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 اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
 الدورة الثالثة والعشرون

 2020آذار/مارس  27-23جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت (أ)3البند 

تسخخخخخري التلخخخخري التكنولخخخخوجأ السخخخخرلت مخخخخل اجخخخخ    يخخخخ  التنميخخخخة الشخخخخاملة   
 واملستدامة

 ت رلر األمني العام  

 موجز  
يناااقه ااالا الر كيااك تيخياال غرياالت الرواات الرينولااوجل الريااكيت ماان أجاا    ياا  الرنمياال  

الرواات الرينولااوجل الريااكيت الاال   ياان أ  الشااام ل واملرياارداملع وياااكا الشااوائ  النا اا ل عاان 
يؤثك ع ى أوجه عاد  املريااوا ع وين اك ل الخاكا و ااذم األعماال الرااريال املبرياك  الا  غريا   

ط الضااااااود ع ااااااى  ور الرييا.ااااااااب املنا.اااااابل املرا  اااااال  لا اااااا  ل الشاااااامول واة.اااااارداملع ويرياااااا   
ل الريكيت من خالل بي ل مواغيل  اعمل، والرينولوجيا واةبريار ال   د  اجتاه الروت الرينولوج

وغنميااااال امل اااااارااب لرشاااااايت اةبرياااااار، مااااات اللتياااااز ع اااااى غو.ااااايت   اااااا  األعماااااال الرااريااااال 
واة.ربصار الرينولوجل بانايلع ويضاك  الر كياك أمة ال ع اى الرييا.اااب الوونيال وي اي   الراااو  

احااااااب ل اااادول األعضاااااد اإلق يماااال والاااادوح وبااااح أااااادا  املصاااا دل املراااااد ينع و راااار   قل 
 واجملرمت الدوحع
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 م دمة  

اخراراب ال انل املانيال برريالت الا ا  والرينولوجياا ألئاكاا الرنميال )ال انال(، ل  ور اا  -1
، موضااااااوري اغرياااااالت الرواااااات 2019الةا ياااااال والاشااااااكين الاااااا  ع ااااااداب ل جنيااااااف ل أ ر/مااااااايو 

الرينولااوجل الريااكيت ماان أجاا    ياا  الرنمياال الشااام ل واملرياارداملا ضاامن مواضاايا ا ذااب األولوياال 
 ع2020-2019لدورااب لخل  ما بح ا

غشااكين  8و 7و عاات أما اال ال اناال  ا ع ااد اجرماااري ملكياا  خااراد ملااا بااح الاادورااب، ل  -2
ل جنيف، قصد املريامهل ل  ريح مل   الا املوضوري ومرياعد  ال انل ل  2019الةاين/ وملمر 

مااداوة ا خااالل  ور ااا الةالةاال والاشااكينع ويرياارند ااالا الر كيااك  ا ورقاال ال ضااا  املرا  اال بررياالت 
، (1)الروت الرينولوجل الريكيت من أج    ي  الرنميل الشام ل واملريردامل الا  أعاد ا أما ال ال انال

رائج ال  غوا   لي ا ملكي  اخلراد، و را.ااب احلاةاب الُ  كيل الا  .ااا   اا أعضااد ال انال، والن
 واأل بيااب ذااب الص ل، ومصا ر أخكىع

األولوياال  ا أحااد املواضاايت ذااب األولوياال املاكوضاال ع ااى   ااك  وويرياارند ااالا املوضااوري ذ -3
، (2)لااوجل الريااكيت ع ااى الرنمياال املرياارداملاالاادور  الةا ياال والاشااكين ل اناال، واااو اأثااك الرواات الرينو 

 ع73/17و 72/242ل كار  اجلمايل الاامل  ا.راابل  
وأتااااااداب ال اناااااال، خااااااالل  ور ااااااا الةا ياااااال والاشااااااكين، أ  الرواااااات الرينولااااااوجل الريااااااكيت  -4
اائ اال ل رااياا  زحااكا  غ ااد  أااو   ياا  أااادا  الرنمياال اااا  ملك  ا ريدااي الرينولوجيااااب ال  ياياالو 

 أ.وا  الام ، ا الي أ  من  أهنما ل الوقت  خريه  د اب جديد ، أل  ا  كحوي املريرداملع
وماان  ااأ    حاال  أ.اا  ل أخالقياالع اةاات وأ  ي اااا،ا    ماان حااد  أوجااه عااد  املرياااوا  أو ازياادوأ  ي

لنخاااذ الاااا   ا الرينولوجيااا أ  ياادع  وضاات  اااذم جديااد  ل عمااال الراارياال غرياا   ل الرنمياال ا
 ور ل  دياد اجتااه  أيضاا  لشام ل واملريرداملع ول رييا.ااب املرا  ل  لا   والرينولوجيا واةبرياار ا

الرواات الرينولااوجل ل ر  ياا   ا أ ن حااد ماان أثااكه ع ااى عااد  املرياااوا ، وتاالل  ل مااجلاال أوجااه 
 عد  املرياوا  ال ائمل أاال  من خالل الرينولوجيا واةبريارع 

الااادور  احلاليااال ع اااى اموعااال مااان الرينولوجياااااب  أثناااادغكتاااز عم  اااا وقاااكراب ال انااال أ   -5
 الكقميل الكائد  مة  اللتاد اةا ناعل والبيااناب الضلمل وع   الردي  اآلحع

 التلري التكنولوجأ واالستدامة والشمول -اوالا  

الرواات الرينولااوجل ضااكور  ل نمااو اةقرصااا   والرنمياال املريااردامل، و اا   ياات أااادا   -6
بيد أ  اناك عام ح  ين أ  ي  ال من ملوائده احملرم ل لرد ي  خ ل الرنميل  ع(3)الرنميل املريردامل

__________ 

اخلااااااراد ملااااااا باااااااح  ياااااان اةو ااااااالري ع ااااااى ورقاااااال ال ضاااااااا  والاااااااكوا واملريااااااامهااب امل دماااااال  ا اجرمااااااااري ملكياااااا   (1)
 :ُأ اااااااااااااااااااااات  لي ااااااااااااااااااااااا ل ااااااااااااااااااااااالا الر كيااااااااااااااااااااااك  لن ااااااااااااااااااااااك ع ااااااااااااااااااااااى الااااااااااااااااااااااكابط الراااااااااااااااااااااااح الاااااااااااااااااااااا  الاااااااااااااااااااااادورااب

https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2232ت  املواقت الشبييل امللتور  ل الا   ع
 ع2019أي ول/.برمر  27الر كيك اوُّ ت ع ي ا ل 

 عE/CN.16/2019/2و E/CN.16/2018/4ا  ك) (  (2)

 لوجيا الكائد  من أج  الرنميال املريارداملغريلت الرينو  :2018غ كيك الرينولوجيا واةبريار ، 2018األو يرا ،  (3)
 ،  يويورك وجنيف(عE.18.II.D.3)منشور من منشورااب األم  املردد ، رق  املبياااب 

https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2232
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2232
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ل كا  أوة، ع ااى الااكئ  ماان الرواات الرينولااوجل الريااكيت الاال  حااد  مااؤخ ع2030املريااردامل لاااا  
مةاا  الالتاد اةاا ناعل، والرينولوجيااا احليويال، والرينولوجيااا  الرينولوجيااااب ال  يايالالادياد مان 

وغينولوجيااااب أخااكى، ملاا   ااالا الرواات ة يرما ااى  لضااكور  ماات   ياا  أااادا  الرنمياال  ،النا وياال
 اااوةاب اقرصاااا يل واجرماعيااال وبي يااال ة  يااان  حاااداث ا  2030املريااارداملع وغريااار ز  خ ااال عاااا  

لرداااااد اب اةجرماعيااااال واإل ائيااااال الصاااااابل اب الااااا  غااااااا  اال اةبرياااااار  غ اااااد  م ااااا  برد يااااا   ة
 اةحالار إلب ااد واملرشابيلع ملا ى .بي  املةال، غريروجب مريارااب الرلخيف من آاثر غوت املناخ

 وغزيااا  اة باااااثاب الزراعياال،و ال  ااب ع ااى ال اقااال  غ  اا   رجاال م وياال ابرياااارااب 1.5 ل حاادو 
لوقاااو  األخاااكى، وغزيااا  اثين أتريااايد اليكباااو  مااات  ااازين الي اااك د وأ اااواري ا النااااج  عاااناليكباااو  

والروااات الرينولاااوجل الرياااكيت ضاااكور   ع(4)اليكباااو  ل األرا أو احرااااا ه ل خااازااناب جيولوجيااال
لرد ياا  اااله الردااوةاب، لينااه ة ييخاالع وملااا تااا  املرل خااو  عاان الكتااب برياابب أ ااا  الرنمياال 

مار.اااب اةقرصاا يل ئات ال اب ال لال.اردامل بي ياا ، األتةاك عكضال لاواقاب امل أيضا  األق  مشوة  ا  
 غنااولت ، مامل   الروت الرينولاوجل واةبرياار  اب أ  يوج اا أاو أاادا  الرنميال املرياردامل ت ياا  

  يت أباا  الرنميل املريرداملع
ماات   ياا  أااادا  الرنمياال  ، حااع عناادما ييااو  الرواات الرينولااوجل الريااكيت مروائمااا  اث يااا   -7

دامل، مل  ه قا ر ع ى غو.يت   ا  أوجه عد  املرياوا  ابرداد ع والريبب او أ ه ة  ين أل  املرير
 اال  جااا  لاااار الرويااات الرينولاااوجل ل  خااا  الوقااتع و اااد أوجاااه عاااد  املريااااوا  ال ائمااال مااان 

، األمااك الاال  الرينولوجيااااب ال  ياياال ميا ياال احلصااول ع ااى املنراااااب واخلاادمااب الاا  غرياارلد  
ااد أخااكى جديااد عيزيااد ماان أ الرواات الرينولااوجل الريااكيت  ولررياالت وجااه عااد  املرياااوا  اااله أو يُوجج

مان أجاا    يا  الرنمياال الشاام ل واملريااردامل، يرااح ع ااى احليوماااب واجل ااااب املانيال األخااكى أ  
  خا ع ا أئ بيل الناس، مبن ملي   أتةكا  ضا الرينولوجيااب ال  يايلغيخ  واول ملوائد 

احلاجاااال  ا غوجيااااه الرواااات الرينولااااوجل أااااو الرنمياااال موضااااوعل وغناااااقه الخااااكوري الرالياااال  -8
 االا املوضاوري عاد  املريااوا ع ويكتازأوجه الرلخيف من اآلاثر الري بيل احملرم ل ع ى  ا املريردامل و 
 مخرياال ااااةاب  ياان أ  يرياا   ملي ااا الرواات الرينولااوجل والردااوةاب املكغب اال بااه ل األخاات ع ااى

اااااز األ.اااااوا ، ؛ وااااااله اجملااااااةاب اااااال ملاااااكا مرزاياااااد ، وتااااالل  ل اب اااااد  الرشاااااوي  اآلح، وغ كت 
 والرصمي  املرديز، وعد  املرياوا  ل الواول  ا الرينولوجيا، وغو. ت الةوكااب الرينولوجيلع

   ي  التنمية الشاملة واملستدامة حنوتوجيه التلري التكنولوجأ السرلت  -الف 
ل جواكااا، ملا   .يا.ال الا ا  والرينولوجياا  يال.يا.ال  و ل 2030ملا تا ت خ ل عا   -9

واةبريااار أ.ا.اايل لردديااد اجتاااه عم ياال الرواات الرينولااوجل لضااما  غواملاا  الرواات ماات احرياجااااب 
ملا ااى .ااابي  املةاااال، غر  اااب  ع(5)عاااد  املريااااوا أوجااه اجملرماات، مباااا ل ذلااا  اة.ااردامل واحلاااد مااان 

__________ 

(4) Intergovernmental Panel on Climate Change, 2019, Global Warming of 1.5°C: An Intergovernmental 

Panel on Climate Change Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C above 

Pre-industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context of 

Strengthening the Global Response to the Threat of Climate Change, Sustainable Development and 

