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 اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

 الدورة السادسة والعشرون 

 2023آذار/مارس  31-27جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت (أ)3البند 

 تسخير التكنولوجيا واالبتكار إلنتاج أنظف وإنتاجية أعلى وقدرة أقوى على المنافسة

تسخخخخخخخخخخير التكنولوجيخخا واالبتكخخار إلنتخخاج أنظف وإنتخخاجيخخة أعلى وقخخدرة أقوى    
 المنافسة على

 عاملتقرير األمين ا  

 موجز  
الكيفية التي يمكن بها للبلدان تسممم ير التكنولوجيا  ز التحليل الذي يتضممممنذ  ذا التررعر عل   كير  

ل  واالبتكار إلنتاج أنظف وإنتاجية أعل  وقدرة أقوى عل  المنافسمممممممة بهد  تحميز النمو االقتلممممممما ي والتحو 
لممذ ت ير المنمما   فممال ممانمم  األ بر من  الهيكلي والتلمممممممممممممممدي في الوقممت ذاتممذ للتهممديممد الوجو ي الممذي يبممممممممممممممك 

توافر، وما يلزم  و وجو  إرا ة سمممممياسمممممية لتيسمممممير نبمممممر ا عل  نطا  واسممممم   دمة التكنولوجيات المطلوبة م
في تهيئة ما يعر  بالمرص ال ضممرا ، التي تتم ل ًا  حاسمممًا  للناس والكوك   وتؤ ي السممياسممات الو نية  ور 

ل التي تتيح اللحا  بالرك  االقتلمممممما ي امممممممن إ ار قا   عل  التحو  ًا  في الظرو  المواتية والمحد ة زمني
المسممممممممتدام  وفي الوقت نمسممممممممذ، يتعين عل  البممممممممركات والحكومات أن تكون مسممممممممتعدة ال تنام  ذ  المرص  
واالسمممممممتما ة منها  وعنل ي للبلدان أن ت م  بين اقتنا  التكنولوجيات ال ارجية والتطوعر التدرع ي والمتسممممممم  

كمل قطما ، لكن العمديمد من للرمدرات التكنولوجيمة المحليمة  وعتطلم  ذلما إعممال اسممممممممممممممتراتي يمات محمد ة في  
 ور حاسممم  يمكن أن يؤ يذ ًا  البلدان ال يملا الموار  الترنية والمالية لتلمممميمها وتنميذ ا  وبالتالي،  مة أيضممم

عل  بنا  نُظ  ابتكار   التعاون الدولي في تعزعز نرل التكنولوجيا، والمسممماعدة عل  تعزعز قدرة البلدان النامية
االسممممممممممتدامة، واعتما  نه  يروم عل  ىممممممممممرا ات أقوى إزا  تطوعر التكنولوجيا ال ضممممممممممرا ، ونرل موجهة نحو 

اللحوث المتعلرة باالبتكارات ال ضممممرا  من المسممممتوى الو ني إل  المسممممتوى المتعد  األ را ، واعتما  نُه  
ما بين بلدان ال نو ،  والتعاون في  متعد ة األ را  لتريي  التكنولوجيا، و ع  التعاون بين البممممممال وال نو ،

 للبيئة  والتعاون ال ال ي في م ال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل النهوض باالبتكارات المال مة
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 *مقدمة  
ا تارت الل نة المعنية بتسمممممممممممممم ير العل  والتكنولوجيا أل راض التنمية، التابعة ليم  المتحدة، في  -1

التكنولوجيا واالبتكار إلنتاج  تسمممممم ير  مواممممممو     2022 ورتها ال امسممممممة والعبممممممرعن المعرو ة في أيار/مايو  
ما بين الدورات   فترة  امممممممن مواامممممميعها ذات األولوعة في أنظف وإنتاجية أعل  وقدرة أقوى عل  المنافسممممممة

  2023-2022للعامين 

  26و  25و عمممت أممممانمممة الل نمممة إل  عرمممد اجتمممما  فرع  لل برا  في فترة مممما بين المممدورات يومي   -2
من أجل تحسممممممممين فه  المواممممممممو  ومسمممممممماعدة الل نة في مداوالتها في  ورتها    2022تبممممممممرعن األول/أ توبر  

السما سمة والعبمرعن  وعسمتند  ذا التررعر إل  ورقة المسما ل المطروحة التي أعدتها أمانة الل نة، واسمتنتاجات  
المرع  وتوصممممممممياتذ، و راسممممممممات الحاالت اإلفرا ية الرطرعة التي أسممممممممهمت بها الدول األعضمممممممما  في الل نة،  

  (1)المسا مات المردمة من كيانات األم  المتحدةو 

م ل الذكا  االصمممممممطناعي    ال ورة اللمممممممنااية الرابعة،يلممممممم  التحول الرقمي واعتما  تكنولوجيات   -3
و إنترنمت األىمممممممممممممميما  ، في إحمداث تحول في قطماعمات األعممال واإلنتماج  ومن ىمممممممممممممم ن الت يير التكنولوجي،  

سماعد الم تم  العالمي عل  التعافي من تلعات جا حة فيروس كورونا  اسمترىمد ببوصملة التنمية، أن ي ما إذا
وتحري  التحوالت الالزمة، ومنها عل  سممممممممممممممبيل الم ال الحد من المرر، ومعال ة ت ير المنا ،  (  19-) وفيد

وواممممم  العال  عل  سمممممكة مسمممممار مسمممممتدام يكمل تحري  أ دا  التنمية المسمممممتدامة  وتتيح  ذ  التكنولوجيات  
للبلدان النامية لتدارك ت  ر ا التكنولوجي ولتضمميي  الم وات العالمية في  ذا اللممد   وتتعل    فرصممةًا  أيضمم

أوجذ االبتكار الحاسمممممممممممممة في ال ورة التكنولوجية ال ديدة بتكنولوجيات الطاقة المت د ة والتكنولوجيات الرا دة  
 ذ  الم االت عل  تنوع   في م ال اإلنتاج واالسمممممممممممتهالك المسمممممممممممتدامين  وعمكن أن يسممممممممممماعد االبتكار في 

االقتلمممممممما ات، و ل  و ا ف ذات أجور أعل ، وتحميز النمو االقتلمممممممما ي والتحول الهيكلي، إاممممممممافة إل   
في بلورة  ذ   ًا حاسممممممممم  معال ة التهديد الوجو ي الذي يم لذ ت ير المنا   وتعد  السممممممممياسممممممممات الو نية عامالً 

ول المسمممتدام المنبمممو  في االقتلممما ات والم تمعات  المرص ال ضمممرا   فالتكنولوجيات الالزمة إلحداث التح
موجو ة بالمعل في معظمها  بيد أن االسممممتما ة منها تتطل  وجو  إرا ة سممممياسممممية لتيسممممير نبممممر ا في البلدان  
النامية  وفي الوقت نمسمذ، ي   أن تكون البمركات والحكومات مسمتعدة لموا بتها واالسمتما ة منها   ير أن  

الية للعديد من البلدان ال تتيح لها تلممممي  وتنميذ االسمممتراتي يات المطلوبة في كل قطا    الموار  الترنية والم
في توفير الدع  الترني والمالي للبلدان النامية لتمكينها من ًا  حاسمممممممممممًا  ومن   ، يكتسممممممممممي التعاون الدولي  ور 

 ا تنام  ذ  المرص ال ضرا  

  

  2022آ ر زعارة ل مي  المواق  المبار إليها في الحواىي كانت في تبرعن ال اني/نوفمبر  *
ُيبمممممممممار بامتنان إل  المسممممممممما مات المردمة من حكومات االتحا  الروسمممممممممي، والبرازعل، وبل يكا، وبيرو، وبيالروس، وتايلند، وتركيا،   (1)

  وال مهورعة الدومينيكية، وجنو  أفرعقيا، وسوعسرا، واللين، وعمان، و امبيا، و ينيا، والملبين، والكاميرون، وكوبا، وكينيا، والتفيا،
والهند، والواليات المتحدة األمرعكية، واليابان، وكذلا من الل نة االقتلما ية واالجتمااية سسميا والمحيا الها  ،    وملمر، والنمسما،

والل نة االقتلمممممممممممممما ية واالجتمااية ل ربي آسمممممممممممممميا، ومنظمة األ ذية والزراعة ليم  المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرعة، ومركز  
لدولي لالتلمممممممممماالت السمممممممممملكية والالسمممممممممملكية، وبرنام  األم  المتحدة للبيئة، ومنظمة األم  المتحدة للتنمية  الت ارة الدولية، واالتحا  ا

اللممممنااية، ومنظمة السممممياحة العالمية، والم موعة الر يسممممية لي مال والبمممملا   ولال ال  عل  جمي  و ا   اجتما  فرع  ال برا   
   https://unctad.org/meeting/cstd-2022-2023-inter-sessional-panelالمعرو  في فترة ما بين الدورات، انظر: 

https://unctad.org/meeting/cstd-2022-2023-inter-sessional-panel
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 تسخير التكنولوجيا واالبتكار لمسارات إنمائية أكثر استدامة  -أوالا  

للنمو االقتلممما ي، وعسمممه  العل  والتكنولوجيا في بنا  أسممماس تواتر ًا ر يسممميًا  االبتكار محركيبمممكل   -4
االبتكممارات  وعتيح النمو االقتلمممممممممممممممما ي االرترمما  بممالرفمما  العممام للم تم ، لكن ت ير المنمما ، وتمم  ممل التربممة  

تؤ ي إل  ترليص  كلها عوامل المسمممطحات الما ية وتلوع ها،    ، وأترفةنضمممو  األرصمممدة السممممكيةال لممملة، و 
لذا، من الضممممممممممممرورة الحتمية    سممممممممممممبل ايس باليين الناس في جمي  أنحا  العال  وتهد  رفا  األجيال المربلة 

  االحتيماجات  بمكمان االنترمال إل  أنممان إنمما يمة أ  ر اسممممممممممممممتمداممة، تكممل زعما ة المد مل وتعزعز الوصممممممممممممممول إل
  للض ون البيئية  األساسية )م ل الميا  النظيمة والكهربا ( بموازاة م  ال مض التام )أو ىلذ التام(

و ناك حاجة ملحة إل  تبمممم ي  االبتكارات التي تلمممم  في إنتاج أنظف وأ  ر كما ة )أو ما يلممممطلح   -5
قتلمما ي  ون اسممتنما  الموار  الطبيعية للكوك    في  ذا التررعر بعلارة  االبتكار األ ضممر ( وتحمز النمو اال   ايذ 

وتتيح  ذ  االبتكارات أيضممما بروز حلول جديدة قد تسممماعد في إصمممالن بعض العناصمممر ىمممديدة اإلجها  أو التالمة  
في النظ  اإليكولوجية، م ل و يمة امتلممماص  اني أ سممميد الكربون من ال ال  ال وي، أو اسمممتلمممالن التربة أو  

 ية الملو ة  وعا ة ما يرتلا االبتكار األ ضمممممممممممر بترنيات الطاقة المت د ة، لكن الحاجة  تطهير المسمممممممممممطحات الما 
تمدعو إل  االسمممممممممممممتعمانمة بمالعمديمد من الترنيمات لتحري  االنترمال المسمممممممممممممتمدام  وعبمممممممممممممممل ذلما التكنولوجيمات الترليمديمة  

 لسلة الكتل   والتكنولوجيات الرقمية ال ديدة، م ل الذكا  االصطناعي، وإنترنت األىيا ، وترنية س 

مسمممممممممممممممارات المت لعمممة في  الللتكنولوجيمممات وف  ًا   القمممًا  وفي البلمممدان النممماميمممة، يتطلممم  االبتكمممار تكييمممم -6
وعمكن أن يسممممممممممممملما التطور في البلدان     (2)من النماحية التكنولوجية وبمما يت ماوز ا ًا  االقتلمممممممممممممما ات األ  ر ترمدمم

ًا  المراحل أو ينبممممممممممن مسممممممممممارات منملمممممممممملة تمام الملتحرة بالرك  ات ا ات جديدة كما يمكن أن يت ط  بعض  
وتتوقف مسممممارات التطور  ذ  عل  المرص الناىممممئة من االبتكار التكنولوجي     (3)باالسممممتنا  إل  المعرفة الحالية

التمممد الت   ال مممذري وت يرات الطلممم  في السمممممممممممممو  أو التعمممديالت الر يسممممممممممممميمممة للوا ح التنظيميمممة الحكوميمممة أو
وفي البلدان الملتحرة بالرك ، يمكن أن تؤ ي الت ييرات الترنية والسمويية والسمياساتية إل   مض     ( 4)السمياساتية

الحواجز التي تعرقمل اللحما  بمالركم  وترليمل أوقمات التعل ، في الوقمت المذي قمد يظمل فيمذ المماعلون األصمممممممممممممليون  
ة من  ذ  المرص  طوة تلرا ية بل  حبيسممممي اإلجرا ات الروتينية والدراية المهيمنة  وم  ذلا، ال تم ل االسممممتما  

