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 اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية 
 والعشرونالدورة الثانية 

 2019أاير/مايو  17-13جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت )ب(3البند 

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

 تقرير األمني العام  

 موجز  
مسااا ر ر يساايع تربداا  لاادور البدااو والرانولوجيااا وا لراااار ه تناااقيف ه ااالا الر  ياا   

لناء جمرمبات قادرة عدى الرايف. وتربز الورقع ما يارسيه لناء ال درة عدى الراياف مان أةياع 
حامساااع سلنسااابع نم الرنمياااع املساااردامع. ااررمباااات ال اااادرة عداااى الراياااف  اااان أا ادااااا مااان 

ترسو سقرصادات قادرة عدى تنظيو ذاهتا ملواصدع البمار اسريباب الصدمات والرايف مبها، و 
ه أوقااات األزمااات، أمااا أا سساارالاعرها ا عااالشط همياان أإلضااالرها دوا ا عاا ار سلبي ااع. 
ويؤدي البدو والرانولوجيا وا لراار دوراً حامساً خبصوص أر لُبد من اله األلباد. وقد أدت 

ا ا لراااار ايي اا  نم الرنوياان ا قرصااادي، مااا يزيااد الرانولوجيااا ال قميااع نم  اااس النااا . أماا
قدرة ا قرصادات عدى الرايف من الصدمات. وسسرالاعع الرانولوجياات ادديادة أا تيصار 
لااس الرنميااع ا قرصاااديع والرااداور البي اا . وتساارملدت البدااوت املسااربينع سملااوا نس تانولوجيااات 

مجان البياا ت لادعو البداوت. وتالا ذ ه ااالا  جديادة  را اا املرالاوعس ه أداء مهاات مان قبياار
السياق حتدايت ت نيع تربد  سلبيا ت والرانولوجياا الرماينياع األساسايع وعا ورة تاوذ  ا الر 
عناااااد اسااااارملدات البياااااا ت املارسااااابع أ نااااااء املضاااااارين البدمياااااع الااااا  يساااااااو ايهاااااا املوا ناااااوا. 

يااد املباارا واسارملدامها، سلنظاا  نم الرحادايت ا جرماعياع الناراا ع عان ذلاط اتتاب  لرول أماا
أا ال درة عدى الرايف جتسد قواعد اجرماعيع ومصاا  مرنااساع داذار اررمان. وتالا ذ أي ااً 
حتااادايت ساااوقيع ترصااار س ساااردامع وال الدياااع لدروسااان، ماااا ياااربز ح ي اااع أا الا ااا  مااان ا داااول 

مااوذا األو . وماان املسااا ر الرانولوجيااع لرماااس اررمبااات ماان الرايااف   تاازال ه م حدااع الن
ال  يسيع األذ ى ع ورة تالوي  حدول عدميع وتانولوجيع والرااريع قادرة عداى الراياف ه حاد 
ذاهتااا، نذ قااد تتتااا عدااى الربالاار أعاا ار رااديدة سررمبااات. وشراارو الر  ياا  سلرضااديد عدااى 
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 مقدمة  
اذرااارت الدةنااع املبنيااع لرساامل  البدااو والرانولوجيااا أل،اا او الرنميااع، ه دورهتااا ا اديااع  -1

، موعوط دور البدو والرانولوجياا وا لرااار ه 2018والبض ين املب ودة ه جنيف ه أاير/مايو 
ملااوا نس ه النضااا  لناااء جمرمبااات  ديااع قااادرة عدااى الرايااف، خااا ه ذلااط ماان ذااشل مضااارأع ا

البدمااا ، ليااااوا أحاااد املوعاااوعس الدااالين سااايحظياا سألولوياااع ه اجرمااااط الياااتة الياصااادع لاااس 
 . 2019-2018الدورتس 

أااااإلوا   17نم  15وع ااادت أماإلاااع الدةناااع اجرمااااط ا يااا  لاااس الااادورتس ه الياااتة مااان  -2
، ه ايينا، لغ و املسااةع ه حتساس اهاو االا املوعاوط ومسااعدة الدةناع ه 2019ال اين/يناي  

مداو هتا ذشل دورهتاا ال اإلياع والبضا ين. ويسارند االا الر  يا  نم ورقاع ال  اااي الا  أعادهتا أماإلاع 
، واساارنراجات ا ياا  املناقضااع، ودراسااات ا ااا ت ال ال يااع املساار اة ماان أع اااء الدةنااع (1)ةنااعالد

 واملؤليات ذات الصدع ومصادر أذ ى. 

 السياق -أوبا  
 أثر الصدماد ب التنمية املستدامة -أل  

يرأ   النا  ه مجين أحنااء الباااب سلصادمات  اول الوقات، مان األزماات ا قرصااديع نم  -3
وارئ الصاااحيع، ومااان الصااا اعات ا جرماعياااع وا ااا وب نم الااااوار  النامجاااع عااان األذالاااار الالااا

الالبيبياع. وعداى ساابير امل اال، ال ا  ش ا األرااملاص لريضا  أما او م اار الااول ا وا يبااو . وه 
، أ ا ت الااوار  7120. وه عاات (2)رملص إلريةاع الصا اعات 180 000، توه 2016عات 

 337مديااوا رااملص، وتسااببت ه ذسااا   وأعاا ار جاااوزت قيمرهااا  95الالبيبيااع ه أأ اا  ماان 
لدااااداً  143مديااااوا رااااملص ه  30.6. وراااا دت الصاااا اعات والاااااوار  (3)مديااااار دو ر أم يااااا 

وتسااااببت صاااادمراا اقرصاااااديراا واساااابرا النالاااااق ه الساااانوات األذاااا ة، أو مااااا أزمااااع  .(4)اً ونقديماااا
واثإليهماا أزماع نعاادة تساويع األسابار الباملياع  2012-2010الديوا السياديع األوروليع ه اليتة 

، ه تبااا ؤ اقرصااادي أ اا  ه ااا ص البماار وه قاادرة 2016-2014لدساادن األساساايع ه اليااتة 
 . (5)حاومات أ  ة عدى حتسس نمااإليع ا صول عدى اخلدمات البامع، خا ايها الصحع والربديو

__________ 

 اجرمااط ا يا  املناقضاع املب اود لاس الادورتسميان ا  شط عداى ورقاع ال  اااي ومجيان البا وو وا ساهامات امل دماع نم  (1)
 https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid =2026واملالأورة ه االا الر  يا  ه الصايحع الضابايع 

(accessed 15 February 2019).  

(2) World Health Organization (WHO), 2018, World Health Statistics 2018: Monitoring Health for 

the [Sustainable Development Goals] SDGs, Geneva. 

حسااااست األوإلارااااد س ساااارناد نم قاعااادة ليااااا ت حاااا ت الالاااوارئ الرالبااااع مل أاااز البحااااو  املربد اااع لوس يااااات  (3)
 15)ا داااان عديهااااا ه  www.emdat.beر ، جامبااااع لوااااااا الاا وليايااااع. مراحااااع ه الصاااايحع الضاااابايع  الاااااوا

 (. 2019ربا /ارباي  
(4) Internal Displacement Monitoring Centre, 2018, GRID 2018: Global Report on Internal Displacement, 

Norwegian Refugee Council. 

 (.E.18.II.C.2)إليويورا، رقو املبيبات  2018ا الع والروقبات ا قرصاديع ه البااب لبات ، 2018األمو املرحدة،  (5)

https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid%20=2026
http://www.emdat.be/
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وعااشوة عدااى ذلااط أإلضااأ الااتال  ا قرصااادي البااامل  هتدياادات مرزاياادة الرب يااد يصاابا  -4
الرنبؤ هبا أأ   اأأ  . وتؤدي الاوار  النامجع عن األذالار الالبيبيع نم تبالر سدسادع ا ماداد، 
مااااا يي اااا  ه أحياااااا أ اااا ة نم أعاااا ار واساااابع النالاااااق وذسااااا   اقرصاااااديع ميااااان أا  رااااد عاااارب 

قرصاااادات. وياماان أحاااد الرهديااادات املب اادة األذااا ى ه ذالاا  حااادو  أاااوار  ال الاعااات وا 
تانولوجيااع  مجااع عاان أذالااار  بيبيااع، م اار أار ااع  الااع اوأوراايما دايرضاا  النوويااع، الاا  تسااببت 

 .(6)2011شذار/مار   11ايها سألسا  املوجع املديع ال  أع بت زلزال تواوأو ه 
رمباات والبداداا عداى الراياف أةياع سلغاع ه تنييال للا يارس  لناء قادرة الضابوب وار -5

 وحت ي  أاداا الرنميع املسردامع. 2030ذالع الرنميع املسردامع لبات 

 القدرة للي التكي ، واحلد من املخاطر، والتنمية املستدامة -ابت 
اسااارملدت ه نعاااداد اااالا الر  يااا  تب ياااف ال ااادرة عداااى الراياااف املنسااا  ه ن اااار األماااو  -6

ة. وأقااا ت اااالا الرب ياااف الدةناااع ال ايباااع املساااروى املبنياااع لاااربام  جمدااا  ال  سااااء الرنيياااليس املرحاااد
املبين سلرنسي ، أةزء من ن ار األمو املرحدة الرحديد  لدمملاا   وال ادرة عداى الراياف. ويانص 

ال ش ااس ااالا الرب يااف الااوارد ه ت  ياا  الدةنااع ال ايبااع املسااروى املبنيااع سلااربام  عاان دورهتااا ال البااع و 
عداااى أا ال ااادرة عداااى الراياااف اااا   ألقااادرة األاااا اد واألسااا  املبيضااايع واررمباااات ا دياااع واملااادا 
واملؤسسات والنظو واررمبات عداى الوقاياع وامل اوماع وا مرصااص والراياف وا سارةالع والربااه 

ساروى م باول إبجياليع وأياءة واباليع عند مواجهع  ا يع واسبع مان اململاا  ، مان ا يااى عداى م
ماان األداء وماان دوا املسااا  سلااااق الالويدااع األجاار لدرنميااع املسااردامع والسااشت واألماان وح ااوق 

 .(7)ا إلساا وال ااه لدةمينأل
والتأياز عداى قاادرة اررمباات عدااى الراياف ي ان أا اداااا الالين يرصاا اوا عامن إلالاااق  -7

إليوذاا ه مااإلع  وريع، عدى أا تؤذل ه ا عربار عشقاهتو ا جرماعيع وأإلضالرهو ا قرصااديع، 
. وسلنظااااا  نم األلبااااااد ال ش اااااع لدرنمياااااع (8)نم جاإلاااااا األصاااااول وا ياأااااار األساسااااايع املراحاااااع  اااااو

مع، اإا اررمن ال ادر عدى الرايف او جمرمن يربن تنظيماً اجرماعياً ميان سل ادر الاااه املسردا
أا اده من حتسس قدرهتو عدى اسريباب الصدمات والرايف مبها. وجياا أا يااوا  الا اررمان 
اقرصاااد مرنااوط يساارالين الرايااف ماان الرغاا ات ه الظاا وا وتنظاايو ذاتااه ملواصاادع البماار ه أوقااات 

 مات وا عالشط أبإلضالره دوا ن اق ع ر سلبي ع. األز 
ومااان ا عرباااارات املهماااع ه لنااااء قااادرة اررمباااات عداااى الراياااف مضاااارأرها الاامداااع ه  -8

الرااادذشت واملضاااارين وا ساااتاتيةيات منااال البداياااع. وجياااا تضاااةين ا لرااازات واملضاااارأع لرمااااس 
 اررمبات من البمر لس عع ونجياد حدول ملضاأدها. 

__________ 

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

  (.2019ربا /ارباي   21)ا دن عديه ه 

(7) CEB/2017/6 25، الصيحع. 

(8) International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), 2012, Characteristics of 

a Safe and Resilient Community (Geneva) . 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/technological-accidents-triggered-natural-disasters
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 دور العلم والتكنولوجيا واببتكار فيما يتصل ابلقدرة للي التكي : إطار حتليلي  -جيم 
يسااو البدو والرانولوجيا وا لراار ه ال درة عدى الرايف مان ذاشل   ااس األاا اد،  -9

خن ايهو أعبف النا ، ومنحهو ا صع الرببا  عان شرا هاوت وتوساين إلالااق ا صاول عداى الربدايو 
والرماااس ماان رصااد اململااا   البي يااعت ورلاا  األااا ادت وتيساا  وعاان إلظااو ا إلاالار املبااا .  والصااحعت

وحياااا ا ا لراااااار الرنوياااان ا قرصااااادي، مااااا يراااايص لشقرصااااادات الرايااااف ماااان الصاااادمات وحت ياااا  
ا زداار. وحيم  ا لراار ا ياأر األساسيع من اليضر والاثر السادبيع عداى اررمباات. وعاشوة 

ااااان لدرانولوجيااااات اددياااادة واملنرةااااات واخلاااادمات املبرااااا ة أا تيصاااار الرنميااااع عدااااى ذلااااط، مي
 ا قرصاديع عن الرداور البي  ، ما يسهو ه تبزيز ا سردامع البي يع. 

