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 2018تموز/يوليه  24قرار اتخذه المجلس االقتصادي واالجتماعي في   
 
 

 [(E/2018/31)التنمية  اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراضتوصية  على بناء]  
 

 تسخير العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية - 2018/29
 

 إن المجلس االقتصادي واالجتماعي، 
الذي تؤديه اللجنة املعنية بتســخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميةب بوصــ  ا  بالدور إذ يسللم 
األمم املتحدة يف جمال تســــــــخري العلم والتكنولوجيا واغبتكار ألغراض التنميةب وج ة التنســــــــي  حاملة لواء 

التابعة لألمم املتحدة املعنية بتســــخري العمل والتكنولوجيا واغبتكار ألغراض التنميةب يف  ليل الكي ية ال  
مات واغتصـــــاغتب ون تكون عناصــــر ميكن هبا للعلم والتكنولوجيا واغبتكارب مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلو 

من خالل العمل مبثابة حم ل للتخطيط اغســــــــــــــ اتيج ب  ب(1)2030متكني خلطة التنمية املســــــــــــــتدامة لعا  
وتبادل الدروس املســت ادة وول ــل املمارســاتب وتولري سترة اســتشــرالية بشــلن اغةااات ال ا  ة األ ية يف 

ال طاعات الر يســــــــــــية املتمثلة يف اغةتصــــــــــــاد والبي ة وا تم ب وتوجيه جمال العلم والتكنولوجيا واغبتكار يف 
 اغستباه إىل التكنولوجيا اجلديدة والناش ةب

بالدور واإلس ا  األساسيني للعلم والتكنولوجيا واغبتكار يف بناء ال درة الوطنية  وإذ يسلم أيضا 
 ي للتحديات العاملية و  ي  التنمية املستدامةبعلى املنالسة يف اغةتصاد العامل  واحل اظ علي ا ويف التصد

بالدور األســـاســـ  لتكنولوجيا املعلومات واغتصـــاغت يف تع ي  وتســـخري العلم  وإذ يسلللم لذل  
 للتنميةب والتكنولوجيا واغبتكار باعتباراا عناصر متكني

 70/125جلمعية العامة وةرار ا (2)2005إىل الوثي ة اخلتامية ملؤمتر ال مة العامل  لعا  وإذ يشير  
الوثي ة اخلتامية لالجتماع الرلي  املســــــــــــــتو  للجمعية ”املعنون  2015كاسون األول/ديســــــــــــــم    16املؤرخ 

_________________ 

 .70/1ةرار اجلمعية العامة  (1) 

 .60/1ةرار اجلمعية العامة  (2) 
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لم لي ما “ العامة بشـــلن اغســـتعراض العا  لتن يذ ستا ة ال مة العاملية  تم  املعلومات بلن للعلم اللذين ســـ 
والتكنولوجياب مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واغتصاغتب دورا بالغ األ ية يف   ي  األاداف اإلمنا ية 

 املت   علي ا دولياب وإذ يعيد تلكيد اغلت امات الواردة لي اب 
لن إىل دخول ات اق باريس املعتمد مبوجب ات اةية األمم املتحدة اإلطارية بشــــــوإذ يشلللللير أيضلللللا  
 ب 2016تشرين الثاين/سولم   4حي  الن اذ يف  (3)تغري املناخ
 إىل ون مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يعمل بوص ه وماسة اللجنةب  وإذ يشير لذل  
كـــــــاسون   20املؤرخ  70/228بـــــــلن اجلمعيـــــــة العـــــــامـــــــة شــــــــــــــجعـــــــ ب يف ةراراـــــــا وإذ يسللللللللللللم  

املتعل  بتســـــــــخري العلم والتكنولوجيا واغبتكار ألغراض التنميةب مؤمتر األمم املتحدة  2017 األول/ديســـــــــم 
للتجارة والتنمية على ون يواصــل إجراء اســتعرااــات الســياســات املتعل ة بالعلم والتكنولوجيا واغبتكار هبدف 

الالز  اختاذاا إلدماج الســــــــياســــــــات املتعل ة بالعلم والتكنولوجيا مســــــــاعدة البلدان النامية على  ديد التدابري 
 واغبتكار يف اس اتيجياهتا اإلمنا ية الوطنيةب وك الة دعم اذه السياسات وال امة خلطط التنمية الوطنيةب

 2015متوز/يوليه  22املؤرخ  2015/242إىل م رر ا لس اغةتصادي واغجتماع  وإذ يشير  
ب وإىل 2021متديد وغية ا لس اغســــتشــــاري لل  ــــايا اجلنســــاسية التاب  للجنة ح  عا  الذي ينص على 

 70/219و  70/213و  2015كاسون األول/ديســـــــــــــــم    17املؤرخ  70/132ةرارات اجلمعية العامة 
ال  تتصد  على التوايل للع بات ال   ول دون وصول املروة  2015كاسون األول/ديسم    22املؤرخني 

 اإلمنا يةب يف السياسات وال امةوال تاة على ةد  املساواة إىل العلم والتكنولوجياب وإلدماج املنتور اجلنساين 
إىل اغســتنتاجات املت   علي ا للجنة واــ  املروة بشــلن متكني املروة اةتصــاديا يف  وإذ يشير أيضا 

ووكدت لي ا مجلة ومور  (4)عامل العمل اآلخذ يف التغريب ال  اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والســـــــــــــــتني
صــادياب ألغراض من ا بوجه خات تع ي  من ا احلاجة إىل إدارة التغيري التكنولوج  والرةم  لتمكني املروة اةت