Efforts to Eradicate Poverty, Genevaع 
(5) UNCTAD, 2019a, A Framework for Science, Technology and Innovation Policy Reviews: 

Harnessing Innovation for Sustainable Development (United Nations publication, Geneva)ع 
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بشاأ    3-7بشأ  تخاد  ا.ارلدا  امليااه، و 4-6 اهلد  ، مة  ا يا أادا  الرنميل املريردامل
 ع موج ا   غينولوجيا   بشأ  تخاد  ا.رلدا  املوار ، غوتا   4-9و 4-8تخاد  ا.رلدا  ال اقل، و

وماان حيااب املباادأ،  ياان ل ر ااد  الرينولااوجل األخاات، ماان وج اال   ااك املرياارام ح، أ   -10
 حباادو  ينولوجيااااباااله الر وغرياام  اائ اال  اا   ياات أااادا  الرنمياال املرياارداملع مناااملتحي اا  

ااان  راعااال احملاااااي   الةاااور  الصاااناعيل الكاباااال والرصااانيت الااالتل مااان أجااا  الرنميااال اةقرصاااا يل، و ري 
 ااال  ا غكبيااال املوا ااال، وغرصااادى ل رداااد اب الصاااديل املريراصااايل، وغااااز  اإل ماااام والزراعااال املوج

اجتااااه  بياااد أ  اااى الرا اااي  الكقمااال اجلياااد، وماااا  ا ذلااا ع عصاااول اةجرمااااعل، وغو.ااات   اااا  احل
الرييا.ل الاامل ضكور  أل  حا  أادا  الرنميل املريردامل ووموح ا حيراجا   ا مااجلال لاي  

بريااار حياااول   ااا  غ بي ااااب ل رينولوجيااااب الكائااد  الاا  غرصاادى ماان خااالل جاادول أعمااال لال
 غينولوجيااااو  ع ااا  ل رداااد اب الااا  غ كح اااا أاااادا  الرنميااال املرياااردامل، وليااان مااان خاااالل باااكامج

مصاااممل ل راامااا  مااات مر دمااال  غينولوجياااااب  ل الن اااا  وةاااد   اهلاااد  مااان أجاااابرياااار وا.ااااو 
 أادا  الرنميل املريردامل ل امل ا  األولع

غ كيااك .اااب  ل مااح الاااا  بانااوا  اهُنااج اةبريااار اجلديااد  لاادع  غنخياال أااادا   أ.اا بو  -11
  أااااو   ياااا  بريااااك .ااااب  غوجيااااه األ شاااا ل امل ل مناقشاااال (E/CN.16/2017/2)الرنمياااال املرياااارداملا 

أااادا  الرنمياال املريااردامل ماان خااالل اةبريااار مل ااا  ماي ناالع و.اا ط الضااود ع ااى  ور الاارامج الاا  
ا الدولال، واملباا رااب الا  غ و ااا املن ماااب اخلتيال، والارامج املاليال مل اا  مصاار  اة.ارةمار  وهل

د ال  ب ع ى الرينولوجياااب اجلدياد  واملباا رااب باح ال  ااعح الااا  واخلااا  احليوميل ال  غوجج
وماان األمة اال ع ااى ااالا الاان ج املوجااه أااو امل ااا   ع(6)مةاا  الردااالف الااااملل ل  احااااب والردصااح

ا ااكاتل  اازين ال اقاالا الاا   عااا  لي ااا البناا  الاادوح لروثياا   الرينولوجيااااب ال  ياياالوامل باا  ع ااى 
الراااااو  الااادوح ع اااى غييياااف وا.ااارددا  ح اااول  ااازين ال اقااال ل ب ااادا  الناميااالع وغيمااا  ااااله 

زين الب ااار اب الاال  غب ااه قيمرااه ب يااو   وةر ماان الشااكاتل بااكانمج البناا  الاادوح لال.اارةمار ل  اا
أج  غو.يت   ا  الدع  امل د   ا مشاريت  زين الب ار اب      تبت  و ات مب اه  ضاال قادره 

  ع(7)ب يو   وةر من الرموي  امليري ك
االه لال.لاغيايااب الوونيل املرا  ل  لرينولوجيااب ال  يايل يباح أ  ما ا  يال  ئت أ     -12

اة.ااالاغيايااب ة ياااال  عاااا    حلاجااال  ا غنخيااال ااااله الرينولوجياااااب اجلدياااد  و ا الرداااد اب 
ملا ااى .اابي  املةااال، غكتااز ئالبياال  ع(8)اخلاااال ل غنخياالاا ماان أجاا    ياا  أااادا  الرنمياال املريااردامل

أل اياد ع اى اة.لاغيايااب الوونيل احلديةل بشأ  اللتاد اةا ناعل والبياااناب الضالمل و  ل ات ا
     ال اااادر  الرناملرياااايل ل صااااناعل  و  ائرنااااا  الخكااااال إل ااااا  حااااواملز ل رواااات الرينولااااوجل ل اااااله 
اجملاااةاب أااو الرصااد  ل ردااد اب املكغب اال برد ياا  أااادا  الرنمياال املرياارداملع واة.اارةنادااب ااال 

لاا  رتاازاب ع ااى ااااةاب اة.االاغيايااب الوونياال والاارامج الدولياال املرا  اال  لرينولوجيااااب احليوياال، ا
مة  الرامج اخلاال ل خ ااب اةجرماعيل احملكومال، ومان بين اا النريااد، والزراعال احلضاكيل، والشايلوخل 

 الصديل، واةبريار الزراعل واجملرمال، واألمن الولائل، وم اومل األ ويل ل ري ع

__________ 

  عwww.gavi.orgا  ك) (  (6)

  عhttps://esmap.org/webpage/energy-storage-partnership-esp-factsheetا  ك) (  (7)
 ع 2020، غ كيك األو يرا  بشأ  الرينولوجيا واةبريار :األو يرا ، يصدر ةح ا   (8)

http://www.gavi.org/
http://www.gavi.org/
https://esmap.org/webpage/energy-storage-partnership-esp-factsheet
https://esmap.org/webpage/energy-storage-partnership-esp-factsheet
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 ااد اب تةاات   وي ااكت غوجيااه الرواات الرينولااوجل الريااكيت أااو أااادا  الرنمياال املريااردامل -13
لواضال الرييا.ااابع ويرمةا  أحاد الرداد اب احلا ال ل وضات األولاو اب و دياد امل اا  املنا.ابل 

ع وااالا أمااك أبريااط  ا حااد مااا ل حالاال غوجيااه غ ااويك الرينولوجيااا (E/CN.16/2017/2)وغاكيخ ااا 
اااله الرينولوجيااا احليوياال أااو   ياا  أااادا  الرنمياال املريااردامل املرصاا ل  لصاادل،  لن ااك  ا أ  

 2030واألاااادا  املرصاا ل  لصاادل املبيناال ل خ اال عاااا   ؛ل اااال الصاادل ا.اارلدمت  ر يااا  
 ع و لنريااابل لرينولوجياااااب مةااا  الااالتاد اةاااا ناعل و  ل ااات األ اااياد، الااا جيااادا   ةاااد    ديااادا  

  دياااد مااان األاااااب ئااات ةااادو  و يااان أ  ياااؤثك ع اااى  يااات األاااادا ،يياااو  غ بي  اااا  يياااا 
ل  أ.ا.ااايا   األولاااو اب بشاااأ  غ اااويك الرينولوجياااا احليويااالع و يااان ل راااااو  الااادوح أ  ياااؤ    ورا  
الرينولوجيااااااب  ديااااد اااااله اجملاااااةاب ذااب األولوياااال ول غوجيااااه الرواااات الرينولااااوجل الريااااكيت ل 

 أو   ي  أادا  الرنميل املريرداملع ال  يايل

 مل صودة للتلري التكنولوجأ على عدم املساواةالتعام  ابستباقية مت العواقب غري ا -ابء 

تة املهام ورَقممنة االقتصادات  -1   َاْتم

ع اااى أ.ااااوا  الامااا   رااااائج ع اااى غو ياااات  الرينولوجياااااب ال  ياياااال آاثرقاااد يلغاااب ع ااااى  -14
ل غشيي  ق اعااب جدياد  وخياارااب وفيخيال جدياد ع  الرينولوجيااب ال  يايلالدخ ع وغرياا  

، مة  اللتاد اةا ناعل وع   الردي  الرينولوجيااب ال  يايلد غزيد باض ومن انحيل أخكى، ق
 اآلح، ماان ا.اار  ا  الوفااائف وعااد  املرياااوا  ل األجااور، ة .اايما ل الب اادا  املر دماال النمااوع

أمااااا ماااان يااااؤ و  م ااااا  ئاااات رغيباااال غرياااارلد    غااااز ا  تخاااااد  تاااا  يااااو عامل ااااا  الكغيباااال آةاب   رااااواملر
يااال ع اااى الرياااواد، وتااالل  أااااادا  ر وس خيك غينولوجياااااب غيمي يااال، ل الوفاااائف اليدويااال وال

األمااوال والبيااااناب واخلوار ميااااب، ملرياايد  و  ميا.اابع وغشاات باااض غ ااديكااب أثااك األ راال ع ااى 
الاوة اب املرداد  األمكيييال ل املائال مان الوفاائف ل أورو  و  50الوفائف  ا أ  ما ي اك  مان 

وياااكى  ع(9)ماكضااال ل ل اااك ل الا اااو  امل ب ااال مااات غزاياااد أ اد الرينولوجياااااب الكقميااال ل م اااا  الكغيبااال
 ع(10)ل املائل 10ل  يت امل ن ي   ل املرو.ط عن بريط بيةت أا  أثك  آخكو 
جديااد  ملالشااكتااب الاا  غ ااد  اخلاادمااب ماان خااالل املنصااااب الكقمياال غريااردد  ملكاااا   -15

ليريب الدخ ، ومن مث قد  د من عد  املرياوا ع و لنريبل ل لدمااب ال اب ل ل رداول الراار ، 
أو الر ييمااااب  ااابه ال ا و يااال،  يااان أل   ااال   لال بيااا اابمةاا  رماااو  احلا.اااو  أو الرشليصااا

__________ 

 CB Frey and Mل املائل من الوفائف ل الاوة اب املرداد  ماكضال خل اك األ رال ) 47ع ى .بي  املةال، أو  (9)

Osborne, 2016, The future of employment :Osborne, 2016, The future of employment: How 

susceptible are jobs to computerization? Technology Forecasting and Social Change, 

 ,J Bowlesل املائال ل املرو.اط ) 54، غب اه االه النريابل 28 ع ول ب دا  اة ا  األورويب الاا(280–114:254

2014, The computerization of European jobs, The Bruegel Instituteع) 

ل املائال ل  يات ب ادا  من مال الراااو   9ع ى .بي  املةال، يب ه مرو.ط حصل الوفائف املاكضل خل اك األ رال  (10)
 M Arntz, T Gregory and U Zierahn, 2016, The risk ofوالرنميال ل امليادا  اةقرصاا  ع ا  اك) ( 

automation for jobs in OECD Countries: A comparative analysis, OECD Social, Employment and 

Migration Working Papers No. 189, OECD Publishingع 



E/CN.16/2020/2 

GE.20-00423 6 

 ع(11) ا اإل ل ااااات وامل اااااارااب املنا.ااااابل أ  ينضااااا   ا .اااااو  عمااااا  عامليااااال النخااااااذلدياااااه  ميا يااااال 
الالج ااو  وأملااكا  اجملرماااااب الضااايخل الاالين غ  ااوا غاادريبا  ل اااال الرينولوجيااااب الكقمياال ماان  أمااا

خاااالل مشاااكوري االرمياااح الخا ااالا لااارانمج األئليااال الاااااملل، املااااكو   .ااا  ااملنصااال األوروبيااال 
، ملوجااادوا وفاااائف بوااااخ   (EMPACT)املدااال الر ديااادااب اجلنائيااالا ياملرااااد   الرلصصاااااب مل

  ع(12)املاح  ا.ر الهل   و ا دماجغوقاااب    ح ع ى اإل ل ت، األمك الل   ا  منموفخح مرير
وأاااابدت اخلااادمااب ملائ ااال امل ااااارااب )مةااا  اهلند.ااال والاماااا  ال اااا وين واملاليااال والكعاياااال  -16

