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  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٢ يف الس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
  ])E/2015/31( توصية اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية بناء على[

  تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية  -  ٢٠١٥/٢٧
  

  ،إن الس االقتصادي واالجتماعي  

اللجنـة املعنيـة بتسـخري العلـم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة بوصـفها         بـدور   إذ يسلم  
  حاملة لواء األمم املتحدة يف جمال تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية،  

بالـدور واإلسـهام األساسـيني للعلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار يف بنـاء         أيضـا  يسلم وإذ  
ــة علــى املنافســة يف   ــاملي واحلفــاظ عليهــا ويف التصــدي للتحــديات     القــدرة الوطني االقتصــاد الع
  العاملية وحتقيق التنمية املستدامة،

ــز    كــذلك يســلم وإذ   ــا املعلومــات واالتصــاالت يف تعزي بالــدور األساســي لتكنولوجي
  وتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية،  

ــة ا   يشــري وإذ   ــؤمتر القم ــة مل ــة اخلتامي ــام  إىل الوثيق ــاملي لع ــا    )١(٢٠٠٥لع ــلِّم فيه ــيت س ال
للعلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت، دورا بـالغ األمهيـة يف     بأن

  حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، وإذ يعيد تأكيد االلتزامات الواردة فيها،

رة والتنميـــة يعمـــل بوصـــفه   إىل أن مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتجـــا    أيضـــا يشـــري وإذ  
  اللجنة،  أمانة

ــة العامــة شــجعت، يف قرارهــا    يســلِّم وإذ   ــأن اجلمعي كــانون  ٢٠املــؤرخ  ٦٨/٢٢٠ب
ــة، مــؤمتر األمــم     ٢٠١٣ديســمرب  األول/ ــا ألغــراض التنمي املتعلــق بتســخري العلــم والتكنولوجي

_______________ 

 .٦٠/١العامة  قرار اجلمعية  )١(
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لقــة بــالعلم  املتحــدة للتجــارة والتنميــة علــى أن يواصــل إجــراء استعراضــات للسياســات املتع       
والتكنولوجيــا واالبتكــار ــدف مســاعدة البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت متــر اقتصــاداا مبرحلــة   
انتقاليــة علــى حتديــد التــدابري الــالزم اختاذهــا إلدمــاج السياســات املتعلقــة بــالعلم والتكنولوجيــا   

  واالبتكار يف استراتيجياا اإلمنائية الوطنية،  

املـــــؤرخ  ٢٠١١/٢٣٥جتمـــــاعي لـــــس االقتصـــــادي واالإىل مقـــــرر ا يشـــــري وإذ  
الــذي يــنص علــى متديــد واليــة الــس االستشــاري للقضــايا اجلنســانية  ٢٠١١يوليــه متوز/ ٢٦

كــانون  ١٩املــؤرخ  ٦٦/١٢٩قــرارات اجلمعيــة العامــة وإىل  ،٢٠١٥التــابع للجنــة حــىت عــام  
ل/ديســـــمرب كـــــانون األو ٢٢ نياملـــــؤرخ ٦٦/٢١٦و  ٦٦/٢١١و  ٢٠١١األول/ديســـــمرب 

لعقبات الـيت حتـول   لتحسني حالة املرأة يف املناطق الريفية، و، اليت تتصدى على التوايل ل٢٠١١
دمـاج املنظـور اجلنسـاين يف السياسـات     إلدون استفادة املرأة والفتاة من العلـم والتكنولوجيـا، و  

  ،  والربامج اإلمنائية

يف حتقيق عدد من األهـداف   الدور األساسي للعلم والتكنولوجيا واالبتكار يدرك وإذ  
ــن         ــاره م ــا واالبتكــار باعتب ــم والتكنولوجي ــى دور العل ــة، وإذ يســلط الضــوء عل ــة لأللفي اإلمنائي

من أجل مواصلة التصـدي   ٢٠١٥املواضيع الشاملة لعدة قطاعات يف خطة التنمية ملا بعد عام 
  للتحديات العاملية،  

ب العضـوية التــابع للجمعيـة العامــة   ريـق العامــل املفتـوح بــا  الفبتقريــر  علمـا يأخـذ  وإذ   
ــتدامة  ــة املسـ ــداف التنميـ ــين بأهـ ــة علبو )٢(واملعـ ــار املترتبـ ــة ل اآلثـ ــاط العامليـ ــا يف األوسـ ــم يهـ لعلـ