  (5)تتوقف عل  الردرات اإلنتاجية والتكنولوجية واالبتكارعة الرا مة وعل  است ابة البركات والحكومات

وإنتاجية   ومن المتطللات الحاسمة للتلدي لت ير المنا   ع  البلدان النامية في بلوغ إنتاج أنظف -7
  اتلا  نُه  جديدة و القة لكي تسمتميد البلدان النامية من المرص ال ضمرا     أعل  وقدرة أقوى عل  المنافسمة  وعلزم 

وسممممممممممميتوقف تحري  قدر كبير من الن ان عل  إنبممممممممممما  نظ  ابتكار فعالة عل  اللمممممممممممعيد الو ني   ير أن  
  (6)في تيسير نرل التكنولوجياًا حاسمًا  ور ًا التعاون الدولي واإلرا ة السياسية يؤ يان أيض

  

(2) Perez C and Soete L (1988). Catching up in technology: entry barriers and windows of opportunity 

In Dosi G et al. eds. Technical Change and Economic Theory. Francis Pinter. London: 458–479   

(3 ) Altenburg T, Stamm A and Schmitz H (2008). Breakthrough? China’s and India’s transition from 

production to innovation. World Development, 36 (2):325–344, and Lee K (2019). The Art of Economic 

Catch-Up: Barriers, Detours and Leapfrogging in Innovation Systems. Cambridge University Press   
(4) Perez and Soete, 1988   
(5) Lee K and Malerba F (2017). Catch-up cycles and changes in industrial leadership: Windows of 

opportunity and responses of firms and countries in the evolution of sectoral systems. Research 

Policy. 46(2):338–351   

 ًا  ، يلدر قرعل2023تررعر التكنولوجيا واالبتكار المتحدة للت ارة والتنمية )األونكتا (،  األم مؤتمر  (6)
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لآلليات العالمية  فموا د  تت اوز القيمة  ًا  أ  ر بروز ًا  بتكار األ ضمممممر ب لممممما ص تتطل   ور وعتسممممم  اال  -8
االقتلا ية التي تنعكس في أسعار السو  وترترن بممم  ب بعا   ارجية  م تلمة تت اوز اس ار  ير الملاىرة النمطية  

الترابا عل  اللمممممممممممممعيمد العمالمي  وتحر   عل   رجمة عماليمة من ًا  المرتلطمة بماالبتكمار  وتنطوي  مذ  الموا مد أيضممممممممممممم
عن إنبما  وتنميذ االبتكار   ًا  أل را   ال ة، بما في ذلا تلا اللعيدة جد ًا اإلجرا ات المحلية فوا د أ  ر أ مية نسمبي 

 ما تحتاج  ذ  االبتكارات إل  اتلا  تحول جذري في مسار النمو الحالي   ًا  وعالوة عل  ذلا،  الل 

تكممل النهوض بمال هو  التكنولوجيمة  ًا  م مال االبتكمار  ممما ي  أوسمممممممممممممم  نطماقموعتطلم   التعماون في  -9
المبذولة عل  اللعيد الدولي من أجل التنمية المستدامة  وعسمح م ل  ذا الت  ير بمتح آفا  أوس  للتعاون  

  التركيز عل  الحماجمة إل  ىممممممممممممممرا اتًا  المدولي العملي في م مال نرمل التكنولوجيما بين البلمدان  وعتيح أيضمممممممممممممم
من العالقممات التي تكون بين المممانحين والمتلرين، وإل  تطوعر قممدرات االبتكممار المحليممة،   منلمممممممممممممممممة، بممدالً 

يؤ ي إل  حبمممممممممممممممد أ  ر فعماليمة للتكنولوجيمات من أجمل مسممممممممممممممماعمدة البلمدان النماميمة عل  تحري  التنميمة   بمما
ًا  محدو  ًا  االبتكارات ال ضممممممممرا  عنلممممممممر وم  ذلا، يظل  ذا التعاون الدولي في م ال توليد     (7)المسممممممممتدامة

 لل اية وال يعكس الحاجة الملحة إل  تطوعر حلول تكنولوجية جديدة تناس  التحديات البيئية في العال   

 فرص اللحاق بالركب من خالل التكنولوجيات الخضراء واالبتكار -ثانياا  

يئة  ال ة عناصممممر ر يسممممية  ي:  تتطل  عمليات اللحا  بالرك  في اللممممناعات األ  ر مراعاة للب -10
 وعمكن تل يص  ذ  العناصر فيما يلي:  (8)المرص ال ضرا ، والنظ  الرطااية، ومسارات اللحا  بالرك 

التي تتيح تطور الملتحرين  ًا   ي البممممممممممممممرون المواتية والمحد ة زمني  المرص ال ضممممممممممممممرا  )أ( 
  بالرك  من  الل تد الت سياساتية وت يرات في األسوا  والتكنولوجيات المرتلطة بالتحول األ ضر 

التي تضممممعها المؤسممممسممممات ذات    النظ  الرطااية  ي البممممرون المسمممملرة واالسممممتراتي يات ) ( 
لمرص المتاحة في صممممممممناعات  اللمممممممملة لتحوعل المرص إل  واق   وببممممممممكل عام، تتوقف الردرة عل  ا تنام ا

محد ة عل  الردرات المترا مة لدى البمممممممممممركة في نمس الرطاعات أو في قطاعات و يرة اللممممممممممملة بها وعل   
  تطوعر نظ  ابتكار قطااية ُتدم  فيها تلا الردرات المترا مة

مسمممممارات اللحا  بالرك   ي مسمممممارات تنبممممم  من تماعالت المرص ال ضمممممرا  م  البمممممرون   )ج( 
لحلول المتاحة في النظ  الرطااية  و ي تعكس ن ان البمممركات الملتحرة بالرك  في ا تسممما  الردرات  المسممملرة وا 

 بالرك     والملتحرين   التكنولوجية واإلنتاجية، بما ي ير ميزان الروى االقتلا ية بين الماعلين األصليين 

،  2021وجيا واالبتكار لعام  تررعر األونكتا  ببمممممممم ن التكنولإل  النتا   التي  لص إليها  ًا  واسممممممممتنا  -11
البلدان النامية يمكن أن تستميد من اعتما  التكنولوجيات الرا دة م  االستمرار في تنوع  قواعد ا    ومما  ا أن

ال ضممممممممممرا     اإلنتاجية من  الل إتران اسممممممممممت دام التكنولوجيات الرا مة، سممممممممممتُتناول في المرو  التالية المرص
 الث قنوات ر يسمممممممممممممميممة  ي: )أ( إنتمماج تكنولوجيممات الطمماقممة المت ممد ة   للبلممدان النمماميممة من  الل  المتمماحممة  

تطبي  التكنولوجيات الرا دة في سمممممممممالسمممممممممل ييمة عالمية أ  ر مراعاة للبيئة  )ج( تنوع  االقتلممممممممما ات   ) (
 بهد  االنترال إل  قطاعات ذات بلمة كربونية من مضة 

  

(7) Pandey N, de Coninck H and Sagar AD (2022). Beyond technology transfer: Innovation cooperation 

to advance sustainable development in developing countries. Wiley Interdisciplinary Reviews: 

Energy and Environment. 11(2):e422, John Wiley and Sons   

(8) Lema R, Fu X and Rabellotti R (2020). Green windows of opportunity: Latecomer development in 

the age of transformation toward sustainability. Industrial and Corporate Change. 29(5):1193–1209, 

Oxford University Press   
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 اجهاتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة واعتمادها وإنت -ألف 

ما تنب   فرص  ضرا  العتما  وإنتاج تكنولوجيات الطاقة المت د ة عما يت ذ من إجرا ات  ًا    ير  -12
ًا  وسممممممممياسممممممممات عامة  ور   أن  ذ  المرص ال ضممممممممرا  تت  ر بت ير الطل  والت يرات التكنولوجية، فهي  الل 

تتعزز بمضمل ما يت ذ من إجرا ات عامة وما يتلمل بها من تعديالت لبمرون اإل ار المؤسمسمي  فعل    ما
سمممممممبيل الم ال، في حالة تطوعر صمممممممناعة الوقو  األحيا ي في البرازعل، نبممممممم ت المرصمممممممة المؤسمممممممسمممممممية عن 

   1973  السمياسمات االبتكارعة واللمنااية المت ذة للتلمدي الامطرا  السمو  عل  إ ر أزمة النما في عام
زة قطااي م ل برنام   ع  اسممممممممت الل األسممممممممطح والبرنام  الت رعبي  ًا،  وفي اللممممممممين، ىممممممممكلت  المهام  المرك 

أما في ملمممر، فرد ىممم      (9)المسمممم   البممممس الذ بية ،  طوة حاسممممة في تطوعر قطا  الطاقة البممممسمممية
الكهربمما  من الموار    الرطمما  ال مماص عل  إنتمماج( 203/2014قممانون الطمماقممة المت ممد ة )المرسمممممممممممممموم رق   

تطوعر   2008المت د ة بمضممممممممممممل العديد من البممممممممممممرا ات  وفي الملبين، سممممممممممممر   قانون الطاقة المت د ة لعام  
  (10)ملا ر الطاقة النظيمة من  الل تردي  حوافز العتما  التكنولوجيا الالزمة

 ذا اللمممد ،  في المرص المتاحة للمؤسممممسممممات  وفي  ًا  حاسمممممًا وتبممممك ل  طوة  ل  السممممو  عنلممممر  -13
ت تلف قطاعات الطاقة المت د ة عن العديد من قطاعات السممممممممل  االسممممممممتهال ية والرأسمممممممممالية  فمي قطاعي  
السمل  االسمتهال ية والرأسممالية، يبمك ل  ل   ل  ترو   السملطات الحكومية االسمت نا  وليس الراعدة  وعمكن  

حاس  في حالة البلدان النامية ذات األسوا    و و عاملًا،  أو عالميًا  أن يكون ارتما  الطل  في السو  محلي
إل  محدو ية قابلية تداول العديد من منت ات الطاقة ال ضمممممممممرا ، ف ن  ًا  المحلية اللممممممممم يرة  وم  ذلا، فنظر 

ومن األم لة عل  سممممياسممممات اجتذا  الطل  تعرعمات ت ذية ًا  ما يكون أ  ر حسمممممًا   ل  سممممو  محلية  الل
تكافؤ تنافسممممممممممممي بين الطاقات ال ضممممممممممممرا  والوقو  األحموري من  الل  ع   البمممممممممممملكة التي تهد  إل   ل   

لبمرا  ونبمر ًا  محمز ًا الطل   وفي الهند، يتضممن م طا تسمرع  اعتما  وتلمني  المركلات الكهربا ية عنلمر 
 ار ة  رع  المبمترعات العامة ال ضمرا إ إل  زعا ة  ’لبمحن  وفي الملبين، تهد   ال اصمة باالبنية التحتية 

   عل  المنت ات وال دمات ال ضرا  من  الل  م  معايير االستدامة في عملية المبترعات العامة الطل

ر الت ارة في منت ات التكنولوجيا ال ضمممممرا  فرصممممم -14 للتعل  من  الل  ًا  وتتيح السمممممياسمممممات التي تيسممممم 
سممممممممت دام  ذا التعل   من اًا  المالحظة والهندسممممممممة العكسممممممممية  و ذا ال يعني أن البلدان النامية سممممممممتتمكن تلرا ي

التكنولوجي في األجل الرلممممير لالسممممتعااممممة عن منت ات التكنولوجيا ال ضممممرا  المسممممتور ة أو لبنا  أسممممس  
قطا  التلممممممدير، و ما  طوتان قد تبممممممكالن  رعرة ال تنام المرصممممممة ال ضممممممرا   وتبممممممكل بعض عناصمممممر  

نات العاملة بالطاقة البممسمية الكهروام لكن التنافسمية  ًا،  متداولة عالمي ًا  و ية، سملع التكنولوجيا ال ضمرا ، م ل المكو 
  ال تروم عل  م ر  تعل  بسممممميا للو ا ف الر يسمممممية لهذ  السممممملعة بل عل  سممممملسممممملة ييمة صمممممنااية عالية الكما ة  
وتواجذ البلدان النامية التي ال يوجد فيها قطا  صمممممناعي قوي حواجز تحول  ون اعتما  تكنولوجيات جديدة  

يكمل االسممتعااممة عن الوار ات وحمز اللمما رات، وعسممري ذلا حت  عل  م ال  لتوسممي  اإلنتاج عل  نحو
 االبتكار األ ضر المن مض التكنولوجيا الذي يكتسي وجا ة عالية للبيئة  