الصاااااديل( اااااال األخاااااكى قاب ااااال ل راااااداول الرااااااار  ع اااااى   اااااا  عاااااامللع ويراااااي  ااااااله الام يااااال  
الل اال اآللياال )  الاال حاااجز ال واال(، واحلضااور عاان بُاااد وغ بي ااااب الواقاات املاااز  غينولوجيااااب  مةاا  

وغضاات اااله الر ااورااب الاااام ح ل الوفااائف اإل ارياال ل الب اادا   ع(13))احلااد ماان حاااجز املرياااملل(
املر دماااال النمااااو والب اااادا  النامياااال ل مناملرياااال مبا ااااك ، األمااااك الاااال  يرياااا   ل  ضاااااا  ال اااادر  

ع اى امل اان الر  يدياال  أيضااا  ل وغ  ااي  ح اوق   ل الاماا ع وغااؤثك االه الر ااورااب الرخاوضايل ل امااا
 مبا ك  مت اخلدمااب واملنراااب اجلديد عال  غرنامل  

وع ى االا، .ُرنشاأ ملاكا عما  جدياد  ل ق اعاااب  اع، رئا  أ  األثاك اخلاال  ع اى  -17
ردااوةاب ل أ ااا  الراااار  أ.ااوا  الاماا  د حيااد  باااد، ة .اايما األثااك عاار الب اادا  وماان خااالل ال

والرلص ع وينبوال أ  غادع  اإلجاكادااب الا  غرلالاا احليوماااب واجل اااب املانيال األخاكى ملال  
ا ر اليااال غيرياااك الرييااافع وغرا ااا  الرييا.اااااب املكغب ااال  ملوضاااوري زعاااا   الرااادريب، والااارا   مااادى 

 لوجيلع احليا ، وآليااب  ع  الامالل ال   ين أ   د من خ ك الب الل الرينو 
عاان املنراااااب واخلاادمااب اجلديااد  الاا   أيضااا  و ياان أ  غاانا  اآلاثر الرو ياياال لالبريااار  -18

غ يب اةحرياجااب ال  د غ ب من قب  وغزيد الكملااهع ملا اى .ابي  املةاال،  يان لكوباو اب الدر  ال 
مراحال بريابب الا  لاوة ذلا  ملاا تا ات  -واملرياعدين اةمللاضيح غ دمي اخلدمااب عر اإل ل ات 

و ريااح جتكباال املرياارلدمح ل الرااماا  ماات الشااكتااب واحليوماااابع  - مر  بااااب الاماا  الصااارمل
وخااادمااب الااادع  الكيخاااال  الرااريااال ملي اااا ملشااااريت و ا اب   ار  ةغخياااا ملاااكا الوااااول  ا .اااا 

مبرياااااااعد امللاضاااااال، ووملااااااكاب و ار  خارجياااااال امليريااااااي  روبااااااواب  ر  اااااال لر اااااادمي املا ومااااااااب  ا 
 ع(14)ح ل اخلارمامليريييي

 ترّكز السوق -2 

   وملااااورااب احلااااا  والن ااااا  وال بيااااال الشاااابييل ل اديااااد ماااان املنصااااااب ال ائماااال ع ااااى  -19
مةاااااا  ةكتااااااااب البدااااااب، وخاااااادمااب احلو.اااااابل الرياااااادابيل والاااااالتاد  - الرينولوجيااااااااب ال  ياياااااال

األمك الال  ياؤ    ا ، االخائز حيص  ع ى ت   لدا ين من   ي   يناميااب  - اةا ناعل
اااااز الرياااااو ع ول حاااااح أ  مااااان ال بياااااال أ    ااااا  الشاااااكتااب املبرياااااك  أر حااااا أع اااااى بريااااابب  ا  غكت 

__________ 

 UNCTAD, 2017, Information Economy Report 2017: Digitalization, Trade andا  ااك) (  (11)

Development (United Nations publication, Sales No. E.17.II.D.8, New York and Geneva)ع 
 مهل من بكانمج األئليل الاامللع مريا (12)
(13) R Baldwin, 2019, The Globotics Upheaval: Globalization, Robotics and the Future of Work, 

Weidenfeld and Nicolson, Londonع 

 مريامهرا  من حيوم  ةغخيا وامليريي ع (14)
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 قاد غياو  قاا ر  ع اى الرينولوجياااب ال  يايالاةحريارااب املؤقرل، مل   الشاكتااب الباار   ل ااال 
  ااا ماان      ي ن عاان وكياا  ربااط غينولوجيا ااا مبنراااااب وخاادمااب  ضااامليل   شاااد ميااااناب قوياال

واااالا اااادي  بوجاااه خااااا  لنريااابل ل منصاااااب  ع(15)ممار.ااال قو اااا الرياااوقيل ع اااى املااادى ال ويااا 
مزيد من البياانابع وُغريارلد   مت ارغخاري أعدا  املريرلدمح،  ين ل منصااب ا.رلكامو الكقميلع 

نصاااب الك ى الناجتل عن ذل  لرااو  املناملريال واحلخااع ع اى مياز  املرداكك األولع ومات غو.ايت امل
  ع(16) مريرلدمحل ا خدما ا، يصب  الردول أتةك غي خلو عك 
ئت أ  وضت االه الشاكتااب ة ينبوال أ  يياو  اثبراا ع ولرييا.ال املناملريال ال ويال  ور ل  -20

 الكائاد  احلد من اآلاثر الري بيل احملرم ل ل  يمنل املخكول ع ى األ.وا  من قب   كتااب الرينولوجياا
رع و يااان لنشاااك اةبرياااارااب باااح الشاااكتااب أ  يااااز       اليخااااد  مااان ع اااى املزياااد مااان اةبرياااا

خاالل املناملريال وماا ينارج عان ذلا  مان حاواملز ةبرياار الام يااابع و يان ل ديوماااب واجل ااااب 
الرينولوجياااب املانيل األخكى  ع  اله الام يل عن وكي  ا.رددا  باكامج وآلياااب لنشاك غ بيا  

الراارياال الناجداالع ومان األمة اال ع ااى اااله الاارامج بااكانمج اااانت وأمة اال  اااذم األعمااال  ال  يايال
خمر ف:  ياح مصاا ت املريار ب ا )ب ايياا(، ومشاكوري الرينولوجياااب الكقميال )اة اا  الكو.ال(، 

 ع(17)ومكتز قدرااب املشكوعااب الصوت  واملرو. ل )غكتيا(

 التصميم املتحيز -3 

ع ملا ااى .اابي  ااويزياادا وا.اارلدام ا أ  يااد ا عااد  املرياااوا  ياان لرصاامي  الرينولوجيااا  -21
املةال،  ين ل صواب األ ةو  اةمللاضل ل مريااعجدااب الكقميال أ  يُب ال ع اى الرديازااب اجلنرياا يل 

 ا.ارخا   وغ    الرينولوجيا املصممل ل كجاال مان ع(18)والصور  النم يل ل مكأ  ل املنااب الدو يل
غ نيااال الرااااك  الصاااور ل الريااايارااب الااا   ماااا ااااو احلاااال لااب، مة مااان املنرااااااب واخلااادم املاااكأ 

أملضا  ول أج از  غا  اب ال ياقال البد يال الا  غ  ا   غرخاع  مت وب اااب الصاواب املنلخضال غخااعال  
  ع(19)من  أ  األ ش ل املكغب ل  إلان  ل الوالب مة  األعمال املنزليل

اان جااو  والاارا   اآلح الاالتاد اةااا ناعل  يضااا   ا ذلاا  أ  جااو  و  -22 البيااااناب الاا   مج
ل ااالتاد اةاااا ناعل وضااات ل مريااااعد  ع اااى اماااا  يااادر    ع ي ااااع ملا اااى .ااابي  املةاااال، غ باااح  أ    

لااي  انجتااا    االا الردياازملرايااااب  ياا   ا ا.اارباا  الرياات الشلصاايل ل نريااادع الغوفيااف م ند.اال 
 ع(20)فيف الرار يل ل شكتل الا  غخضا  الكجاالمن بيااناب الرو  عن الرا    اخلوار ميل، ب  عن بكال
__________ 

 Economic and Social Commission forمريامهل من ال انال اةقرصاا يل واةجرماعيال آل.ايا واحملايط اهلاا   ) (15)

Asia and the Pacific, 2018, Inequality in Asia and the Pacific in the Era of the 2030 Agenda for 

Sustainable Development (United Nations publication, Sales No. E.18.II.F.13, Bangkokع) 
(16) UNCTAD, 2019b, Digital Economy Report 2019: Value Creation and Capture – Implications for 

Developing Countries (United Nations publication, Sales No. E.19.II.D.17, Geneva) ع 
 وغكتياعمريامهااب من حيومااب اة ا  الكو.ل وب اييا  (17)

(18) EQUALS, 2019, I’d blush if I could: Closing gender divides in digital skills through education, 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Parisع 

(19) MB Nelson, LA Kaminsky, DC Dickin and AH Montoye, 2016, Validity of consumer-based 

physical activity monitors for specific activity types, Medicine and Science in Sports and Exercise, 

 ع 1628–1619:(8)48

  عwww.theverge.com/2018/10/10/17958784/ai-recruiting-tool-bias-amazon-reportا  ك) (  (20)

http://www.theverge.com/2018/10/10/17958784/ai-recruiting-tool-bias-amazon-report
http://www.theverge.com/2018/10/10/17958784/ai-recruiting-tool-bias-amazon-report
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اااا ناعل ملرياااعد  ال ضااا  ع ااى  ريااح عم ياال  ااادار  ذتاااد ول حالاال أخااكى، غبااح أ    ااا 
وأُب ااه عاان  ع(21)األحيااا ، ا.اارنا ا   ا احرماااةاب مااااو   اإلجااكا ، مرديااز ضااد األق يااااب اإلثنياال

خاادمااب الكعاياال اةجرماعياال واة.اارلدا  اإللزاماال ل  نااوااب  رقمناال ملي ااا أ.ااخكاب حاااةاب أخااكى
الكقميل ل واول  ا اخلادمااب اةجرماعيال والاما  واملاا اااب الر اعديال واإلعاقال واة.ارد اقااب 

، و   تا  من احملرم  أ   ا امل ارااب الكقميل ا النخاذ الكقمل و يخر كو   من عن مااقبل الصديل
اااالشاااخامليلغاااؤ    ا  رياااح اليخااااد  و  ع اااى  احلصاااول   واون اخل ااا  ل الن اااا  النااااس  ع وقاااد    اااك  م 

 ع(22)اة.رد اقااب،  ا حد غاكيض احليا  ل ل ك
ول مارمت الدوح  ور ل غوعيال ال  ااري اخلااا واجل اااب املانيال األخاكى  لاواقاب ئات  -23

لرخااااااعالاب ماااان ا أاااااايال   الاااا  أاااااابدت جاااازدا   الرينولوجيااااااب ال  يايااااالامل صااااو   لااااباض ااااااله 
قدر   ع اى  غنميلالشلصيل واةجرماعيل والرااريل ل تةت من أأاد الاادع وحيرام امل ورو   ا 

 دياااد اآلاثر الريااا بيل احملرم ااال ملنرااااا   ع اااى اجملرمااات و  شااااد آلياااااب لردرياااح عم ياااااب البداااب 
انيال أ   ار  بوضات والر ويك ال  ي ومو   اا لراناب الرصامي  املرديازع وينبوال جلميات اجل اااب امل

آليااااب غيخاا  خ ااو بيااااناب الراادريب ماان الردياازااب، حااع ة غيااكر غ بي ااااب الاالتاد اةااا ناعل 
 الرمييز الل  غن و  ع يه البيااناب املرديز ع

 عدم املساواة يف فرص احلصول على التكنولوجيات اجلدلدة -4 
ائمال ع اى الرينولوجياا أ   ين لاد  املريااوا  ل احلصاول ع اى املنرااااب واخلادمااب ال  -24