ةدرات البلدان الناميةب بغية متكني املروة من تســـــخري العلو  والتكنولوجيا ألغراض التمكني اغةتصـــــادي يف 
 عامل العمل اآلخذ يف التغريب

املســاواة والتكالؤ بني اجلنســني يف العلو  من ”لوثي ة اخلتامية للمنتد  بعنوان باوإذ يحيط علما  
لالحت ال باليو  الدويل  2018شباط/ل اير  9و  8ب الذي ع د يف سيويورك يوم  “السال  والتنميةوجل 

 للمروة وال تاة يف ميدان العلو ب
بل ية توخ  معاجلة خمتلف جواسب ال جوات الرةميةب غ ســــــيما ال جوة وإذ يحيط علما أيضلللللا  

لتكنولوجيا واغبتكارب على النحو الذي تطرة  الرةمية بني اجلنســــنيب يف ســــياســــات وبرامة تنمية العلم وا
 ال  وطل ت ا جمموعة العشرينب eSkills4Girls#ومبادرة  EQUALSإليه الشراكة العاملية 

بلن ال درات من ةبيل التعليم األســـــــاســـــــ ب والعلمب والتكنولوجياب وامل ارات ا ندســـــــية  وإذ يسللللللم 
املشـــــــــــــاري ب حمورية ل عالية اغبتكارب ولكن ا غري موزعة والريااـــــــــــــياتب وم ارات التصـــــــــــــميم واإلدارة وتنتيم 

بالتســــــاوي بني البلدانب وون توالر تعليم جيد يف جماغت العلم والتكنولوجيا والريااــــــيات وإمكاسية احلصــــــول 

_________________ 

 ب املرل .21-  و/1ب ال رار FCCC/CP/2015/10/Add.1ر است (3) 

 (ب ال صل األولب ال رع ولف.E/2017/27) 7ب امللح  رةم 2017الوثا   الرمسية للمجلس اغةتصادي واغجتماع ب  (4) 
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عليه وال درة على  مل تكالي ه يف مراحل التعليم اغبتدا   والثاسوي واجلامع ب عوامل غ غىن عن ا وينبغ  
 واغبتكارب اا وتنسي  ا وإعطاؤاا األولويةب بغية هتي ة بي ة اجتماعية مواتية للن وض بالعلم والتكنولوجياتع ي  

 ويل ”ب املعنون 2015ويلول/ســـبتم   25املؤرخ  70/1ب رار اجلمعية العامة  وإذ يحيط علما 
ب الذي اعتمدت ليه اجلمعية جمموعة من األاداف والغايات “2030ملســتدامة لعا  عاملنا: خطة التنمية ا

 العاملية الشاملة والبعيدة املد  املتعل ة بالتنمية املستدامةب ال  ترك  على الناس وت    إىل التحولب 
ت يف الدور األســاســ  للعلم والتكنولوجيا واغبتكار ولتكنولوجيا املعلومات واغتصــاغوإذ يدرك  

  ي  عدد من واداف التنمية املســــتدامةب وإذ يســــلط ال ــــوء على دور العلم والتكنولوجيا واغبتكارب إىل 
من وجل  2030جاسب تكنولوجيا املعلومات واغتصــــــــاغتب كعوامل متكني خلطة التنمية املســــــــتدامة لعا  

 مواصلة التصدي للتحديات العامليةب 
املتعل  خبطة عمل  2015متوز/يوليه  27املؤرخ  69/313امة ب رار اجلمعية العوإذ يحيط علما  

 وديس وبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنميةب وإذ يالحظ إسشاء آلية تيسري التكنولوجياب 
اللجنة املعنية بتســـــــخري العلم والتكنولوجيا على املســـــــا ة ال  ميكن ون ت دم ا وإذ يسلللللللط الضللللللو   

ألغراض التنمية آللية تيسـري التكنولوجياب م  مراعاة الوغية املنوطة به يف تع ي  التعاون والشـراكات بني وصـحاب 
املصــلحة املتعددين من خالل تبادل املعلومات واخل اتب وول ــل املمارســات واملشــورة يف جمال الســياســات بني 

 اء وا تم  املدين وال طاع اخلات واألوســـــــــــاط العلمية وكياسات األمم املتحدة واجل ات األخر الدول األع ـــــــــــ
 من وجل   ي  واداف التنمية املستدامة بدعم من العلم والتكنولوجيا واغبتكارب صاحبة املصلحة

ب اللجنة على ون تن ضب ول ا 72/228إىل ون اجلمعية العامة شـــــــجقع ب يف ةراراا وإذ يشلللللير  
وخطة عمل وديس وباباب بالتعاون الدويل يف ميدان تســـــــــــــــخري العلم والتكنولوجيا  2030لروح خطة عا  
 ألغراض التنمية؛

إىل ون اجلمعية العامة شجقع ب يف ال رار ذاتهب اللجنة على مناةشة واستكشاف  وإذ يشير أيضا 
يل ابتكارية كوســـــيلة غجتذاب ج ات جديدة من وصـــــحاب املصـــــلحة واملبتكرين ومصـــــادر روس مناذج متو 

املال اغستثماري الالز   اغت العلم والتكنولوجيا وا ندسة وإلجياد حلول مستندة إىل اغبتكارب بالتعاون 
 م  املنتمات األخر ب حسب اغةت اءب

ا جديدة للعمل والتنميةب ما ي يد بالتايل من ون التكنولوجيا اجلديدة ختل  لرصــــــــــــــــ وإذ يالحظ 
الطلب على امل ارات والك اءات الرةميةب وإذ يشـــــــــــــــدد على و ية بناء امل ارات والك اءات الرةميةب لك  