 ولريس  نج اء مناقضع م أزة، يرناول الا الر  ي  ادواإلا ال  يسيع الراليع   -10
لسااا ين مساااارات جديااادة لبنااااء قااادرة الرانولوجياااا  ييااارص الرالاااور الرانولاااوج  ا )أ( 

اررمبااات عدااى الرايااف. ونذ يساادو ااالا الر  ياا  أبةيااع الرانولوجيااات الر ديديااع، اهااو ي أااز عدااى 
 الرانولوجيات ادديدة اداازة لدرسوي  لغيع نل از الرالورات األذ ة والي ص املسرةدةت 

عدااى الرايااف. ويساادو تسااااو لردااف امليااادين البدميااع ه لناااء جمرمبااات قااادرة  )ب( 
ااااالا الر  ياااا  لاااالاا الواقاااان، م أاااازاً عدااااى اساااارملدات املبااااارا األصااااديع واألساااااليا اددياااادة  اااا  

 املوا نس عدى املساةع واملضارأع ه البح  البدم  من أجر اأرساب ال درة عدى الرايفت 
ة ا لراااار  ير اامن الر  ياا  مناقضااع لاانظو عمديااع ا لراااار الاا  تسااااو ه قاادر  )ا( 

اررمبات عدى الرايف، وملا أاتحره الرانولوجيات ال قميع من هن  جديدة ه ا لراار من أجر 
 ال درة عدى الرايف. 

 تسخري التكنولوجيا لبنات ةدرة اجملتمعاد للي التكي   -اثنياا  
 بنات القدرة ابجتمالية للي التكي  -أل  
 ةاحلد من أوجه الضع  وبنات القدرة للي اجملاهب -1 

يياااقو إل ااص نمااإليااع ا صااول عدااى ذاادمات الصااحع والربداايو أوجااه ال اابف. وه ااالا  -11
اخلصاااوص، تيسااا  تانولوجياااات املبدوماااات وا تصاااا ت ا دي اااع، م ااار الرانولوجياااات السااااتديع 
وا مولاع، نمااإليااع ا صااول عدااى ذاادمات ال عايااع الصااحيع عاان   ياا  الرالبيااا ماان لبااد، ليا اادة 

ت ال ييياع والنا ياع. أاللط تساااو الد احاات ادديادة واساتاتيةيات ماااحاع ا ات منها اررمبا
تيضاا  األماا او، م اار ا يبااو  ه زايدة قاادرة اررماان عدااى الرايااف. وتساارملدت الالااا  ات املساا ة 

 . (9)لش  يار  يصال الد احات والدوازت الالبيع نم املنا   ال يييع ه البدداا الناميع
__________ 

 Rwanda Biomedical Centre, 2016, Rwanda launches the first drone medicalعداى سابير امل اال اإلظا   (9)

deliveries project, 14 October. Available at www.rbc.gov.rw/IMG/pdf/press_release_medical_ 

drones_deliveries.pdf (accessed 15 February 2019); and Rosen JW, 2017, Zipline’s ambitious 

medical drone delivery in Africa, [Massachusetts Institute of Technology] MIT Technology 

Review, 8 June. Available at www.technologyreview.com/s/608034/blood-from-the-sky-ziplines-

ambitious-medical-drone-delivery-in-africa/  (. 2019ربا /ارباي   15)ا دن عديه ه 

http://www.rbc.gov.rw/IMG/pdf/press_release_medical_drones_deliveries.pdf
http://www.rbc.gov.rw/IMG/pdf/press_release_medical_drones_deliveries.pdf
http://www.rbc.gov.rw/IMG/pdf/press_release_medical_drones_deliveries.pdf
http://www.rbc.gov.rw/IMG/pdf/press_release_medical_drones_deliveries.pdf
http://www.technologyreview.com/s/608034/blood-from-the-sky-ziplines-ambitious-medical-drone-delivery-in-africa/
http://www.technologyreview.com/s/608034/blood-from-the-sky-ziplines-ambitious-medical-drone-delivery-in-africa/
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ا واسااايا واألجهااازة الدوحياااع وا واتاااف اللأياااع مااان الاااربدو ا لااااتوين  ومياااان اسااارملدات -12
ويراايص نمااإليااع الوصااول نم املبدومااات املهمااع ه الوقاات املناسااا، ايحساان لااللط ال اادرة عدااى 
جماهبع الصدمات. وعدى سبير امل اال  تادعو تالبي اات األجهازة ا مولاع جهاود الربدايو ال امياع نم 

ا لدااوار  وجماهبرهاا والربااه منهاات وتسارملدت ا واتاف ا مولاع لرساةير لناء ال درة عداى الرأاا
ولاا  ايااديواات عاارب وسااا   الرواصاار ا جرماااع ، وعاا و الالاا ق الاا  ميااان هبااا ألااا اد اررماان 
ا دااااا  لنااااااء قااااادراهتوت لينماااااا تساااااربمر األلبااااااب ال قمياااااع ه تااااادريبات ا سااااارةالع نم الالاااااوارئ 

 ليع. سسرملدات ا اأاة ا اسو 

 تقييم املخاطر ورصدها وإدارهتا -2 
يسااااردزت ا ااااد ماااان اململااااا   قاااادرة عدااااى ت ياااايو تدااااط اململااااا   ورصااااداا. وتاماااار أجهاااازة  -13

ا سرضبار اململصصع واملنملي ع الراديع وامليروحع املصدر رباات ال صد )م ايي  مناسيا ميااه 
مضا وط ي اوت املرالوعاوا اياه لتأياا األهنار وأجهزة تسةير الز زل م شً(. ومان األم داع عداى ذلاط 

. (10)م ايي  ذاتياع الصانن ذاارا لياوهتو لرولياد البياا ت وإل دهاا هبادا حتادي  ذا ا   الغباار النااعو
وي ااادت املوا ناااوا أي ااااً مبدوماااات مسااارمدة مااان جمموعاااع مااان املصاااادر، تبااا ا عمومااااً سملبدوماااات 

مر ذرمااً زمنيااً ومااإليااً وحتادي ات عداى ادغ اايع امل دمع  وعاً، وذلط ه رار صور اوتو، اايع حت
وساااا   الرواصااار ا جرمااااع . ومياااان أي ااااً اسااارملدات ا واتاااف اللأياااع املااازودة أبجهااازة ا سرضااابار 

 )م ر الاام ات وم ايي  الرسارط وامليا واو ت( أل، او ال صد وامل اقبع البدميع. 
البي ااااا  اسااااارملدات الساااااواتر ونعاااااااع نم أجهااااازة ا سرضااااابار املوقبياااااع، يرالداااااا ال صاااااد  -14

والالا  ات لش  يار لشسرضبار من لبد. وتارس  الرانولوجياات السااتديع أةياع حامساع لدرأااا 
لداوار  وا سرةالع نم الالوارئ. وما ار ت تادياع الساواتر الصاغ ة ا ةاو تتاجان، ماا شيا  

ذلااط ماا ًش أل،اا او رصاااد تاديااع الرالبي ااات الاا  تسااارملدت الصااور الساااتديع الباليااع ا سااارباإلع، و 
اساااارملدات األراعاااا  والرملالااااي  ا  اااا ي. وتااااوا  الالااااا  ات لااااش  يااااار ذياااااراً ماااانملي  الراديااااع 
لشسرضاابار ماان لبااد، وميااان إلضاا  اااله األجهاازة ه رصااد اساارملدات األراعاا  واملسااص الساا ين ه 

در، الا  حا ت الالوارئ، وذلط ما ًش س قاتاا مان مناال  املبدوماات املسارمدة مان جمموعاع مصاا
 تريص وسو األاشت املبار ة املصورة سسرملدات  ا  ات لش  يار ه أ ناء الاوار . 

وتساارملدت املبدومااات املساارمدة ماان جمموعااع مصااادر أي اااً لوعاان ذاا ا   رقميااع لر ياايو  -15
( الراالن لوأالاع YouthMappersاململا  . وتضمر األم دع ه الا اخلصوص مض وط يو  مال   )

، واااو رااباع جامبيااع دوليااع ت اان ذاا ا   أل،اا او لناااء ال اادرة (11)حاادة لدرباااوا الاادو األمااو املر
عدااااى الرايااااف سساااارحدا  واساااارملدات ليااااا ت جغ اايااااع ميروحااااع، ومضاااا وط أوميااااوإلي  مااااال  

(Maps Community)(12) (13)واو مبادرة توا  ذدمات لوعن اخل ا   ت وت عدى املضارأع . 
اررمبااات عدااى الرايااف وجااود إلظااو  ديااع ل إلاالار املبااا  وماان البناصاا  ا امسااع ل اادرة  -16

تاااوا م تبالااع سلاانظو الو نيااع. وعدااى ساابير امل ااال، تباا  الساادالات ا ديااع، ه الااو ايت املرحاادة 
__________ 

 (. 2019ربا /ارباي   15)ا دن عديه ه  /https://luftdaten.info/en/home-enاإلظ   (10)

 (. 2019ربا /ارباي   15ه )ا دن عديه  /www.youthmappers.orgاإلظ   (11)

 (. 2019ربا /ارباي   15)ا دن عديه ه  https://communitymaps.org.uk/welcomeاإلظ   (12)

 (. 2019ربا /ارباي   15عديه ه  )ا دن /http://mappingforchange.org.ukاإلظ   (13)

https://luftdaten.info/en/home-en/
http://www.youthmappers.org/
https://communitymaps.org.uk/welcome
http://mappingforchange.org.uk/
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األم يايااااع، نإلاااالارات الالااااوارئ الااااواردة ماااان إلظااااات ا إلاااالار والرنبيااااه البااااات املرااماااار الرااااالن لدوأالااااع 
ترايص الرانولوجياات ا مولاع نمااا ت جديادة ل إلالار املباا . وعداى الييدراليع  دارة الالوارئ. و 

سااابير امل اااال، يسااارملدت الباااامدوا ه قالااااط الصاااحع ا واتاااف ا مولاااع  رساااال ت ااااري  نم قاعااادة 
البيا ت ال  يسيع لدرماس من أضف الظا وا الصاحيع الساا دة ه حاا ت الالاوارئ، وذلاط ه 

 . (14) اقبع ايما لبد الالوارئ والاوار  ال صوىألن ار إلظات ا إللار املبا  أللدم

 ابستجابة إىل حابد الطوارئ -3 
ت ر ااا  ا سااارةالع نم حاااا ت الالاااوارئ تواصاااشً ه الوقااات املناساااا أل،ااا او الرنساااي   -17

والبمااار، وتاااوا  الرانولوجياااا ا مولاااع حداااو ً جديااادة ه اااالا الصااادد. وعداااى سااابير امل اااال، مياااان 
لدبامدس ه جمال ا إل اذ وا ،ا ع اسرملدات ا واتاف ا مولاع أو ألأجهازة الروجياه املوصاولع سملشلا أل 

رضااااير راااباع  دياااع   سااادايع ه أ نااااء الالاااوارئ. وتسااارملدت الرانولوجياااا ا مولاااع أي ااااً  جااا اء ل
دراساااات اسر صاااا يع تياعدياااع لباااد الااااوار  هبااادا حتدياااد األعااا ار أو ت يااايو ا حرياجاااات. ومااان 

 . (15)األم دع عدى ذلط مض وط حتدير أوجه ال بف وحتديد موا نه الرالن لرب م  األ،ليع البامل 
وه أ ناااااء الاااااوار ، يدةااااأ املوا نااااوا أأ ااااا  اااااأأ   نم وسااااا   الرواصاااار ا جرمااااااع   -18

 لرمااا  املبدوماااات وتباد اااا. وتسااارملدت الوأاااا ت ا ديااع وساااا   الرواصااار ا جرمااااع   رااا اا 
أا اد اررمن لوصايهو لاربين ومسارةيبس ه اخلا  األول. ويُنضا  االا الانه  وعيااً مضاتأاً ويدازت 

 نس لزايدة ال درة عدى الرايف. وت صد الوأا ت واملنظمات ،  ا اوميع وسا   الرواصار املوا
ا جرمااااااع   دراا األوعااااااط الساااااا دة، خاااااا ايهاااااا أراااااا  ا حرياجاااااات املدحاااااع واملاااااوارد املراحاااااع 

 وا سرةاست املنيلة. 
ع ه حااا ت وميااان لرحداايشت البيااا ت والبيااا ت ال ااملمع أا تاادعو أي اااً ا ساارةال -19

الالوارئ. وعدى سبير امل ال، اسارملدمت وزارة الصاحع األو،ندياع، أ نااء تيضا  ا ماى الريفييياع ه 
. وأظها ت دراساات (16)أو،ندا، تالبي اات ذا ا   البياا ت لروزيان األدوياع وتبب اع األا قاع الصاحيع

ع وارهولاع املصادر لضأا الض اأع من مضاغد  األجهازة ا مولاع أا لياا ت ا واتاف ا مولاع ارمبا
ميان أا تسرملدت  ج اء ت ييو س ين لدرن شت الساااإليع ه أع ااب الالاوارئ، ومان ح لرحساس 

. وتسرملدت ليا ت املبامشت املاليع لرحسس اهو قدرة الضبوب عدى الرايف (17)ندارة الاوار 
ان أا ت رد ا سرةالع ولر دي  اخلسا   ا قرصاديع ا ديع النامجع عن الاار ع، وا  مبدومات مي

أمااااا أا حتداااايشت البيااااا ت والبيااااا ت ال ااااملمع تزيااااد اباليااااع .  (18)ا اداااااع ه حااااا ت الالااااوارئ
__________ 

 15)ا دااااااااااان عديااااااااااااه ه  /www.wpro.who.int/philippines/areas/emergencies_disasters/speed/enاإلظااااااااااا   (14)
 (. 2019ربا /ارباي  

 27)ا داااان عدياااااه ه  www.wfp.org/content/2016-mobile-vulnerability-analysis-mapping-mvamاإلظاااا   (15)
 (.2018ربا /ارباي  

(16) United Nations Global Pulse, WHO and Uganda, Ministry of Health, 2015, Data visualisation and 

interactive mapping to support response to disease outbreak, Project Series No. 20. 