عااد  املرياااوا ع وماان امل اا  غااواملك الباات الردرياال الرينولوجياال األ.ا.اايل، مةاا  أوجااه يااؤ    ا   اماال 
مااا يااكغبط عااد  املرياااوا  ل النخاااذ  ا الباات ا  اإل ل اات أو الي ااك د، لضااما  الواااول  لي اااع وتةاات 

الردريل األ.ا.يل الداعمل  لرخاو اب اجلوكامليل ل البت الردريل، مةال  ل املنااو  الكيخيال واحلضاكيل 
 أو اجلب يل أو النائيل، وال در  ع ى  م  غياليخ اع 

منااال واةغصاااال اإلليااالوين والنخااااذ  ا البنيااال الردريااال الكقميااال أماااك  لاااه األمهيااال، أل  الكق -25
أتةاااك مااان  2018ع ورُباااط  إل ل ااات منااال عاااا  الرينولوجياااااب ال  يايااالعااامال  مريااااعدا  ع اااى 

، ومان م ياارااب  ال ع وة يازال النصاف اآلخاك منخصاال   4 صف .يا  الاااد، أ  أتةاك مان 
ال اناااك غخاااو اب ع وة غااز عاان اة.اارخا   املبا ااك  ماان مناااملت اةبريااارااب املمي ناال رقميااا   مث باياادا  

ل املائل مان النااس ل  20 ق يميلع ملاأل لاا اللين ة اغصال هل   إل ل ت يشي و  أق  من 
  ع(23)ل املائل ل أق  الب دا   وا   80ل املائل ل أملكي يا وأتةك من  70أورو ، م ار ل أبتةك من 

مل ااد  ا الرينولوجياااع   ميا ياال الواااول أيضااا  ااال  ال اادر  ع ااى  ماا  الرياااليفو ااد   -26
بااا   ا النصاف غ كي اخنخضات غي خال الوااول  ا اإل ل ات ل الب ادا  الناميال ول أقا  الب ادا   اوا  

ما غيو  غيااليف الن اا  الااكيض الةابرال ل أقا  ا  ، لين ا ة غزال مكغخالع وتةت 2008منل عا  
صاااايب الخااااك  ماااان الاااادخ  ال ااااومل ل املائاااال ماااان   54حااااواح   ذ غصاااا   ا  ا اااال الب اااادا   ااااوا  

 ا  ااابيل اإل ل ااات املرن  ااال  لنخااااذل املائااال ل الب ااادا  املر دمااال النماااوع وا 1.4اإل ااااح، م ابااا  
__________ 

  عhttp://harvardmagazine.com/2019/01/artificial-intelligence-limitationsا  ك) (  (21)
  عwww.theguardian.com/ technology/series/automating-povertyا  ك) (  (22)
(23) International Telecommunication Union, 2019, International Telecommunication Union News, 

Measuring digital development: Facts and figures 2019, 5 Novemberع 

http://harvardmagazine.com/2019/01/artificial-intelligence-limitations
http://harvardmagazine.com/2019/01/artificial-intelligence-limitations
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.theguardian.com/%20technology/series/automating-poverty
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.theguardian.com/%20technology/series/automating-poverty
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ل املائل من  صيب الخك  من الدخ  ال ومل اإل اح ل الب دا  املر دمال  1،  ذ   ه يي ف يريكأ
أ  اإل ل ات  بيد ع(24)ل املائل ل أق  الب دا   وا   9.8ل املائل ل الب دا  الناميل، و 4.5النمو، و

 من البياانابع الرينولوجيااب ال  يايلاملرن  ل ة غيخل  ائما  لر بيل احرياجااب 
باوامااا   لصااايل، مةااا  قضاااا  ةاااو  أيضاااا   ال  يايااال الرينولوجيااااابوااااول  ا يراااأثك الو  -27

الاواماا  اةجرماعياال الاا  غاااو   وماان  ااأ  األمياال )الكقمياال( األ.ا.اايل والرياان و ميا ياال الواااولع
أ   غدمي اال األخاكى عاد  املريااوا ع ملخال اهلناد، ع اى .ابي  املةاال،  يان أ  واول مل ااب ماينل

 عياال الخريااااب والنرياااد ئاات املرزوجااااب ل باااض ال ااكى ماان ا.اارلدا  اهلواغاافملاااايت اةجرما ناات ا
  ع(25)الن الل
وع ياااه،  اااب ع اااى احليوماااااب واجل اااااب املانيااال األخاااكى مااجلااال أوجاااه عاااد  املريااااوا   -28

ال ائماال مبا اااك  باادة مااان ا.اارلدا  غااادابت ة  ااد   ة  ا احلاااد ماان خ اااك الرواات الرينولاااوجل 
الرشديد ع اى اة.ارلدامااب  ل الوقت  خريهمن امل     يدمي عد  املرياوا ع و الريكيت، األمك الل

، وة .اااايما غ اااا  الاااا  غرياااارايب ألااااادا  الرنمياااال املريااااردامل ال  ياياااال اإل ابياااال ل رينولوجيااااااب
ع اااى  قائماااا   ل خ اااااب الضاااايخل واملنلخضااال الااادخ ع ملا اااى .ااابي  املةاااال، ا.ااارددثت ةغخياااا حاااال  

  ع(26)الريكوا  اللتاد اةا ناعل لرشلي 

 توست الثلرة التكنولوجية -5 

أوة  ومبزياد مان اليةاملال ل الصاناعااب وق اعاااب  الرينولوجياااب ال  يايالعا   ما غ با   -29
.ال.  ال يمل ال  غرمرت ملي ا اةقرصا ااب األتةك غصنياا  مبيز   ريابيل، األماك الال  يو.ات الةواك  

 الرينولوجيلع
وين و  الا اةجتاه ع ى خ ك   امل الرخاو اب الرينولوجيال باح الب ادا  املر دمال النماو  -30

مااد الب اادا  األقاا  غ اادما ماان الناحياال الرينولوجياال  ا غنوياات اقرصااا ا ا عاان والب اادا  النامياالع وغا
ملاااا   اغريااااات الةوااااك   ع(27)وكياااا  ةاتااااا  الصااااناعااب املوجااااو   أاااااال  ل الب اااادا  األتةااااك غصاااانياا

غينولوجياااب الرينولوجيل بح الشكتااب ل الب دا  املر دمال النماو والب ادا  الناميال  عرماا  األوا 
ع و ضاااملل  ا ذلاا ، (TD/B/C.II/43)دت ةاتااا   ااكتااب الب اادا  النامياال أااااب ، أااابو ياياال

قااد غااز ا  الردااد اب ماات الر ااورااب الرينولوجياال الاا  جتااا   عااا    شااك اإل رااام ماان الب اادا  األقاا  
ماان الناحياال اةقرصااا يل، وماان مث  اااد    غ اادما ماان الناحياال الرينولوجياال  ا الب اادا  الصااناعيل أمااكا  

دياد  ةا  اإل راام ل اخلاارم  .ارلدا  غيااليف اجلرينولوجيااب ذااب ال قت اإل رام احمل يل   موا
  ع(28)الامالل املنلخضل

__________ 

، بياااااناب .اااالل أ.ااااار غينولوجياااا املا وماااااب واةغصااااةاب، مراحااال ع اااى 2019اة اااا  الااادوح لالغصااااةاب،  (24)
  عwww.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/ICTprices/default.aspxالكابط الراح: 

-www.independent.co.uk/news/world/asia/girls-and-unmarried-women-in-indiaا  ك) (  (25)

forbidden-from-using-mobile-phones-to-prevent-disturbance-in-a6888911.htmlع  
 مريامهل من حيومل ةغخياع (26)

(27) S Lall, 1992, Technological capabilities and industrialization, World Development, 20(2):165–186ع  

(28) UNCTAD, 2019bع  

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/ICTprices/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/ICTprices/default.aspx
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/girls-and-unmarried-women-in-india-forbidden-from-using-mobile-phones-to-prevent-disturbance-in-a6888911.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/girls-and-unmarried-women-in-india-forbidden-from-using-mobile-phones-to-prevent-disturbance-in-a6888911.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/girls-and-unmarried-women-in-india-forbidden-from-using-mobile-phones-to-prevent-disturbance-in-a6888911.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/girls-and-unmarried-women-in-india-forbidden-from-using-mobile-phones-to-prevent-disturbance-in-a6888911.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/girls-and-unmarried-women-in-india-forbidden-from-using-mobile-phones-to-prevent-disturbance-in-a6888911.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/girls-and-unmarried-women-in-india-forbidden-from-using-mobile-phones-to-prevent-disturbance-in-a6888911.html
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الةواااك  الرينولوجيااال باااح الشاااكتااب الكائاااد  وئتااااا مااان الشاااكتااب  غزاياااد ل أيضاااا  وانااااك  -31
ااان الشاااكتااب الكائاااد  مااان   اخااا  الب ااادا  املر دمااال النماااوع واااالا يب اااج اة رشاااار الرينولاااوجل و ي 
احلصاااول ع اااى حصااا  أتااار ل الرياااو ع وع اااى اااالا، ملااا   الةواااك  الرينولوجيااال غريااا   ل عاااد  

  ت( وئت املبا ك  )عد  أق  من الوفائف اجليد (عاملرياوا  من خالل اآلاثر املبا ك  )األر 
اااد مياااين  ياا  مليااه األ شاا ل ذااب بُ  الرينولوجيااااب ال  ياياالولاااد  املرياااوا  الناااج  عاان  -32

غ اويك الرينولوجياا،  ا الرامات اجلواكال ل أمااتن مةا   يادا ل م خااالال يمل املضاملل الااليال، 
وغراااارا اااله النريااال ماات الخيااك  ال ائ اال أب  ماان  ااأ  وا   الرياا ييو  ل الااوة اب املردااد ع 

غينولوجياااااب املا وماااااب واةغصااااةاب أ  جتاااا  املوقااات اجلواااكال ئااات ذ  وجااااالع ولااالل  ملااا   
.يا.ل اةبريار ال  غؤ    ا غكتياز الشاكتااب املبرياك  والاماال امل اك  قاد  راام  ا  عاا   الن اك 

ائااد اةبريااار مبزيااد ماان الررياااو  ع ااى   ااا  جوااكال أل  ل تيخياال مااجلاال اااله املريااألل لنشااك ملو 
 .يا.ل اةبريار  ائما  ما ييو  هلا بُاد جوكالع 

وينبوااال ل ديوماااااب واجملرمااات الااادوح أ  يواااااال غازياااز الر ييماااااب الرينولوجيااال الدوليااال  -33
اوا  اة.ربصااار ماان أجاا   ريااح مل اا  أثااك الرواات الرينولااوجل الريااكيت ع ااى عااد  املرياا وعم يااااب

 وع ى الرنميل الشام ل واملريرداملع 

لخخخخدعم الشخخخخمول  الطليعيخخخخة دور األعمخخخخال التجارلخخخخة يف نشخخخخر التكنولوجيخخخخا -اثنياا  
 واالستدامة 

ل الرنميل الشام ل واملرياردامل مان خاالل ابرياارااب اديال  الرينولوجيااب ال  يايلغري    -34
ألعماااال الرااريااال أ.ا.ااايل ل  ويااا  اقرصاااا   ومراحااال ع اااى   اااا  وا.ااات وئااات ضاااار   لبي ااالع وا

اقرصااا   لر بياال اةحرياجااااب البشااكيل، وماان مث  وادياال املاااار  الرينولوجياال  ا غ بي ااااب عم ياال
 من أج  الرنميل الشام ل واملريرداملع  الرينولوجيااب ال  يايلمل ل  لول األمهيل لرريلت 

ل  عااا   غشاايي   اامااا   ل،  ورا  ، خاااال ل اجملااال الكقمااالرينولوجيااااب ال  ياياالوغااؤ    -35
 ااااذم األعماااال الرااريااال مااان أجااا  الشااامولع وي اااد  اآل  عاااد  مرزاياااد مااان األعماااال الرااريااال 
املزو   بر نيل رقميل  ا اجلمت بح الكب  والوكا، وا.ر دا  املرير  يح ذو  الدخ  املانلخض 