 تكون ا تمعات ةادرة على التكيف م  التغريات التكنولوجية واغست ادة من اب
ب 2017كــاسون األول/ديســـــــــــــــم    22ؤرخ امل 72/242ب رار اجلمعيــة العــامــة وإذ يحيط علما  

الـــذي طلبـــ  ليـــه اجلمعيـــة إىل آليـــة تيســـــــــــــــري التكنولوجيـــا وإىل اللجنـــةب عن طري  ا لس اغةتصـــــــــــــــــادي 
واغجتماع ب إيالء اغعتبار الواجب ألثر التغريات التكنولوجية الســـــــــــــــريعة الر يســـــــــــــــية على   ي  واداف 

 املتاحة؛ التنمية املستدامةب كل يف حدود وغيته وموارده
دور العلم ”و ـــاب الراانني بعمـــل اللجنـــة ليمـــا يتعل  مبواـــــــــــــــوعي ـــا ذوي األولويـــة  وإذ يرحلل  

بنـاء ”و “ 2030والتكنولوجيــا واغبتكــار يف   ي  زيــادة كبرية يف حصــــــــــــــــة الطــاةــة املتجــددة  لول عــا  
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ات على األبعاد املتعل ة ك اءات رةمية لالســـــــت ادة من التكنولوجيا ال ا مة والناشـــــــ ةب م  ال كي  بوجه خ
 ب“بال  ايا اجلنساسية والشباب

ة ابتكار تلا احتياجات ا تمعات ال  رية والشــــــعبية وامل مشــــــة يف  وإذ يسلللللم  ب ــــــرورة اتباع ت 
البلدان النامية واملت دمة وتشــرك ا يف عمليات اغبتكار وتدمة بناء ال درات يف جماغت العلم والتكنولوجيا 

باراا عنصـــــــــــــــرا حيويا يف خطط التنمية الوطنيةب بســـــــــــــــبل من ا التعاون بني الوزارات املعنية واغبتكار باعت
 وا ي ات التنتيميةب

 العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميةب تسخريبل ية محاية البياسات واخلصوصية يف سياق  وإذ يسلم أيضا 
بلن عمليات اســـتشـــراف آلاق التكنولوجيا وت ييم اب مبا يف ذلك التكنولوجيات وإذ يسلللم لذل   

املراعية للمنتور اجلنســـاين وللبي ةب ميكن ون تســـاعد وااـــع  الســـياســـات ووصـــحاب املصـــلحة يف تن يذ خطة 
ب من خالل كشــــــــــــــف التحديات وال رت ال  ميكن معاجلت ا من الناحية اغســــــــــــــ اتيجيةب وبلسه 2030عا  
 وعمب  ليل اةااات التكنولوجياب م  مراعاة السياق اغجتماع  اغةتصادي بشكلينبغ  

تؤدي دورا وساسيا  (5)بلن النتم اإليكولوجية اغبتكارية والرةمية املتطورة بشكل جيد وإذ يسلم 
 يف التنمية الرةمية ال علية ويف تيسري العلم والتكنولوجيا واغبتكارب

د التكامل على الصــــــــــــعيد اإلةليم  يف مجي  وااء العامل وبالبعد بت ايد ج و  وإذ يسللللللللللم أيضلللللللللا 
 اإلةليم  ملسا ل العلم والتكنولوجيا واغبتكار املرتبط بذلكب 

إىل الوثي ة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي ع د يف ريو دي جاسريوب وإذ يشير  
ب (6)“املســــــــــــــت بــل الــذي سصــــــــــــــبو إليــه”ب املعنوســة 2012ح يران/يوسيــه  22إىل  20ال ازيــلب يف ال  ة من 

 ذلك ما ورد لي ا من مبادئب  يف مبا
هب وغ سيما يف البلدان الناميةب دعما ألاداف ب رورة حشد التمويل لالبتكار وزيادت وإذ يسلم 

 التنمية املستدامةب
بليون شـــــــــــــــخص يف العـــــامل اليو  حمرومون من الك ربـــــاء وون  1.1ون وإذ يالحظ مع القلق  

بليون شخص يط ون ويولرون التدل ة ملناز م باستخدا  النريان املكشولة واملواةد البسيطة ال   رق  2.8
 لت ليدية وال حمب مبا ختل ه من عواةب صحية واجتماعية وبي ية وخيمةبالكتلة األحيا ية ا

بلن   ي  واداف التنمية املســــــتدامة يعتمد بشــــــكل كبري على زيادة لرت احلصــــــول  وإذ يسلللللم 
على خـدمـات الطـاةـة النتي ـةب وون زيـادة توزي  الطـاةـة املتجـددةب  لف آثـارا جواريـة على توليـد الـدخل 

 منا ية من ةبيل املساواة بني اجلنسنيب والصحةب ومحاية البي ةب وال  اء على ال  ربوسا ر النتا ة اإل
يف اســـــ اتيجيات التنمية الوطنية  بلسه ينبغ  إدماج ســـــياســـــات الطاةة املتجددة وإذ يسلللللم أيضللللا 

 ووسه من ال ــــــروري اتباع جمموعة متنوعة من الســــــياســــــات واألخذ بن ة ابتكاري منتتمب بالنتر إىل الدور
الذي ميكن ون يؤديه التعاون الدويل يف زيادة احلصـــــــة من مصـــــــادر الطاةة املتجددةب ل ـــــــال عن م ية من 

_________________ 

مكوسات من ةبيل ا ياكل األســاســية التكنولوجيةب وا ياكل األســاســية للبياساتب وا ياكل تشــمل النتم اإليكولوجية الرةمية  (5) 
 األساسية املاليةب وا ياكل األساسية املؤسسيةب وا ياكل األساسية البشرية.