(17) United Nations Global Pulse and World Food Programme (WFP), 2014, Using mobile phone 

activity for disaster management during floods, Project Series, No. 2. 

(18) United Nations Global Pulse and WFP, 2016, Using financial transaction data to measure 

economic resilience to natural disasters, Project Series, No. 24. 

http://www.wpro.who.int/philippines/areas/emergencies_disasters/speed/en/
http://www.wfp.org/content/2016-mobile-vulnerability-analysis-mapping-mvam
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املساعدة امل دمع نم اررمبات ا ديع. ومن األم دع ه الا اخلصوص إلظات لوحات املرالبع الراالن 
صااابيد الباااامل   ررااااد ملنظماااع الصاااحع الباملياااع، الااالي ي صاااد حاااا ت الالاااوارئ الصاااحيع عداااى ال
، وتيضا  وسء 2018ا ج اءات )تيض  ا و  ا يبو  ه مجهوريع الاوإلغو الدمي  ا ياع ه عاات 

 .(19)الاول ا ه زمبالوي ه البات ذاته م ًش(

 بنات القدرة ابةتصادية للي التكي  -ابت 
 زايدة الفرص ابةتصادية وتنويع ابةتصاد -1 

يضاار تنوياان ا قرصااد اسااتاتيةيع رااا بع عناد السااب  نم لناااء ال ادرة ا قرصاااديع عدااى  -20
الراياف. وينالبا  ذلااط لصايع ذاصاع ه اررمبااات الا  حترااا نم ندارة الر دبااات ه واا ة املااوارد 
والنضا  ا قرصادي، م ر اررمبات ال يييع وتدط ال ا مع عداى الساياحع والصايد السااحد . لياد 

لرنوياان ا قرصااادي مااا زال يضااار حتاادايً لشقرصااادات األا اا  الاا  ترسااو س ياااو مسااروايت أا ا
ال اادرة ا إلراجيااع. وه اررمبااات األأ اا  ت اادماً ماان الناحيااع الرانولوجيااع، الاا  يرااوا  ايهااا الاا ل  
لضاااباع ا إلتإلااات ذات النالااااق البااا ي  وتانولوجياااات املبدوماااات وا تصاااا ت ا دي اااع، مياااان 

نولوجيااات اددياادة )م اار الاالأاء ا صااالناع  والبيااا ت ال ااملمع والالباعااع ال ش يااع األلباااد( لدرا
أا  ان من تالوي  قالاعات جديدة. وميان أا ياوا الرنوين ا قرصادي أي اً  جتاً عن الراار 
ه الدرايااااع واألساااااليا وا جاااا اءات وال واعااااد واألإلظمااااع. وعدااااى ساااابير امل ااااال، ميااااان أا تااااؤدي 

ات ال واعااد ا جرماعيااع ال اميااع نم تيساا  حصااول النساااء عدااى املااوارد ا إلراجيااع نم نإلضاااء تغياا  
 مضارين جتاريع جديدة. 

 (20)الوصول إىل اهلياكل األساسية للطاةة وابتصابد -2 
نا الوصاول نم ا ياأار األساسايع، م ار الاهاا سء وا تصاا ت، أما    ،ام عناه لرنميااع  -21

هتا عداى الرايااف. ومياان لدرانولوجياات ادديادة أا تااوا  حاًش لاديًش لشساار مار اررمباات وقادر 
اااان الر اااادت الرانولااااوج  الساااا ين و يااااي   املادااااف ه تدااااط ا ياأاااار. وعدااااى ساااابير امل ااااال، مايف
الرااليف لب  البدداا الناميع،   سيما ه أا ي يا وشسيا، من  ال  ا ياأر األساسيع لدملالو  

، أاإلات 2017وا إلر ال مبارا ة نم ا تصاا ت ا مولاع ال قمياع. و داول عاات  األرعيع الرما ديع
عدة لدداا من ال  اتسمت ه أوا ر الب د األول من األلييع س ياو مسروايت تغدغار ا واتاف 

ارتاأات ه ذدمات ا واتف  108.9ال الرع وا مولع قد جاوزت املروس  البامل  اللي يبادل 
 .(21)ساأن 100 ا مولع لار

وتضمر األم دع ال  جتسد قدرة الرانولوجيات ادديدة عدى توسين إلالاق ا صول عدى  -22
الاهااا سء تالاااوي ا إلظاااو الالاقاااع املرةاااددة الشم أزياااع. ويظهااا  حتديااار قاااا و عداااى البياااا ت ادغ ااياااع 

يع سلنسابع نم املااإليع أا مزي  تانولوجيات الالاقع الر ديديع واملرةددة األجدى من حي  الراد
__________ 

 مساةع من منظمع الصحع البامليع. (19)
(20) Based on UNCTAD, 2018, Leapfrogging: look before you leap, December, UNCTAD Policy 

Brief No. 71 (UNCTAD/PRESS/PB/2018/8). Available at https://unctad.org/en/Publications 

Library/presspb2018d8_en.pdf. 
 حساست األوإلاراد س سرناد نم ليا ت مسر اة من ا حتاد الدو  لشتصا ت. (21)
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عدة لدداا تسبى نم جدا الاه سء نم مجين األس  املبيضيع ه منال ع أا ي يا جنوب الصاح اء 
يرةسااااد ه حداااول مااان ذااااارا الضاااباع أو قا ماااع عدااااى الضاااباات املصااااغ ة  2030 داااول عاااات 

 .(22)سسرملدات الالاقع الضبايع اليولالاعو يع

 تعميم اخلدماد املالية ومتويل املخاطر -3 
يامن أحد البناص  ا امسع لدمةرمن ال ادر عدى الرايف ه قدرة أاا اده عداى الربامار  -23

ماان عاادت الي ااس املااا . ور،ااو أا اخلاادمات املاليااع تسااهر اااله البمديااع، تظاار الا اا  ماان املنااا   
مولاع ال يييع والنا يع والي ات ال بييع من وصع اخلدماع. لياد أا ا سا اط ه اعرمااد الرانولوجياا ا 

مهااد الساابير لرااوا  ذاادمات مبرااا ة ه جمااال الرانولوجيااا املاليااع،   ساايما ه أا ي يااا، م اار إلظااات 
M-Pesa  لدمبااامشت املصاا ايع سألجهاازة ا مولااع، مااا ي ااتا لرببااات مهمااع عدااى تبماايو اخلاادمات

الاالين  املاليااع. ابدااى ساابير امل ااال، تسااةر لدااداا ه أا ي يااا جنااوب الصااح اء أعدااى إلسااا الابااار
ه  4، م ارإلاااع لنسااابع 2017ه املا اااع ه عاااات  21ميردااااوا حسااااست إل دياااع مرن داااع، نذ لدغااات 

 .(23)املا ع وا  النسبع البامليع
واسرياد املزارعوا ه لدداا ترسو لن ص تالور أسواقها املاليع الزراعيع مان الرااارات م ار  -24

الراااأمس ال اااا و عداااى املؤرااا ات، تسااارند الراااأمس املنااااذ  ال اااا و عداااى املؤرااا ات. وه ن اااار إلظاااو 
املداوعات نم مؤرا  موعاوع ، م ار قياساات أمياات األمالاار، وااو مؤرا  يناوب عان ذساا   
ا اصااااير أو املواراااا . وتساااارملدت راااا أات الرااااأمس الصااااور الساااااتديع والنماااااذا ا اسااااوليع لوعاااان 

لرااأمس ال ا مااع عدااى مؤراا ات تساارند نليهااا املااداوعات. وماان ذلااط،   ياازال اسااريباب لالالااات ا
. ويبازى ذلاط نم أماور منهاا ساوء (24)املؤر ات عبيياً ه البدداا الناميع، ر،او اوا اداا الواعاحع

اهو الرأمس عدى ا اصير الزراعيع، والبةز عن دان أقساا  الراأمس، واضار النمااذا الساال ع ه 
 ت دي  اململا   عدى النحو السديو.

 التكي  بنات القدرة البيئية للي -جيم 
مياااان اسااارملدات الرانولوجياااا ل صااااد الااانظو ا ياولوجياااع الربيااااع والبح ياااع. وعداااى ساااابير  -25

امل ااال، تساارملدت البيااا ت الااااااساتديع وذوارزميااات الااربدو ال  لررباان الرغياا ات ه الغالاااء ا  جاا  
اذاايص قالاان وأ ااااع الظدااع. وميااان اساارملدات الاالأاء الصااناع  لدرح اا  ماان املبدومااات املربد ااع لت 

األرةار س عرماد عدى البيا ت الا  توا ااا إلظاو اخلا ا   ادغ ااياع املااإلياع ل صاد األإلضاالع ،ا  
ال اإلوإليع. وتسرملدت الالا  ات لش  يار ه تالبي ات مرنوعع  دارة املوارد واألراعا ، خاا ه ذلاط 

اعا  وعامها. وتسارملدت ال صد الدينام   سرملدات األراع  ونإليااذ قاواإلس األراعا  وتنمياع األر 
الرانولوجيااا ادغ اايااع املااإليااع ه األجهاازة اددياادة لشسرضاابار ماان لُبااد ل يااا  ماااو ت الاادورة 

__________ 

 األوإلارااااااااد س سااااااارناد نم لياااااااا ت مسااااااار اة مااااااان األماااااااو املرحااااااادة مراحاااااااع ه الصااااااايحع الضااااااابايع حسااااااااست  (22)
https://un-modelling.github.io/electrification-paths-presentation/  (.2019ي  ربا /اربا 20)ا دن عديه ه 

(23) Demirgüç-Kunt A, Klapper L, Singer D, Ansar S and Hess J, 2018, The Global Findex Database 

2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution, World Bank Group, Washington, 

D.C., pp. xi and 19. 
 ,Skees JR, 2008, Innovations in index insurance for the poor in lower income countriesاإلظا  (24)

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

https://un-modelling.github.io/electrification-paths-presentation/
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املا ياااااع، واألدوات امليداإلياااااع ال ا ماااااع لشسرضااااابار األرعااااا ، والنمااااااذا ا سااااااليع لااااادم  البياااااا ت 
 ومات ادغ اايع. وحساهبا، ولواست مبدومات املياه ال ا مع عدى النظو الضبايع لدمبد

وتراايص تانولوجيااا املبدومااات وا تصااا ت ا دي ااع ا صاااً جدياادة لدمنرةااات واخلاادمات  -26
املرملصصااع املبرااا ة، م اار السااياحع ال ا مااع عدااى الالبيبااع، الاا  تباازز تياااعًش مرااواز ً ماان الالبيبااع، 

ماااات وا تصاااا ت أا وعداااى سااابير امل اااال، مياااان لدرالبي اااات ادغ ااياااع املااإلياااع لرانولوجياااا املبدو 
تااادعو الساااياحع ال ا ماااع عداااى الالبيباااع لريسااا  األإلضاااالع اخلارجياااع امل اعياااع لدبي اااع م ااار الرنااازه عداااى 
األقادات ورأاوب الاادراجات ادبدياع ورايعااع الاااإليوإلين . وعاادة مااا حترااا ال الاعااات امل اعياع لدبي ااع 

وة عدااى ذلااط،   لااد ماان لناااء نم قاادر ماان املبااارا أأاارب  ااا حتراجااه ال الاعااات الر ديديااعت وعااش
 قدرة أا اد اررمبات ا ديع  ر اأها لصورة جمديع. 

 خصائص احللول التكنولوجية -دال 
ترسااااو ا دااااول اليبالااااع لبناااااء جمرمبااااات قااااادرة عدااااى الرايااااف سساااارملدات الرانولوجيااااات  -27

  (25)ادديدة اداازة لدرسوي  لبدة ذصا ص مضتأع، اه 
ااااا دول وجيهاااع ومييااادة قبااار حاااا ت الالاااوارئ وه أ نا هاااا  مربااادد األ،ااا او  )أ( 

ولبااداا وأااللط ه ا ياااة اليوميااع. وتضاامر األم دااع ه ااالا اخلصااوص ا واتااف ا مولااع وا واتااف 
اللأيع ال  تسرملدت ه  ا يع من ا دول، من ت ييو لا   الاوار  ورصداا نم ا سارةالع نم 

 ا تحا ت الالوارئ وإلظو ا إللار املب
سااهدع الااربدو وا ساارملدات  اااش حاجااع ماا ًش نم تاادريا رمساا  عدااى اساارملدات  )ب( 

وسا   الرواصر ا جرماع ، ما جيبدها مييدة لشسرةالع نم الالاوارئ. وسمل ار، ُلسيفاالت اياأار 
تضغير وليا ت الالا  ات لش  ياار الا  تسارملدت ه ا سرضابار مان لُباد، ماا أاتذ لغا  البدمااء 

 عمديات املسص ادويتنج اء 
قالدااع لدروساان  نذ ينبغاا   ااا أا تنمااو لردبيااع الالدااا. اوسااا   الرواصاار ا جرماااع   )ا( 

 املسرملدمع لشسرةالع نم الالوارئ تريص إلالاقاً واسباً و ان أي ا د من الوصول نم مجهور أب ت
دياع مراحاع مريس ة وم بولع الراديع  ا د ،دت ا واتف ا مولع املنملي اع الرا )د( 

ل ااادر أأااارب ه ساااياق ا سااارةالع نم الالاااوارئ. وترساااو الالاااا  ات لاااش  ياااار لراااااليف تضاااغيديع 
منملي ااع، مااا يراايص نجاا اء عمديااات أأ اا  تااوات ا، وتااوا  تغاليااع مااإليااع أأاارب، و  حتراااا نم إل ااا  

 .(26)ت أيا، وميان إلض اا لس عع
نولوجيااااا املبدومااااات وا تصااااا ت وينباااان الا اااا  ماااان ذصااااا ص ا دااااول الرانولوجيااااع ماااان تا -28

وا ماااا ت الاا  تريحهااا لواسااالع ال قمنااع وا تصااال. وقااد أدت  يي ااات تاديااع اااله الرانولوجيااات 
 نم تبميو ا صول عديها ومسحت لظهور اواعر الراار شذ ين وأراال الراار أذ ى.