واال   ا  أر حاا، بينماا غريا   ل  ع(29)من اخليارااب من خاالل اةبرياار ا  مزيد اكاحل  ومند  
منراا اا وخادما ا، وغريا   مان مث ل   يا  أاادا   بوا.ا ل حيا  أملض  لاد  أتار مان النااس

 ع(E/CN.16/2017/2الرنميل املريردامل )ا  ك) ( 
لبياااااناب  ومل اااا  وف اااكاب موجااال جدياااد  مااان اةبرياااارااب الااا  غارااار ا.ااارةمارااب واعاااد ع و  -36

املشاريت،  ات الشكتااب النا  ل ل اال الرينولوجياا ل أملكي ياا أتةاك الريو  من أحد انا ي  
وب ه اماوري اة.ارةمار األجنايب املبا اك  ع2018من ب يو   وةر ل  ي   وي  .   مل ل عا  

وع ياااااااه، ملااااااا   الرمويااااااا  األوح  ع(30)ب ياااااااو   وةر 46ل الب ااااااادا  األملكي يااااااال ل الريااااااانل  خريااااااا ا 
__________ 

(29) CK Prahalad, 2006, The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through 

Profits, Pearson Education, Wharton School Publishing, United Statesع 

(30) UNCTAD, 2019c, World Investment Report 2019: Special Economic Zones (United Nations 

publication, Sales No. E.19.II.D.12, Geneva)ع 
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ل املائل من   اح غدمل ااب رأس املال الداخ ع ومت ذل ،  ةا  االا  2.5ل رينولوجيا يص   ا 
 10يزيااد ع ااى يال  وغ  اات غريااال ب اادا   ااو  ع(31)ل املائاال .اانو    108بنرياابل وا  الراادمل  الااداخ   اا

مالياااح  وةر:  ثيوبياااا، و  وريااال غنزا ياااا املرداااد ، وجناااو  أملكي ياااا، وروا ااادا، والريااانوال، وتينياااا، 
و يات ع ول باض أتر الب ادا  املريارخيد ، ُوضاات  ااذم ل عماال الرااريال  ومصك، ومالو ،

مان   (Tala)غرما ى مت أادا  الرنميل املرياردامل، ة .ايما ل ااال الشامول املااح، مةا  ا ةا 
غ  ياد  ل  اكوا  ائرمااين ئات غصنيف من خالل غ بي    ال  .رلدا ضا  تينيا، ال  غ د  قكو 

(https://tala.co.ke/about) ع وة غااازال انااااك اااااةاب حيويااال أخاااكى ل رنميااال الشاااام ل واملرياااردامل
ح ااول واعااد ع ملا ااى .اابي  املةااال، د حيصاا    ااا  و  ياا  أااادا  الرنمياال املريااردامل حباجاال  ا 

ل املائال مان  يات الرمويا  الريا مل، ع اى الراواح،  1.5ل املائال و 2.7الرا ي  والصدل  ة ع ى 
  يا املاليل أتةك من ذل  بيةتعل حح غ  ت الرينولوج

     يااا  الرنميااال الشاااام ل واملرياااردامل مااان خاااالل األعماااال الرااريااال حيريااان اة.اااردامل  -37
املالياال ل ا ااو  املبلولاال لرد ياا  أااادا  الرنمياال املريااردامل وي  اا  الااابد املاااح ع ااى حيومااااب 
الب دا  الناميلع و ين أ  غريرمك اةبرياارااب الا   اد  أمل اك مل اااب اجملرمات حبااملز  ا الاكب  لخال  

ول مااان بااااض املباااا رااب ئااات اهلا ملااال ل اااكب ع ومااات ذلااا ، ة غ رصاااك  ااااذم األعماااال الرااريااال أوااا
 .ادادغكغيباااب غن يميال مبرياك  وقناوااب إل أيضاا   ال غشام  ملالشام ل ع ى النماذم اهلا ملال ل اكب ع 

اخلاادمااب الااماال  و  ا.اار دا  الااكب ، مةاا  الرا ااي  والصاادل، أو اةبريااارااب اةجرماعياال، مةاا  
ااب املاليل ملن د يريب  أ  تا ت لدي   حريا اب مصكمليلع وغناولت ال انل  لرخصاي  بااض األ و 

اااله الاان ج اجلديااد  ل  ور ااا الاشااكين ل  وااار املوضااوري ذ  األولوياال: اهُنُااج اةبريااار اجلديااد  
 ع (E/CN.16/2017/2)لدع  غنخيل أادا  الرنميل املريرداملا 

 تشكي  التلري التكنولوجأ السرلت لدعم التنمية الشاملة واملستدامة  -اثلثاا  
اغياال لريرياات و  ياان لرييا.اال الا اا  والرينولوجيااا واةبريااار أ  غااؤ    ورا  ل  ي اال بي اال م -38

ماان خااالل غشاايي  بي اال اةبريااار، وغوويااد  ال الئاياال الر بياا  الشااام  واملريااردا  ل رينولوجيااااب
 ت   ا  األعمال الرااريل وغوفيف اة.ربصار الرينولوجلعغنميل امل ارااب، وغو.ي

 اتيةو تشكي  البيئة امل -الف 
انااااك آاثر ع اااى الرييا.اااااب غنشاااأ عااان خصاااائ   ااااذم األعماااال الرااريااال الااا  غ  اااك  -39

أمهياال اةبريااار املمي اان رقميااا ، والرياايا  خاااال  ، لرينولوجيااااب ال  ياياال عرباراااا األتةااك ااا ل 
ماان أجاا  الرنمياال الشااام ل واملرياارداملع ئاات أ ااه باادو   عاا   الرينولوجيااااب ال  ياياالاألو.اات لاادع  

.يا.ااااب الا اا  والرينولوجيااا واةبريااار، قااد ة غيااو  مريااامهااب  اااذم األعمااال الراارياال قااا ر  
اغياال منا.اابل و ويرياار ز  ذلاا  بي اال م ع2030ع ااى  عاا  الر ااد  احملااك  ل خ اال عااا   االا املريااروى 
ع وغرياااارند   اااا  اةبريااااار الوونياااال  ا ا اااابيل املؤ.ريااااااب الااماااال واخلاااااال الاااا  لن ااااا  اةبريااااار

__________ 

(31) Partechpartners.com ،2019  الرينولوجيااا عامااا   ر ا   لنرياابل ل شااكتااب النا اا ل ل اااال  2018، تااا  عااا
مااان .ااانل  ا  %108م ياااار  وةر أمكييااال برمويااا  .ااا مل، وااااو  اااو بنريااابل  1.163ل أملكي ياااا،  ذ   اااه ُ ااات 

 أخكىع

https://tala.co.ke/about
https://tala.co.ke/about
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وغ ااات  ع(32)غرياااردد  أ شااا ُر ا وغخاعال اااا غينولوجياااااب جدياااد  وغريااارور اا وغاااادهلا وغنشاااكااا
الشكتااب ل ق ب     اةبريار،  ضاملل  ا الن   البدةيل والرا يميل، واحليومال، واجملرمات املادين، 

 ع (E/CN.16/2019/2)واملرير  يح 
لروجيااه ا.اارلدا   و يايال واعرماد الاديااد مان الب اادا  ا.االاغيايااب لر اويك غينولوجيااااب -40

اااله الرينولوجيااااب واعرما اااا وغيييخ ااا وغ ويكاااا، خاااال ل اااال الكقمناالع وماان األمة اال ع ااى 
الةااور  الصااناعيل و ذلاا  اة.االاغيايااب اة ا ياال واإلق يمياال ل كقمناال ل ب اييااا )ب اييااا الكقمياال، 

، و  اااا  الرداااول الكقمااال الاااوو  ا.اااح   يرااا ا (bedigital.brusselsووالو ياااا الكقميااال، و الكاباااال، 
(Sin Digital)  راا ا  - ، وا.الاغيايل الرداول الكقمال ا  (E-digital)   ل را يا ، وخكي ال وكياا

  ع(33)الكو.لالردول الكقمل للتيا، والرانمج الوو  لالقرصا  الكقمل لال ا  
عااد  أوجااه وينبواال أ  غكتااز .يا.ااااب الا اا  والرينولوجيااا واةبريااار الكامياال  ا احلااد ماان  -41

مةاا  هُنااج  ،اغياال لااُن ج اةبريااار اجلديااد و املرياااوا  ع ااى اة.االاغيايااب واآلليااااب الاا   يااج بي اال م
د ، ول قاعااد  اهلااك ، اةبرياار لصااال الخ ااكاد، والشاام ل ل امياات، والبايااد  عاان األ  اار، وامل رصاا
 ع (E/CN.16/2017/2وع ى مريروى ال اعد  الشابيل، واةجرماعيل، واملوج ل أو الريو  )ا  ك 

و ضااااملل  ا ذلااا ، لااادى ب ااادا  عاااد  .يا.اااااب ل ااااال الا ااا  والرينولوجياااا واةبرياااار  -42
ةااال، باادأ  ااد   ا خخااض غي خاال اخلاادمااب احليوياال ال ائماال ع ااى الرينولوجياااع ملا ااى .اابي  امل

اة اااا  الكو.ااال مشااااريت جتكيبيااال  .ااارلدا  ح اااول رقميااال ة يااال خلخاااض غي خااال اخلااادمااب الاامااال 
  ع(34)املرص ل مبكاتز املرياعدين ال بيح والروليد، واملدارس الةا ويل، ومكاتز اإلوخاد والشكول

آاثر اث ويال غااو   ذاابأ ش ل الا   والرينولوجيا واةبريار ل باض اجملاةاب  ملا تا تو  -43
 لخائااد  ع ااى اجملرماات أب.ااكه، ملاا   .يا.اال الا اا  والرينولوجيااا واةبريااار  ياان أ  غوجااه اةبريااار 

لاااز    احلمايااال اةجرماعيااالع ملخااال   وريااال  ياااكا  اإل.اااالميل،  الرينولوجياااااب ال  يايااال .ااارلدا  
آلاثر اخلارجيال الريا بيل احملرم ال ع ى .بي  املةال،  د  احليومل  ا   ي  الروا   باح الخوائاد وا

ل رينولوجيااب اجلديد  عن وكيا  بنااد  الخاااب ل ادعو   ا اةبرياار والرنميال املرياردامل ل ق ااري 
 ع(35)الن  

 دعم االبتكار مل خالل تنمية املهارات -ابء 

يالع واملنصاااب الكقم الن الال ع اى اهلواغافخاا  يارمد الاديد مان  ااذم األعماال املالتور  آ  -44
الرينولوجياااااب والرا اااي  أماااك حياااو  ة.ااارلدا  الرينولوجياااااب اة.ااارلدا  األمةااا ع وغرياااروجب 

__________ 

(32) C Freeman, 1987, Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, Pinter, 

Londonع 

   وب اييا وغكتياعمريامهااب من حيومااب اة ا  الكو.ل والرا ي (33)

 مريامهل من حيومل اة ا  الكو.لع (34)
 مريامهل من حيومل   وريل  يكا  اإل.الميلع (35)
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مرياارو اب تاملياال ماان اإلملااا   ل ااكاد  واليراباال ل رن اا  ل املنصااااب،  ضاااملل  ا امل ااارااب  ال  ياياال
  ع(36)امللاوك املكغب ل  ملاامالاب املاليل أو الريكيل عر اإل ل تملاكملل  الكقميل
مل ااد ل أ وااب .يا.ااااب الا اا  والرينولوجيااا واةبريااارع  اامااا   لاالل  يااؤ   الرا ااي   ورا   -45

رنمياااال امل ااااارااب و     اةارمااااا  لت الب اااادا  ا.اااالاغيايااب وبااااكامج ومؤ.ريااااااب خمر خاااال ا.اااارددث
 لا   والرينولوجيا واةبريارع ملا ى .بي  املةال،  د  ا.لاغيايل خكي ل وكي  الردول الكقمل 

ياااا  ا غااادريب مريااارلدمل الرينولوجياااا الكقميااال مااان خاااالل قناااوااب مرااااد  ع وغُاجاااد املباااا رااب للت
 اAll Girls Codeالراليال م او ر  املريار ب : املدر.ال الةا ويال اهلند.ايل راماال ريواا الر نيال، ومباا ر  ا