 ب املرل .66/288ةرار اجلمعية العامة  (6) 

https://undocs.org/ar/A/RES/66/288
https://undocs.org/ar/A/RES/66/288
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الســـياســـات الداعمة لتشـــجي  البحث والتطويرب وبناء امل ارات حمليا ب وك الة ال درة على  مل التكاليفب 
 وهتي ة بي ة تنتيمية داعمةب 

ســـــــــــــــ ـا  املتواصــــــــــــــــل للعلم والتكنولوجيـا واغبتكـار اإلجنـازات الكبرية وإمكـاسـات اإل وإذ يالحظ 
 ولتكنولوجيا املعلومات واغتصاغت يف   ي  رلاه اإلسسان واغزداار اغةتصادي وتولري العمالةب

وجوب مواءمة الســياســات املتعل ة بالعلم والتكنولوجيا واغبتكار ملعاجلة وبعاد  وإذ يالحظ أيضللا 
 وجه التحديدب التنمية اغةتصادية والت د  اغجتماع  ومحاية البي ةب  التنمية املستدامة الثالثةب وعلى

ون املعارف الت ليدية ميكن ون تشكل وساسا  للتنمية التكنولوجية ويف إدارة  وإذ يأخذ في اعتباره 
 املوارد الطبيعية واستخدام ا بشكل مستدا ب 

التكنولوج  الســري  على   ي  على واــ  وتن يذ ســياســات عامة تتناول وثر التغري  وإذ يشللجع 
 واداف التنمية املستدامةب

ون النجاح يف تطبي  السياسات املتعل ة بالتكنولوجيا واغبتكار على الصعيد الوطين  وإذ يالحظ 
يتيســـــــــر بلمور من ا هتي ة بي ات الســـــــــياســـــــــات ال  متكن مؤســـــــــســـــــــات التعليم والبحث واألعمال التجارية 

تكار واغســـــــــتثمار ومن  ويل العلم والتكنولوجيا واغبتكار إىل لرت عمل وال طاعات الصـــــــــناعية من اغب
 ومنو اةتصادي بإدماج مجي  العناصر امل ابطةب مبا يف ذلك س ل املعرلةب

املبـادرات املتنوعـة اجلـاريـة وامل بلـة يف جمـاغت العلم والتكنولوجيـا واغبتكـار  وإذ يالحظ أيضللللللللللللا 
 ة مرتبطة بلاداف التنمية املستدامةبوالرامية إىل استكشاف مسا ل اام

بلن تنتر احلكومات الوطنية واللجنة املعنية بتســــــخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية يوصلللللي  
 ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف ما يل : 

احلكوماتب لراد  ومجاعاتب على وخذ اغســـــــــــتنتاجات ال  تتوصـــــــــــل إلي ا تشلللللللللج ع  )و( 
 يف اغعتبار والنتر يف اختاذ اإلجراءات التالية:اللجنة 

إةامة صـــــــلة وثي ة بني العلم والتكنولوجيا واغبتكار واســـــــ اتيجيات التنمية املســـــــتدامة من  ‘1’ 
خالل إيالء مكــــاســــة بــــارزة يف التخطيط اإلمنــــا   الوطين لبنــــاء ال ــــدرات يف جمــــاغت تكنولوجيــــا 

 جيا واغبتكار؛ املعلومات واغتصاغت والعلم والتكنولو 
تع ي  ةدرات اغبتكار احمللية ألغراض التنمية اغةتصــادية الشــاملة للجمي  واملســتدامة عن  ‘2’ 

طري  اجلم  بني املعارف العلمية وامل نية وا ندســــــــــــــية احملليةب وتعب ة املوارد من مصـــــــــــــــادر متعددةب 
األساسية الذكيةب بسبل من ا  و سني تكنولوجيا املعلومات واغتصاغت األساسيةب ودعم ا ياكل

 التعاون يف صلب ال امة الوطنية وليما بين ا؛ 
تشــــــــجي  ودعم اجل ود املبذولة يف جماغت العلم والتكنولوجيا واغبتكار يف ســــــــبيل تطوير  ‘3’ 

ا ياكل األســاســية والســياســات ال  تدعم التوســ  العامل  لل ياكل األســاســية لتكنولوجيا املعلومات 
ت ومنتجاهتا وخدماهتاب مبا يف ذلك إتاحة حصــــــــــول الناس كالةب وغ ســــــــــيما النســــــــــاء واغتصــــــــــاغ

من ا تمعات احمللية النا ية و وال تيات والشـــــــــــبابب واألشـــــــــــخات من ذوي اغحتياجات اخلاصـــــــــــة 
والري ية على اإلس س  العريض النطاقب و  ي  مسـاع  وصـحاب املصـلحة املتعددين املبذولة جللب 
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ب والســــع  إىل  ســــني ال درة على  مل 2020عمل جديد لإلس س   لول عا  بليون مســــت 1.5
 تكاليف اذه املنتجات واخلدمات؛

إجراء  وث من جيةب تشــمل اجلواسب املراعية لالعتبارات اجلنســاسيةب لالاــطالع بعمليات  ‘4’ 
وجيــا املعلومــات اســــــــــــــتشــــــــــــــراليــةب تتنــاول اغةــااــات اجلــديــدة يف العلم والتكنولوجيــا واغبتكــار وتكنول
 ؛(1)2030واغتصاغت وتلثرياا على التنميةب وغ سيما يف سياق خطة التنمية املستدامة لعا  