__________ 

 American Red Cross and IFRC, 2015, A vision for the humanitarian use of emergingاسارناداً نم  (25)

technology for emerging needs, p. 14. 
 Vousdoukas MI, Pennucci G, Holman RA, Conley DC, 2011, A semi-automaticاإلظا  عداى سابير امل اال  (26)

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

vehicles (SUAV), Journal of Coastal Research, Special Issue 64: 1755–1759. 
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 اركتهمالعلم: تسخري املعارف األصلية والعمل مع املواطنني لضمان مش -اثلثاا  
 بنات أوجه التآزر مع املعارف التقليدية واحمللية واألصلية  -أل  

مياااان أا يي ااا  لنااااء أوجاااه فزر مااان املباااارا الر ديدياااع وا دياااع واألصاااديع نم تالاااورات  -29
عدميع جديدة تسهو ه لناء جمرمبات قادرة عدى الرايف. وتارسا املبارا األصديع ه الباادة 

نظاات ا ياولاوج  الالبيبا  وعان   يا  البمار عداى عاماا ل ااء اررمباات لواسالع الرياعر من ال
ه املدى الالوير. وتسااو تدط املبارا ه ادهود ال اميع نم  زايدة قدرة اررمباات عداى جماهباع 
األذالاااار الالبيبياااع الضاااا بع )م ااار اليي اااا ت واديااااا( واململاااا   املرصااادع لسااابر عيضاااها )م ااار 

يع وندارة األحيااااء الربياااع(ت وا يااااى عداااى ال ااايو الر ديدياااع لدمةرمباااات ا دياااع الزراعاااع وت لياااع املارااا
وتبزيز اويرهات وتضةين مضارأع النساء وأا اد الي ات ال بييع، لوصيهو عناصا  مهماس ه لنااء 

 ال درة عدى الرايف. 
وأ  اً ما يسردزت توسين تدط املباارا وتايييهاا وناتحرهاا دعمااً مان ا اوماات واررمان  -30

الدو . ويامن أحد السبر نم لدوغ تدط األاداا ه وعان قواعاد لياا ت نلاتوإلياع لدمباارا 
. و  لاد أي ااً مان تصاميو سياساات ت ما  نم عاماا اسارم ار تاوار  األجياال إلظاو (27)الر ديديع
 دط داذر جمرمباهتو األصديع. املبارا ت

وه لبااا  البداااداا، راااةبت اي اااات الرمويااار البدمااا  اسااارملدات املباااارا الر ديدياااع ه  -31
الرصاااادي لدرحاااادايت البي يااااع. اياااا  جنااااوب أا ي يااااا ماااا ًش، تضااااار إلظااااو املبااااارا األصااااديع أحااااد 

والاا  ت أااز املواعااين الضااامدع ه ذالااع ا لراااار البضاا يع الاا  وعاابرها مؤسسااع البحااو  الو نيااع 
مشياس  8.1. وه أندا، توا  الوأالع ا حتادياع لدمباارا ال البياع (28)عدى مسا ر منها تغ  املناخ

لرمويااار مضاااارين  2019نم عاااات  2017مااان الااادو رات الاندياااع عداااى مااادى الياااتة مااان عاااات 
  تغاا  تساارملدت املبااارا الر ديديااع هباادا تبزيااز ا سااردامع وال اادرة عدااى الرايااف ايمااا يربداا  أب اا

 .(29)األحوال ادديديع

 مشاركة املواطنني ب النشاط العلمي من أجل بنات عتمعاد ةادرة للي التكي  -ابت 
ي صاد خضااارأع املااوا نس ه النضاا  البدماا  نراا اا ماوا نس ،اا  مرملصصااس ه البدااوت  -32

ع ووساااا   ه تولياااد مباااارا عدمياااع جديااادة. وجيمااان اااالا الااانه  لاااس ا إلتإلااات وا واتاااف اللأيااا
ا تصال ا جرماع  وراباات ا سرضابار منملي اع الرادياع مان أجار تاوا  مبدوماات أ ا ة ه 

__________ 

 Liu Y and Sun Y, 2004, China traditional Chinese Medicine (TCM) Patentاإلظا  عداى سابير امل اال  (27)

Database, World Patent Information, 26(1), March: 91–96 ت واملارباع ال قمياع لدمباارا الر ديدياع، مراحاع
 18)ا دان عدياه ه   www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/common/Home.asp?GL=Engه الصايحع الرالياع  

 /www.koreantk.com(ت والبوالااع الاوريااع لدمبااارا الر ديديااع، مراحااع ه الصاايحع الراليااع  2019راابا /ارباي  
لبامليااااع لدمااااوارد البامااااع، مراحااااع ه الصاااايحع البوالااااع ا -(ت وجينياااازي 2019راااابا /ارباي   18)ا داااان عديااااه ه 

 (.2019ربا /ارباي   18، )ا دن عديه ه /www.genesys-pgr.orgا لاتوإليع  
 .www.nrf.ac.za/division/funding/indigenous-knowledge-systems-iks-2019 (accessed 18 February 219اإلظ   (28)
 www.canada.ca/en/polar-knowledge/news/2017/12/government_of_canadaannouncesfundingاإلظ   (29)

forscienceandtechnologyandkn.html (.2019ربا /ارباي   27. )ا دن عديه ه 

http://www.koreantk.com/
http://www.genesys-pgr.org/
http://www.nrf.ac.za/division/funding/indigenous-knowledge-systems-iks-2019
http://www.canada.ca/en/polar-knowledge/news/2017/12/government_of_canadaannouncesfundingforscienceandtechnologyandkn.html
http://www.canada.ca/en/polar-knowledge/news/2017/12/government_of_canadaannouncesfundingforscienceandtechnologyandkn.html
http://www.canada.ca/en/polar-knowledge/news/2017/12/government_of_canadaannouncesfundingforscienceandtechnologyandkn.html
http://www.canada.ca/en/polar-knowledge/news/2017/12/government_of_canadaannouncesfundingforscienceandtechnologyandkn.html
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الوقت ا  ي ا . ومضاارأع املاوا نس ه النضاا  البدما  مياان أا تسارملدت أي ااً لر  ياف و ااس 
 ع. اررمبات وادهات املبنيع ال  قد ترةاوزاا األراال الر ديديع لروليد املبارا البدمي

وااالا الاانه  مبرمااد مناال زماان ه ندارة اململااا  . ا ااد اعااُتا مناال ال ماإلينااات سملضااارين  -33
الاا  ت وداااا اررمبااات ا ديااع ماان ال اعاادة نم ا اا ت، والاا  ُتصاانف اليااوت عاامن مضااارين البدااوت 
املسااارندة نم مضاااارأع املاااوا نس، لوصااايها ذات اا ااادة عاااملمع لبنااااء ال ااادرات. و  ي رصااا  اااالا 

دااى ا اد ماان ذالا  الاااوار . اهناااا مضاارين م اار ا حتااد البااامل  ل إلالار ماان الببااوو، الانه  ع
، (30)الااالي ي اااالدن عداااى الصااابيد الباااامل  ل صاااد وم اقباااع أإلاااواط البباااوو املب وااااع لن ااار األمااا او

، ال ام  نم ادمن لس أأ   من مديار إل الع لياا ت لضاأا جاودة 2020ومض وط حتدي األرو 
 .(31)رنوط األحيا   والصحع البض يعا واء واملاء وال

 أنواع مشاركة املواطنني ب النشاط العلمي -1 
مياااان أا تضااامر مضاااارأع املاااوا نس ه النضاااا  البدمااا  مجااان البياااا ت وتيسااا اا وحتديدهاااا  -34

وإلضااا  النراااا  . وه الا ااا  مااان املضاااارين، ي رصااا  دور ادهاااات املبنياااع ا دياااع عداااى مجااان املبدوماااات 
ؤ ء املوا ناااوا ال اااا موا لااادور ا سرضااابار مضاااارأع أقااار ه أااااداا املضااا وط وصااايا،ره، ويضاااارا اااا

لاااانهو ياااوا وا مااان ذلاااط لياااا ت جيااادة ه املناااا   الااا  ترساااو لنااادرة البياااا ت. وُساااةر ه الوإلاااع 
األذ ة اجتاه حنو نر اا مرالوعس ه مجين ادواإلا اليا يع لدمضارين ال ا مع عداى نرا اا املاوا نس 

النضا  البدم ، نذ يروم املوا نوا حتديد املضادع املال وحع ح مجن املبدومات ذات الصادع )م ار  ه
 املشحظات املربد ع لردا  اراري املا يع وجودة ا واء وا ارزاز األرع  وأع ار اليي ا ت(.

وعداى ساابير ويضاار اسار اء املبدوماات والبياا ت لال ي اع راامدع حااازاً ملضاارأع املاوا نس.  -35
امل ااال، ميااان أا ترةسااد اااله البمديااع، ه ن ااار املضااارين ا يدرولوجيااع، ه مرالدبااات الاا ي سلنساابع 
نم املزارعس، أو رلجع اسرملدامات املياه والالدا عديها سلنسابع نم صاناط السياساات، أو ذا ا   

جيات ال ا ماع عداى ا إلتإلات . وتريص الرانولو (32)احرمال الرأ   سليي ا ت سلنسبع نم عامع النا 
ا صااااً  سااار اء املبدوماااات مااان املسااارملدمس والرواصااار مبهاااو ذاااارا ن اااار املضااا وط البح ااا  ذاتاااه. 
وعناادما ياااوا تااوا  املبدومااات واساار اء البيااا ت ماان املااوا نس جاازءاً   يرةاازأ ماان لدااورة املضاا وط، 

 ت تين مبد ت املضارأع ومسروايت ا   ا  اررمب .

 تخدام التكنولوجيا ب العلوم املستعينة ابملواطننياس -2 
رلاااااا  الا اااااا وا زايدة عاااااادد املضااااااارين البح يااااااع لدبدااااااوت املسااااااربينع سملااااااوا نس سلرالااااااور  -36

الرانولاااااوج  السااااا ين عداااااى مااااادى ااااااتة السااااانوات البضااااا  نم اخلمااااا  عضااااا ة املاعااااايع. وأجهااااازة 
__________ 

 Tyson E, Bowser A, Palmer J, Kapan D, Bartumeus F, Brocklehurst M andملزياد مان املبدوماات اإلظا   (30)

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

Control of Disease-vector Mosquitoes, April, Wilson Centre.  

  (.2019ربا /ارباي   27)ا دن عديه ه  /www.earthday.org/campaigns/earthchallenge2020اإلظ   (31)

 Paul JD, Buytaert W, Allen S, Ballesteros-Cánovas JA, Bhusal J, Cieslik Kاإلظا  عداى سابير امل اال  (32)

Clark J, Dugar S, Hannah DM, Stoffel M, Dewulf A, Dhital MR, Liu W, Nayaval JL, Neupane B, 

Schiller A, Smith PJ and Supper R, 2018, Citizen science for hydrological risk reduction and 

resilience building, [Wiley Interdisciplinary Reviews] WIREs: Water, January/February, 5(1).  

http://www.earthday.org/campaigns/earthchallenge2020/
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 ويسهر رلالها س واتف اللأيع، الا  ا سرضبار ال ذيصع الصغ ة مراحع عدى إلالاق واسن حالياً 
عااادًة مااا تاااوا م تبالااع س إلتإلاات وجمهاازة لاااام ات مرالااورة. وتياارص اااله الرالااورات، نم جاإلااا 
الر دت ا  ز ه جتهيز البيا ت وحتديدها، مسارات جديدة لرسمل  البدوت املسربينع سملاوا نس مان 

لصابيد اررمبا . وزادت تانولوجياا املبدوماات أجر تبزيز جهود لناء ال درة عداى الراياف عداى ا
وا تصا ت ادديدة تدا  املبارا والبيا ت، ه حاس تسامص نإلتإلات األراياء ستبااط هنا  أأ ا  
تياعدياااًع ودينامياااًع نزاء تصاااميو البحاااو  وتولياااد املباااارا وتاااوا  املبدوماااات عداااى مساااروى اررمااان 

أراااااال املباااادات والربجميااااات ا اسااااوليع ا داااا . ونذ يصاااابا ه لباااا  ا ااااا ت دماااا  أحااااد  
املبرااا ة لصااورة مباراا ة ه مضااارين لناااء ال اادرة عدااى الرايااف ه أقاار البدااداا رااواً، تظاار الياا ص 
الواعادة قا ماًعت ومان ذلاط عداى ساابير امل اال اسارملدات راباات ا سرضابار واخلا ا   ا لاتوإليااع 

 .(35)، وذ ا   اململا  (34)ا   اديولوجيع، ورسو اخل  (33)ادديدة ه عمديات ال صد ا يدرولوج 

 اببتكار: اتباع هنج ةائم للي املهام إزات بنات القدرة للي التكي  -رابعاا  
 تسخري نُظم اببتكار من أجل بنات عتمعاد ةادرة للي التكي  -أل  

