال درة عدى الرايفت
(ا) مواءمااع سياسااات البدااو والرانولوجيااا وا لراااار ماان سياسااات الصااحع البامااع وندارة
الاوار والسياسات األذ ى ذات الصدع دبدها تسرةيا نم لناء جمرمبات قادرة عدى الرايفت
(د) توذ الضمول ه دم البدو والرانولوجياا وا لرااار عامن اساتاتيةيات لنااء
ال اادرة عدااى الرايااف .اااا دول ال ا مااع عدااى البدااو والرانولوجيااا وا لراااار ماان أجاار لناااء قاادرة
اررمبااات عدااى الرايااف ينبغ ا أا تاااوا رااامدع وأا تضااارا ايهااا الي ااات األا ا واألعاابف.
و لااد ماان دعااو مضااارأع اررمبااات ا ديااع لوصاايها مساااةع ه الرااداط ا لراااارات ذات الصاادع،
خا ه ذلط ا لراارات ا جرماعيعت
(اا) نإلضاااء أو تبزيااز املنصااات الو نيااع ال ا مااع ل اماا زايدة اليباليااع ه اساارملدات
البدو والرانولوجيا وا لراار من أجر تبزيز ال درة عدى الرايفت
(و) تبزيز ل ام البحو املربد ع سألساباب األساسايع واللياات والبوامار الا تاؤ
ه اساارملدات البدااو والرانولوجيااا وا لراااار ماان أجاار لناااء قاادرة اررمبااات عدااى الرايااف ،لغيااع
حتسس توجيه الردذشت اليبالع ال ا مع عدى البدو والرانولوجيا وا لراارت
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(ز) تضااةين اساارملدات األدوات البدميااع لرااوا وتبااادل املبدومااات املربد ااع سململااا
عداى لردااف املساروايت قباار الصادمات وأ ناءاااا ولباداا ،هباادا زايدة ال ادرة عدااى الراياف ماان
ذشل حتسس الرأاا وتبزيز ال درة عدى اراهبعت
(ذ) ا س ا اار مار ه ا ياأ ا اار األساس ا اايع لدرانولوجي ا ااا الرمايني ا ااع ،م ا اار تانولوجي ا ااا
املبدوم ااات وا تص ااا ت والاها ا سء ،لتأي ااز ذ اااص عد ااى ع ااماا نمااإلي ااع ا ص ااول عد ااى تد ااط
اخل اادمات لرادي ااع م بول ااع والرغد ااا عد ااى اليةا اوات ال قمي ااع ادغ ااي ااع وادنسا ااإليع واديدي ااع وتد ااط
املرصدع سلدذر.
 -70وقد ي ،ا اررمن الدو ه النظ ه ما يد
تض ااةين ونعم ااال األس اااليا البح ي ااع ال ا م ااع عد ااى املض ااارأع والرب اااوا البدما ا
(أ)
املرباادد الرملصصااات وعاارب الرملصصااات لازايدة اهااو قاادرة اررمبااات عدااى الرايااف ،ماان م اعاااة
الردال املراامدع لدحد من الاوار والرحو ت املسردامعت
(ب) م اعاة املبارا األصديع وا ديع والر ديديع واسرملدامها لصورة منهةيع ه ن اار
البحو البدميع ال تأز عدى قدرة اررمبات عدى الرايفت
(ا) وعاان ن ااار حتديد ا لاادم لااا الا اوار الرانولوجيااع النامجااع عاان األذالااار
الالبيبيع عمن استاتيةيات لناء اررمبات ال ادرة عدى الرايفت
(د) ا سريادة من مضاارأع ال الااط اخلااص ه دورة ا لرااار سارحدا منرةاات
وذدمات جديدة جتبر اررمبات قادرة عدى الرايفت
(اا) اس اارملدات شلي ااات م اار ا اع اانات واملبة ااشت ولرا اربات ا لرا ااار واألسا اواق
وا لرا ااارات ا جرماعي ااع والض ااببيع الض ااامدع لدةمي اان م اان أج اار تض ااةين اس اارحدا منرة ااات