العملب باغستعاسة بإس امات طا  ة متنوعة من وصحاب املصلحةب مبا يف ذلك وكاغت  ‘5’ 
األمم املتحدة ذات الصــــــــــــــلة ومجي  الكياسات واملنتديات املعنيةب من ةبيل اللجنةب واملنتد  املتعدد 

عين بتســخري العلم والتكنولوجيا واغبتكار ألغراض واداف التنمية املســتدامةب وصــحاب املصــلحة امل
على صـــياغة واعتماد وتن يذ ســـياســـات تتناول العلم والتكنولوجيا واغبتكار هتدف إىل اإلســـ ا  يف 

 تن يذ واداف التنمية املستدامة؛
يعة الر يســــــــــية على   ي  مواصــــــــــلة إيالء اغعتبار الواجب ألثر التغريات التكنولوجية الســــــــــر  ‘6’ 

 ؛ 72/242واداف التنمية املستدامة كلٌّ يف حدود وغيته وموارده املتاحةب ول ا ل رار اجلمعية العامة 
اســــــــــتخدا  عمليات اغســــــــــتشــــــــــراف اغســــــــــ اتيج  لتحديد ال جوات احملتملة يف التعليم  ‘7’ 

والطويلب والعمل على ســـــداا مب ية من الســـــياســـــاتب من ا تع ي  التعليم املراع   لألجلني املتوســـــط
للمنتور اجلنســـــــاين يف جماغت العلم والتكنولوجيا وا ندســـــــة والريااـــــــيات والتدريب امل ينب واإلملا  

 البياسات؛باإلملا  و  الرةم 
 مجي  وصـــحاب اســـتخدا  اغســـتشـــراف اغســـ اتيج  كعملية لتشـــجي  الن ا  املنتم بني ‘8’ 

املصــــلحةب مبا يف ذلك  ثلو الدوا ر احلكومية واألوســــاط العلمية والصــــناعية وا تم  املدين وال طاع 
اخلاتب وخاصـــــة املؤســـــســـــات الصـــــغرية واملتوســـــطةب من وجل بلورة ل م مشـــــ ك لل  ـــــايا الطويلة 

امل بلةب واملســاعدة على األجلب من ةبيل الطاب  املتغري للعمل وبناء توال  لآلراء بشــلن الســياســات 
 تلبية الطلبات احلالية والناش ة على الك اءات والتكيف م  التغريات؛

دمة عملية تولري الك اءات الرةميةب مبا يف ذلكب على ســـــبيل املثال غ احلصـــــرب مباشـــــرة  ‘9’ 
د  األعمال احلرة وامل ارات الشــــــــــــخصــــــــــــية التكميليةب يف منااة التعليم الرمس  ومبادرات التعلم م

احلياةب م  مراعاة املمارســــات ال  ــــلى والســــياةات واغحتياجات احملليةب وك الة حيادية التعليم من 
 الناحية التكنولوجية؛

 التصدي لآلثار امل تبة على التغيريات األساسية يف اغةتصاد الرةم  ألسواق العمل؛ ‘10’ 
العاملية واإلةليمية على ل ات إطالق مبادرات اســـــتشـــــراف اســـــ اتيج  بشـــــلن التحديات  ‘11’ 

منتتمة والتعاون يف إسشاء ستا  لرسم املعامل غستعراض وتبادل ستا ة استشراف آلاق التكنولوجياب 
يف ذلك املشاري  التجريبيةب م  الدول األع اء األخر ب باغستعاسة باآلليات اإلةليمية ال ا مةب  مبا

 وبالتعاون م  وصحاب املصلحة ذوي الصلة؛ 
تشــــــــجي  اســــــــتعراض الت د  احملرز يف دمة العلم والتكنولوجيا واغبتكار لد  العمل على  ‘12’ 

   ي  واداف التنمية املستدامة؛ 

https://undocs.org/ar/٧٢/٢٤٢
https://undocs.org/ar/٧٢/٢٤٢
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إجراء ت ييماتب تشمل اجلواسب املراعية لالعتبارات اجلنساسيةب لنتم اغبتكار الوطنيةب مبا  ‘13’ 
مليات اغســـــتشـــــرافب على ل ات منتتمةب يف ذلك النتم اإليكولوجية الرةميةب باغســـــت ادة من ع

من وجل  ديد مواطن ال ـــــــــــعف يف تلك النتم واختاذ إجراءات تدخل ســـــــــــياســـــــــــاتية لعالة لت وية 
 واعف مكوساهتاب ووا  النتا ة ال  يتم التوصل إلي ا يف متناول الدول األع اء األخر ؛

ار واملن جيات األخر  ذات اغع اف ب ــــــــــــــرورة تع ي  الديناميات الوتي ية لنتم اغبتك ‘14’ 
الصــــــــلة على وســــــــاس ودوات ســــــــياســــــــاتية متنوعةب من وجل دعم وولويات تنمية العلم والتكنولوجيا 

 واغبتكارب بغية تع ي  اغسسجا  بني اذه النتم ألغراض التنمية املستدامة؛ 
جمتمع   تشــجي  املســتعملني الرةميني املخ ــرمني على ال يا  بدور ر يســ  يف اعتماد تة ‘15’ 

يف بناء ال دراتب يشــــــــــــــمل الن  ة املراعية لالعتبارات اجلنســـــــــــــــاسيةب يف جماغت العلم والتكنولوجيا 
 ؛2030واغبتكارب وتيسري استخدا  تكنولوجيا املعلومات واغتصاغت يف سياق خطة عا  