ل لبنا ، ومبا ر  ام يو  مرمج عكيبا ل اإلمارااب الاكبيل املردد ع  (ت  الخريااب ياكملن الرال)
ع وغشااام  (STEM)وانااااك مباااا رااب عاااد  غااادعو  ا الا اااو  والرينولوجياااا واهلند.ااال والك ضااايااب 

ااااااله اة.ااااالاغيايااب غينوباااااولي  )ب ايياااااا(، وقامل ااااال اريا واابا  ع ااااا  وغينولوجياااااا  وخمرااااار 
هلند.ل والك ضيااب ل املدر.ل ) يال د(، وا.لاغيايل غا ي  الا و  الرصنيت ل ا و  والرينولوجيا وا

والرينولوجيااااا واهلند.اااال والك ضاااايااب )الااااوة اب املردااااد (، ومبااااا ر  ُعااااد   ااب   اب  ا  الرا ااااي  
  ع(37)(اة ا  األورويب) (VET Toolbox)امل   والردريب امل    

هن  ئالبااا  مااا حيراااجو   ا الراااكا هلااا، ولياال يررياات ل مبريااكين  ديااد مشااي ل مااا، ملاا  -46
واالا ااو الرياابب ل أ  ما ا  املبريااكين يبرياكو  ملواج ال الردااد اب ال كيبال ماان الاوونع وع يااه، 
 ياان ل خ ااكاد أ  ييو ااوا مبريااكين م مااح، مرياار  مح جتااار   اخلاااالع ويراااح واااول الراادريب 

برياكو  ل غ بياال اةحرياجااااب املرنوعاالع ع اى ر    األعمااال  ا  ياات مل اااب اجملرماات تاال ياانا  امل
ومن األمة ل ع ى الردريب ع ى ر    األعمال الل   ين أ  يدع  اعرما  غينولوجيااب جديد  
مشااكوري روا  األعمااال الااكقميح ل الرا ياا  والاديااد ماان بااكامج الااوة اب املردااد  الاا  غرياار د  

ا ر   ااااد النرياااد ورخاااائ ن ع ااى الصاااايد النرياااد، مةاا  مكملااا  مبااا ر   ويااا  رائاادااب األعماااال ومباا
 ع(38)الااملل
و ضاااااااملل  ا ذلاااااا ، ي ااااااز  الاااااارا   ع ااااااى املريااااااروى اجملرمااااااال ملااجلاااااال الردااااااول اهليي اااااال  -47

والااااديناميااب النا اااا ل عاااان الرواااات الرينولااااوجلع ولرانااااب عااااد  الر اااااب  بااااح امل ااااارااب ال ائماااال 
يياف قاعاد  مااار  اجملرمات مات الرواتااب ،  اب أ  غرال  يايال وامل اارااب الال مال ل رينولوجياااب

ماان أجاا   عاا  الوفااائف الالئ اال وقاادرااب اةبريااار املنا.اابل، األمااك الاال  يااؤ    ا  ااو مريااردا  
لرداااول اهليي ااال و وياااا  املرا  ااال  ديناميااب ااااله الاااو اااام ع ول ديوماااااب  ور ااااا  ل   امااال 

 ع(39)املاار 

__________ 

(36) UNCTAD, 2019a, Building Digital Competencies to Benefit from Frontier Technologies (United 

Nations publication, Geneva)ع  

ب اييااااا، و ي نااااد، وغكتيااااا، وةغخيااااا، والااااوة اب املردااااد ، وماااان ال اناااال اةقرصااااا يل مريااااامهااب ماااان حيومااااااب  (37)
 واةجرماعيل لوكيب آ.ياع

 مريامهرا  من حيوم  الرا ي  والوة اب املردد ع  (38)
 I. Nübler, International Labour Organization, 2019–2020 intersessional panelمريااامهل ماان  (39)

presentation, Commission on Science and Technology for Developmentمراحال ع اى الاكابط الرااح ،: 
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2232 ع 

https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2232
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2232
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 توسيت نطاق األعمال التجارلة -جيم 

ت يزال ضاف آليااب الرموي  ياو  ا.رددا  منرااااب وخادمااب مبرياك ع وملاا تا اة  -48
ل قاعد  اهلك  غر  ب م يا.اا  مايناا  لرياو  مكحبال، ملا   الرمويا  األوح م ا ع  تةت   جتاريل أعمال

ومن مث، مل   غزايد الردمل ااب الداخ ل من الرموي  الري مل يبشك  خلت، ولينه ئت تا ع و ب 
يرنا.ب مت  غشييال    ةد  لرو يل غياليف غادي  الرينولوجيا املانيل و عا   غشيي  ا   ا   وي

البي ااال الرينولوجيااال واةقرصاااا يل اجلدياااد ع ومااات ذلااا ، ملااا   ااااله املشاااي ل أتااار بيةااات  لنريااابل 
 اااااال والشااااااام لع وة يكئااااااب املرياااااارةمكو  الر  يااااااديو  ل اااااااال لنماااااااذم األعمااااااال الراارياااااال املا  ج 

ل اة.ااارةمار ل املنرااااااب املوج ااال  ا األ.اااوا  الااا   ياااا ل املكح ااال اةبردائيااال عموماااا  الرينولوج
ياكملوهناا، وحيااب قااد غيااو  مااد    ياا  الكحبياال أوااول ممااا ااال ع يااه ل أ.ااوا  الب اادا  املر دماال  ة

النمااااوع وع ااااى الاياااا  ماااان ذلاااا ، ملاااا   املرياااارةمكين املااااؤثكين الاااالين يرياااار دملو  الب اااادا  النامياااال 
بااااو  عمومااااا  ل اة.اااارةمار ل الرينولوجيااااااب والنماااااذم الراارياااال احملخوملاااال  مللاااااوك وئاااات يكئ ة

املةبرااال، ويخضااا و  بااادة  مااان ذلااا  اة.ااارةمار ل الشاااكتااب الااا  غريااارلد  غينولوجياااااب مةبرااال ل 
 الر بي ااب احمل يلع 

الا   ل  يايلالرينولوجيااب اولريريت غو.يت   ا   اذم األعمال الرااريل ال  غريرلد   -49
غريرايب ألادا  الرنميل املريردامل،  ين لرييا.ل الا   والرينولوجيا واةبرياار أ  غاوملك حاواملز 

والشاام ل مان خاالل اانا ي  املناااخل،  املبرياك ةجرالا  الرمويا  اخلااا  ا األعماال الرااريال 
ااب  الرمويا  والرلخيف من امللاوك وئتااا مان أ ايال الادع  ة.ارةمارااب ال  ااري اخلاااع وأ

امللاار ط، أ  الرموياا  الاال   ماات بااح ماازيج ماان الرموياا  الاااا  واخلاااا و وياا  مصااار  الرنمياال 
 ع(40)ل غريلت الرينولوجيا ألئكاا الرنميلاا  واملاأح،  ائ

و ضاااملل  ا ذلاا ، ينبواال ل رييا.ااااب أ  غاااز  مشااارتل األو.ااا  األتا  ياال ومن مااااب  -50
اخلاا لدع  اةرغ اد  حل اولع ملا اى .ابي  املةاال،  يان لرييا.ال الا ا  اجملرمت املدين مت ال  اري 

عااب، وخمرارااب والرينولوجيا واةبريار أ  غن ك ل احل ائك الا ميل، وحاضانااب األعماال، واملرياك  
اةبريااار، واأل.ااوا  ةحرضااا  األمليااار املبريااك  وغازيااز اموعااااب اةبريااار، وغشااايت الراكيااب 

 Perspectives of“وغت  أ.ااكريع ملا ااى .اابي  املةااال،  ماات املنشااور املانااو  و شااك الرينولوجيااا باا

Brazilian Experts on Advanced Manufacturing in Brazil” ( من ااورااب اخلااراد الرا ي يااح
اةبريااار الصااناعلع  اخلاار  الخنياال ماان أخصااائيل (املانيااح  لصااناعل الردوي ياال املر دماال ل الرا ياا 

واااو يريااا ط الضاااود ع اااى أمهيااال امللرااارااب املخروحااال اجلدياااد  ة.ااارددا  غينولوجياااااب الصاااناعل 
 ع(41)الكقميل من أج  الرصنيت الرناملريل ل الرا ي 

غو.اايت  شااك و ول الوقاات  خريااه، ينبواال لرييا.اال الا اا  والرينولوجيااا واةبريااار أ  غاااز   -51
غنشاأ عان مكاتاز اةبرياار االه، ل داد مان عاد  املريااوا  النااج     ا  اةبرياارااب الناجدال الا 

 عن اللت ز اجلوكال ل  درااب الرينولوجيلع

__________ 

 عA. Inbal, Pears Programme for Global Innovation, Jerusalem Institute for Policy Research مريامهل من (40)

 مريامهل من حيومل الرا ي ع (41)
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 التكنولوجأر االستبصا -دال 

 رااازامنئااات مؤتااادع ملر اااور الرينولوجياااااب الكقميااال امل الرينولوجياااااب ال  يايااالة يااازال أثاااك  -52
 ااياد، والاالتاد اةااا ناعل، وع اا  الااردي  الريااكيت ل واياال، مةاا  البيااااناب الضاالمل، و  ل اات األ

أخاكى، مةا   ياا يناآلح، وال باعل الةالثيل األباا ، وغخاع  ا املرريارري مت الروت الرينولاوجل ل م
جديااد  وا.ااال ل واياالع لياان اااله الاواماا  غزيااد قااا  الرينولوجيااا احليوياال أو ع ااو  املااا  ، يخاار  آملا

ماان احرمااال أ  يااؤ   باااض ااالا الرواات  ا عواقااب ئاات ماان ااااوبل الرنبااؤ  جتاااه الرواات و  أيضااا  
 م صو  ع 

ويرزاياااد اعااالا  الااادول األعضااااد ل األمااا  املرداااد  أبمهيااال الوااااول  ا الريااايناريواااب  -53
لرميااح اجملرماااااب  لا.اارباقي ب كي االال وي اال األجاا  إلميااااناب الرينولوجيااا وغشاايي  الرييا.ااااب 

ااب النا ال عان ا رشاار الرينولوجياااب اجلدياد ع و.ا    وواضال الرييا.ااب من الرييف مت الروات 
أب ااه  ياان ل رينولوجيااا وعم يااااب الر يااي   2017/22اجمل اا  اةقرصااا   واةجرماااعل ل قااكاره 

ماان خااالل  ديااد  2030واضااال الرييا.ااااب واجل ااااب املانياال ع ااى غنخياال خ اال عااا  مرياااعد  
ع ويشاااات اجمل ااا ، ل أحاااد  قاااكار لاااه الردااد اب والخاااكا الااا   يااان الراامااا  ما اااا ا.االاغيايا  

، احليومااااب (2019/25بشااأ  غرياالت الا اا  والرينولوجيااا واةبريااار ألئااكاا الرنمياال )ال ااكار 
لال.ربصااار بشااأ  اةجتااااااب اجلديااد  ل ااااةاب الا اا  والرينولوجيااا    امياال ع ااى  جااكاد حبااو 

واةبريار وغينولوجيااب املا ومااب واةغصاةاب من حيب أثكاا ع ى الرنميل، ة .ايما ل .ايا  
، والن اك ل  وااال  امباا رااب ا.رشاكا  ا.االاغيال بشاأ  الرداد اب الااملياال 2030خ ال عاا  

والراااااو  ل   شااااد   اااا  لك.ااا  املاااااد ة.اااراكاا وغباااا ل  راااائج واإلق يميااال ع اااى ملااالااب منر مااال 
 ا.رشكا  آملا  الرينولوجيااع

و ياان ا.اارلدا  أ وااب اة.ربصااار والر يااي  الرينولااوجيح لخ اا  املريااارااب الرينولوجياال  -54
ل واآلاثر اةجرماعيل واةقرصاا يل والبي يال احملرم ال ع اى املادى ال ويا  مل ماا  أملضا  ولروجياه .يا.ا