من  الل برام  عامة لللحث والتطوعر  ًا  ترنيًا أن تحدث ت يير ًا  وعمكن للنوافذ المؤسممممممممسممممممممية أيضمممممممم -15
تهيئة التكافؤ إل  إصمالن إ ماقات السمو ، بما يبممل االسمتعانة ببرام  المسمتندين إل  مهام محد ة تت اوز 

أوسم  تلم  في عمليات مبمتركة إلنبما  األسموا  وتبمكيلها  ومن األم لة عل  ذلا مبمرو  ت رعبي ببم ن 
نبمممر نظ  الطاقة البممممسمممية في الوحدات اللمممحية الرعفية في الملبين وعملية  ع  حكومي لللحث والتطوعر  

 لات والت رع  العملي لتكنولوجيا الطاقة النظيمة في الهند  وفي غيا  است مارات تحمز الت ي ر  ومبارع  لإل
  

(9) Iizuka M (2015). Diverse and uneven pathways towards transition to low carbon development: the 

case of solar [photovoltaic] PV technology in China. Innovation and Development. 5(2):241–261   

 https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c06_C_Egypt_en.pdf  :انممممممظممممممر (10)
   https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c16_C_Philippines_en.pdfو

https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c06_C_Egypt_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c16_C_Philippines_en.pdf
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التكنولوجي، يمكن أن تؤ ي االسمممممممممت مارات السمممممممممويية الموجهة نحو اإلعانات ال ضمممممممممرا  إل  السمممممممممرون في 
تابعين في   السممممممممممممو  الذي قد يكتسمممممممممممم  فيذ الملتحرون ال د  بالرك  الرعا ة في للسممممممممممممو  لكنه  يظلون  فخ

التكنولوجيمما  وعل  العكس من ذلمما، إذا ل  يرممابممل الت يُر التكنولوجي المسممممممممممممممتحممث  لمم   السممممممممممممممو    م ممال
  (11)فرد تظل قدرات تكنولوجية قوعة  ير مست لة(، أو ال ارجي )المحلي

بالنضمممممم   وتت  ر االسممممممت ابة للمرص ال ضممممممرا  التي تتان في م ال تكنولوجيات الطاقة المت د ة   -16
التكنولوجي للرطاعات ال ضرا  وقابلية تداول تلا التكنولوجيات امنها  وبالتالي، ينل ي تكييف السياسات  
م  مرحلة اللحا  بالرك  و راسممممممة ال لمممممما ص الرطااية بهد  اسممممممت الل المرص ال ضممممممرا   و مة أنمان  

الطل  وإتلا  ذلا بسممممياسممممات  اسممممت دام سممممياسممممات بيئية و ايية ل ل     نموذجية في  ذا اللممممد ، منها م الً 
صمنااية وابتكارعة السمت اللذ  وعل  سمبيل الم ال، من ىم ن وام  اسمتراتي ية للطاقة الرعحية أن يلم  في 
 ل  نافذة  ل ، يليذ وام  قانون ينص عل  اسمت دام حلمة من المكونات المحلية في المحطات الرعحية  

لة التحول من محركات االحترا  إل  السممممممممميارات  وعل  العكس من ذلا، في حا   (12)  طوة لموا لة الطل 
الكهربا ية، قد يسممممممت دم االبتكار والسممممممياسممممممات اللممممممنااية للتماعل م  المرصممممممة واسممممممتيعابها من  الل  ع   
التلمممي  والتلممني  المحليين     يلي ذلا اسممت دام سممياسممة النرل لتحري  االنتبممار المحلي واسممت الل نافذة  

  (13)رحلة التلدير لمًا الطل  وتعزعز ا استعدا 

 خضرنة سالسل القيمة العالمية -باء 

إل   ًا  أتان  هور سمممالسمممل القيمة العالمية للعديد من البلدان النامية   ول السمممو  العالمية اسمممتنا  -17
من السممممل  النها ية  لكن االنضمممممام إل  سممممالسممممل القيمة    مزايا ا المحد ة وت لمممملممممها في مهام معي نة بدالً 

ًا  لضممممان النمو المسمممتدام  وعتطل  األمر صمممعو  سمممل  القيمة المضمممافة واالنترال تدرع ي ًا  فيالعالمية ليس كا
ومن السممممممبل الممكنة  ضممممممرنُة سممممممالسممممممل القيمة العالمية من  الل ترليص الللمممممممة  ًا   إل  مهام أ  ر تطور 

جي، واالسمممممممممت الل  لت  ير انلعا ات  ازات الدفيئة، وفردان التنو  البيولو   البيئية للبمممممممممركات، بالتلمممممممممدي م الً 
  (14)الممرن للموار  الطبيعية

وتتحر   ضمممممممممرنة سمممممممممالسمممممممممل القيمة العالمية في اللمممممممممناعات التحوعلية عبر  ال ة محاور  ي:   -18
اعتممما  أنمممان جممديممدة من التمضمممممممممممممميالت المؤ رة في الطلمم  وسمممممممممممممملوكيممات المسممممممممممممممتهلكين  ) ( اعتمما    )أ(

اسممممممممتراتي يات  ضممممممممرا  جديدة من جان  البممممممممركات الرا دة والمبممممممممترعن عل  اللممممممممعيد العالمي  )ج( إنماذ  
 ل   ذ   المعايير البيئية وما يرتلا بها من تحسممممممممممممن أو تراج  عل  صممممممممممممعيد قواعد التورعد العالمية  وقد تت

ال ضمممممرنة لسمممممالسمممممل القيمة العالمية في قطاعات ال ُتدرج عا ة اممممممن اللمممممناعات األ  ر مال مة للبيئة   
وعبمل ذلا الرطاعات التحوعلية ذات األ مية الحاسمة للعديد من البلدان النامية، م ل اللناعات التحوعلية  

 ال لو  واألحذية، واأل اث  الترليدية، بما في ذلا إنتاج األ ذية، والمالبس والمنسوجات، و 

  

(11) Hain DS, Jurowetzki R, Konda P and Oehler L (2020). From catching up to industrial leadership: 

towards an integrated market-technology perspective. An application of semantic patent-to-patent 

similarity in the wind and [electric vehicles] EV sector. Industrial and Corporate Change. 

29(5):1233–1255, Oxford University Press   

(12) Lema R, Berger A and Schmitz H (2013). China’s impact on the global wind power industry. 

Journal of Current Chinese Affairs. 42(1):37–69   
(13) Konda P (2022). Domestic deployment in the formative phase of the Chinese electric vehicles sector: 

evolution of the policy-regimes and windows of opportunity. Innovation and Development. 1–24   

(14) De Marchi V, Di Maria E, Krishnan A, Ponte S and Barrientos S (2019). Environmental upgrading 

in global value chains. Handbook on Global Value Chains. Edward Elgar Publishing: 310–323   
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 وتت ل   ضرنة سلسلة القيمة العالمية في اللناعات التحوعلية عل  النحو التالي: -19

المسممتهلكين،    تؤ ي حتمية التحول األ ضممر إل   هور أنمان جديدة من سمملوكات،  أوالً  )أ( 
وتمضممميالت جديدة عل  مسمممتوى الطل ، وت ير في المبمممهد السمممياسممماتي، وتحميز للنبمممان المدني عل  نحو 

عوامل تسمممممتمد جذور ا من ًا  يلممممم  في ت يير االسمممممتهالك وترليل األ ر البيئي لإلنتاج والت ارة  و مة أيضممممم
ح  يحر  فعماليمة التكلممة وعرلص   اف  الربح، م مل تحري  وفورات من ان مماض اسممممممممممممممت مدام الموا ، و و من

الضمممممممممممممم ا البيئي ب مض الطل  عل  الموار  األولية  وعنطوي ت ير الطل  عل  نحو يرجح كمة المنت ات  
وال دمات األقل ك افة السممممممت دام الموار  واأل  ر مال مة للبيئة عل  تبممممممعلات تنبمممممم  عن انترال المتطللات  

  ال ديدة عبر سالسل القيمة العالمية

تؤ ي التلممممممممامي  والمعايير والمواصمممممممممات ال ديدة عا ة إل  إنماذ المتطللات السممممممممالمة  ًا،  ني  ا  ) ( 
الذكر في سمممالسمممل القيمة  و ي عا ة ما ُتعر   وتُنم ذ في البلدان الرا دة في م ال المنت ات والعمليات وال دمات  

 ا وتنمذ ا ىممركات را دة  وتتريد  ذ   وعبممكل ك ير من المتطللات ال ديدة  معايير  اصممة  تحد    ( 15) الحميدة بيئيا 
التلمامي  والمعايير والمواصممات بالعديد من اللوا ح البيئية العامة واىمترا ات البمها ات البيئية ىملذ ال اصمة، من  

التي تبممارك  ،  ( 16) الما دة المسممتديرة لإلنتاج المسممؤول لللمموعا( رابطة قبيل البممها ات التنظيمية الترنية )م ل ىممها ة  
  ا سمممملطات ووكاالت حكومية وجهات مانحة عامة  وبالتالي، ينطوي اعتما  متطللات االسممممتدامة عل   في اعتما 

كيف أن بعض البمركات العاملة    آ ار تمتد إل  سملسملة القيمة ب  ملها، بما في ذلا حوكمتها، األمر الذي يوامح 
   ( 17) في السلسلة تتول  وا  وإنماذ معايير تعمل بموجبها ىركات أ رى 

تسممممممممه   ذ  الت يرات التي تطرأ عل  نظام حوكمة سممممممممالسممممممممل القيمة العالمية في ًا،   ال  )ج( 
 هور حواجز   ول وفرص بالنسمممممممممممممملمة للمور ين في ال نو  العمالمي  وقد تُترج  الت يرات إل  قيو  جديدة 

لقيمة العالمية  يواجهها المور ون عند تلبية المتطللات المست دة، األمر الذي قد ي عل الد ول إل  سالسل ا
أ  ر صممعوبة أو يمرض عل  مور ين حاليين ال روج من سممالسممل القيمة العالمية، نتي ة لضمم ا االسممتدامة  

وفي الوقت نمسممممممممممممذ، قد يتمكن بعض المور ين من تطوعر قدرات االسممممممممممممتدامة     (18)الممارس عل  المور ين
اإلجرا ات االسممممتراتي ية المناسمممملة   واالسممممتما ة منها للممممالحه ، ىممممرعطة وجو  ىممممرون مسمممملرة معي نة وات اذ  

  (19)في  ذا اللد ًا حاسم وعتيح عمل المور ين في بيئة قا مة عل  أنظمة إنتاج وابتكار جيدة عامالً 

وال تنام  ذ  المرصممة التكنولوجية، ينل ي للبلدان الملتحرة بالرك  وامم  وتنميذ اسممتراتي يات سممياسمماتية  -20
المتعلرة بالكما ة الرقمية والبن  التحتية والمؤسمممسمممات الرقمية، وبنا  الردرة عل    مناسممملة لمعال ة التحديات الحرجة 

االبتكار، وت اوز الحواجز المالية  وع   موا مة االسمممممتراتي يات والسمممممياسمممممات الو نية الها فة إل  تعزعز اعتما   
رة بم االت البيئة والطاقة من أجل  الترنيات الرقمية الرا دة في اللمممناعة التحوعلية م  التد الت والملا رات المتعل 

اسممممممت الل إمكانات االسممممممتدامة التي تنطوي عليها التكنولوجيات الرقمية  وعتم ل أحد العناصممممممر األسمممممماسممممممية ألي  
اسممتراتي ية من  ذا الربيل في تطوعر البنية التحتية الرقمية، و و ىممرن مسممب  لتعزعز اعتما  وتكييف تكنولوجيات 

 واست دامها في جعل سالسل القيمة أ  ر مال مة للبيئة    اللنااية الرابعة ال ورة  

  

(15) Beise M and Rennings K (2005). Lead markets and regulation: a framework for analysing the 

international diffusion of environmental innovations. Ecological Economics. 52(1):5–17   

   /https://responsiblesoy.org :انظر (16)

(17) Humphrey J and Schmitz H (2001). Governance in global value chains. IDS Bulletin. 32(3)   

(18) Ponte S (2020). The hidden costs of environmental upgrading in global value chains. Review of 

International Political Economy. 29(3):818–843   

(19) Pietrobelli C and Rabellotti R (2011). Global value chains meet innovation systems: Are there 

learning opportunities for developing countries? World Development. 39(7):1261–1269   

https://responsiblesoy.org/
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 التنويع المفضي إلى قطاعات اقتصادية أكثر استدامة -جيم 

يمكن للبلدان النامية أن تسع  إل  إتران است دام التكنولوجيات الرا مة ونبر ا لتنوع  اقتلا اتها   -21
نلعمما ممات الكربون  ومن المسمممممممممممممممارات الم ل   وتحري  الهممد  المز وج المتم ممل في التحول الهيكلي و مض ا