عادًة ما تاوا إلُظو ا لراار املسرملدمع  سرحدا  منرةات وذدمات لبناء جمرمبات  -37
رة عدى الرايف قا مع عدى املهات، ما يبين أا ادهات الياعدع ه إلظات ا لرااار جتمان املاوارد قاد

لرساااااويع مضاااااادع اجرماعياااااع مبيناااااع م ااااار  ا اجاااااع نم شلياااااع ل إلااااالار املباااااا  خملاااااا   مرباااااددة، 
الرحصس من األم او ادديدة، أو رباات ا تصال اليبالع ه حا ت الالوارئ. وت أز إلظو  أو

اار اله ه البادة عدى ال يات ه م حدع  ح ع لنض  تانولوجيات ت ديدياع )م ار الد احاات ا لر
وأجهاازة ا سرضاابار ماان لُباادن( أو تانولوجيااات جدياادة جاااازة لدرسااوي  )م اار تالبي ااات ا واتااف 
اللأيااع والالااا  ات لااش  يااار منملي ااع الراديااع(، لاادً  ماان ال يااات ه م حدااع مبااا ة سسراضاااا 

 رانولوجيات النار ع )م ر اللأاء ا صالناع  وتبدير ادينات(.وتالوي  ال
ويضار املوا نوا ومنظمات اررمان املادين وال اا موا سألعماال ا جرماعياع واملنظماات  -38

 الربديميع وا اومات ا ديع والو نيع مجيبهو جهات ااعدع ه إلظو ا لراار اله  

__________ 

(33) Buytaert W, Zulkafli Z, Grainger S, Acosta L, Alemie TC, Bastiaensen J, De Bièvre B, Bhusal J, 

Alemie TC, Clark J, Dewulf A, Foggin M, Hannah DM, Hergarten C, Isaeva A, Karpouzoglou T, 

Pandeya B, Paudel D, Sharma K, Steenhuis T, Tilahun S, Van Hecken G and Zhumanova M, 

2014, Citizen science in hydrology and water resources: opportunities for knowledge generation, 

ecosystem service management, and sustainable development, Frontiers in Earth Science, 2: 26.  

(34) Malakar Y, 2014, Community-based rainfall observation for landslide monitoring in western 

Nepal, in: Sassa K, Canuti P and Yin Y, eds., Landslide Science for a Safer Geo-environment. 

Volume 2: Methods of Landslide Studies, Springer International Publishing: 757–764.  

(35) Rieger C, 2016, Demonstrating the capacity of online citizen science mapping software to 

communicate natural hazards and engage community participation, University of Lethbridge, 

August.  
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لدبدياد مان منرةاات وذادمات لنااء ال ادرة  املوا نوا او املسربمدوا النها يوا )أ( 
عدااى الرايااف، واااو ي اادموا نسااهامات ر يساايع ايمااا يربداا  سملضاااأر الواجااا مبادرهااا واباليااع 

 ا دول امل تحع وجدوااات
تروسااااا  منظماااااات اررمااااان املااااادين لاااااس ا اوماااااات ا دياااااع وأياااااا ت تالاااااوي   )ب( 

ا لراااارات الاا  تدااا احرياجااات اااله األ اا اا. وقااد الرانولوجيااا والي ااات املهمضااع، وتضااةن 
تاااااؤدي ااااااله املنظماااااات دوراً ر يساااااياً ه اذرباااااار وتااااا وي  وإلضااااا  ا لرااااااارات ال امياااااع نم ذدماااااع 

 اررمبات األأ   ح ما ًت
يسااااو ال ااا موا سملضااارين ا جرماعيااع ه عمديااع ا لراااار لرااوا  حدااول  ديااع  )ا( 

اايع والبي يع ا ديع. ويساعدوا عدى لناء جمرمبات قادرة عدى الرايف لدمضاأر ا جرماعيع وال  
 سلرصدي نم أوجه ال بف ال ا مع وتضةين ا إلر ا ت املسردامعت

تزيد النظو الربديميع اليبالع قدرة اررمبات عدى الربدو والراياف مان الرغيا ات  )د( 
 ل جديدة و سنع من أجر ا د من اململا  تواملساةع ه عمديع ا لراار ال اميع نم نجياد حدو 

توا  ا اومات ا ديع اخلدمات والسدن البامع ا ديع ال  تزيد من ال درة عداى  )ه( 
 الرايف )م ر الربديو والصحع والن ر وا ياأر األساسيع ملنن اليي ا ت(ت

املهاات املربان تؤدي ا اومات الو نياع دوراً ر يساياً ه توجياه الانه  ال اا و عداى  )و( 
نزاء ا لراار، وتسااو ه توا  ا ياأر األساسيع البامع النظ يع واملاديع، وتضاةن لنااء ال ادرات، 

 وتبزز نقامع ال وال  داذر منظومع ا لراار.
وت ااوت إلُظااو ا لراااار اليبالااع عدااى روالاا  قويااع ومرالااورة لااس مجياان ادهااات املبنيااع سلبدااو  -39

ر املااالأورة شإليااااً. ومااان األم داااع عداااى ذلاااط الربااااوا لاااس جمموعاااات البداااوت والرانولوجياااا وا لرااااا
 والرانولوجيا واملؤسسات الربديميع ه سبير تبميو وإلض  املبارا املربد ع سل درة عدى الرايف.

ويرالدا إلظات ا لراار اليبال من أجر لناء قدرة اررمبات عدى الراياف أاللط هتي اع  -40
وي  ا ياأر األساسيع لتأياز ذااص عداى عاماا نمااإلياع الوصاول املريسا  لي ع مش مع. وميان تال

نم تانولوجيات املبدومات وا تصا ت والرغدا عدى اليةوات ال قميع. وينبغ  أا يوا  ا  اار 
الرنظيم  والسياسايت لي اع داعماع لريسا  اعاالشط ادهاات الياعداع ه جماال ا لرااار سلرملالاي  

و عداى املهاات. و  لاد مان حت يا  ا تسااق لاس سياساات البداو والرانولوجياا الالوير األجر وال اا 
وا لراااار وجمااا ت سياساااتيع م اار الصااحع البامااع وا ااد ماان ذالاا  الاااوار . وينبغاا  أا ُتضاا ا 
املؤسساااات والسااادالات الباماااع اررمباااات ا دياااع ه تصاااميو وتنييااال ا لرااااارات ال امياااع نم لنااااء 

وينبغاا  أا تُراااذ لد اااا مس سملضااارين ا جرماعيااع نمااإليااع ا صااول خ وإلاااع ال اادرة عدااى الرايااف. 
عدااى الرموياار. وينبغاا  تبزيااز رأ  املااال البضاا ي لواسااالع ت أيااز قااوي عدااى لناااء املهااارات الشزمااع 
 سرملدات الرانولوجيات الرماينيع، م ر تانولوجيا املبدومات وا تصا ت، وعدى إلض  املبارا 

عدااى الرايااف عاان   ياا  إلظااات الربداايو. وينبغاا  أا ُتضااةن ال واعااد واملمارسااات  املربد ااع سل اادرة
ا جرماعيع وال  اايع مضارأع النساء والضباب واملسنس لصورة رامدع ه عمديع ا لراار من أجر 

 لناء قدرة اررمبات عدى الرايف.
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 (36)لتكي هُنُج اببتكار اجلديدة الرامية إىل بنات ةدرة اجملتمعاد للي ا -ابت 
ميان لشلرااار الاداعو لدي ا اء والضاامر لدةميان أا يزياد قادرة اررمباات عداى الراياف  -41

لروساين إلالاااق اوا ااد الرايااف  ياا  تضاامر الي اات الاا  أاإلاات مساارببدة، نمااا لصاايع مساارهداس 
لدمنرةاااات واخلااادمات ادديااادة أو لصااايع مضاااارأس ه عمدياااع ا لرااااار. وينصاااا التأياااز عداااى 

منرةااات وذاادمات منملي ااع الراديااع خلدمااع األسااواق ،اا  املساارغدع، م اار املنرةااات  اساارحدا 
الالبيع املنملي ع الرادياع واخلادمات املرن داع ه جماال الرالبياا مان لُبادن ه املناا   ال ييياع النا ياع، 
والراارات تريص ملن يبيضوا ه الي   ا صاً لش  ا  ه الرةارة صغ ة النالاق هبدا مساعدهتو 

 ى زايدة دذدهو.عد
وتروذى هن  ا لراار الضببيع ندماا اررمبات ا ديع ه عمديع ا لراار، واو أم  سل   -42

األةيع  را اا أاا اد اررمان ه املباادرات ال امياع نم لنااء ال ادرة عداى الراياف. وجيا ي ذلاط مان 
ت ا لراااااار وتوليااااد ذااااشل نراااا اا ادهااااات الياعدااااع الضااااببيع ه اذربااااار أراااااال لديدااااع لبمديااااا

املبااارا. ابدااى ساابير امل ااال، عااادًة مااا ُتضاا ا الاانظو اررمبيااع لدحااد ماان لااا   الاااوار  اررماان 
ا داا  ه لدااورة شليااات ال صااد وا إلاالار املبااا . وياماان م ااال شذاا  ه اساارحدا  حدااول مبرااا ة 

قاعادة ا ا ت، وذلاط  لددان لواسالع األجهزة ا مولع،   سيما ه حالع املسارهداس عداى مساروى
سسااارملدات تانولوجياااا ا واتاااف ا مولاااع البادياااع لااادً  مااان ا واتاااف اللأياااع. ومباااادرات ا لرااااار 
الضاببيع، البامداع ه ا ااءات اررمان املادين، مداوعاع س حرياجاات ا جرماعياع والبي ياع، وقا مااع 

بااارا ا ديااع، ومدعومااع ه عدااى الربااادل وا سااهامات الالوعيااع امل دمااع ماان ادهااات الياعدااع وامل
 حا ت أ  ة لرموير م دت ه رار منص.

ويض  مصالدص ألا لراار ا جرماع أل نم الراارات ه البشقات واملمارسات وا ياأر  -43
ا جرماعيع تروذى سألسا  تدبيع ا حرياجات ا جرماعيع وحتسس ال ااه البض ي. وتضمر أم دع 

نم لناء قادرة اررمباات عداى الراياف تاوا  منرةاات الرمويار الباال   ا لراار ا جرماع  ال ام 
الصغ  هبدا ا د من أوجه ال ابف املاا  لدمةرمباات ا دياع، وتضاةين أاااار املضاارين ا دياع 
ادديدة من أجر تنوين موارد ال زق، ودعو نقامع املضارين ا ياولوجيع النسا يع سعرباره أحد هن  

 ع ا ديع املسردامع.الرنميع ال ييي

 التحدايد الرئيسية -خامساا  
 التحدايد التقنية: البيااند والتكنولوجياد التمكينية األساسية -أل  

ما زالت البيا ت املسرملدمع  رراد لناء ال درة عدى الرايف تبتيها  غ ات عدة ميان  -44
ولرحسااااس ا سااااريادة ماااان تدااااط  تاااادارأها سلبيااااا ت املساااارمدة ماااان البدااااوت املسااااربينع سملااااوا نس.

البيا ت،   لد من وعن مباي  وأ   تيس  مجبها وإلضا اا. ابداى سابير امل اال، عاادًة ماا تضامر 
مضااارين البدااوت املسااربينع سملااوا نس اعااالشط أااا اد ماان ،اا  البدماااء هماان البيااا ت ماان مصااادر 

ول عداى عيناات مرسا ع. ا سرضبارت للا يرباس تبساي  تصاميو راباع ا سرضابار ل اماا ا صا
__________ 

، هُنُاااا  ا لراااااار اددياااادة لاااادعو تنيياااال أاااااداا الرنميااااع املسااااردامع، 2017يساااارند ااااالا الياااا ط نم األوإلاراااااد،  (36)
UNCTAD/DTL/STICT/2017/4  ،إليويورا وجنيف(.)منضورات األمو املرحدة 
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وميااااااان أي اااااااً زايدة اساااااارملدات البيااااااا ت عاااااان   ياااااا  حتويدهااااااا لااااااس الرانولوجيااااااات واملنصااااااات 
والرالبي ات. وعدى سبير امل ال، ميان تضاير رباع أ ييع جداً من شلياات ا سرضابار املبرمادة 

وت اادمي  عداى مصااادر عدياادة، لااان حتوياار البيااا ت نم ماادذشت ُتساارملدت ه النماااذا ال ايعاايع
مبدومااات الاا د نم املرالااوعس )،اا  البدماااء( يظااشا أماا ين مرالدبااس ماان الناحيااع الرانولوجيااع وةااا 

 قيد الرالوي  حالياً.
وتامن صبولع أذ ى ه أا البيا ت امللأورة أ  اً ما تير   نم ادودة الااايع أل، او  -45

املمانااااع  ااااله املضااااادع ه تالبياااا   مباااااي ة النماااااذا ال ايعاااايع واعرماداااااا. ويرم اااار أحااااد ا دااااول
ذوارزمياااات ا إلااادماا ادديااادة لرضااااير جمموعاااات لياااا ت مضاااتأع، وذلاااط مااا ًش لاااس البياااا ت 
ارمبااع ل يااا  األمالااار س عرماااد عدااى مضااارأع املااوا نس ه البدااوت واملنرةااات الساااتديع ل يااا   

اساربمال وندارة ذادمات مجان أميات األمالار. ليد أإلاه قاد يرباس ت ادمي نرراادات لضاأا إلضا  و 
 البيا ت اله.