الا ااا  والرينولوجياااا واةبرياااارع ملا اااى .ااابي  املةاااال، غشااام  اإلجاااكادااب اة.ااالاغيايل الاااوار   ل 
غ ياااااي  األثاااااك اةقرصااااااا    (الرا يااااا ) (E-digital)  رااااا ا  - ا.ااااالاغيايل الرداااااول الكقمااااال ا  

بيل واةجرماااعل احملرماا  ل رينولوجيااااب الكقمياال املا  ج اال واقاالات .يا.ااااب  خااف ماان آاثراااا الرياا 
  ع(42)و    أقصى قدر من النرائج اإل ابيل

 التعاون الدويل  -رابعاا  

 ياان ل مارماات الاادوح أ  ياادع  اجل ااو  الكامياال  ا غرياالت الرواات الرينولااوجل الريااكيت  -55
مريردامل  اول  و  أ  ياؤ   االا الروات  ا اغريااري اة  رياامااب، و   ام ل غنميل من أج    ي 

 اةقرصا يل، والرداور البي لع - اوا  اةجرماعيلو     أوجه عد  املري

__________ 

 عاملكجت  خريه (42)
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 التعاون البحثأ والتفاع  بني العلم والسياسات  -الف 

البدااب رتيااز  حيوياال إل ااا  ح ااول مبريااك  لرد ياا  أااادا  الرنمياال املرياارداملع والرااااو   -56
البدةياال الاادوح م اا  لرو.اايت   ااا  مناااملت البدااب أل ااه قااا ر ع ااى أ   ماات بااح أحااد  الااك ى 

 ع(43)واحرياجااب الريياقااب احمل يل
واغريت   ا  الراااو  الادوح ل ااال البداو  ل الريانوااب األخات  مات وجاو   ابيااب  -57

شاالك ل رلصصاااابع مل ااد  ا اب حصاال الورقااااب الا مياال الاا  يالؤ.ريااااب و امل رااد عاار احلاادو  و 
 1990ملائااال باااح عاااامل ل ا 25   ااال م ويااال  ا  15اا مؤلخاااو  مااان ب ااادا  عاااد  بنريااابل ا عاااد 
أتاااااااار، ماااااااان حيااااااااب ا  ويضااااااااا   ا ذلاااااااا  أ  لنااااااااواغج البدااااااااو  الدولياااااااال  ثاااااااات  ع(44)2011و

وقااد خخااف ماان حااد  ااالا الرو.اات خاااال  الر اادُ  ل  ع(45)اة.رشاا ا ااب، ماان الورقااااب األخااكى
 الرينولوجيااب الكقميل ال  جتا  الرااو  عر املرياملااب أ.   وأ.كريع ومت ذل ، ة يزال الرااو 

 عتبتا    البدةل الدوح يارمد ع ى الاالقااب الشلصيل بح الباحةح اعرما ا  
ويزيااااد الاااادور املرااااااف  األمهياااال ل رااااااو  الاااادوح ل اااااال البدااااو  ماااان ااااااوبل غوجيااااه  -58

الرييا.ااب الوونيل وحداا البدو  أاو أاادا  ةاد  ع و ذا تاا  ل اإلمياا  مريااعد  الراااو  
درااب احمل يال ع اى ا.ارياا  املااار  وضاما  .ا ولل غباا ل املا وماااب الدوح عن وكي  غازياز ال ا

والبيااناب بح املرااو ح، ملمن امل ا  غشايي   ابيااب غااو يال حبةيال عامليال ان ا ل، مباا ل ذلا  ل 
مان حياب الري خال  ويا  النخ اااب املرصا ل  لبداو  مةا   لالن ج الخاالمن جوا ب ا الشلصيلع و 

 ياان ل رااااو  بااح ب اادا  اجلنااو  وبااح و  ع(46)الريااخك وع ااد املااؤ كااب و يااح الراادريب ل اخلااارم
ع ااى  ريااح الواااول  أيضااا  الشاامال واجلنااو  والرااااو  الةالثاال ل  اابيااب البدااو  أ  يرياااعد 

  ا الخوائد لال.رةمار ملي اع  ا البنيل الردريل ل بدو  و ريبل الري خل 
وة غااااااازال البداااااااو  الرأ.يريااااااايل الاامااااااال حيويااااااال ل الريااااااايا  الااااااادوح لضاااااااما  غ اااااااويك  -59

الرينولوجياااب النا اا ل ماان أجاا  الشاامول واة.اارداملع و ياان ل بدااو  مل ااا  ماي ناال أ  غرياا   ل 
الريااااااو  غوجيااااااه اةبريااااااار أااااااو اجملاااااااةاب الاااااا  غخر ااااااك  ا ح ااااااول ماااااان اةبريااااااار املوجااااااه أااااااو 

(E/CN.16/2017/2)ع 
الرااابت لال ااا  األورويب مليااك  البدااب  2020ملا ااى .اابي  املةااال، يرضاامن بااكانمج أملاا   -60
اا اا  اةبريااار األورويب املاااز ا  ا .يرياالع وي ااد  مشااكوري ا ثخايناادرا الراااكييب باا لوااكا اااله

والب ادا  املنرريابل  لياه مندا   ا ا ا ااب البدو  من خمر ف الادول األعضااد ل اة اا  األورويب 
املريااار دملل، ع ااى .ااابي   دعواابلر ااويك غينولوجيااااب جدياااد  ماان األ.ااااسع وغشاام  مواضااايت الاا

__________ 

 ع2018األو يرا ،  (43)

(44) CS Wagner, HW Park and L Leydesdorff, 2015, The continuing growth of global cooperation 

networks in research: A conundrum for national Governments, PLOS [Public Library of Science] 

One, 10(7):e0131816 ع 

(45) W Glänzel and A Schubert, 2001, Double effort = double impact? A critical view at [sic] 

international co-authorship in chemistry, Scientometrics, 50:199–214ع 

 ع 2018األو يرا ،  (46)
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ويااا  البدااب واةبريااار املريااؤوة   ع(47)املةااال، الاالتاد اةااا ناعل وغوليااد ال اقاال  و  ا باااااثاب
اجملرمااات  ضاااكور  موادمااال عم يااال البداااب و رائااااه مااات احرياجاااااب ا2020ل باااكانمج اأملااا  عاااا  

  ع(48)وقيمه، وأ ه ينبول غوقت عواقب ذل 
وجتماات حيوماال اليااا   بااح املرياااعد  اإل ائياال الك ياال والرااااو  الاادوح ل اااال البدااو   -61

من أج  غكويج الا   والرينولوجيا واةبريار قصد   يا  أاادا  الرنميال املريارداملع وبارامج مان 
يال املشاالك بااح الااو ارااب والشااكاتل ل اااال حبااو  الا اا  قبياا  بااكانمج غااكويج اةبريااار اة.االاغ

والرينولوجياااا مااان أجااا  الرنميااال املرياااردامل، غااالج  الياااا    راااائج البداااو   ا واقااات اجرمااااعل ل 
  ا غازيز ال درااب البدةيل ل الب دا  الناميلع أيضا  وي د  الرانمج األخت  ع(49)الب دا  الناميل

ول ب اييا، ام  املا د الخ مند  ل بدو  الرينولوجيال املاؤ كااب الاامليال ل رينولوجياا  -62
واإلبااداري املريااردامح لريااد الخاااو  بااح آخااك الر ااورااب الرينولوجياال ووضاات الرييا.ااااب الدولياال ل 

آلياال األماا    ا وي ااد  ماان ج اال أخااكى  عمااا ئاات ر اال ع(50)اااال الا اا  والرينولوجيااا واةبريااار
دد  لريريت الرينولوجيا من أجا  غنخيال أاادا  الرنميال املرياردامل واة ر اال  ا  ااذم ل رنميال املر

 ع(51)ومشوة   املريردامل أق  تةاملل ل ا.رلدا  اليكبو  واملوار  وأتةك مكو ل واقرصا ا  

 تنمية ال درات -ابء 

ار الاا   ياان أ  يريا   الرااااو  الادوح ل غشاايي  .يا.ااااب الا ا  والرينولوجيااا واةبريا -63
غوجااه الرواات الرينولااوجل أااو الرنمياال املرياارداملع ملا ااى .اابي  املةااال،  ياان ل ديومااااب واجل ااااب 
املانياال األخااكى، ماان خااالل املنرااد اب واآلليااااب الدولياال، أ  ياارا   باضاا ا ماان جتااار  باااض وأ  

ع وغااوملك ال اناال ماان أجاا  الرنمياال املريااردامل الرينولوجيااااب ال  ياياالجديااد  لررياالت   ااد  .اابال  
واملنرادى املرااد  أاادا  املصا دل املااا   (52)املانيال برريالت الا ا  والرينولوجياا ألئاكاا الرنمياال

منراااادى ل اااادول  (53)بررياااالت الا اااا  والرينولوجيااااا واةبريااااار ألئااااكاا أااااادا  الرنمياااال املريااااردامل
جملرمايااااال، األعضااااااد ملااجلااااال  مياااااااناب الرينولوجياااااااب اجلدياااااد  ل الرو اااااب ع اااااى الرداااااد اب ا

والرويتااب املؤ.رييل الال مل لرري ي  اةبريار ل اله اجملاةاب وآليااب الراااو  الادوح الا   يان 
   شا اا لدع  اله املبا راابع 

وقادمت وتاااةاب عااد   بااال ل ماا  املرداد  الاادع   ا الاادول األعضاااد ل غازيااز قاادرا ا  -64
وجيااا واةبريااار وغنخيالاا، مةاا  عماا  مصااك  ع اى ر.اا  .يا.ااااب  ااام ل ل ااال الا اا  والرينول

، وا.راكاضااااب األو يرااا  ل رييا.ااااب املرا  اال  لا اا  والرينولوجيااا  ااوا  الرينولوجيااا ألقاا  الب اادا  
__________ 

 :، مشااااكوري اا اااا  اةبريااااار األورويب املاااااز ا الراااااكييب، مرااااات ع ااااى الااااكابط الراااااح2019املخوضاااايل األوروبياااال،  (47)
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=fundingع  

(48) European Commission, 2019, Horizon 2020, Responsible research and innovation مرااات ع ااى الااكابط ،
  عhttps://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation :الراح

 مريامهل من حيومل اليا  ع (49)
  عhttps://2019.gstic.orgا  ك) (   (50)
 مريامهل من   ار  الشؤو  اةقرصا يل واةجرماعيلع  (51)

 عE/2019/31–E/CN.16/2019/1و E/2018/31–E/CN.16/2018/4ا  ك) (  (52)
 عE/HLPF/2019/6ا  ك) (  (53)

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation
https://2019.gstic.org/
https://2019.gstic.org/
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واةبرياااار، ومشاااكوري الا اااو  والرينولوجياااا واهلند.ااال والك ضااايااب وغازياااز املريااااوا  باااح اجلنرياااح، 
ينولوجيا واةبريار الرابت ملن مل األم  املردد  ل لبيال واملكاد الااملل أل وااب .يا.ااب الا   والر

بكامج الاكوا ال  غنشك أملضا  املمار.اااب بشاأ   أيضا  وغدع  األم  املردد   ع(54)والا   والة املل
مااان أجااا  الرنميااال الشاااام ل واملرياااردامل، مةااا  الااارانمج الاااااملل  الرينولوجياااااب ال  يايااالا.ااارلدا  

الرابت ملن مل األم  املردد  ل رنميل الصناعيل،  ضاملل  ا الارامج الا   اااب الصناعيل البي يلل مام  
غشات اةبريار ل مااجلل أادا  ةد   ل رنميل املريردامل، مة   ابيل الشابا  لاك    األعماال 

 ع(55)واةبريار بشأ  اةبريار الزراعل الرابال ملن مل األئليل والزراعل ل م  املردد 
قاادر  احليومااااب  ااالا الرواات أ  يخااو   ياانلرا ااد الرواات الرينولااوجل و.ااكعره، كا  و  اا -65