واــــ  ســــياســــات شــــاملة تدعم تطوير ستم إيكولوجية رةميةب م  مراعاة إمكاسات ت وق  ‘16’ 
تكنولوجيا الرةمية الناشـــــــ ة على التكنولوجيا الراانة من وجل التنميةب وتراع  الســـــــياق اغجتماع  ال

اغةتصــــــادي والســــــياســــــ  للبلدانب وةتذب وتدعم اغســــــتثمار اخلات واغبتكارب مبا يشــــــج  على 
 اخلصوت تطوير احملتو  ومباشرة األعمال احلرة على الصعيد احملل ؛

 ال امة ال  تشج  وتيسر اغستثمار واملشاركة يف اغةتصاد الرةم ؛تن يذ املبادرات و  ‘17’ 
التعاون م  مجي  وصــــــــحاب املصــــــــلحة ذوي الصــــــــلةب وتع ي  تطبي  تكنولوجيا املعلومات  ‘18’ 

واغتصـاغت يف مجي  ال طاعاتب و سـني اغسـتدامة البي يةب وتشـجي  إسشـاء مرال  مناسـبة إلعادة 
 ية والتخلص من اب وتع ي  ومناط اإلستاج واغست الك املستدامني؛تدوير الن ايات اإللك وس

تع ي  التعليم يف جماغت العلم والتكنولوجيا وا ندســــــــــــــة والريااــــــــــــــياتب وغ ســــــــــــــيما بني  ‘19’ 
التلميذاتب م  اغع اف وي ــــــا بل ية امل ارات الشــــــخصــــــية التكميليةب من ةبيل مباشــــــرة األعمال 

توجيه النســــــاء وال تيات ودعم اجل ود األخر  املبذولة غجتذاهبن  احلرةب من خالل التشــــــجي  على
إىل تلك ا اغت واســـــــتب ا  ن لي اب ل ـــــــال عن تطبي  منتور يتعل  باملســـــــاواة بني اجلنســـــــني عند 

 وا  وتن يذ السياسات ال  تسخِّر العلم والتكنولوجيا واغبتكار؛
داين العلم والتكنولوجيا من خالل التعاون دعم ســـياســـات البلدان النامية ووسشـــطت ا يف مي ‘20’ 

بني بلدان الشــــــــــــــمال واجلنوب والتعاون بني بلدان اجلنوبب باعتبار كل من ما مكمال لآلخر  ليما
وليس بديال لهب عن طري  تشــجي  املســاعدة املالية والت نيةب وبناء ال دراتب وس ل التكنولوجيا على 

 دورات التدريب الت ين؛ وساس وحكا  وشروط مت   علي اب وبرامة وو
تشــجي  البلدان على ون ت يد تدرجييا معدل تولري موارد بشــرية ذات م ارات عالية اجلودة  ‘21’ 

على مجي  املســــــــــــــتويات عن طري  هتي ة بي ة مؤاتية لبناء كتلة حرجة من ةدرات املوارد البشــــــــــــــريةب 
ة إاالة ال يمةب واملشاركة ب عالية وتسخري تطبي  العلم والتكنولوجيا واغبتكار ألغراض تن يذ وسشط

 يف ذلكب وحل املشاكلب وتع ي  الرلاه البشري؛ 
زيادة الدعم امل د  ألسشطة البحث والتطوير يف تكنولوجيات الطاةة املتجددةب و سني تنسي   ‘22’ 

 ر؛السياسات و  ي  اتساة ا م  السياسات ال طاعية من ةبيل سياسات العلم والتكنولوجيا واغبتكا
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دعم الســـياســـات ال  ت يد اإلدماج املايل وتعم  مصـــادر التمويل واغســـتثمارات املباشـــرة  ‘23’ 
 املوج ة او اغبتكارات ال  تتناول واداف التنمية املستدامة؛

ك الة مشولية اغبتكارب وغ ســـيما ليما يتعل  با تمعات احمللية وسســـا  ا وشـــباهباب لك الة  ‘24’ 
ِدثان لجوات إاالية؛   ون يكون تعديل سطاق التكنولوجيات اجلديدة وسشراا شاملني وغ ُي 

 تشجق  اللجنة على ال يا  مبا يل :  )ب( 
لتكنولوجيا واغبتكار وت دمي مشــــــورة مواصــــــلة اغاــــــطالع بدوراا كحاملة لواء العلم وا ‘1’ 

رليعة املســــــــــــــتو  للمجلس اغةتصــــــــــــــادي واغجتماع  واجلمعية العامة بشــــــــــــــلن مســــــــــــــا ل العلم 
 والتكنولوجيا وا ندسة واغبتكار ذات الصلة؛ 

العلم ودور املســـــــــــــــــاعـــدة على تبيـــان و يـــة دور تكنولوجيـــا املعلومـــات واغتصـــــــــــــــــاغت  ‘2’ 
ب عن طري  العمل مبثابة 2030باعتباراا عناصـــــــــــــــر متكني يف خطة عا  التكنولوجيا واغبتكار و 

حم ل يتوىل التخطيط اغســــــ اتيج  لتولري سترة اســــــتشــــــرالية بشــــــلن اغةااات ال ا  ة األ ية يف 
جماغت العلم والتكنولوجيا واغبتكار يف ال طاعات الر يســــية من اغةتصــــادب وتوجيه اغاتما  إىل 