ونعااًع نم ذلط، يربس، قبر أا يرسام اسارملدات البيناات ه النمااذا ال ايعايع، ت ادي   -46
شاثر ا ياو توات  امل اقبع وعدت اإلرظات تواُّ  البيا ت وتياوت درجات الدقع من جهااز اسرضابار 

إلاااع سلبيااااا ت دوا اإلرضاااار اسااارملدات البيااااا ت نم شذااا . وحتاااول أوجاااه اإلباااادات الي اااس ااااله امل ت 
املسرمدة من البدوت املسربينع سملاوا نس ه تالبي اات لنااء ال ادرة عداى الراياف م ار إلظاو ا إلالار 
املبااا  قيااد الرضااغير. وينبغاا  أذاال أوجااه اإلباادات الي ااس اااله لبااس ا عربااار، وذلااط ماا ًش لوعاان 

ه ا دود ه إلسا م ويع ت  يبيع لألذالااء ه حتدياد حدود  إلبدات الي س. وميان أا ترةسيفد ال
مسااروى األهنااار عدااى النحااو الاالي ميااان اسرملشصااه ماان أااام ات ا واتااف اللأيااع. ور،ااو ساا عع 
الرالااورات الرانولوجيااع،  دراً مااا تُ اادانت البيااا ت املساارمدة ماان البدااوت املسااربينع سملااوا نس لااللط 

 الي س. الضار لسبا الصبوست ه ت دي  اإلبدات
وسسرملدات وسا   الرواصر ا جرماع  من أجر لنااء ال ادرة عداى الراياف،   لاد مان  -47

 اا  املسااا ر املرصاادع خو وقيااع املبدومااات واخلصوصاايع و.ايااع البيااا ت. وتنضاا  البيااا ت لصاايع 
عامااااع، نمااااا عنااااد اساااارملدامها ه سااااياقات ا ااااا ت ا إلساااااإليع وحااااا ت الالااااوارئ النامجااااع عاااان 

ر  أو ه سااياق الرأاااا، ا اجااع نم اتباااط هناا  مسااؤولع ماان الناحيااع البمديااع لرااوا   اازين الاااوا
. وه الا الصدد،   لد من تاوذ  ا الر ه (37)البيا ت المن و.ايع اخلصوصيع ون،يال ا ويع

 اسرملدات البينات وا اذ نج اءات  مايع ذصوصيع املوا نس.
ه أا الا اا  ماان الاانه  املؤسساايع املنالد ااع ماان ال مااع وياماان أحااد الرحاادايت األذاا ى  -48

نم ال اعدة وال اميع نم لناء ال ادرة عداى الراياف سابت جااادة نم لداورة مباارا قالداع لدرالبيا  
عدااى املسااروى ا داا . وعدااى ساابير امل ااال، عااادة مااا ي ااوت رلاا  مسااروايت األهنااار وتصاا ييها عدااى 

باااا ة ومب اااادة ماااان الناحيااااع الرانولوجيااااع، مااااا ي صاااا  رااااباع م ااااايي  عاااا يدع حتراااااا نم صااااياإلع أ
اساارملدامها عدااى املؤسسااات الاباا ة ادياادة الرموياار والايااا ت ا اوميااع ال مسيااع. وُيساارربن ااالا 
الر ييد ه حا ت أ  ة خساا ر ندارياع وحاا قاإلوإلياع ايماا يربدا  س صاول عداى البياا ت، ماا قاد 

 ى اررمب .يرسبا ه نحبا  املسربمدس عدى املسرو 

__________ 

 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2016, Buildingاإلظ  عدى سبير امل ال   (37)

data responsibility into humanitarian action. OCHA Policy and Studies Series Think Brief, May. 
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منااداة قوياع نم  2030-2015وينادي ن ار سنداي لدحد من لا   الاوار  لديتة  -49
رلاااا  مجاااان البيااااا ت وحتديدهااااا وإلضاااا  املبدومااااات عاااان   ياااا  وصااااشت لينيااااع أو تالبي ااااات سااااهدع 
ا سربمال عدى رباع ا إلتإلت. ويبزز الا النه  لناء إلظو تادعو ال ا ارات والسياساات سلتأياز 

اايت تدااط املنااال  أبهنااا م اصااد ااتاعاايع لي يااع عدااى ، تساامص لراادا  (38)مصاادحع األااا اد. وقااد ُوصك
املبدومااات لااس جهااات ااعدااع مربااددة. وتااربز اااله امل اصااد الالاا ق الاا  ميااان هبااا لروليااد البيااا ت 
املضتا أا يي ا  نم الرمااس السياسا  لألاا اد املهمضاس واررمباات املهمضاع، ويااوا لاه مان 

 تببات واسبع من حي  لناء ال درة عدى الرايف وتوليد املبارا املضتا ه البدداا الناميع. حيف 
ويامااااان حتااااادن شذااااا  ه الوصاااااول نم راااااباات وجتهيااااازات ا تصاااااا ت عداااااى املساااااروى  -50

اررمباا . اياا  لباا  املنااا   والبدااداا والي ااات الدميغ اايااع، ماا ًش، قااد يصاار األااا اد نم جتهياازات 
ف ا مولااع، لااان املضااادع تاماان ه اإلرضااار النماااذا ال دميااع الاا  قااد   ترياعاار ماان م اار ا واتاا

أحد  الرالبي ات. ومن املنظور الر ين، ميان لدمنا   ال  تنملي  ايها إلسابع اإلرضاار ا إلتإلات 
أا تسرييد من تغاليع واسبع س واتف ا مولاع  ايفان مان إل ار لياا ت ا سرضابار لواساالع ذدماع 

ل ص ة. ومان البناصا  ا اماع األذا ى ه ا ياأار األساسايع ال قمياع وجاود أعماال جتارياع ال سا ر ا
 دياااع مياااان أا تااادعمها وتربهاااداا ساااواء مااان حيااا  الربجمياااات أو املبااادات. لااالا يرباااس ال ياااات 

 خبادرات لربزيز تدط األعمال الرةاريع وتضةيبها.

 مهاالتحدايد ابجتمالية: توليد املعارف واستخدا -ابت 
ترياوت مسروايت قدرة أا اد اررمن عدى الرايف وترأ   أي اً لبشقات ال اوة. لالا ااإا  -51

ال اادرة عدااى الرايااف ليساات  اياادة ونرااا تبااا  ال واعااد ا جرماعيااع واملصااا  املرنااسااع داذاار 
رة جمرمااان لبيناااه. وعدااااى سااابير امل اااال، ينبغاااا  أا الذااال ا داااول الرانولوجيااااع ال امياااع نم لنااااء قااااد

اررمبات عدى الرايف لبس ا عربار أا النساء والبناات   يصادن نم الرانولوجياات، ه لبا  
الساااياقات، ن  ل ااادر  ااادود. واملباااادرات ال امياااع نم لنااااء مهااااراهتن ال قمياااع وناتحاااع وصاااو ن نم 

الرايف.  تانولوجيا املبدومات وا تصا ت قد تسااو ه  اينهن وه لناء قدرة اررمبات عدى
ااز عداى  اااس النساااء والضاباب ه حاا  أيباا اي ا اا وت  ومان األم دااع ه ااالا اخلصاوص مضاا وط ي أيف
اقرصااادايً ه إلاا وذ، وذلااط حتديااداً إبراا اا اررماان ا داا  ه مجاان البيااا ت واملبدومااات، ولرااوا  

 .(39)الردريا ه جما  تانولوجيا املبدومات وا تصا ت ونقامع املضارين
وتُب قااااار املضاااااارين ال امياااااع نم لنااااااء قااااادرة اررمباااااات عداااااى الراياااااف ه لبااااا  ا اااااا ت  -52

س ذرشااات ال  ااياع لاس البدمااء وادهاات املبنياع ا دياع )الدغاع والباادات وا ياأار ا  مياع واملسااا ر 
ذالااوة منيصاادع  ادنساااإليع ومبامدااع الغاا سء ماا شً(. ابااادًة مااا يبراارب البدماااء لناااء ال اادرة عدااى الرايااف

عاامن مضاا وط أوساان إلالاقاااً. وي أااز البدماااء ه أ،دااا األحياااا عدااى املنضااورات واملاانص ويير اا وا نم 
ما يدزت من الوقت واملاوارد ليهاو الدغاات والدهةاات ا دياع وال واعاد ا جرماعياع وسابر الباييف اهمااً  

__________ 

(38) Karpouzoglou T, Zulkafli Z, Grainger S, Dewulf A, Buytaert W and Hannah DM, 2016, 

Environmental Virtual Observatories (EVOs): Prospects for knowledge co-creation and resilience 

in the Information Age, Current Opinion in Environmental Sustainability, February, 18: 40–48. 
 .www.globalgiving.org/pfil/15295/projdoc.pdfاإلظ   (39)
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أ اا  قالاار لد يااا  عدااى ساابر  أااامشً. وتاا ى ادهااات املبنيااع ا ديااع أا لناااء ال اادرة عدااى الرايااف لااه
 ال زق، لانها قد تضب  س رتياب ه حال اضر الردذشت السال ع ه ندذال حتسينات مدموسع.

ولدرااأليف لاااس ااااله الراء، ينبغاا  لدمضاااارين الرانولوجياااع ال اميااع نم تبزياااز ال ااادرة عداااى  -53
ارين البح ياااع لدرالبيااا  الراياااف أا تضااامر مااااويف ً مااان عداااو ا جرمااااط ل اااماا قالدياااع إلراااا   املضااا

وال  اا ال  اً قالًش لد يا  ه سبر البييف ا ديع. وميان أللط الرغدا عدى الرحدايت ال  ااياع 
ومضاأر ال  ع لرنظايو اجرماعاات أو حد اات عمار منرظماع لاس البدمااء وادهاات املبنياع ا دياع. 

دماه املضاارأوا ه املضا وط ا داا  ومياان أا تضامر حد اات البماار االه مااو ً تادريبياً نعااااياً ي 
 سلدغع ا ديع حتت ا ر اا البدم  ل ادة املض وط.

وعااشوة عدااى ذلااط، يربااس أا تاااوا البيااا ت واملبااارا املولاناادة مناساابع وقالدااع لدرالبياا   -54
 ديااااً. وينبغااا  حتويدهااااا نم إلاااوات  ميياااادة )م ااار ذاااا ا   األذالاااار املربد ااااع س هنياااا ت األرعاااايع 

ل الديع لدرأ   سلز زل( ونعادهتا نم اررمبات املرأ  ة. و  يوجد ه لب  األحياا تالال  لس ا أو
حةااو املبااارا البدميااع ارمانبااع  رراااد عمديااع صاانن ال اا ار عدااى الصاابيد ا داا  وا ياااو الالدااا 

ا اعرماااد عدااى تدااط املبدومااات حي مااا حتااول األ اا  السياساااتيع وال اإلوإليااع والرنظيميااع ال ا مااع دو 
 ا اومات ا ديع عديها. 

 التحدايد السوةية والتشغيلية: القابلية للتوسع وابستدامة  -جيم 
يامااان أحاااد الرحااادايت املرصااادع لااانظو ا لرااااار ال امياااع نم لنااااء جمرمباااات قاااادرة عداااى  -55

يرصاااار الرايااااف ه أا حدااااوً  أ اااا ة   تالااااوانر لبااااد م حدااااع النمااااوذا األو . وتوجااااد اةااااوة ايمااااا 
س إلر اااال نم رااااذا ت ااادمي اخلااادمات وحتساااس الصااادع لاااس النمااااذا األولياااع وال اااا مس سألعماااال 
الرةاريع الالين جيدباوا املنرةاات أو اخلادمات نم الساوق. ويامان حتادن شذا  ه تسامل  وتنساي  
ادهاااود لاااس لرداااف مياااادين ا اوماااع وال الاعاااات واألساااواق )م ااار الصاااحع وا ياأااار األساسااايع 

الربداايو(، واااو أماا    ،اام عنااه لشرت اااء س دااول املربد ااع لبناااء ال اادرة عدااى الرايااف الاا  عااادة و 
 تتتا عديها شاثر مربددة ه لردف جما ت أاداا الرنميع املسردامع.  ما

وخبصوص اسرملدات املبدات، من قبير الالا  ات لش  يار وراباات ا سرضابار، يظار  -56
  مرواعاباً إلسابياً. وتضامر الرحادايت تاااليف النضا  ومجان البياا ت، إلالاق إلض  البمديات ا اا

الا  تظاار ساظاع ه املنااا   النا ياع واملي اا ة لدغايااع. زد عداى ذلااط أا املرالدباات املهمااع لرالبي ااات 
 مبينع قد   تسروىف عدى النحو السديو سسرملدات ماو ت جاازة. 