  ،  والتكنولوجيا واالبتكار

التنميــة املســتدامة خطــة ألمــني العــام عــن جميعــي لبــالتقرير الت علمــا أيضــايأخــذ وإذ   
: القضاء على الفقـر  ٢٠٣٠العيش بكرامة حبلول عام الطريق إىل ” املعنون ٢٠١٥بعد عام  ملا

العلـم واالبتكـار   والـذي حيـدد التكنولوجيـا    ، )٣(“وتغيري حيـاة اجلميـع ومحايـة كوكـب األرض    
  ،  تنفيذ خطة التنمية املستدامةلوسائل بوصفها 

بعمــل اللجنــة فيمــا يتعلــق مبوضــوعيها ذوي األولويــة يف الوقــت الــراهن،   يرحــب وإذ  
  ،  “التنمية الرقمية”و  “٢٠١٥راف االستراتيجي خلطة التنمية ملا بعد عام االستش”ومها 

جديــدة تــدمج السياســات وبنــاء القــدرات يف مقاربــات إىل ضــرورة اتبــاع  يشــري وإذ  
يف اخلطط اإلمنائية الوطنيـة، عـن   يوية جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار باعتبارها عناصر ح

_______________ 

)٢(  A/68/970  وCorr.1. 

)٣(  A/69/700. 
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بني الوزارات القطاعية، والوكاالت املعنيـة بـالعلم والتكنولوجيـا     طريق مجلة أمور منها التعاون
  واالبتكار وبتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وطائفة من اهليئات التنظيمية،

بأن عمليات االستشراف التكنولوجي ميكن أن تساعد مقرري السياسـات   سلميوإذ   
مـن خـالل حتديـد     ٢٠١٥ملـا بعـد عـام    تنفيـذ خطـة التنميـة    علـى  يف املسـتقبل  اجلهات املعنيـة  و

ــة االســتراتيجية     ــيت ميكــن التصــدي هلــا مــن الناحي ــه التحــديات والفــرص ال ــل  ، وبأن ينبغــي حتلي
    االجتاهات التكنولوجية، مع مراعاة السياق االجتماعي واالقتصادي األوسع نطاقا،

شـرط  املتطـورة بشـكل جيـد هـي      )٤(الرقميـة بأن الـنظم اإليكولوجيـة    سلم أيضايوإذ   
    تيسري العلم والتكنولوجيا واالبتكار،للتنمية رقمية فعالة وأساسي 

بتزايد جهود التكامـل علـى الصـعيد اإلقليمـي يف مجيـع أحنـاء العـامل         كذلك يسلم وإذ  
  وبالبعد اإلقليمي ملسائل العلم والتكنولوجيا واالبتكار املرتبط ا،  

ســـع تكنولوجيـــات املعلومـــات اإلجنـــازات الكـــبرية واإلســـهام الـــذي بو يالحـــظ وإذ  
  واالتصاالت أن تواصل تقدميه من أجل حتقيق رفاه اإلنسان واالزدهار االقتصادي والعمالة،

أن النجــاح يف تطبيــق السياســات املتعلقــة بالتكنولوجيــا واالبتكــار   أيضــا يالحــظ وإذ  
مؤسسـات التعلـيم    على الصعيد الوطين يتيسر بأمور منها يئة بيئات السياسة العامة اليت متكـن 

والبحوث واألعمال التجارية والقطاعات الصناعية من االبتكـار واالسـتثمار يف جمـاالت العلـم     
والتكنولوجيــا واالبتكــار وحتويلــها إىل فــرص عمــل ومنــو اقتصــادي بإدمــاج مجيــع العناصــر          

  املترابطة، مبا يف ذلك نقل املعرفة،

ــة املع   يوصــي   ــة واللجن ــأن تنظــر احلكومــات الوطني ــا   ب ــم والتكنولوجي ــة بتســخري العل ني
  ألغراض التنمية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف ما يلي:

احلكومات، فرادى ومجاعات، علـى أخـذ االسـتنتاجات الـيت تتوصـل       يعتشج  ) (أ  
  إليها اللجنة يف االعتبار والنظر يف اختاذ اإلجراءات التالية:

تكنولوجيــا واالبتكــار واســتراتيجيات التنميــة إقامــة صــلة وثيقــة بــني العلــم وال  ‘١’  
 خالل ختصيص مكانة بارزة يف التخطـيط اإلمنـائي علـى الصـعيد الـوطين      املستدامة من

ــدرات يف ــاء القــــ ــات  لبنــــ ــا املعلومــــ ــاالت تكنولوجيــــ ــم  جمــــ ــاالت والعلــــ واالتصــــ
  واالبتكار؛  والتكنولوجيا