 ة والناش ة؛التكنولوجيات اجلديد
النتر يف مـــــد  تواؤ  عمل ـــــا م  وعمـــــال احملـــــالـــــل الـــــدوليـــــة األخر  املعنيـــــة بـــــالعلم  ‘3’ 

ب وإســـــــــــــــ ــامــه لي ــا 2030والتكنولوجيــا واغبتكــار وم  اجل ود املبــذولــة لــدعم تن يــذ خطــة عــا  
 وتكملته  ا؛ 

كات املعنية إذكاء الوع  بل ية إةامة الشــبكات والشــراكات بني خمتلف املنتمات والشــب ‘4’ 
 باستشراف آلاق التكنولوجيا وتيسري ذلكب بالتعاون م  وصحاب املصلحة اآلخرين؛ 

وخطة عمل وديس وبابا الصـــــــــــــــادرة عن املؤمتر  2030الن وضب ول ا لروح خطة عا   ‘5’ 
ب بالتعاون الدويل يف ميدان تســـــــــــخري العلم والتكنولوجيا ألغراض (7)الدويل الثالث لتمويل التنمية

 يةب مبا يف ذلك بناء ال درات وس ل التكنولوجيا ول  وحكا  وشروط مت   علي ا؛التنم
توعية وااع  السياسات بعملية اغبتكار و ديد ال رت اخلاصة املتاحة للبلدان النامية  ‘6’ 

لالســـــــت ادة من اذا اغبتكارب م  إيالء ااتما  خات غةااات اغبتكار اجلديدة ال  ميكن ون 
 ات جديدة للبلدان النامية؛ تتيح إمكاسي

دعم اجل ود الرامية إىل بناء ال درات على واـــــــــــــــ  تكنولوجيات جديدة وتطوير ال ا م  ‘7’ 
من ا واســــــــــتخدام ما وسشــــــــــر ا يف البلدان الناميةب وغ ســــــــــيما يف وةل البلدان منوا والدول اجل رية 

 الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية؛
ليات الالزمة لتحســــــــــــني ال درات يف البلدان النامية يف جمال الطاةة املتجددةب  ديد اآل ‘8’ 

مبا يف ذلك ال درات على وا  سياسات وكذلك خطط ووستمة مرسةب وتدابري ترم  إىل  سني 
 ال درات على استيعاب تكنولوجيات الطاةة املتجددة وصياست ا وتكيي  ا م  السياق احملل ؛

اة  على تع ي  وتنشــيط الشــراكات على الصــعيد العامل  يف جماغت العمل بشــكل اســتب ‘9’ 
العلم والتكنولوجيا واغبتكار ألغراض التنمية املســـــتدامةب األمر الذي يســـــتتب  مشـــــاركة اللجنة يف 

ةســـــــيد اســـــــتشـــــــراف آلاق التكنولوجيا يف بلورة سطاق مشـــــــاري  دولية حمددة من وجل إجراء  )و(
سشــــر التكنولوجياب واختاذ مبادرات لبناء ةدرات املوارد البشــــرية يف  وث حمددة ا دفب وتطوير و 

_________________ 

 ب املرل .69/313اجلمعية العامة  ةرار (7) 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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)ب( اســـــــــتكشـــــــــاف مناذج متويل ابتكارية وموارد وخر   جماغت العلم والتكنولوجيا واغبتكار؛ و
تســـــــــــــــ م يف تع ي  ةــدرات البلــدان النــاميــة يف املشــــــــــــــــاري  واملبــادرات التعــاوسيــة يف جمــاغت العلم 

 واغبتكار؛ والتكنولوجيا
اســتكشــاف ســبل ووســا ل إجراء عمليات دولية لت ييم واســتشــراف آثار التكنولوجيا ليما  ‘10’ 

يتعل  بالتكنولوجيات ال ا مة واجلديدة والناشــــــــــ ة وآثاراا على الطاةة املتجددة والك اءات الرةميةب 
 اجلديدة؛ يف ذلك املناةشات املتعل ة بنماذج اإلدارة  اغت التنمية العلمية والتكنولوجية مبا
دعم البلدان يف ج وداا الرامية إىل  ديد اغةااات امل بلة املتعل ة باغحتياجات من  ‘11’ 

 بناء ال دراتب بوسا ل من ا العمليات اغستشرالية؛
مناةشــــــــــة واســــــــــتكشــــــــــاف مناذج متويل ابتكاريةب من ةبيل اغســــــــــتثمار املؤثرب كوســــــــــيلة  ‘12’ 

حة واملبتكرين ومصـــــــادر روس املال اغســـــــتثماري غجتذاب ج ات جديدة من وصـــــــحاب املصـــــــل
الالز   اغت العلم والتكنولوجيا وا ندســـــــــــة وإلجياد حلول مســـــــــــتندة إىل اغبتكارب بالتعاون م  

 املنتمات األخر ب حسب اغةت اء؛
 تع ي  بناء ال درات والتعاون يف جمال البحث والتطويرب بالتعاون م  املؤســـــــســـــــات ذات ‘13’ 

لي ا وكاغت األمم املتحدة املعنيةب والعمل من وجل تيسري تع ي  النتم اغبتكارية ال   الصلةب مبا
تدعم املبتكرينب وغ ســـــــــيما يف البلدان الناميةب من وجل تع ي  ج ودام الرامية إىل اإلســـــــــ ا  يف 

   ي  التنمية املستدامة؛
إلخ اةات والتحديات تولري منتد  لتبادل ةصــص النجاح وول ــل املمارســاتب وكذلك ا ‘14’ 