الممكنة لتنوع  األنبمطة االقتلما ية االنترال المسمتمر إل  أنبمطة م تارة تكون أ  ر إنتاجية ومال مة للبيئة  
 بالردرات اإلنتاجية الرا مة في بلد معين ًا وأو   ارتلا 

نت ات ومحلمممممالت مرتلطة  وبح ت  راسمممممات حدي ة إمكانية أن يمضمممممي التنوع  في البلدان إل  م -22
وحت  اسن،  (   بمراعاة أ بر للبيئة ومسممممممممممممتوعات أعل  من التكنولوجيا )ما يسممممممممممممم  بالمنت ات األ  ر تعريداً 

أسمممرت  ذ  الدراسممات الحدي ة عن نتا   م تلطة  و لص بعضممها إل  أن البلدان ذات التعريد االقتلمما ي  
  وم  تزايد التعريد االقتلممممممممممما ي، ترتم   الكربون من مضمممممممممممة من  اني أ سممممممممممميد   المن مض تبمممممممممممهد انلعا ات

لكنها تبدأ في االن ماض في نهاية المطا  في البلدان ذات المسمممممممممممممتوعات األعل  من ًا،  االنلعا ات أيضممممممممممممم
وفي الوقت نمسمممممذ، وجدت  راسمممممات أ رى أن تزايد التعريد االقتلممممما ي يؤ ي إل      (20)التعريد االقتلممممما ي

م عند يياسممممممممذ بالكمية اإلجمالية للموار  الطبيعية التي يسممممممممتهلكها السممممممممكان  تحسممممممممين األ ا  اإليكولوجي العا
  (21)ومساحة األرااي المنت ة وح   الميا  الالزمة لدع  األنبطة اللبرعة وعزل النمايات المولدة

   ( 22) عل  مسممممممممممممممتوى تنميمة البلمدان ًا  وعتوقف تم  ير تزايمد التعريمد االقتلمممممممممممممما ي عل  البيئمة أيضمممممممممممممم -23
عض الدراسمممممممممممات إل  أن التعريد االقتلممممممممممما ي المتزايد في البلدان النامية يؤ ي إل  ارتما    للمممممممممممت ب فرد

   ( 23) انلعا ات الكربون لكنذ يؤ ي إل  تد ور بيئي محدو  أو  ير ملحوظ في االقتلممممما ات المرتمعة الد ل
البلدان ذات  و و يرلل من ال و ة البيئية في االقتلممممممممما ات الناىمممممممممئة، في حين يرلص الللممممممممممة البيئية في 

واسممممتنت ت  راسممممات أ رى وجو  ت  ير إي ابي مه  عل  انلعا ات الكربون،     (24)التعريد االقتلمممما ي العالي
 راسممات  ًا  وم  ذلا،  مة أيضمم   (25)ال سمميما في االقتلمما ات ذات انلعا ات  اني أ سمميد الكربون المن مضممة

  (26)ان ماض مستوعات التلوثوجدت أن تزايد التعريد في البلدان المتردمة يؤ ي إل  

وعبممير تحليل  ذ  الدراسممات إل  الحاجة إل  ات لا  نه  اسممتراتي ي في عملية التنوع ، بما يراعي   -24
إل  مسمممممممممتوى تعريد ا، وارتلا ها بالهيكل  ًا  ا تيار الرطاعات ال ديدة التي يمكن أن تبمممممممممهد التنوع  اسمممممممممتنا 

  

 Chu LK (2021). Economic structure and environmental Kuznets curve hypothesis: New:  انممممممظممممممر (20)

evidence from economic complexity. Applied Economics Letters. 28(7):612–616   

 Boleti E, Garas A, Kyriakou A and Lapatinas A (2021). Economic complexity andانمممممممممظمممممممممر:   (21)

environmental performance: Evidence from a world sample. Environmental Modeling and 

Assessment. 26(3):251–270   

(22 ) Neagu O (2021). Economic Complexity: A New Challenge for the Environment. Earth. 2(4):1059–1076    

 Adedoyin FF, Agboola PO, Ozturk I, Bekun FV and Agboola MO (2021). Environmental  : انممممممممظممممممممر  ( 23)

consequences of economic complexities in the [European Union] EU amidst a booming tourism industry: 

Accounting for the role of Brexit and other crisis events. Journal of Cleaner Production. 305:127117    

(24) Ahmad M, Ahmed Z, Majeed A, Huang B (2021). An environmental impact assessment of 

economic complexity and energy consumption: Does institutional quality make a difference? 

Environmental Impact Assessment Review. 89:106603   

(25) Majeed MT, Mazhar M, Samreen I, Tauqir A (2021). Economic complexities and environmental 

degradation: Evidence from [Organisation for Economic Co-operation and Development] OECD 

countries. Environment, Development and Sustainability. 2021, 1–21   

(26) Laverde-Rojas H and Correa JC (2021). Economic complexity, economic growth and CO2 

emissions: A panel data analysis. International Economic Journal. 35(4):411–433   
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ل بذلا من ت  ير عل  انلعا ات الكربون  ومن    ف ن المرص  اإلنتاجي الرا  ، والطل  العالمي، وما يتلممممممممم
ال ضممممرا  المتاحة لتنوع  يمضممممي إل  قطاعات أ  ر مراعاة للبيئة تتطل  مؤسممممسممممات عامة كبيرة وتد الت  
سمياسماتية لتحديد الرطاعات والتكنولوجيات واألسموا  ولتهيئة الظرو  التي تتيح للبمركات المحلية )ال اصة  

  ذ  الرطاعات ال ديدة  والعامة(   ول 

وور  في نتا   أ رى من  ذا التحليل أنذ ينل ي للحكومات، في  ل ارتما  انلعا ات الكربون في  -25
المراحل الملكرة من التنوع  االقتلممممممممممما ي وتزايد التعريد، أن تعزز جهو  ا الرامية إل  تبممممممممممم ي  اسمممممممممممت دام  

أن تسممممر   التحول  ًا  الت  يرات السمممملبية  وعتعي ن عليها أيضممممواعتما  الطاقة المت د ة للترليل إل  أ ن  حد من  
لدع  إنبممممممممما  وتطوعر اللمممممممممناعات الك يمة االعتما  عل   ًا،  الهيكلي االقتلممممممممما ي نحو قطاعات أ  ر تعريد

د الت اإلنتمماج والتكنولوجيمما المال مممة للبيئممة الحرمم ن مممُ إل  االرترمما  بمماأل ا   ًا  المعرفممة  وسممممممممممممممُيترج  تحسمممممممممممممم 
 ستدامة االقتلا ي واال

 إجراءات األمم المتحدة المتخذة من أجل التكنولوجيا المستدامة واالبتكار -ثالثاا  

 عممت منظوممة األم  المتحمدة المدول األعضممممممممممممممما  في تعزعز قمدراتهما عل  تسمممممممممممممم ير التكنولوجيما   -26
لحوث  ال ضممممممممممممممرا  واالبتكمار أل راض التنميمة المسممممممممممممممتمداممة  وعنممذ  مذا العممل من  الل التعماون الترني وال

 المبتركة وأنبطة نبر المعرفة  وتسلا المرو  التالية الضو  عل  بعض األم لة 

 تقديم الدعم التقني والمالي -ألف 

لدى منظومة األم  المتحدة عدة برام  ترمي إل  بنا  قدرات ومهارات جديدة تسمممتميد من ال هات   -27
أ  ر اسمممممتدامة وأعل   ًا  التكنولوجيات التي تتيح إنتاجالماعلة في نظ  االبتكار الو نية بهد  تطوعر ونبمممممر 

التعاون    2030آلية تيسممممممممممير التكنولوجياإ التي أنبمممممممممم تها  طة التنمية المسممممممممممتدامة لعام  ’إنتاجية  وتسممممممممممهل 
والبممممممممممممممرا مات في م مال العلوم والتكنولوجيما واالبتكمار من أجمل التنميمة المسممممممممممممممتمداممة من  الل فرع  العممل  

وكاالت األم  المتحدة المعني بتسمممممممم ير العل  والتكنولوجيا واالبتكار أل راض أ دا  التنمية  المبممممممممترك بين 
المسممممممممتدامة والمنتدى المتعد  أصممممممممحا  الملمممممممملحة المعني بتسمممممممم ير العل  والتكنولوجيا واالبتكار أل راض  

  (27)أ دا  التنمية المستدامة

يذ االتماقات البيئية المتعد ة األ را  وتوفير البلدان في تنمًا  وتدع  منظومة األم  المتحدة أيضمممممممممم -28
، ُعهد إل   1992التموعل الالزم  وعل  إ ر إبرام اتمايية األم  المتحدة اإل ارعة ببمم ن ت ير المنا  في عام  

وتطور المرف  ليلمممممممملح أ بر ملممممممممدر  ًا،  مرف  البيئة العالمية بوالية تموعل نرل التكنولوجيات السممممممممليمة بيئي
بليون  والر   22في  مذا الم مال  ومنمذ إنبمممممممممممممما مذ،  لممممممممممممممص مرف  البيئمة العمالميمة أ  ر من للتموعمل العمام  

مبممممرو    5  000 بليون  والر من التموعل المبممممترك أل  ر من  120المنح والتموعالت الم تلطة وحبممممد   من
 ملا رة   27  000  في البلدان النامية، وىكل ذلا منح  كم لتذ ًا  تركز عل  التكنولوجيات السليمة بيئي ًا  بلد   170في  

  (28)ترو  ا الم تمعات المحلية من  الل برنام  المنح الل يرة

  

   https://sdgs.un.org/tfmانظر:  (27)

   https://www.thegef.org/who-we-areانظر:  (28)

https://sdgs.un.org/tfm
https://www.thegef.org/who-we-are
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 تبادل المعارف والمعلومات وإجراء البحوث المشتركة -باء 

يسمممممممماعد التعاون الدولي عل  إذكا  الوعي في البلدان النامية من  الل تراسمممممممم  الدروس المسمممممممتما ة   -29
وأفضل الممارسات، وإتاحة متابعة االت ا ات الحاسمة في م االت العل  والتكنولوجيا واالبتكار في الرطاعات  

 ديدة والناىمممممممئة  وفي  ذا اللمممممممد ،  الر يسمممممممية لالقتلممممممما  والبيئة والم تم ، ولمت االنتلا  إل  التكنولوجيات ال
اللممممممنااية   رسمممممممت الل نة المعنية بتسممممممم ير العل  والتكنولوجيا أل راض التنمية ت  ير الطاقة المت د ة، وال ورة  

وتكنولوجيات المضمممممممما ، وترنية سمممممممملسمممممممملة الكتل عل  االقتلمممممممما  والم تم  والبيئة  وعرد منتدى الرمة    الرابعة، 
عدة  ورات وحلرات عمل لتراسممممممم  االسمممممممتراتي يات والسمممممممياسمممممممات والروانين  ًا  ضمممممممالعالمية لم تم  المعلومات أي

والبرام  والملا رات الو نية المتعلرة بالتكنولوجيات النظيمة  وبنا  عل   ل  أصممممحا  الملمممملحة، سممممُتضمممم ن  
ة  بالتكنولوجيات النظيمة  وأ ل  برنام  األم  المتحدة للبيئ ًا   اصمممممممممممًا  من المنتدى مسمممممممممممار   2023نسممممممممممم ة عام  

التحالف العالمي المعني باالقتلممممما  الدا ري والكما ة في اسمممممت دام  ’واالتحا  األوروبي منلمممممة عالمية تسمممممم   
لحبممممممممد ز    (،  ، بالتنسممممممممي  م  منظمة األم  المتحدة للتنمية اللممممممممنااية )اليونيدو2021في عام    (29)الموار إ 

ام الموار  واالسمممممممممممممتهالك واإلنتماج  عممالمي يعزز ملمما رات االنترممال إل  االقتلممممممممممممممما  الممدا ري وكممما ة اسمممممممممممممت ممد
في تطوعر التدرع  عل  ممارسممممات  ضممممرا  محد ة  ًا  وعمكن أن يسمممماعد التعاون الدولي أيضمممم    (30)المسممممتدامين 

في اللمممناعة  فعل  سمممبيل الم ال، أ لرت اليونيدو بالتعاون م  مركز الكيميا  ال ضمممرا  والهندسمممة ال ضمممرا   
الوعي ونبمممممممممممر نُه   للكيميا  المرااية للبيئة إلذكا   ًا  عالميًا  في جامعة ييل وىمممممممممممركا   وليين آ رعن مبمممممممممممروع

وعممدع  مركز الترنيممات النووعممة المتعلرممة بم ممال األ ممذيممة والزراعممة،     ( 31)لمراايممة للبيئممةوتكنولوجيممات الكيميمما  ا
الدول األعضممممممما  في    ، (32)الذرعةالمبمممممممترك بين منظمة األ ذية والزراعة ليم  المتحدة والوكالة الدولية للطاقة  