ع ويُ  ااب  ا ال اناال املانياال بررياالت الا اا  والرينولوجيااا ألئااكاا  مااا   ع ااى   راك عواقبااه   راتااا  
ن كا، غ ، أ 73/17و 72/242الرنميل وآليل غيريت الرينولوجيا، ا.راابل ل كار  اجلمايل الاامل 

منرياااا ل، ل  وااااار وةياااال تاااا  من مااااا، ل أثااااك الرواااات الرينولااااوجل الريااااكيت ع ااااى الرنمياااال ب كي اااال 
 ع(56)املريردامل

و اات ال انل، بوااخ ا مكتاز الرنرياي  ل من ومال األما  املرداد  ل مناقشاااب املرا  ال  -66
بررياااالت الا اااا  والرينولوجيااااا واةبريااااار ألئااااكاا الرنمياااال، الب اااادا  ع ااااى اةضاااا الري مببااااا رااب 

- ربصاااااار اة.ااااالاغيال والر ياااااي  الرينولاااااوجل مااااان أجااااا   رياااااح مل ااااا  اآلاثر اةجرماعيااااالاة.
 ع(E/RES/2019/25)اةقرصا يل والبي يل ل رينولوجيااب اجلديد  واملبريك  

ومن أ ش ل الرااو  الدوح األخكى ال   ين غازيزاا ل .يا  ال انل   شاد  بيل من  -67
الرينولوجيااااب شااك  اااذم مبريااك  ل عمااال الراارياال  .اارلدا  ال ااائمح  ألعمااال اةجرماعياال لن

شاابيل ماان ب ن ضملااجلاال قضااا  الرنمياالع ملا ااى الصااايد الااوو ،  ياان ل ديومااااب أ  غاا ال  ياياال
األعمال الرااريل اةجرماعيل وامل اولح واملمار.حع وع ى الصاايد الادوح،  يان ل انال أ  غااز  

 ينعالا املنر  لرااو  مت اآلخك 

 املساعدة اإلمنائية الرمسية -جيم 

 غنميااال يااان ل راااااو  الااادوح، مااان خاااالل باااكامج الراااااو  الر ااا ، أ  يااادع  الب ااادا  ل  -68
ع الرينولوجيااااااب ال  ياياااالقااادرا ا الوونياااال ل اااااال الا اااا  والرينولوجيااااا واةبرياااار، مبااااا ل ذلاااا  

اإل ائيااال الك يااال مصااادر ااااا  ل ااادع  الر ااا  واملااااح والراااااو  الر ااا  امل اااد  مااان خاااالل املريااااعد  
الا  غريار د  بااض  االه الب ادا ، ل ب دا  الناميلع ئت أ  املريااعد  اإل ائيال الك يال امل دمال  ا

د غااز  ع ااى ماادى  ،ال اادرااب ل اااال الا اا  والرينولوجيااا واةبريااار غنمياالامليااا ين الاا  غرياا   ل 
وممااااا ياااادعو  ا ق اااا  أتاااار أ   ع2017باليااااح  وةر ل عااااا   4.8، وب واااات (57)الا ااااد املاضاااال

املرياااااااعد  اإل ائياااااال الك ياااااال امل دماااااال  ا باااااااض الب اااااادا  ذااب ال اااااادرااب األ ن ل اااااااال الا اااااا  

__________ 

 والا   والة امللعمريامهل من من مل األم  املردد  ل لبيل  (54)

 مريامهرا  من من مل األم  املردد  ل ئليل والزراعل ومن مل األم  املردد  ل رنميل الصناعيلع (55)

 عE/HLPF/2019/6و E/CN.16/2019/2ا  ك) (  (56)

مياال يشاام  ذلاا  الرزامااااب املرياااعد  اإل ائياال الك ياال ل را ااي  اجلااامال، وغينولوجيااا املا ومااااب واةغصاااةاب، والرن (57)
 الصناعيل، والبدب والر ويك الرينولوجيح، واملؤ.ريااب البدةيل والا ميل، و ع  ا.رتا  الري ت الكأ اليلع 
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، خااالل اااله الخاال   لنرياابل ألقاا  الب اادا   ااوا   وخيخااا   والرينولوجيااا واةبريااار اخنخضاات اخنخاضااا  
 ع(58)2017ب يو   وةر ل عا   0.8 ا  2000ب يو   وةر ل عا   0.9 من
ل املائال مان الرزاماااب املريااعد   4عان أقا  مان  2017و ضاملل  ا ذل ، أُب ه ل عا   -69

اإل ائيل الك يال ل ب ادا  الناميال ل ال  اعاااب املكغب ال  لا ا  والرينولوجياا واةبرياارع وعناد الن اك 
املائاال ماان املرياااعد  اإل ائياال الك ياال ل را ااي  ل  23ل الرو ياات حريااب ال  اااري، د  صاا  .ااوى 

ل املائااال لرينولوجياااا املا وماااااب  0.1ل املائااال ل مؤ.رياااااب البدةيااال والا ميااال، و 0.6اجلاااامال، و
ل املائل ل رنميل الصناعيل،  0.05ل املائل لدع  ا.رتا  الري ت الكأ اليل، و 0.06واةغصاةاب، و

و ب أ  غز ا  مريرو اب املرياعد  اإل ائيال  ع(59)ل املائل ل بدب والر ويك الرينولوجيح 0.04و
رئيريايل لاز     غيرريال أمهيال الك يل امللصصال هلاله ال  اعااابع وة  ا  ل أ  االه ال  اعاااب

ا قاادر  الب اادا  النامياال ع ااى غرياالت الا اا  والرينولوجيااا واةبريااار ماان أجاا  الرنمياال املريااردامل، وهلاا
 آاثر اث ويل ووي ل األمد ل  يت ااةاب أادا  الرنميل املريرداملع 

اقرتاحخخخات م دمخخخة ول الخخخدول األعنخخخاء واللجنخخخة املعنيخخخة بتسخخخخري العلخخخم  -خامساا  
 والتكنولوجيا ألغراض التنمية للنظر فيها يف دورهتا الثالثة والعشرلل

يااااال لرد يااااا  الرنميااااال الشاااااام ل غريااااالت الروااااات الرينولاااااوجل الرياااااكيت أماااااك ل ئايااااال األمه -70
واملرياارداملع ول الوقاات  خريااه،  ياان أ  يااؤ   الرواات الرينولااوجل الريااكيت  ا غخاااق  أوجااه عااد  
املرياااوا  ال ائماال  اخاا  الب اادا  ومليمااا بين اااع ويراااح ع ااى احليومااااب وال  اااري اخلاااا واجل ااااب 

ل ردد اب الكئيرييل  مبا ك  الرصد الخاع ل األخكى ل اجملرمت املدين،  ضاملل  ا اجملرمت الدوح، 
ال  غواج  اع وغدعو الضكور   ا الرااو  الدوح والرييا.ااب الوونيل ل اال الا ا  والرينولوجياا 
واةبريااار لرااوملت البي اال املواغياال لروجيااه الرواات الرينولااوجل الريااكيت أااو  ريااح الشاامول، واحلااد ماان 

 واة.رداملع ،عد  املرياوا أوجه 
 غو  الدول األعضاد الن ك ل اةقلاحااب الراليل: رمباو  -71

ابريااااااار  ااااااد  اجتاااااااه الرواااااات و  غينولوجياااااااو  ع اااااا  وغنخياااااال .يا.اااااااابغصاااااامي   )أ( 
الرينولاااوجل الرياااكيت أاااو   يااا   راااائج  اااام ل ومرياااردامل، مباااا ل ذلااا  عااان وكيااا    شااااد   اااا  

عد  املرياوا ، ومن خالل اة.راكاضااب الدوريال أوجه وااب ل نُّ ج املبريك  ل دد من  ييولوجل م
 ل ولو اب الوونيل واإلق يميل؛

جااداول األعمااال الكقميال الوونياال الاا  غاادع  .اد الةوااكااب الكقمياال ماان  غشاايت  ) ( 
وغازياز  ابمنا.ابل لرينولوجياا املا وماااب واةغصااة  ريال بات حيب الواول وامل ارااب مان خاالل

 قدرااب املريرلدمح، ة .يما بح الخ ااب الضايخل والشبا  والنرياد والخريااب؛

__________ 

حرياااا اب األو يراااا ، ا.ااارنا ا   ا بياااااناب مريااارمد  مااان   اااا  اإلباااالا اخلااااا  جل اااااب الدائنااال الراااابت ملن مااال  (58)
 الرااو  والرنميل ل امليدا  اةقرصا  ع

 خريهعاملكجت   (59)
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الن اااوا برييا.اااااب غنميااال امل اااارااب املكغب ااال  لروااات الرينولاااوجل الرياااكيت مااان  )م( 
حيااب الاارا   ماادى احليااا ، والراادريب ع ااى ر    األعمااال، واةرغ اااد مب ااارااب املبريااكين، وغنمياال 

 قدرااب الباحةح؛
غشااايت الاماا  الالئاا  عاان وكياا  غااكويج الوفااائف الالئ اال، وغيرياات غن اا  اليااد  ) ( 

 الاام ل، و ع  الاالقااب الاا لل بح الامال وأر   الام ؛

غازيااااز اةبريااااار ماااان خااااالل ر    األعمااااال عاااان وكياااا  غاااادعي  آليااااااب  وياااا   )ه( 
 اةبريار؛ 
وضت .يناريواااب ل روت الرينولاوجل  من خاللاة.رادا  ل روتااب املرير ب يل  )و( 

 الريكيت ل  وى الاام ل وق اري األعمال؛ 

تةاك ا.اراابل غازيز احلاجل  ا اةبريار ل ال  اري الاا  جلا  األوك ال ا و يل أ ) ( 
 ل روت الرينولوجل الريكيت؛

األولوياااال لالبريااااارااب  يااااالدغ بياااا  هنااااج عم اااال  ااااام  يرياااام  ل ديومااااااب ز )ت( 
 بواخ ا و.ي ل ل رو ب ع ى الردد اب اجملرمايل الكاانلع

 الن ك ل اةقلاحااب الراليل: اجملرمت الدوح و رمبا يو  -72
بااااح الا اااا  والرييا.ااااااب لضااااما   غوثياااا  الرااااااو  ل اااااال البدااااو  والرخاعاااا  )أ( 
 من أج  الشمول واة.ردامل؛ الرينولوجيااب ال  يايلغريلت 
غ بياااااال احلاجاااااال  ا أوااااااك مايارياااااال مررياااااا ل ومبااااااا   أخالقياااااال مكغب اااااال  لرواااااات  ) ( 

 الرينولوجل الريكيت من أج  الرنميل الشام ل واملريردامل؛
واة.ربصااار الرينولااوجيح ملرياااعد  الب اادا  غازيااز وغ ااويك آليااااب  ولياال ل ر يااي   )م( 

 ع ى غ يي   د اب وملكا الروت الرينولوجل الريكيت من أج    ي   و  ام ؛
غباااا ل اخلااارااب بشاااأ   ااااذم األعماااال الناجدااال واملبرياااك  الااا  غريااالك الروااات  ) ( 

 الرينولوجل الريكيت لدع  الشمول واة.ردامل لرري ي  غااوهنا و شكااع
 ت ال انل ع ى ا اذ اإلجكادااب الراليل:وُغشا   -73

غبا ل اخلارااب بشاأ   ااذم ةاد   لروجياه احليوماااب ل ر.ا  .يا.اااب الا ا   )أ( 
 والرينولوجيا واةبريار من أج  غريلت الروت الرينولوجل الريكيت مب ايي  مخص ل؛

ار غشااااايت رباااااط املناقشاااااااب املرا  ااااال برييا.اااااااب الا ااااا  والرينولوجياااااا واةبريااااا ) ( 
  ملناقشااب املرص ل مبرير ب  الام ؛ 

جتمياااات وغبااااا ل األمة اااال ع ااااى  اااااذم األعمااااال الراارياااال املبريااااك  لاااادع  الرواااات  )م( 
 الرينولوجل الناج ؛

غ ويك أوجه الرآ ر بح اجل و  ال  غبلهلا تياااناب األما  املرداد  ل ااال الا ا   ) ( 
 الشام ل واملريرداملعوالرينولوجيا واةبريار من أج    ي  الرنميل 

    