الر يســـــــــيةب والتعلم من ستا ة العمليات اغســـــــــتشـــــــــرالية ومناذج اغبتكار احمللية الناجحة ودراســـــــــات 
احلاغت اإللرادية والتجارب بشـــــلن تســـــخري العلم والتكنولوجيا وا ندســـــة ألغراض اغبتكارب مبا يف 

ة م  تكنولوجيــا املعلومــات ذلــك تطبي  التكنولوجيــا النــاشــــــــــــــ ــة اجلــديــدةب يف إطــار عالةــة تكــالليــ
واغتصــــــــــاغتب من وجل   ي  تنمية شــــــــــاملة ومســــــــــتدامةب وتبادل النتا ة م  مجي  كياسات األمم 
املتحدة املختصـــــةب بســـــبل من ا آلية تيســـــري التكنولوجيا ومنتدااا الذي ي ـــــم وصـــــحاب املصـــــلحة 

 التنمية املستدامة؛املتعددين املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا واغبتكار ألغراض واداف 
مواصلة ال يا  بدور سشط يف التوعية بإمكاسات إس ا  العلم والتكنولوجيا واغبتكار يف  ‘15’ 

من خالل ت دمي اإلســــــ امات ال نيةب حســــــب اغةت ــــــاءب إىل عمليات األمم  2030خطة عا  
علم والتكنولوجيا املتحدة واي اهتا ذات الصــلةب وتبادل النتا ة واملمارســات الســليمة يف جماغت ال

 واغبتكار بني الدول األع اء وغرياا؛
تســـــــــــــليط ال ـــــــــــــوء على و ية ما ت و  به اللجنة من عمل ليما يتصـــــــــــــل بتن يذ ومتابعة  ‘16’ 

جماغت تكنولوجيا املعلومات واغتصـــــــاغت والعلم والتكنولوجيا واغبتكار ذات الصـــــــلة بلاداف 
نة بت دمي ت رير يف اغســــــــــتعرااــــــــــات واغجتماعات التنمية املســــــــــتدامةب على ون ي و  ر يس اللج

املناســـــبة ال  ينتم ا ا لس اغةتصـــــادي واغجتماع  واملنتد  الســـــياســـــ  الرلي  املســـــتو  املعين 
 بالتنمية املستدامة واملنتديات األخر  ذات الصلة؛ 

اض التنمية وجلنة تع ي  وتعمي  التعاون بني اللجنة املعنية بتســـخري العلم والتكنولوجيا ألغر  ‘17’ 
واـــ  املروةب مبا يف ذلك تبادل املمارســـات الســـليمة والدروس املســـت ادة من دمة املنتور اجلنســـاين 

 يف صن  السياسات العامة يف جماغت العلم والتكنولوجيا واغبتكار وتن يذاا؛ 
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 يشجق  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية على ال يا  مبا يل : )ج( 
السع  بشكل استباة  إىل تولري التمويل من وجل توسي  سطاق استعرااات السياسات  ‘1’ 

املتعل ة بالعلم والتكنولوجيا واغبتكارب م  التلكيد على األ ية البالغة لدور تكنولوجيا املعلومات 
واغتصـــــــــــــــــاغت يف متكني بنـــاء ال ـــدرات يف جمـــاغت العلم والتكنولوجيـــا واغبتكـــار وا نـــدســـــــــــــــــة 

دام اب وتن يذ التوصــيات الصــادرة عن تلك اغســتعرااــاتب حســب اغةت ــاءب بتعاون وثي  واســتخ
 م  وكاغت األمم املتحدة واملنتمات الدولية؛ 

النتر يف جدو  إدراج عناصــــــر اغســــــتشــــــراف اغســــــ اتيج  وت ييم النتم اإليكولوجية  ‘2’ 
ولوجيا واغبتكار وتكنولوجيا الرةمية يف عمليات اســــــــــتعراض الســــــــــياســــــــــات املتعل ة بالعلم والتكن

 املعلومات واغتصاغتب بإدراج لصل خمصص  ذه املوااي  احتماغ؛ 
توســـي  إطار اغســـتعرااـــات الوطنية للســـياســـات املتعل ة بالعلم والتكنولوجيا واغبتكار  ‘3’ 

ة  ترك  على بغية إدماج واداف التنمية املســتدامةب مبا يف ذلك ال كي  بصــورة حمددة على اتباع ت 
 ةاعدة ا ر  يف تناول اغبتكار واإلدماج اغجتماع ؛

التخطيط لت دمي آخر ما يســـــــــــــــتجد من معلومات بصـــــــــــــــورة دورية عن الت د  احملرز يف  ‘4’ 
البلدان ال  وجري   ا اســــتعرااــــات للســــياســــات املتصــــلة بالعلم والتكنولوجيا واغبتكارب ودعوة 

عن املعنية بتســـــــــخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية للجنة تلك البلدان إىل ت دمي ت ارير إىل ا
 التوصيات؛  والتحديات ال  تواَجه يف تن يذ الت د  احملرز والدروس املست ادة

تشـــجي  ا لس اغســـتشـــاري لل  ـــايا اجلنســـاسية التاب  للجنة على ت دمي إســـ امات يف  ‘5’ 
ت دمي ت رير عن الت د  احملرز يف الدورات مداوغت اللجنة ووثا   ا املتصــــــــــــلة بالســــــــــــياســــــــــــاتب و 

ات املتعل ة بالعلم الســـــنوية للجنةب و ســـــني إدماج املنتور اجلنســـــاين يف اســـــتعرااـــــات الســـــياســـــ
 واغبتكار. والتكنولوجيا
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