وعل  الورا ة، واإلنتاج    لاتات تطوعر إنتاج واسمممتهالك زراعيين أ  ر اسمممتدامة، بما في ذلا في م االت تربية الن
 الحيواني واللحة الحيوانية، ومكافحة اسفات الحبرعة، وإ ارة التربة والميا ، وسالمة األ ذية ومراقبتها 

  المساعدة في تصميم السياسات واالستراتيجيات -جيم 

تراتي يات عا ة ما تواجذ حكومات البلدان النامية صمممعوبات في تلممممي  وتنميذ السمممياسمممات واالسممم -30
والملا رات المتعلرة بنرل التكنولوجيا وبنا  الردرة عل  اعتما  ا وتطوعر تكنولوجيات جديدة ونبمممممممممممممر ا  وفي  
 ذا اللمممممد ، يسممممماعد الم تم  الدولي الحكومات عل  تيسمممممير اعتما  تكنولوجيات إنتاج أنظف وأنسممممم  من 

برنام  السممممممتعرااممممممات سممممممياسممممممات العل     منظور الردرة عل  المنافسممممممة  فعل  سممممممبيل الم ال، لدى األونكتا 
والتكنولوجيا واالبتكار يهد  إل  مسممممممماعدة البلدان عل  موا مة سمممممممياسمممممممات العل  والتكنولوجيا واالبتكار م   

معلومات عن السممممبل التي تتيح للحكومات  ًا  اسممممتراتي ياتها اإلنما ية  وعمكن أن توفر االسممممتعرااممممات أيضمممم
وتسممممماعد اليونيدو البلدان     (33)نمو اقتلممممما ي أنظف وىمممممامل لل مي تسممممم ير التكنولوجيات ال ديدة لتحري  

عل  وامممم   ا مة وافية من االسممممتراتي يات والسممممياسممممات والروانين الو نية المتعلرة بالتكنولوجيا ال ضممممرا ،  
م لما  و الحال في  طا العمل المتعلرة باللممممممممممممحة والتلوث في جمهورعة تنزانيا المتحدة، و انا، والملبين،  

 يزسمتان، وكولومبيا  فمي بن ال يس، ما فتئت اليونيدو تدع  وزارة البيئة وأصمحا  الململحة في قطا   وقير 
  

   https://ec.europa.eu/environment/international_issues/gacere.htmlانظر:  (29)

تحالف العالمي المعني باالقتلمممما  الدا ري والكما ة في اسممممت دام الموار    : بيرو، وجنو  أفرعقيا، ورواندا، وسمممموعسممممرا،  أعضمممما  ال (30)
 وىيلي، وكندا، وكولومبيا، وكينيا، والم ر ، والنروع ، وني يرعا، ونيوزعلندا، والهند، واليابان، واالتحا  األوروبي  

   /https://www.global-green-chemistry-initiative.comانظر: (31)

-https://www.iaea.org/about/organizational-structure/department-of-nuclear-sciences-and  انممممممممممظممممممممممر: (32)

applications/joint-fao/iaea-centre-of-nuclear-techniques-in-food-and-agriculture   

   https://unctad.org/topic/science-technology-and-innovation/STI4D-Reviewsانظر:  (33)

https://ec.europa.eu/environment/international_issues/gacere.html
https://www.global-green-chemistry-initiative.com/
https://www.iaea.org/about/organizational-structure/department-of-nuclear-sciences-and-applications/joint-fao/iaea-centre-of-nuclear-techniques-in-food-and-agriculture
https://www.iaea.org/about/organizational-structure/department-of-nuclear-sciences-and-applications/joint-fao/iaea-centre-of-nuclear-techniques-in-food-and-agriculture
https://unctad.org/topic/science-technology-and-innovation/STI4D-Reviews
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الطاقة في واممممممممم  اسمممممممممتراتي يات وملا   توجيهية وقواعد لرصمممممممممد الموا  الكيميا ية ال طرة، م ل المركلات  
البالسممممممممممممممتيكي، وإعمما ة تممدوعر    المتعممد ة الكلور ال نمما يممة المينيممل، وإ ارتهمما والت لص منهمما، وللحممد من التلوث

اللدا ن وإنتاج لدا ن أنظف عل  مسمممتوى التلمممني   وك ز  من برنام  التمكين االقتلممما ي للمرأة في م ال 
لمسماعدة واامعي السمياسمات والممارسمين عل   ًا  اللمناعة ال ضمرا  الذي تمولذ ألمانيا، نبمرت اليونيدو تررعر 

ل نسممممماني في سمممممياسمممممات اللمممممناعة ال ضمممممرا  واالسمممممتما ة  واممممم  وتنميذ إ ار سمممممياسممممماتي إل ماج المنظور ا
قدرات المرأة  ير المسمممممممت لة في م ال القيا ة ورعا ة األعمال وفي المهن اللمممممممنااية اممممممممن اقتلممممممما    من
 استدامة   أ  ر 

 المساعدة في وضع القواعد والمعايير -دال 

وعؤ ي قطا  ترييس االتلمماالت التاب   يمكن للتوحيد القياسممي أن ييسممر نرل التكنولوجيا ونبممر ا    -31
في توحيمد معمايير التحول الرقمي المداع  للتكنولوجيما واالبتكمار من ًا  حيوعمًا  لالتحما  المدولي لالتلمممممممممممممماالت  ور 

المعنية بالبيئة وت ير   5أجل إنتاج أنظف وإنتاجية أعل  وقدرة أقوى عل  المنافسمممة  وتولت ل نة الدراسمممات  
تهيئة ونبممممر سمممملسمممملة من المعايير الدولية المتعلرة بالكما ة البيئية    التابعة للرطا   المنا  واالقتلمممما  الدا ري 

وتتمم لف ل نمة     (34)للترنيممات الرقميممة، وحلول الطمماقممة الممذكيممة، واالقتلممممممممممممممما  الممدا ري، والم لمممات اإللكترونيممة
منطرة العربية  من أفرقة إقليمية تضممممممممم  مم لين من منا   آسممممممممميا والمحيا الها   وأفرعقيا وال 5الدراسمممممممممات  

وأمرعكا الالتينية  وتتيح  ذ  الم موعات فه  السمممممممياقات واألولوعات المرعدة لتلا المنا   واممممممممان سمممممممما  
أفرقة مت لمممممملممممممة تحد   ًا  أصممممممواتها في عملية التطوعر القياسممممممي  وأنبمممممم  قطا  ترييس االتلمممممماالت أيضمممممم

ديدة  فعل  سممممبيل الم ال، يضممممطل   احتياجات الترييس لوامممم  نه  مسممممتدام لنبممممر التكنولوجيات الرقمية ال 
المرع  المت لص المعني بالكما ة البيئية للذكا  االصطناعي والتكنولوجيات الناىئة األ رى التاب  للرطا   

عن مواممو  االسممتهالك الما ي    ب عدا  ترارعر ترنية ومواصمممات فنية لمعال ة مسمم لة الكما ة البيئية، فضممالً 
وبتردي  إرىمممممممما ات إل  أصممممممممحا  الملمممممممملحة ببمممممممم ن كيفية تبمممممممم يل  ذ   والطاقي للتكنولوجيات الناىممممممممئة،  

 التكنولوجيات بطرعرة أ  ر كما ة من الناحية البيئية 

 تسخير التكنولوجيا الخضراء واالبتكار للتنمية الشاملة والمستدامة -رابعاا  

لدان   ضمممممممممممرا  حاسممممممممممممة للتنمية في البًا  يمكن أن يتيح التحول العالمي نحو االسمممممممممممتدامة فرصممممممممممم -32
والرطاعات الملتحرة بالرك   وم  ذلا، تظل  ذ  المرص  ير مت انسممممممممة وتحتاج إل  تمعيل  و ي متلاينة 

أن تلاين المرومات يرو   ًا  لل اية في م تلف اللمممناعات ذات اللممملة باالسمممتدامة وم االت التكنولوجيا، علم
  إل  اعتما  استراتي يات واست ابات م تلمة إزا  المرص  ًا أيض

وفي الوقت نمسممممذ، تسمممما   العديد من ال هات الماعلة في اعتما  االبتكارات ال ضممممرا  في البلدان   -33
من أ راض متعلرة باألعمال الت ارعة اللحتة إل  مراصممممد مرتلطة  ًا  النامية، مسممممترىممممدة ب ايات م تلمة، بد 

 زأ أن يعو  سممممممرعة االبتكار  بالمسمممممما مة في المناف  العامة العالمية والعمل ال يري  وعمكن لهذا الدع  الم
أن ُيعتبر ميزة تسممه  ب  وار تكميلية في معال ة تعريد وح   ًا  األ ضممر في البلدان النامية، لكنذ يمكن أيضمم

  (35)الردرات التي تحتاج إل  تطوعر 

  

   https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/05/Pages/default.aspxانظر:  (34)

(35) Pandey, Coninck and Sagar, 2022   

https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/05/Pages/default.aspx
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وم  ذلا، تركز معظ  ال هات الماعلة في م ال االبتكارات ال ضممممرا  عل  نبممممر التكنولوجيات،   -34
م ل اعتما  أنمان النرل أو اإلنتاج المتسمممممة بالكما ة في اسممممت دام الطاقة أو نبممممر مواقد الطهي المرتلممممدة  

لول مبتكرة لرضايا االستدامة  للوقو   وفي المرابل، يول  ا تمام أقل لتعزعز قدرة البلدان النامية عل  إي ا  ح
في الما ة من   6وعل  التمكن من االسمتما ة بلمورة فعلية مما يتان من فرص  ضمرا   وع لمص أقل من 

التموعل اإلنما ي التسمممممممممممما لي لتعزعز بحوث التنمية  ومن   ، يذ   جز  صمممممممممممم ير فرا إل  تعزعز الردرات  
 همات الممانحمة ال نما يمة، م مل كنمدا والسمممممممممممممموعمد، بتعزعز االبتكمارعمة وأنظممة االبتكمار الو نيمة  وتلتزم بعض ال

في البلمدان البممممممممممممممرعكمة  وتمدع  بلمدان أ رى، م مل ألممانيما والمملكمة المتحمدة لبرعطمانيما   اللحمث واالبتكمار  نظ 
  (36)العظم  وأيرلندا البمالية، ت  يل اللاح ين من البلدان النامية والتلا ل م  نظرا ه  األوروبيين

أن التركيز عل  نبممممر التكنولوجيات ال ضممممرا  مر    امممم ا الحيز الزمني الذي ي   أن    ومن الممهوم  -35
يتحر  فيذ التحول العالمي في م ال االسممممممممممممتدامة  وم  ذلا،  مة ترابطات ملاىممممممممممممرة بين قدرات الم تمعات في  

   وتؤ ي  م مال التكيف واعتمما  التكنولوجيمات ال ضمممممممممممممرا  ومسمممممممممممممتوى تطوعر قمدراتهما االبتكمارعمة في أرض الواق 
 االستيعابية    في بنا  الردرات التكنولوجية المحلية والردرة ًا  حاسم ًا  سياسات البلدان المضيمة وجهو  ا  ور 

 الجهود الوطنية الرامية إلى خلق الفرص الخضراء وتوسيع نطاقها  -ألف 

 وا  السياسات واأل ر التبرععية واللوا ح التنظيمية المطلوبة  )أ( 

ينل ي للحكومات أن تواصممل، بدع  من أصممحا  الملمملحة اس رعن، صمميا ة وتوسممي  سممياسمماتها   -36
واسمممتراتي ياتها الو نية، في امممو  توجذ اسمممتراتي ي واامممح و را ا  رع  وأ ر تنظيمية وقانونية من أجل  

 ضممر واسممت دام تكنولوجيات الطاقة ال ضممرا  والمت د ة وتوسممي  نطاقها وتطوعر ا  زعا ة تعزعز االبتكار األ
وإنتاجها  وعنل ي أن تضمممن  ذ  السممياسممات التزام الدولة واسممتمرارعة ال طا الطوعلة األجل، بما يتيح تهيئة 

المحلية  بيئة مواتية العتما  التكنولوجيات ال ضممممرا   وعمكن االاممممطال  بذلا عن  رع  تحميز البممممركات  
عل  تبني وإنتممماج المزعمممد من التكنولوجيمممات ال ضممممممممممممممرا  من  الل المنح المممماليمممة واإلعمممانمممات واإلعمممما ات  

أن تردم  دمات لدع   ذ  األنبممممطة  وعتطل  التنسممممي  بين أصممممحا   ًا  الضممممرعبية  وعمكن للحكومات أيضمممم
عنية من عرد االجتماعات  الململحة عل  اللمعيدين الو ني و ون الو ني آلية مسمتدامة تمكن الوزارات الم

وتلا ل المعلومات وتنسممممممي  ال طا واإلجرا ات عل  المسممممممتوعين المركزي والمحلي، والتواصممممممل م  الرطا   
د  ذ  اسلية في م لس و ني يكمل التم يل عل    ال اص والبممممممممممممممركا   ير الحكوميين  وعمكن أن تت سمممممممممممممم 

