
GE.16-07144(A) 



 اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
 التاسعة عشرةالدورة 
 2016أيار/مايو  13-9جنيف، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت3البند 

 المدن والبنى التحتية الذكية  
 تقرير األمين العام  
 تصويب  

 21بعد الفقرة  التايلاإلطار اجلديد  ُيضاف 
 م(27)تسخير نُظم االبتكار المحلية: دراسات إفرادية 

تعرتف بلدان عديدة بأمهية إشراك نُظم  اببتامار ايليمة ط ترموير معمارين املمدن ال  يمة  
  .من خالل وضن تدابري سياساتية متاينية،  ما يتجلى ط األمثلة التالية

فقد تبّنت مدينة  ونزا التانولوجية ط  ينيما رييمة تقموم علمى إنعماة  تلمة ممن ال مناعا   
 ًة من مرحلة ت مي  املعروع. املعرفية ط املدينة ابتدا

واتبعممممت الاممممامريون والوبيمممما  املت ممممدة تممممس تنظممممي  الت ممممديا  وامل ممممابقا  ط  ممممال  
 ت مي  املدن ال  ية هبدف توفري الزخ  الالزم بستثارة نُظ  اببتاار ايلية.

بفضمم   وتغلبممت بولنممدا علممى بعمما الت ممديا  املتعلقممة  عممروع التنقمم  المم    ط بممونزان 
التعاون الوثيق بني معاهد األحباث والعلوم ايليمة وأسماليا اإلرارة املرنمة، مما متنما عمن منظوممة 

  نق  عالية الافاةة ط املدينة.

__________ 

وبولنممممدا والاممممامريون و ينيمممما وبتفيمممما واململاممممة املت ممممدة لايرانيمممما العظمممممى و يرلنممممدا العمممممالية ونيجرييمممما، بلغاريمممما    م(27)
 ، م امها  ُقدمت إىل فريق املناقعة املنعقد بني الدورا  والتابن للجنة العل  والتانولوجيا.  2015
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وتضممممنت التمممدابري املفيممممدة لتعزيمممز اببتاممممار ط  مممال املمممدن ال  يممممة اإلسمممراع ط توحيممممد  
معايريها ط اململاة املت دة وإنعماة إطمار مؤس م  راعم    ما ط نيجرييما. وممن المنُمُأس الم  أثبتمت 

 فعاليتأا ط بلغاريا ربط اسرتاتيجية اببتاار ايلية ط صوفيا  نظور املدينة ال  ية. 
اخلالصة أنه ب بد إلقامة بىن حتتية ذ ية من معار ة اجملتمعا  ايلية إلجناحأا. فعلى و  

سبي  املثال، يعّد مر ز املعلوما  التنفي ية أحد ال ما  البارزة للبمىن الت تيمة ال  يمة ط جلغافما، 
  وإصدار بالتفيا، حيث يضمن تدفق املعلوما  ال  ية ويقوم بدور فائق األمهية ط إرارة األزما

الت ممم يرا  املبامممرة. ويمممنظ  املر مممز مترينممما  روريمممة لتمممدريا اجملتممممن ايلممم  علمممى طمممر  ابسمممتجابة 
  املالئمة ط حاب  الروارئ، سعياً لت قيق  ام  إمااناته.

 
    