وذدمات جديدة جتبر اررمبات قادرة عدى الرايفت
(و) تضااةين نقامااع حاوار ميرااوذ لضااأا ال اادرة عدااى الرايااف لااس دا ال الاعااات
البدمي ااع والرانولوجي ااع وص ااناط السياس ااات ،وتيسا ا الرواص اار ايم ااا لي اانهو ،ووع اان وتنيي اال ن ااار
منهةا يااوم ايااه ا عربااار لدمسااا ر املرصاادع سل اادرة عدااى الرايااف أةاازء ماان الرملالااي والرنميااع
ال ا مس عدى األدلع البدميعت
(ز) تضااةين مبااادرات مضااارأع امل اوا نس ه النضااا البدم ا ولناااء قاادرة اررمبااات
واملوا نس عدى مجن البيا ت واسرملدامها وحتديدها لرملصيص أموال من امليزاإليع ،و الي الربام
واملضارين وتنييلاا ،وإلض إلرا مضارأع املوا نس ه النضا البدم ه املنردايت البامليعت
(ذ) دم ا مضااارأع امل اوا نس ه النضااا البدم ا ه الال ا ا املوحاادة لاادعو عمدي ااع
صنن السياسات من ذشل تالبي البدوتت
( ) تض ااةين اس اارملدات البي ااا ت ا ص اادع ه ن ااار مب ااادرات مض ااارأع املا اوا نس ه
النضا البدم اسرملداما حيتت ح وق املوا نس ،سيما ح وق اخلصوصيعت
(ي) تضةين نإلضاء منال لرنسي وجتمين البيا ت ا صادع ه املضاارين ال ا ماع عداى
مضارأع املوا نس ه البدوت لراوا مراحع لشسرملدات ه املبادرات ا را يع األذ ىت
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(ا) نقاماع صااشت ولا ام ومضااارين البداوت املساارندة نم مضاارأع املاوا نس وأاااداا
الرنمي ااع املس ااردامع ،خ ااا ايه ااا تد ااط املربد ااع لبن اااء ال اادرة عد ااى الراي ااف ،خ ااا يرمار ااى وأول ااوايت
اررمبات ا ديع ال بييعت
(ل) الرأأااد ماان تو يا مضااارين تساامل البدااو والرانولوجيااا وا لراااار أل،ا او لناااء
ال اادرة عدااى الراي اف وتدااط ال ا مااع عدااى مضااارأع امل اوا نس ه النضااا البدم ا وناتحااع إلرا ةهااا
لدبموت هبدا تيس الربدو اررمب ه سياقات أذ ى.
وتضةن الدةنع عدى ال يات خا يد
-71
ان
تيس الض اأات ال نا يع واملربددة األ اا لس لدداا الضمال ولداداا ادناوب
(أ)
وايم ااا ل ااس لد ااداا ادن ااوب لدمس اااعدة عد ااى لن اااء ق اادرات تس اامل البد ااو والرانولوجي ااا وا لرا ااار
أل ،او لناء ال درة عدى الرايف ،لسبر منها مضارأع املوا نس ه النضا البدم ت
(ب) تضةين لردف أإلاواط البداوت والرانولوجياا وا لرااار اليبالاع لبنااء جمرمباات قاادرة
عدااى الرايااف ،وتبااادل الرةااارب وا ااا ت والنماااذا البمديااع واملر دمااع املربد ااع سلرايااف وال ا مااع
عدى البدو والرانولوجيا وا لراار عن ي لردف أراال الرباوا الدو وتبادل األإلضالعت
(ا) تضةين مضارأع املوا نس ه النضا البدم  ،لال ق منها اسرملدامها أمادذر
ل سهات ه املواعين ذات األولويعت
(د) نررا اااد اررما اان البا ااامل ه اعرما اااد سياسا ااات واس ا اتاتيةيات تضا ااةن النسا اااء
والضباب عدى املضارأع ه هن ا لراار املرببع ه لناء ال درة عدى الراياف ،لسابر منهاا مضاارأع
املوا نس ه النضا البدم .
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