ن ال هات الماعلة  ير الحكومية، م ل مم لين عًا  المسمممممتوى  ون الو ني  وعنل ي أن يضممممم  الم لس أيضممممم
 المنظمات  ير الحكومية، وال امعات، ومرا ز اللحوث، والرطا  ال اص 

 تعزعز الردرات الترنية واالبتكارعة وبنا  المعرفة ) ( 

حاسممممممة في عملية اسمممممتيعا  المعار  ذات    يكتسمممممي ترا   قدرات اإلنتاج واالبتكار المحلية أ مية -37
اللمممممممملة وتكييمها وتطوعر ا من أجل إنتاج أنظف وإنتاجية أعل   وعنل ي للحكومات أن تيسممممممممر  ذ  العملية  

 وات السمممممممممممياسممممممممممماتية التي يمكن األمن  الل بنا  وتعزعز نظ  االبتكار الموجهة نحو االسمممممممممممتدامة  وتتم ل 
ث والتطوعر المرااية للبيئة في تدابير تبدأ من برام  اإلعانات،  للحكومات اسممممممممممممممت دامها لتعزعز قدرات اللح

م ل البرنام  الذي ينمذ  المكت  االتحا ي السممممممممممممموعسمممممممممممممري للطاقة، وتمتد إل  إنبممممممممممممما  المرا ز والم معات  
التكنولوجية لتعزعز اللحث والتطوعر، م ل المرا ز الحاامممممممممنة لللحث والتطوعر في الملبين، وم م  االبتكار  

أو اعتما  برام  لدع  جمي  مراحل اللحث والتطوعر واالبتكار في م ال التكنولوجيات    في عمان،مسرا   -

  

 (   OECD.Statإل  بيانات مستمدة من قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتلا ي )ًا  حسابات األونكتا ، استنا  (36)
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ال ضمممممرا ، بما يبممممممل التسممممموع ، واسمممممتحداث منلمممممات مبمممممتركة لللحث والتطوعر واالبتكار، م ل تلا التي  
واللممممممممممممممنماايمة من ي ري تمعيلهما في تركيما، التي تروم عل  تعماون بين ال همات المماعلمة ال مامعيمة والحكوميمة  

 أن تعزز الردرات الترنية من  الل برام  م لًا  وعمكن للحكومات أيضممممممممممم   (37)أجل حبمممممممممممد ال هو  والردرات
  طة األلف مو لة  اللممممينية، و ي ملا رة تهد  إل  اجتذا   برا  عالميين لبمممم ل و ا ف عل  أسمممماس  

من  الل التعل   ًا  المهارات أيضممممممممممممالتمرغ وبروات  ومزايا م رعة في معا د اللحوث وال امعات  وُتكتسمممممممممممم  
بالممارسمممة، والتدر  أ نا  العمل، والتماعالت التي ت ري اممممن النظام الرطاعي المحلي  وعنل ي أن تدع   

ال سميما البمركات اللم يرة والمتوسمطة، لتمكينها من ا تسما  المهارات الرقمية  ًا،  السمياسمات البمركات أيضم
  (38)الرقمية وتكييمها من أجل  ضرنة اإلنتاج والترنية الالزمة لتب يل التكنولوجيات

تحديد التكنولوجيات ال ضرا  والرطاعات ال ديدة الواعدة وإيالؤ ا األولوعة وتعزعز ا من أجل تحري  التنوع    )ج( 
 المستدام والتحول الهيكلي

يتطل  تعزعز المرص ال ضممممممممرا  من  الل اإلجرا ات العامة اسممممممممتعدا  وااممممممممعي السممممممممياسممممممممات   -38
العه  عل  مما يلزم من معلوممات  وعرتضممممممممممممممي ذلما بنما  الرمدرات في م مال التريي  الترني للتكنولوجيات  وا 

ًا  ال ضممممممممممممممرا  وإعمال أسممممممممممممممالي  تحليلية جديدة لتحديد الرطاعات ال ديدة الواعدة من أجل تنوع  أ  ر تعريد 
واإلنتمماجيممة الرمما مممة، والطلمم  العممالمي  واسممممممممممممممتممدامممة  وعنل ي أن يراعي التريي  المممذكور الرممدرات التكنولوجيممة  

والمحلي، وإمكانات الموار  الطبيعية المتاحة )م ل  لممممممممما ص الرعان أو النمايات الزرااية المسمممممممممتعملة في 
ومنحنيات التعل  الدينامية  ومن األمور الحاسممممممممة في  ذ  العملية اعتما  أسمممممممالي  تريي  (،  الطاقة األحيا ية

ت، والرطا  ال اص، والمؤسممسممات األ ا يمية واللح ية، ومنظمات الم تم   تبمماركية ت م  وااممعي السممياسمما
الممدني  وعمكن للحكوممات الو نيمة والمحليمة أن تعزز التنميمة المحليمة للرطماعمات األ  ر مراعماة للبيئمة من 
 الل األ وات السمممممممياسممممممماتية الرأسمممممممية م ل التكتالت، وملا رات الت لمممممممص الذكي، والمبمممممممارع  والم االت  

 يمة والت رعبيمة، و را ا الطرع  التكنولوجيمة  ومن األم لمة عل  ذلما ملما رة تكتمل الهيمدروجين في وا ي  الرعما
وتكتل التنافسمممممممممية اإلقليمية  رعن وعن  ،  (39)النمسممممممممما في  (Green Tech Valleyالتكنولوجيا ال ضمممممممممرا  )

(Green Win )  والبيئي في العمديمد من في إقلي  فمالونيما ببل يكما، الرامي إل  تحري  االنترمال اللممممممممممممممنماعي
في بيالروسمممميا، الرامي  (  Electrotransportالرطاعات، والتكتل االبتكاري واللممممناعي إلكتروترانسممممبورت )

 ار ة  رع  االقتلا  الدا ري في قطا  اللناعةإ  ’و  إل  تطوعر وتلني  السيارات الكهربا ية ومكوناتها،
وفي حالة متعلرة     (40)التلمممممممني  و االقتلممممممما  الدا ري فيفي بيرو، الرامية إل  تعزعز االنترال التدرع ي نح

ب نظمة لتركيز الطاقة البممممسمممية،  عمت اللمممين تطوعر اللمممناعة من  الل تبممم ي  مبمممارع  عمالقة لبنا   

  

 https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c16_C_Philippines_en.pdfانظر:   (37)
 https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c07_CW_Oman_en.pdf 

https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c18_C_Switzerland_en.pdf 
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c19_C_Turkiye_en.pdf    

(38) UNCTAD (2022). Industry 4.0 for Inclusive Development. (United Nations publication, Sales 

No. E.22.II.D.8, Geneva)   
   /https://www.greentech.at/enانظر:  (39)

 https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c01_C_Austria_en.pdfانظر  (40)
 https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c02_C_Belarus_en.pdf 
 https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c03_C_Belgium_en_0.pdf 
 https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c15_C_Peru_es.pdf   

https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c16_C_Philippines_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c07_CW_Oman_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c18_C_Switzerland_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c19_C_Turkiye_en.pdf
https://www.greentech.at/en/
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c01_C_Austria_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c02_C_Belarus_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c03_C_Belgium_en_0.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c15_C_Peru_es.pdf
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وبالم ل، لدع  تطوعر صممممممممناعة الهيدروجين األ ضممممممممر عل      (41)المعرفة وال برة  ا ل البممممممممركات المحلية
ب نبممممممما  العديد من المبمممممممارع  الت رعبية  ًا  التنمية الو نية البممممممميلية أيضممممممم  اللمممممممعيد المحلي، تضمممممممطل  وكالة

 بمباركة مهمة من المست مرعن الدوليين 

فعل  سممممممممممممممبيمل الم مال، في ًا   مماليمًا  وعتطلم  إيال  األولوعمة للتكنولوجيمات والرطماعمات ال مديمدة  عمم -39
مليون يورو لدع  ىممممممممركات في  120مبلغ    2023-2022النمسمممممممما،  لمممممممملممممممممت الحكومة االتحا ية للمترة  

مليون يورو    160وفي بل يكا، ت طا حكومة فالونيا السمممت مار أ  ر من    (42)التحول إل  الطاقة ال ضمممرا 
  (43)لدع  تطوعر قطا  الهيدروجين األ ضر 

 االست مار في االبتكار األ ضر والحد من الريو  المالية ()  

  األسمممممممممموا  ال ديدة عا ة االسممممممممممتعانة بتموعالت كبيرة يتطل  إ  ال التكنولوجيات ال ضممممممممممرا  إل -40
ومسممممتدامة  ومن اإلىممممكاالت المسممممتمرة التي تواجهها البلدان النامية، ال سمممميما بالنسمممملة للبممممركات اللمممم يرة،  
االفترار إل  التموعل الالزم لبرام  اللحث والتطوعر في م ال التكنولوجيات ال ضمممرا  الالزمة لتحري  إنتاج  

ة أعل  وقدرة أقوى عل  المنافسممة  وعكمن إىممكال آ ر في صممعوبة إقنا  البممركات والوسمطا   أنظف وإنتاجي
الماليين باالسمممممممت مار في  ذا الم ال الرا د، الذي ي م  بين األ دا  ال ضمممممممرا  والترنيات الرقمية، بسمممممممب  

  التحديات  فمي محدو ية األ لة الت ارعة ببم ن عا د االسمت مارات  ونمذت عدة حكومات برام  لمعال ة  ذ
الملبين، عل  سممممممممبيل الم ال، يهد  برنام  االرترا  بتكنولوجيا المبممممممممارع  اللمممممممم يرة إل  معال ة التحديات  
الترنية والمالية عن  رع  مد المبمممممارع  اللممممم رى والمبمممممارع  اللممممم يرة والمتوسمممممطة الح   بتموعالت أولية  

مات االسمممممتبمممممارعة، و ع  واممممم  معايير المنت ات،  تسممممماعد ا في اقتنا  التكنولوجيا، والتدرع  الترني وال د
في ذلا ا تلار المعدات ومعايرتها  وفي جنو  أفرعقيا، تبمممل  طة اإلنعاا االقتلمما ي والتعافي في  بما

تردي  الدع  للبمممركات اللممم رى والبمممركات اللممم يرة والمتوسمممطة لح ها عل  تبني  (44)أعرا  جا حة كورونا
نيات التعديل التحدي ي لتحسممممممممممين األ ا  الطاقي، وإنبمممممممممما  معهد للذكا   االبتكار األ ضممممممممممر، واسممممممممممت دام تر

االصمممممطناعي للتركيز عل  التلمممممني  المتردم والموا  ال ديدة  وفي أو ندا، يسمممممه ل مسمممممر   تموعل المبمممممارع   
ال ضرا  في أو ندا تدف  التموعل األ ضر إل  المؤسسات الل يرة والمتوسطة األو ندية من  الل تعزعز 

  (45)ات المرااية للبيئة وتحسين اسليات المالية المتاحة لتموعل  يونهاالمؤسس

 تطوعر بنية تحتية رقمية )ه( 

اللمممممممنااية  البنية التحتية المتكاملة  ي ىمممممممرن مسمممممممب  لتعزعز اعتما  وتكييف تكنولوجيات ال ورة   -41
واسمممت دامها من أجل جعل سمممالسمممل القيمة أ  ر مراعاة للبيئة  لذا، من اإلىمممكاالت الحاسممممة الالزم    الرابعة

معال تها إزالة العراقيل المحتملة في البنية التحتية وعل  اللممممعيد المؤسممممسممممي، م ل أعطال الكهربا  والربا  
البلدان النامية أن تسمممت مر البممملكي وعدم وجو  قواعد واامممحة ببممم ن ملكية البيانات  وعنل ي للحكومات في  

  

(41) Lilliestam J, Ollier L, Labordena M, Pfenninger S and Thonig R (2021). The near-to mid-term 

outlook for concentrating solar power: mostly cloudy, chance of sun. Energy Sources, Part B: 

Economics, Planning, and Policy. 16(1):23–4   
-https://www.bmf.gv.at/en/current-issues/Support-to-cushion-consumers-against-high-energyانظمر:   (42)

costs-.html   

   https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c03_C_Belgium_en_0.pdfانظر:   ( 43)

 https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202010/south-african-economic-reconsانظر:  (44)

truction-and-recovery-plan.pdf   

   https://ugefa.euانظر:  (45)

https://www.bmf.gv.at/en/current-issues/Support-to-cushion-consumers-against-high-energy-costs-.html
https://www.bmf.gv.at/en/current-issues/Support-to-cushion-consumers-against-high-energy-costs-.html
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c03_C_Belgium_en_0.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202010/south-african-economic-recons%20truction-and-recovery-plan.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202010/south-african-economic-recons%20truction-and-recovery-plan.pdf
https://ugefa.eu/
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في تزوعد قطا  األعمال ب مكانية الوصممممممول إل  اإلنترنت بتكلمة ميسممممممورة وعالية ال و ة  وتبمممممممل ال وان   
السمياسماتية الر يسمية مسم لة تعبئة االسمت مارات العامة وال اصمة الموجهة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  