املضااارين البح ااع لدبدااوت املسااربينع سملااوا نس وتوحيااد األدوات واألساااليا املساارملدمع ه  -57
ميان أا ي دص الرحدايت الرضغيديع ذات الصدع. وعدى سبير امل اال، تراوذى مباادرات مان قبيار 

CitizenScience.org
CitSci.orgو (40)

لناااااء الرباااااوا والرضااااارا واملصااااداقيع لرساااامل  املبااااارا  (41)
 ت املسربينع سملوا نس. املارسبع من اململرصس والباح س ه جمال البدو 

__________ 

 (. 2019ربا /ارباي   27)ا ُّدن عديه ه  /www.citizenscience.org/aboutاإلظ   (40)

 رابا / 27)ا ُّدان عدياه ه  www.citsci.org/CWIS438/Websites/CitSci/About.php?WebSiteID=7اإلظ   (41)
 (. 2019ارباي  

http://www.citizenscience.org/about/
http://www.citsci.org/CWIS438/Websites/CitSci/About.php?WebSiteID=7
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 بلورة حلول للمية وتكنولوجية وابتكارية ةادرة للي التكي  -دال 
ينبغاا  لدحدااول الرانولوجيااع أا تاااوا قااادرة عدااى الرايااف ه حااد ذاهتااا، وينبغاا  لردااط  -58

املصااممع لشسااارةالع ه حاااا ت الالاااوارئ أا تااااوا قاااادرة عداااى م اوماااع األحاااوال ادوياااع والبداااى 
ألعاا ار. وينبغاا  أي اااً أا ترسااو سلاياااءة ه اساارملدات الالاقااع وأا تساارييد عدااى حنااو وال ااغ  وا

 مرزايد من مصادر الالاقع املبرا ة، مدعومع لضباع من املنرةات واخلدمات ا حريا يع. 
وتاااااؤ   عوامااااار إلوعياااااع ا ياأااااار األساسااااايع الرانولوجياااااع وتصاااااميمها وتوزيبهاااااا وتياعدهاااااا  -59

ياأاااار إليسااااها عدااااى الرايااااف. اربالاااار ا ياأاااار األساساااايع ا يويااااع،  وتضااااغيدها ه قاااادرة اااااله ا 
أاملسرضااييات والن اار والاهاا سء وا يااار األساساا  لرانولوجيااا املبدومااات وا تصااا ت، تتتااا 
عديه شاثر سدبيع رديدة عدى النساي  ا جرمااع  وا قرصاادي لدمةرمباات ا دياع. وترساو أإلاواط  

مب ااد وارتياااط مسااروى ت الالهااا ايمااا لينهااا، مااا جيبدهااا ع عااع  أ اا ة ماان ا ياأاار األساساايع لالااالن
لاثر الرياعااااار املرسدسااااار عناااااد حااااادو  األزماااااات. وياااااؤ   راااااار راااااباات ا ياأااااار األساسااااايع 
وتنظيمهااا ه ماادى قاادرهتا عدااى الرايااف ماان الصاادمات. وعااادة مااا يراااوا الا اا  ماان رااباات 

ألجااازاء املوجاااودة ه الضاااباع واملتالالاااع ا ياأااار األساسااايع سمل ااا  ه نعاااااع أجااازاء جديااادة نم ا
سليباار ت الالاااً جيااداً. واااله الضااباات عصاايع عاان اليضاار الب عاا  لانهااا مب عااع لديضاار عدااى 
مساااروى الب اااد ذات الااا وال  املرباااددة. وعداااى سااابير امل اااال، تصااامد راااباات الن ااار الباااات أماااات 

 . (42)يدة التال اليضر الب ع  لانها مب عع لصدمات ااداع تبالر املزيد من الب د رد

 التعاون الدويل -سادساا  
يؤدي الرباوا الدو  دوراً حامساً ه توا  ذدمات البداو والرانولوجياا وا لرااار الباملياع  -60

اان ماان تنيياال حدااول تانولوجيااع جمرمبيااع لبناااء ال اادرة عدااى الرايااف. ويوليفكااد ااالا الرباااوا  الاا   ايف
لدحااادود، م ااار األحاااوال ادوياااع أو تيضااا  األمااا او،  مبدوماااات لضاااأا األذالاااار الالبيبياااع الباااال ة

وتسااارملدت ااااله املبدوماااات ه اخلااادمات الو نياااع واررمبياااع. وعداااى سااابير امل اااال، تاااوا  املنظماااع 
البامليع لألرصااد ادوياع مبدوماات عداى راباع ا إلتإلات لضاأا األعاصا  املدارياع واألمالاار الغزيا ة 

. ويرايص لا  م  األماو املرحادة  سارملدات (43)تياع وال ابابوال دوا والبواصف ال عديع وال ايذ البا
املبدومااااااات الي ااااااا يع ه ندارة الاااااااوار  وا ساااااارةالع ه حااااااا ت الالااااااوارئ مبدومااااااات عدميااااااع 

. وه جمال الصحع، ميايفكن ن ار منظمع الصحع (44)وتانولوجيات ا ا يع من أجر ندارة الاوار 
لرباادل ا وساات ا إليداوإلزا وا صاول عداى الد احاات البامليع اخلااص سلرأااا ل إليداوإلزا ادا حاع 

ماان ا ساا اط ه مجاان ا وسااات ا إليدااوإلزا وحتديدهااا، ويباازز قاادرات الرأاااا  (45)واليوا ااد األذاا ى
 الو نيع وا صول املرااا  عدى م ادات الي وسات والد احات. 

__________ 

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

networks against attacks, The European Physical Journal B, 71(1): 125–137 .  

 (.2019ربا /ارباي   27)ا ُّدن عديه ه  /https://severe.worldweather.wmo.intاإلظ   (43)

 (.2019ربا /ارباي   27)ا ُّدن عديه ه  /See www.un-spider.orgاإلظ   (44)

 (.2019ربا /ارباي   27)ا ُّدن عديه ه  /www.who.int/influenza/pip/enاإلظ   (45)

https://severe.worldweather.wmo.int/
http://www.un-spider.org/
http://www.who.int/influenza/pip/en/
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 البدميااع الاا  تسااااو ه ال اادرة عدااىوتاانه  املنااال  البح يااع البامليااع الرباوإليااع لرالااوي  األدوات  -61
 Precision [Food and Drug Administration] FDAالرايف. وعدى سابير امل اال، تا ل  مؤسساع 

ذااارباء مااان مجيااان أحنااااء الباااااب وتاااوا  أدوات ولياااا ت ون ااااراً  دارة  (46))ندارة األ،لياااع والب ااااق (
ملبااااا  عاااان ا صاااااست عنااااد تيضاااا  الرحاااادايت اررمبيااااع املربد ااااع خسااااا ر ماااان قبياااار الاضااااف ا

األمااا او. وتاااؤدي املناااال  الرباوإلياااع أي ااااً دوراً ابااااً  ه نرااا اا ا اوماااات واململرصاااس. وتضااامر 
، اللي يوا  لدمادا األع ااء (47)األم دع ه الا اخلصوص  منرب املدا املا ع ال ادرة عدى الرايف

ل اادرة عداااى الراياافت والضاااباع ايااه نررااادات مالياااع ولوجسااريع وأدوات وذااادمات منساا ع لبنااااء ا
، ال  حتضد املرالوعس ه اراال ال قما  لادعو ا سارةالع ا إلسااإليعت ومباادرة (48)ا إلساإليع ال قميع

، وا  منرب ميروذ اتلن ملارا تنسي  الضؤوا ا إلساإليع يريص ت اسو (49)تبادل البيا ت ا إلساإليع
 البيا ت لس األزمات ولس املنظمات. 

مدت مبادرات و نيع ودوليع لدعو املضارأع البامع ه البمدياات البدمياع، وذلاط وقد اعرُ  -62
أساساااً عاان   ياا  ن ااشق ودعااو مضااارين ت ااوت عدااى مضااارأع املااوا نس ه البدااوت ونجاا اء  ااو  
لضااااأا البدااااوت املسااااربينع سملااااوا نس. وتضاااامر اااااله املبااااادرات ال الالااااع األوروليااااع لدبدااااوت املسااااربينع 

رالالع البدوت املساربينع سملاوا نس، وال الالاع األساتاليع لدبداوت املساربينع سملاوا نس. وه سملوا نس، و 
، أُ د ت رباات لبنواا الض اأع البامليع لدبداوت املساربينع سملاوا نس مان أجار تبزياز 2017عات 

 تدط البدوت والنهوو هبا. 
الرانولوجياات ادديادة الا  ميانهاا زايدة وميان لدرباوا ا را   لنااء ال ادرات ه جماال  -63

قدرة اررمبات عدى الرايف. و  ترب ا ا حصاءات املربد ع سملسااعدة ا را ياع ال مسياع م ادار 
املساااعدة ال نا يااع اململصااص حتديااداً لبناااء ال اادرة عدااى الرايااف، لااان م اادار املساااعدة ا را يااع 

يع، الاالي يسااااو ه لناااء ال اادرة ا قرصاااديع عدااى ال مسيااع اململصااص لدهياأاار األساساايع ا قرصاااد
مديااراً  22نم  2000مديارات من دو رات الو ايت املرحادة ه عاات  8الرايف، قد ارتين من 

. ويرةسد الرباوا الدو  أي اً ه توا  الدعو (50)2016من دو رات الو ايت املرحدة ه عات 
 د من ذال  الاوار  ولناء ال درة عدى الرايف. لدبمديع ا اوميع الدوليع ال اميع نم ا 

وداذاار منظومااع األمااو املرحاادة، وعاابت عاادة وأااا ت لاا ام  لرضااةين ا دااول البدميااع  -64
والرانولوجيااع وا لرااريااع الاا  تسااااو لصاايع مباراا ة ه لناااء جمرمبااات قااادرة عدااى الرايااف. وقااد 

ولوجياا وا لرااار مان أجار لنااء ال ادرة عداى عززت الدةاا ا قديميع الرباوا ه جمال البدو والران
الراياااف. وعداااى سااابير امل اااال، وعااابت الدةناااع ا قرصااااديع وا جرماعياااع لسااايا وا اااي  ا اااادئ 
ل  جماً لضأا تانولوجيا املبدومات وا تصا ت وا د من ذال  الاوار  يغال  لناء ال ادرة عداى 

 قديما  لضاأا الرالبي اات الي اا يع، وإلُظاو الرايف، ورصد إلوست اديااا مان الي ااء، والربااوا ا
املبدوماااات الي اااا يع وادغ ااياااع  دارة الااااوار . ومااان أم داااع الربااااوا اديااادة شلياااع الربااااوا ا قديمياااع 
ل صااااد ادياااااا وا إلاااالار املبااااا  لااااه، الاااا  تُاااازواند البدااااداا املضااااارأع ماااان ذش ااااا لبيااااا ت ومنرةااااات 

__________ 

  (.2019رباي  ربا /ا 19)ا ُّدن عديه ه  /https://precision.fda.govاإلظ   (46)
  (.2019ربا /ارباي   19)ا ُّدن عديه ه  /www.100resilientcities.orgاإلظ   (47)

  (.2019ارباي  ربا / 19)ا ُّدن عديه ه  /http://digitalhumanitarians.comاإلظ   (48)

  ./https://data.humdata.orgاإلظ   (49)

 (.2019ربا /ارباي   19)ا ُّدن عديه ه  https://data.oecd.org/oda/distribution-of-net-oda.htmاإلظ   (50)

https://precision.fda.gov/
http://www.100resilientcities.org/
http://digitalhumanitarians.com/
https://data.humdata.org/
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وصااول امليرااوذ لدي اااء، نعااااع عدااى الراادريا والاادعو ه وذاادمات مناساابع الروقياات وقا مااع عدااى ال
جمال لناء ال درات. ورةبت الدةنع ا قرصاديع وا جرماعيع لغ ب شسيا لناء ال درة عداى الراياف 
سملساعدة ه لدورة استاتيةيات حتول رقم  و نياع، وذلاط لُساُبر منهاا مباداع الا وال  ال ا ماع لاس 

 ت وا وأماااع ومنااان إلضاااوب النزاعاااات. وعداااى املساااروى اررمبااا ، تانولوجياااا املبدوماااات وا تصاااا
اساارملدمت أا قااع األمااو املرحاادة ال ال يااع تانولوجيااات جدياادة جاااازة لدرسااوي  لرنيياال إلُظااو الرأاااا 
وا إللار املبا  وتالوي  ال درات الو نيع عدى ندارة لا   الاوار ، نم جاإلا تاوا  اخلاربات الينياع 

 . (51)ال الديع لدرأ   ورسو ذ ا الها ودعو إلُظو ا مايع ا جرماعيعه ميادين م ر حتدير 
وي ااالدن مارااا األمااو املرحاادة لدحااد ماان لااا   الاااوار  لاادور حد ااع الوصاار داذاار  -65

املنظوماع لرنسااي  راؤوا ا ااد مان الاااوار ، ويراوم ماان ح  عاماا أوجااه الرا زر لااس أإلضاالع ا ااد 
ع  ا قرصااادي وامليااداا ا إلساااينت وادماان لااس   دااس ماان الاااوار  والبماار ه امليااداا ا جرمااا

لألوساااا  البدمياااع واألأادميياااع وجهاااات مبنياااع أذااا ى، خاااا ايهاااا اررمااان املااادين وادهاااات الياعداااع 
اررمبيع، من ذشل تنظيو منردايت نقديميع وعامليع لضأا ا د من ذال  الاوار . وتربهاد االه 

، وااا  مناارب نلاااتوين لدمبااارا املربد ااع (52)باع الوقايااع()راا PreventionWebا ي ااع أي اااً منصااع 
س ااد مااان ذالاا  الااااوار  يبااديف ماااواد ماان قبيااار الر  ياا  الباااامل  لضااأا ا اااد ماان لاااا   الااااوار  

 .(53)لواسالع ر اأات من األوسا  البدميع واررمن املدين وال الاط اخلاص
وقد ذدص مؤ   البدوت والرانولوجيا ملارا األمو املرحدة لدحد مان أذالاار الااوار ،  -66

ه جنيااف، نم نقاا ار ذ يالااع البدااو والرانولوجيااا ماان أجاار  2016املب ااود ه أاااإلوا ال اين/يناااي  
. وتر اامن ذ يالااع 2030-2015دعااو تنيياال ن ااار ساانداي لدحااد ماان لااا   الاااوار  لديااتة 