أن تعال   ًا  سمر المنافسمة في قطا  االتلماالت  وعنل ي للحكومات أيضمواالتلماالت وتهيئة بيئة تنظيمية تي
 ف وة الربا البلكي عل  صعيد البركات الل يرة والكبيرة وفي المنا   الحضرعة والرعفية  ا ل البلدان 

 توطيد التعاون الدولي من أجل تعزيز تضافر الجهود في مجال االبتكار األخضر -باء 

 ن النامية عل  بنا  نظ  ابتكار موجهة نحو االستدامةتعزعز قدرة البلدا )أ( 

ينل ي أن يتحول التعمماون الممدولي من  ع  االبتكممارات ال ضممممممممممممممرا  المنمر ة )م ممل مواقممد الطهي   -42
المرتلمممممدة للوقو  أو الحافالت التي تعمل بالهيدروجين( إل  ات اذ إجرا  عالمي محسممممموم لمسممممماعدة البلدان  

قدرتها عل  بنا  نظ  ابتكارعة موجهة نحو االستدامة  وعنل ي أن يبكل  ذا التعاون في النامية عل  تعزعز 
م ال االبتكار النموذج ال ديد لنرل التكنولوجيا عل  اللممممعيد الدولي وأن ي طي الدورة التكنولوجيا ب  ملها،  

 ع  البلدان النامية   ابتدا  من مرحلة تطوعر إل  التمعيل العملي  وع   أن ينبني صممممل   ذا التعاون عل 
في تطوعر اسمممممممتراتي يتها إلنبممممممما  نظام ابتكار يحمز النمو االقتلممممممما ي البمممممممامل لل مي  والمسمممممممتدام وعتيح 
ًا  المسممما مة في ال هو  العالمية المبذولة في م ال المنا  ومعال ة التحديات اإلامممافية لالسمممتدامة  واسمممتنا  

ة، تحتاج ال هات الماعلة الدولية إل  المسممما مة في تنمية إل   ذ  االسمممتراتي ية وتحليل ال  رات ذات اللمممل
والبنيممة التحتيممة لللحوث الممما يمة،  (،  الموار  اللبممممممممممممممرعممة )عن  رع  التممدرعمم  الترني والمهني والتعلي  العممالي

المبتكرة، وآليات الربا بين اللحوث واألعمال الت ارعة، وآليات  و وحاامممممنات البمممممركات الناىمممممئة  ال ضمممممرا    
 بتكارات ال ضرا   وع   عل  الحكومات الو نية في البلدان المضيمة أن تنس  المسا مات  تموعل اال

 تسهيل نرل التكنولوجيا من أجل التحول المستدام ) ( 

ليزمات المنا ية والبيئية الملحة، ي   عل  البلدان المتردمة والنامية أن تعمل عل  تعزعز ًا  نظر  -43
المسممممممممتدامة واعتما  ا  وقد تكررت االلتزامات بنرل التكنولوجيا في عدة  فرص الوصممممممممول إل  التكنولوجيات  

وفي اتممممما  بممممارعس  (  2012و  1992في قمتي األرض في رعو  ي جممممانيرو )  منمممماسمممممممممممممملممممات، منهمممما م الً 
وعتيح النرل الناجح للتكنولوجيا السمممممل  الرأسممممممالية وال دمات ذات اللممممملة وعمك ن البلد المتلري     2015 لعام

مهارات الالزمة لتبممم يل التكنولوجيات وصممميانتها وتكرار اسمممت دامها أو ابتكار ا  وال يمكن لبلد  من تطوعر ال
أن يكي ف م موعمة مع ينمة من التكنولوجيمات م   رو  إ مارعمة م تلممة وتطبيرهما بعمد اسممممممممممممممت مدامهما األولي  

االبتكارات ال ضمرا  بعد إل  مرحلة إذا ا تسمبت ال هات الماعلة المحلية  ذ  الردرات  ول  تلمل بعض   إال
مهمة لتكييمها من أجل إتاحة نبممر ا عل  نطا  واسم   ًا  النضمم  التكنولوجي الكامل، إذ ال تزال تتطل  بحو 

وف  ما  و متو   ومطلو  لتحري  ت  ير حقيري في الت فيف من ت ير المنا  والتد ور البيئي  وبالتالي،  
السممممممممممممممتممما ة من المرص ال ضممممممممممممممرا  وتزوعممد مما بممالرممدرات الالزمممة لمذلما  يتطلمم  تمكين البلممدان النمماميممة من ا

 استراتي يات إنما ية ىاملة لدع  نظ  االبتكار الو نية 

تحوعل اللحوث المتعلرة باالبتكارات ال ضمرا  من المسمتوى الو ني إل  المسمتوى المتعد  األ را ، بما في  )ج( 
 ذلا نُه  االبتكار الممتون

عمالميمة  وم  ذلما، ال يزال النه  الحالي    عمالمي المذي يطرحمذ ت ي ر المنما  حلوالً يتطلم  التحمدي ال -44
لالبتكمار األ ضممممممممممممممر يسممممممممممممممتلعمد معظ  البلمدان النماميمة  فمعظ  جهو  اللحمث والتطوعر المتعلرمة بماالبتكمارات  
  ال ضمممممرا  تُبذل عل  المسمممممتوى الو ني، وتضممممم  البلدان، التي تتسممممم  بتنمية اجتمااية واقتلممممما ية و رو 
إيكولوجية م تلمة، أولوعات متنوعة اممممممممممممن جداول أعمالها لم ال اللحث والتطوعر  وتحوز البلدان النامية  
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من جهتهمما، و ي األقمل قمدرة عل  التعمماممل م  آ مار ت ير المنمما  واألزممات البيئيممة األ رى، أقمل الموار  المتمماحمة  
كمارات ال ضمممممممممممممرا  من المسمممممممممممممتوى الو ني إل   لللحمث والتطوعر  وعمكن أن يكون تحوعمل اللحوث المتعلرمة بماالبت 

أن    ( 46) المسممتوى المتعد  األ را   طوة مهمة إل  األمام  ومن ىمم ن المرع  االسممتبمماري لللحوث الزرااية الدولية 
وىمممممممممممممماملمة  ًا  إي ما  حلول مبتكرة لزراعمة ذكيمة منما يم يحتمذى بمذ  وقمد  بمت إسمممممممممممممهمام المرع  في ًا  مهممًا  يكون نموذجم

في البلدان النامية، وان را ذ عل  نحو  ًا  يتسممممم  باعتما   عل  التموعل الدولي، وبعملذ أسممممماسممممم  أنذ ًا  علم ًا،  اجتمااي 
عل  اللممالح العام  وقد أنبمم  المرع   ًا مبني ًا  وااممح ًا مك ف في ىمملكات متعد ة أصممحا  الملمملحة، وتطبيرذ نه  

التكيف م  المنا  والت فيف من  منلمممممة لم االت الت  ير المرتلطة ب ًا  االسمممممتبممممماري لللحوث الزرااية الدولية مؤ ر 
ومن    ( 47) آ ار ، وعمكنذ أن ينظر في توسمي  نطا  اللحوث لتبممل التكنولوجيا ال ضمرا  واالبتكارات ذات اللملة  

ىممممممممم ن المنظمات الدولية وال هات المانحة أن تكرر نموذج المرع  االسمممممممممتبممممممممماري عل  نحو مكي ف في قطاعات  
 لبلدان النامية و روفها  أ رى، لتحوعل اللحوث نحو احتياجات ا 

في اللحوث المتعد ة األ را   وعمكن عرض أسممممممممممئلة  ًا  مهمًا  وعبممممممممممكل االبتكار الممتون عنلممممممممممر  -45
اللحث والنتا   الوسمممممممممممممميطة عل  ال برا  الدوليين وم تمعات المعرفة، و عوته  إل  المسمممممممممممممما مة في إي ا   

أن توفر ًا  التكنولوجيات الممتوحة الملمممدر أيضمممأفضمممل الحلول الممكنة في أقلمممر وقت ممكن  ومن ىممم ن  
ال يحل  ًا  وسيلة للتعاون الدولي المعال في م ال االبتكار  وعتراس  المبتكرون في جمي  أنحا  العال  عد 

من التلمامي  والترنيات الممتوحة الملمدر  وم  ذلا، ال يوجد سم ل مركزي لهذ  التكنولوجيات، مما ي عل 
ن في البلدان النامية تحديد موقعها والوصمممممول إليها وإ ماجها في ابتكاراته   وفي  من اللمممممع  عل  المنت ي

ببمممممم ن    2021/30الررار  ًا   ذا اللممممممد ، اعتمد الم لس االقتلمممممما ي واالجتماعي التاب  ليم  المتحدة مؤ ر 
سم ل مركزي  وعدعو الررار إل  بنا  وتراسم      (48)تسم ير التكنولوجيات الممتوحة الملمدر للتنمية المسمتدامة

للمعلوممات الترنيمة الممتوحمة الملممممممممممممممدر إلتماحمة م زون عمالمي من المعمار  تسمممممممممممممماعمد البلمدان النماميمة عل   
التحول نحو التنمية المسمممتدامة  وسممميتوقف ن ان قاعدة البيانات  ذ  عل  الدع  الروي من الدول األعضمما   

لمتحدة  وقد أسممه  األونكتا  بدراسممة ونبممر  في األم  المتحدة وعل  الت زر والتعاون فيما بين وكاالت األم  ا
  (49)في تنميذ الررار ًا مرترحات بب ن سبل المضي قدم

 اعتما  نه  متعد ة األ را  لتريي  التكنولوجيا ) ( 

يبممك ل التريي  التكنولوجي منه ية راسمم ة ومتعد ة الت لمملممات لتريي  المرص التي تنطوي عليها   -46
في ًا  ا  وحت  اسن، ُ ب  التريي  التكنولوجي عل  نحو يكا  يكون حلممممممممممممممرعالتكنولوجيات ال ديدة وم ا ر 

مبمممممرو  تريي  االحتياجات التكنولوجية لتنميذ  طا    البلدان المتردمة واالقتلممممما ات الناىمممممئة، ومن ذلا م الً 
يممة  وقممد يكون للعممديممد من الترنيممات ذات اإلمكممانممات المهمممة عواقمم  إي مماب  (50)العمممل المنمما يممة في البرازعممل

وسمممملبية عل  حد سمممموا ، بحسمممم  اإل ار الذي يحك  تطوعر ا والتدابير الملمممماحلة لذ  ومن األم لة ال ديرة  
وفي الوقت     (51)بالذكر الذكا  االصمممممممممطناعي، واسمممممممممت دام المسممممممممميدرات في الزراعة، وترنيات تعديل ال ينات

التي تواجههما منما   العمال  الم تلمة    الحمالي، ال توجمد آليمة لتريي  التكنولوجيمات ال مديمدة بنما  عل  التحمديمات
بمبمممارع  رعا ية في  ال ة بلدان    إل  مرجعية عالمية  وعضمممطل  األونكتا ًا  ولسمممبر المرص والم ا ر اسمممتنا 

إل  نتا    ذا المبمممممرو ، يمكن بد   ًا  أفرعقية من أجل بنا  الردرة عل  تريي  التكنولوجيا في أفرعقيا  واسمممممتنا 
  

   /https://www.cgiar.orgانظر:  (46)

   /https://www.cgiar.org/research/cgiar-portfolio/climate-adaptation-mitigationانظر:  (47)

   E/RES/2021/30انظر:  (48)

   https://unctad.org/system/files/official-document/presspb2021d8_en.pdfانظر:  (49)

    https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c01_CW_Brazil_en.pdfانظر:   (50)

المرتلا بهمممما )المعرو     9والبروتين  (  CRISPRالمتلمممماعممممدة بممممانتظممممام )عل  سممممممممممممممبيممممل الم ممممال، التكرارات المتنمممما رة الرلمممممممممممممميرة   ( 51)
 (  CRISP CAS9 بالرمز

https://www.cgiar.org/
https://www.cgiar.org/research/cgiar-portfolio/climate-adaptation-mitigation/
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/30
https://unctad.org/system/files/official-document/presspb2021d8_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2022-23_c01_CW_Brazil_en.pdf
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مناقبممممممة ببمممممم ن كيفية تريي  التكنولوجيات ال ديدة عل  اللممممممعيد المتعد  األ را ، وت مي  معار  ال برا   
 التي تستعلي معال تها عل  المستوى الرطري بسب  تعريد ا   الدوليين لإلجابة عل  األسئلة

تبمممممممممممممم ي   ()ه  أجمممممل  العلوم والتكنولوجيممممما واالبتكمممممار من  م مممممال  ال نو  في  بلمممممدان  بين   ع  التعممممماون فيمممممما 
 األ ضر  االبتكار 

ال يزال التعمممماون فيممممما بين بلممممدان ال نو  في م ممممال العل  والتكنولوجيمممما واالبتكممممار في بممممدايتمممذ،   -47
ما تكون  ًا يؤ ي إل  امممميا  فرص التلممممدي للتحديات المنا ية و ير ا من التحديات البيئية، التي ك ير  مما

متبمممابهة عبر البلدان في منطرة معي نة )م ل ارتما  مسمممتوى سمممطح اللحر في منطرة اللحر الكارعبي وت ير 
فة إل  ذلا، قد تؤ ي  وإامممممممما(   أنمان  طول األمطار في أجزا  كبيرة من أفرعقيا جنو  اللممممممممحرا  الكبرى 

النُه  اإلقليمية لالبتكار األ ضمممممممر إل  تحسمممممممين إمكانية اسمممممممت دام المرص ال ضمممممممرا   وقد ال تتيح البلدان  
محلية كافية ل ذ  االسممممت مار األجنبي الملاىممممر في التكنولوجيات ال ضممممرا   ًا سمممموقًا اللمممم يرة والمريرة نسممممبي

وفر التعاون الدولي حوافز قوعة للت ل  عل  حواجز ولتك يف تلمممممني  المنت ات ذات اللممممملة  وعنل ي أن ي
عن  رع   ع  مرا ز االمتياز اإلقليمية ال اصمممممممة بالتكنولوجيات ال ضمممممممرا  واالبتكار  ومن    التعاون، م الً 

  مركز ال مدممات العلميمة لل نو  األفرعري المعني بت ير المنما  واإل ارة التكيفيمة ليرااممممممممممممميإ ’ األم لمة عل  ذلما  
 ات العلمية ل ر  أفرعقيا المعني بت ير المنا  واالست دام المكيف ليراايإ مركز ال دم’و

 تردي  المساعدة اإلنما ية الرسمية لدع  العل  والتكنولوجيا واالبتكار من أجل تب ي  االبتكار األ ضر  )و( 

   من ىممممممممم ن المسممممممممماعدة اإلنما ية الرسممممممممممية التي تركز عل  الم االت واألنبمممممممممطة المتلممممممممملة بالعل  -48
في قدرة البلدان النامية عل  التعامل م  التكنولوجيات وتوليد االبتكار   ًا  والتكنولوجيا واالبتكار أن تسمممممه  أيضممممم

واالبتكار، لكن  وت تلف الترديرات فيما يتعل  بالمسمممممممممممماعدة اإلنما ية الرسمممممممممممممية الموجهة إل  العل  والتكنولوجيا  
وزا ت المسممممماعدة اإلنما ية الرسممممممية التي تسمممممتهد  عل  وجذ التحديد تنمية قدرات  ًا   مسمممممتوا ا يظل من مضممممم

بدأت   لكنها  ،2019و  2014العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في البلدان النامية ب   ر من الضمممممممممممممعف بين عامي  
 ذا  و    ( 52)(2019 بليون  والر في عام  4,2و  2014بليون  والر في عام    9,0)ًا  من مسممممممتوى من مض نسممممممبي

يعني أن نسممممممملة مئوعة صممممممم يرة فرا من تدفرات المعونة الدولية تسمممممممتهد  قدرات العل  والتكنولوجيا واالبتكار   
وإاممممافة إل  ذلا، ل  ُيسمممم ل نمو في المسمممماعدة اإلنما ية الرسمممممية الم لمممملممممة لبنا  الردرات في م ال العل   

ة  ير السممممممممممممماحلية والدول ال زرعة اللممممممممممممم يرة النامية  والبلدان الناميًا  والتكنولوجيا واالبتكار في أقل البلدان نمو 
وعنل ي زعا ة مردار المسممممممممماعدة اإلنما ية الرسممممممممممية الموجهة إل  العل      (53)وأفرعقيا و ل مسمممممممممتوا ا من مضممممممممماً 

في م مال تطوعر التكنولوجيما الالزمة  ًا  والتكنولوجيما واالبتكمار لتلبيمة حماجمة البلمدان النماميمة إل  قمدرات أ  ر ترمدمم
 ة االنترال إل  ملا ر الطاقة المت د ة والتنمية الطوعلة األجل المن مضة االنلعا ات إلتاح

اقتراحخخات لتنظر فيهخخا الخخدول األعضخخخخخخخخخخاء واللجنخخة المعنيخخة بتسخخخخخخخخخخير العلم   -خامساا  
 والتكنولوجيا ألغراض التنمية في دورتها السادسة والعشرين

االبتكار واامممممحة  و ذا يعني أن العديد من البلدان النامية  الم وة بين البممممممال وال نو  في أ ا    -49
سممممتحتاج إل   ع  قوي من البلدان المتردمة في تحديد وتنميذ االبتكارات لمواجهة التحديات العالمية  يحدث  

  

(52) United Nations, Inter-agency Task Force on Financing for Development (2019). Financing for 

Sustainable Development Report 2019 (United Nations publication, Sales No. E.19.I.7, New York)    

  نمسذ  المرج  (53)



E/CN.16/2023/2 

GE.23-00718 18 

العديد من البلدان النامية، والتي سمممممممتحتاج إل  توسمممممممي   ًا   ذا في وقت تضمممممممر  فيذ آ ار ت ير المنا  أيضممممممم
لمه  سمممالسمممل الت  ير المتعلرة باالحترار العالمي والعلوم والتكنولوجيا لتطوعر  يارات الت فيف    نطا  اللحث

 واالستما ة من النوافذ ال ضرا  للمرص  

من   ، فم ن  نماك حماجمة ملحمة إل  إ مماج العل  والتكنولوجيما واالبتكمار في ممما ي  العولممة العما لة   -50
اجات البلدان النامية تحظ  باال تمام الكافي في جداول األعمال  أن احتيًا  والمنلممممممممممممممة، مما يعني اممممممممممممممن

الدولية وتحديد األولوعات، وأن ب مكانها أن تتراسممم  ببمممكل كامل معار  وفوا د االبتكار والعلوم والتكنولوجيا  
من أي وقممت مضمممممممممممممم  في أوقممات تممماق  ت ير المنمما  وآ ممار  عل  العمال   ًا  واالبتكممار  و ممذا أمر أ  ر إلحمماحمم

نامي، م ل التعرض للكوارث الطبيعية وتد ور األمن ال ذا ي  وعتعين أن يكون العنلممممممممممر اس ر للعولمة  ال
العا لة  و منح البلدان النامية حيز السممممممياسممممممة العامة الالزم لالسممممممتما ة من فتح نوافذ  ضممممممرا  من المرص  

   ساس للتنمية المستدامة 

 االقتراحات التالية:وقد تر   الدول األعضا  في النظر في  -51

واممم  وتوسمممي  السمممياسمممات واالسمممتراتي يات الو نية، م  توجيهات اسمممتراتي ية واامممحة  )أ( 
و را ا  رع ، وأ ر تنظيمية وقانونية، لمواصمممممملة تعزعز االبتكار األ ضممممممر واسممممممت دام تكنولوجيات الطاقة  

 ال ضرا  والمت د ة وتوسي  نطاقها وتطوعر ا وإنتاجها 

 و نية لتنسي  استراتي يات التنمية المستدامة ونبر التكنولوجيات ال ضرا     إنبا  آلية ) ( 

زعا ة الوعي وتعزعز التعلي  المني وتنمية المهارات لزعا ة قدرة البمممممممممممممركات المحلية عل   )ج( 
 تطبي  التكنولوجيات ال ضرا  

األولوعة   تحديد التكنولوجيات ال ضمممممممممرا  والرطاعات ال ديدة المحتملة وترتيبها حسممممممممم  ) ( 
 وتعزعز ا من أجل التنوع  المستدام والتحول الهيكلي 

اسممممممممممت مار وتبمممممممممم ي  اسممممممممممت مارات الرطا  ال اص في اللحث والتطوعر ببمممممممممم ن تطبي   )ه( 
 تكنولوجيات اإلنتاج األنظف 

 ع  النظ  اإليكولوجية المعالة لنرل التكنولوجيا ال ضممممممممرا  التي تلبي احتياجات الرطا    )و( 
 وجذ ال لوص تعزعز نبر التكنولوجيا ال ضرا  في البركات الل يرة والمتوسطة ال اص وعل  

تعزعز ىممممملكات االبتكار والروابا لزعا ة البمممممرا ات والتعاون لتمكين إنتاج التكنولوجيات   )ز( 
 ال ضرا  ونبر ا عل  نطا  أوس  

ت ذات  اممممان وجو   يا ل أسممماسمممية وحوافز للتحول في  ل  المسمممتهلكين نحو منت ا )ن( 
أ ر بيئي أقمل، بمما في ذلما من  الل إعطما  األولوعمة للتكنولوجيمات والحلول األنظف واأل  ر إنتماجيمة في 

 المبترعات العامة  

  ع  مباركة الم تم  المدني المنظ  في تعزعز نبر واعتما  التكنولوجيات ال ضرا    )ن( 

 نا ية والمتعد ة األ را  والتعاون  تك يف ال هو  الرامية إل  إقامة وتحسين البرا ات ال )ي( 
بين البممممممممممممممممممال وال نو  وفيمممما بين بلمممدان ال نو  لتيسممممممممممممممير نرمممل التكنولوجيمممات من أجمممل إنتممماج أنظف  

 إنتاجية  وأ  ر 

 وقد ير   الم تم  الدولي في النظر في االقتراحات التالية: -52

تيسمممير تلا ل المعار  وال برات وقلمممص الن ان واللحوث وأفضمممل الممارسمممات ببممم ن  )أ( 
 االبتكار األ ضر م  كلار المبتكرعن ووااعي السياسات والمنظمين في البلدان المتردمة والنامية  
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إنبمممما  منا   للحوث السممممياسممممات وتردي  المبممممورة الترنية والمتعلرة بالسممممياسممممات ببمممم ن  ) ( 
 بتكار المراعيين للبيئة لوااعي السياسات التكنولوجيا واال

إنبممما  نظام عابر للحدو  لالبتكار األ ضمممر الممتون يسمممهل التواصمممل والتعاون المعالين   )ج( 
بين السمممممممممممممملطمات والبممممممممممممممركمات واللماح ين واألوسممممممممممممممان األ ما يميمة واألفرا ، وعوفر السممممممممممممممبمل والحوافز ألولئا  

 يتعاونون  الذين

برام  المدوليمة لمدع  اللحمث والتطوعر واالبتكمار في م مال إنبمممممممممممممما  وتوسممممممممممممممي  وتعزعز ال ) ( 
 التكنولوجيات المرااية للبيئة واإلنتاج النظيف 

إنبمممممممما  مرا ز ابتكار  ولية ومسمممممممماحات لللممممممممنا  ومرا ز تركز عل  االبتكار من أجل  )ه( 
 إنتاج أنظف وأ  ر إنتاجية 

البممال وال نو  والتعاون ال ال ي  تعزعز التعاون فيما بين بلدان ال نو ، والتعاون بين  )و( 
 من أجل نرل المعار  والتكنولوجيا بب ن التكنولوجيات األ  ر مراعاة للبيئة 

 ع  البلدان النامية في قدراتها عل  تنميذ تريي  التكنولوجيا من أجل إنتاج أنظف وأ  ر  )ز( 
 المتعد  األ را   إنتاجية، بما في ذلا كيفية تريي  التكنولوجيات ال ديدة عل  المستوى

زعا ة مردار المسمممممماعدة اإلنما ية الرسمممممممية الموجهة إل  العل  والتكنولوجيا واالبتكار في  )ن( 
م مال العل  والتكنولوجيما واالبتكمار وبنما  قمدرات مترمدممة في م مال تطوعر التكنولوجيما للتمكين من االنترمال  

 من مضة االنلعا ات إل  ملا ر الطاقة المت د ة والتنمية الطوعلة األجل ال

 وتب   الل نة عل  ات اذ ال طوات التالية: -53

جم  وتلا ل قلممص الن ان وحاالت األعمال التي تواممح ت  ير التكنولوجيات ال ديدة   )أ( 
   عل  التنمية الباملة والمستدامة

اسممات  تيسممير البممرا ات الدولية لتعبئة الموار  وتردي  المسمماعدة الترنية ببمم ن مزع  السممي ) ( 
 المعال لحمز اعتما  تكنولوجيات اإلنتاج األنظف واأل  ر إنتاجية في البلدان النامية 

 ع  مبمممممممماركة ال هات الماعلة في نظام االبتكار في البلدان األعضمممممممما  في البمممممممملكات   )ج( 
 والبرام  الدولية لبنا  قدراتها في م ال االبتكار من أجل إنتاج أنظف وأ  ر إنتاجية 
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