جاا اءات والنرااا   املروقبااع ه ن ااار أاارن ماان ا جاا اءات ذات األولويااع ه ن ااار الال ياا  النااوات  وا 
سنداي. وتوجد أي اً نج اءات رامدع لبدة قالاعات، م ر تنميع ال درات والراااؤ لس ادنسس 
ومضاااارأع املاااوا نس والضااا اأات لاااس ال الااااعس الباااات واخلااااص وا تسااااق أو الرناسااا  مااان اخلالااا  

م ر أاداا الرنميع املسردامع واتياقيع األمو املرحدة ا  اريع  2015ا لبد عات البامليع األذ ى مل
لضأا تغ  املناخ، ال  سيربس رلالها س ج اءات األذ ى الا  ترملالاا ادهاات املبنياع مان أجار 

 تنييل ن ار سنداي. 
رااااا   ور،ااااو أا اااااله ادهااااود الاااا  تباااال ا ادهااااات الياعدااااع الو نيااااع والدوليااااع ح  اااات إل -67

مدموسااااع، مااااا زال يربااااس لاااالل املزيااااد لشسااااريادة ماااان البدااااو والرانولوجيااااا وا لراااااار لبناااااء قاااادرة 
اررمبات عدى الرايف،   سيما ه سياق الرانولوجيات ال ا ادة والرحاول الرانولاوج  السا ين. 
 وعداااى سااابير امل اااال، يرالداااا نذأااااء الاااوع  ولنااااء ال ااادرات الو نياااع  الاااتوي  لنضاااا  لدحاااا ت
البمديااااع الاااا  ُتساااارملدت ايهااااا تانولوجيااااات را اااادة جدياااادة جاااااازة لدرسااااوي  أل،اااا او لناااااء قاااادرة 
اررمبااات عدااى الرايااف لواسااالع املنرةااات املب ايااع وأإلضااالع الربااادلت وتبزيااز الضاا اأات اددياادة 
والربااااوا الااادو  ه سااابير لنااااء ال ااادرات املرصااادع سسااارملدات تداااط الرانولوجياااات أل،ااا او لنااااء 

عدااى الرايااف، لسابر منهااا مضااارأع املاوا نس ه النضااا  البدماا . وينبغا  عماار املزيااد ماان  ال ادرة
أجااار تبزياااز مضاااارأع النسااااء والضاااباب ه لداااورة وتنييااال هُنُااا  مبراااا ة لبنااااء قااادرة اررمباااات عداااى 

__________ 

  (.2019ربا /ارباي   20)ا دن عديه ه  www1.wfp.org/resilience-buildingاإلظ   (51)

   (.2019ربا /ارباي   20)ا دن عديه ه  /www.preventionweb.net/englishاإلظ   (52)

   (.2019ربا /ارباي   20)ا دن عديه ه  www.unisdr.org/we/inform/garاإلظ   (53)

http://www.preventionweb.net/english/
http://www.unisdr.org/we/inform/gar
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الرايف. وميان لدةنع املبنيع لرسمل  البداو والرانولوجياا أل،ا او الرنمياع أا تاؤدي دوراً أساساياً 
ه اااالا الصااادد، سلنظااا  نم موقبهاااا الي ياااد ه منظوماااع األماااو املرحااادة لوصااايها املنااارب ا ااااوم  

 الدو  ال  يس  ملبادع املسا ر املرصدع سلبدو والرانولوجيا وا لراار والرنميع.

اةرتاحاد مقدمة كي تنظر فيها الادول األلضاات واللجناة املعنياة بتساخري  -سابعاا  
 ألغراض التنمية ب دورهتا احلادية والعشرين العلم والتكنولوجيا

سلاااا  األةيااااع ه لناااااء قاااادرة اررمبااااات عدااااى  يااااؤدي البدااااو والرانولوجيااااا وا لراااااار دوراً  -68
الرايااااف. وتولااااد امليااااادين البدميااااع املرنوعااااع مبااااارا جدياااادة حتساااان اهااااو شليااااات وعواماااار قاااادرة 

مبراااا ة لربزياااز  دااااازة لدرساااوي  ا صااااً اررمباااات عداااى الراياااف. وترااايص الرانولوجياااات ادديااادة ا
ال درات ا قرصاديع وا جرماعيع والبي يع عدى الرايف. وميان لدنه  ادديدة ه ا لراار ادمن 
لس جهات ،  ت ديديع ااعدع ه ا لرااار لروحياد جهودااا وجتميان مواردااا مان أجار لنااء قادرة 

 اررمبات عدى الرايف.
 النظ  ه ما يد   وقد ت ،ا األ  اا ه 69-

ت دمي الدعو الاامر لبداورة حداول ت اوت عداى البداو والرانولوجياا وا لرااار مان  )أ( 
ه تنييااال ن ااار ساانداي لدحااد مااان  أجاار لناااء ال اادرة عدااى الراياااف، لوسااا ر منهااا امل اا  قاادماً 

وحت ياا  أاااداا  2030وذالااع الرنميااع املسااردامع لبااات  2030-2015لااا   الاااوار  لديااتة 
 لرنميع املسردامعتا

تصااااميو وتنيياااال سياسااااات البدااااو والرانولوجيااااا وا لراااااار الاااا  تسااااهو ه لناااااء  )ب( 
جمرمبااات قااادرة عدااى الرايااف، لساابر منهااا هتي ااع لي ااع مواتيااع لنظااات الراااار قااا و عدااى املهااات ماان 

 أجر ال درة عدى الرايفت 
ت الصااحع البامااع وندارة مواءمااع سياسااات البدااو والرانولوجيااا وا لراااار ماان سياسااا )ا( 

 الاوار  والسياسات األذ ى ذات الصدع دبدها تسرةيا نم لناء جمرمبات قادرة عدى الرايفت
توذ  الضمول ه دم  البدو والرانولوجياا وا لرااار عامن اساتاتيةيات لنااء  )د( 

لناااء قاادرة ال اادرة عدااى الرايااف. اااا دول ال ا مااع عدااى البدااو والرانولوجيااا وا لراااار ماان أجاار 
اررمباااات عداااى الراياااف ينبغااا  أا تااااوا راااامدع وأا تضاااارا ايهاااا الي اااات األا ااا  واألعااابف. 

لااد ماان دعااو مضااارأع اررمبااات ا ديااع لوصاايها مساااةع ه الرااداط ا لراااارات ذات الصاادع،  و 
 ه ذلط ا لراارات ا جرماعيعت  خا
ماا زايدة اليبالياااع ه اسااارملدات نإلضاااء أو تبزياااز املنصاااات الو نياااع ال ا مااع ل ااا )اا( 

 البدو والرانولوجيا وا لراار من أجر تبزيز ال درة عدى الرايفت
تبزيز ل ام  البحو  املربد ع سألساباب األساسايع واللياات والبوامار الا  تاؤ    )و( 

ه اسااارملدات البداااو والرانولوجياااا وا لرااااار مااان أجااار لنااااء قااادرة اررمباااات عداااى الراياااف، لغياااع 
 سس توجيه الردذشت اليبالع ال ا مع عدى البدو والرانولوجيا وا لراارتحت
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تضااةين اساارملدات األدوات البدميااع لرااوا  وتبااادل املبدومااات املربد ااع سململااا    )ز( 
عداى لردااف املساروايت قباار الصادمات وأ ناءاااا ولباداا، هباادا زايدة ال ادرة عدااى الراياف ماان 

 رة عدى اراهبعتذشل حتسس الرأاا وتبزيز ال د
ا ساااااار مار ه ا ياأاااااار األساساااااايع لدرانولوجيااااااا الرماينيااااااع، م اااااار تانولوجيااااااا  )ذ( 

املبدومااااات وا تصااااا ت والاهاااا سء، لتأيااااز ذاااااص عدااااى عااااماا نمااإليااااع ا صااااول عدااااى تدااااط 
اخلااادمات لرادياااع م بولاااع والرغداااا عداااى اليةاااوات ال قمياااع ادغ ااياااع وادنسااااإليع واديدياااع وتداااط 

 سلدذر. املرصدع
 وقد ي ،ا اررمن الدو  ه النظ  ه ما يد   -70
تضاااةين ونعماااال األسااااليا البح ياااع ال ا ماااع عداااى املضاااارأع والربااااوا البدمااا   )أ( 

املرباادد الرملصصااات وعاارب الرملصصااات لاازايدة اهااو قاادرة اررمبااات عدااى الرايااف، ماان م اعاااة 
  تسردامعالردال  املراامدع لدحد من الاوار  والرحو ت امل

م اعاة املبارا األصديع وا ديع والر ديديع واسرملدامها لصورة منهةيع ه ن اار  )ب( 
 البحو  البدميع ال  ت أز عدى قدرة اررمبات عدى الرايفت 

وعاان ن ااار حتديداا  لاادم  لااا   الاااوار  الرانولوجيااع النامجااع عاان األذالااار  )ا( 
 ال ادرة عدى الرايفت  الالبيبيع عمن استاتيةيات لناء اررمبات

ا سريادة من مضاارأع ال الااط اخلااص ه دورة ا لرااار  سارحدا  منرةاات  )د( 
 وذدمات جديدة جتبر اررمبات قادرة عدى الرايفت

اساااارملدات شليااااات م اااار ا اعاااانات واملبةااااشت ولرااااربات ا لراااااار واألسااااواق  )اا( 
ماااان أجاااار تضااااةين اساااارحدا  منرةااااات وا لراااااارات ا جرماعيااااع والضااااببيع الضااااامدع لدةمياااان 
 وذدمات جديدة جتبر اررمبات قادرة عدى الرايفت

تضااةين نقامااع حااوار ميرااوذ لضااأا ال اادرة عدااى الرايااف لااس   داا  ال الاعااات  )و( 
البدميااااع والرانولوجيااااع وصااااناط السياسااااات، وتيساااا  الرواصاااار ايمااااا لياااانهو، ووعاااان وتنيياااال ن ااااار 

املرصاادع سل اادرة عدااى الرايااف أةاازء ماان الرملالااي  والرنميااع  منهةاا  يااوم ايااه ا عربااار لدمسااا ر
 ال ا مس عدى األدلع البدميعت 

تضااةين مبااادرات مضااارأع املااوا نس ه النضااا  البدماا  ولناااء قاادرة اررمبااات  )ز( 
واملوا نس عدى مجن البيا ت واسرملدامها وحتديدها لرملصيص أموال من امليزاإليع، و الي  الربام  

 وتنييلاا، وإلض  إلرا   مضارأع املوا نس ه النضا  البدم  ه املنردايت البامليعت  واملضارين

دمااا  مضاااارأع املاااوا نس ه النضاااا  البدمااا  ه الال ا ااا  املوحااادة لااادعو عمدياااع  )ذ( 
 صنن السياسات من ذشل تالبي  البدوتت 

 ه تضاااةين اسااارملدات البياااا ت ا صاااادع ه ن اااار مباااادرات مضاااارأع املااااوا نس ) ( 
 النضا  البدم  اسرملداما حيتت ح وق املوا نس،   سيما ح وق اخلصوصيعت 

تضةين نإلضاء منال  لرنسي  وجتمين البيا ت ا صادع ه املضاارين ال ا ماع عداى  )ي( 
 مضارأع املوا نس ه البدوت لراوا مراحع لشسرملدات ه املبادرات ا را يع األذ ىت
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ومضااارين البداوت املساارندة نم مضاارأع املااوا نس وأاااداا نقاماع صااشت ولا ام   )ا( 
الرنمياااع املساااردامع، خااااا ايهاااا تدااااط املربد اااع لبناااااء ال ااادرة عدااااى الراياااف، خااااا يرماراااى وأولااااوايت 

 اررمبات ا ديع ال بييعت

الرأأااد ماان تو ياا  مضااارين تساامل  البدااو والرانولوجيااا وا لراااار أل،اا او لناااء  )ل( 
ف وتدااط ال ا مااع عدااى مضااارأع املااوا نس ه النضااا  البدماا  وناتحااع إلرا ةهااا ال اادرة عدااى الراياا

 لدبموت هبدا تيس  الربدو اررمب  ه سياقات أذ ى.

 وتضةانن الدةنع عدى ال يات خا يد   -71
تيس  الض اأات ال نا يع واملربددة األ  اا لس لدداا الضمال ولداداا ادناوب  )أ( 

ب لدمسااااعدة عداااى لنااااء قااادرات تسااامل  البداااو والرانولوجياااا وا لرااااار وايماااا لاااس لداااداا ادناااو 
 أل، او لناء ال درة عدى الرايف، لسبر منها مضارأع املوا نس ه النضا  البدم ت

تضةين لردف أإلاواط البداوت والرانولوجياا وا لرااار اليبالاع لبنااء جمرمباات قاادرة  )ب( 
عدااى الرايااف، وتبااادل الرةااارب وا ااا ت والنماااذا البمديااع واملر دمااع املربد ااع سلرايااف وال ا مااع 

 عدى البدو والرانولوجيا وا لراار عن   ي  لردف أراال الرباوا الدو  وتبادل األإلضالعت 
ضةين مضارأع املوا نس ه النضا  البدم ، لال ق منها اسرملدامها أمادذر ت )ا( 

 ل سهات ه املواعين ذات األولويعت
نررااااااد اررمااااان الباااااامل  ه اعرمااااااد سياساااااات واساااااتاتيةيات تضاااااةن النسااااااء  )د( 

ع والضباب عدى املضارأع ه هن  ا لراار املرببع ه لناء ال درة عدى الراياف، لسابر منهاا مضاارأ
 املوا نس ه النضا  البدم .

    