_______________ 

للبيانـات   بنيـة التحتيـة  الوالتكنولوجيـة،  بنيـة التحتيـة   مـن قبيـل ال  مكونات ظم اإليكولوجية الرقمية الن تشمل )٤(
 البشرية. بنية التحتيةاملؤسسية وال بنية التحتيةالبنية التحتية املالية، وال، واملالية
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ادية الشـاملة واملسـتدامة   تعزيز قدرات االبتكار احمللية ألغراض التنميـة االقتصـ    ‘٢’  
يف ذلـك   من خالل حشد املعارف العلمية واملهنية واهلندسـية علـى الصـعيد احمللـي، مبـا     

  بينها؛  عرب التعاون مع الربامج الوطنية وفيما

إجــراء حبــوث منهجيــة تتنــاول االجتاهــات اجلديــدة يف جمــاالت تكنولوجيــات     ‘٣’  
ــا و  ــم والتكنولوجيـ ــاالت والعلـ ــات واالتصـ ــة،  املعلومـ ــى التنميـ ــا علـ ــار وتأثريهـ االبتكـ

  ؛٢٠١٥  سيما يف سياق خطة التنمية ملا بعد عام  وال

تحديــد الفجــوات احملتملــة يف لاالستشــراف االســتراتيجي  عمليــات اســتخدام  ‘٤’  
، منـها  مبـزيج مـن السياسـات   العمـل علـى سـدها    ألجلـني املتوسـط والطويـل و   لالتعلـيم  
  ؛  سة والرياضيات والتدريب املهينالعلم والتكنولوجيا واهلندتعليم تعزيز 

نظم بـني مجيـع   املـ نقاش العملية لتشجيع كتراتيجي ستشراف االساستخدام اال  ‘٥’  
املـدين   ة واتمـع يوالصـناع لميـة  العاألوسـاط  ممثلـو احلكومـة و  هـا  ، مبا فياجلهات املعنية

مــن أجــل إجيــاد فهــم   ) الصــغرية واملتوســطة ؤسســات والقطــاع اخلــاص (خصوصــا امل 
  ؛  ك للقضايا الطويلة األجل وبناء توافق بشأن السياسات املقبلةمشتر

 ةواإلقليميــ ةالعامليــبشــأن التحــديات اســتراتيجي استشــراف مبــادرات إطــالق   ‘٦’  
 رائط السـتعراض نتـائج  اخلـ رسـم  لعلى فترات منتظمة والتعـاون يف سـبيل إنشـاء نظـام     

لتجريبيـــة، مـــع دول  شـــاريع ااملمبـــا يف ذلـــك  بادهلـــا، التكنولـــوجي وتاالستشـــراف 
ــيح  أخــرى،  أعضــاء ــا يت ــع     مب ــاون م ــة القائمــة، وبالتع ــات اإلقليمي ــن اآللي االســتفادة م

  ؛  صةختاجلهات املعنية امل

ــة        ‘٧’   ــنظم اإليكولوجي ــك ال ــا يف ذل ــة، مب ــنظم االبتكــار الوطني ــات ل  إجــراء تقييم
ية فعالـة  سياسـات  لتـدخ اختـاذ إجـراءات   الضـعف يف النظـام و  نقاط حتديد بغية ، الرقمية

بـــالروابط القائمـــة بـــني يف الوقـــت نفســـه ، مـــع التســـليم مكوناـــا األضـــعفلتعزيـــز 
  ؛  املتنوعة  كوناتامل

تعزيز نظام االبتكـار الـوطين للعلـم    بغية تعبئة املوارد من خالل قنوات متعددة   ‘٨’  
  ؛  والتكنولوجيا واالبتكار

اعتمـاد   لـى القيـام بـدور رئيسـي يف    ع الرقميني املخضرمني املستعملنيتشجيع   ‘٩’  
 وتيســـري ، العلـــم والتكنولوجيـــا واالبتكـــاريف جمـــال  بنـــاء القـــدراتل ةجمتمعيـــمقاربـــة

اســـتخدام تكنولوجيـــات املعلومـــات واالتصـــاالت يف ســـياق خطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد  
  ؛  ٢٠١٥  عام
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ة للجميــع ملاالشــ الرقميــةالــنظم اإليكولوجيــة سياســات تــدعم تطــوير وضــع   ‘١٠’  
ــي و  او ــوى احملل ــيت تشــجع تطــوير احملت ــذب وجتل ــت اخلــاص، القطــاع دعم اســتثمارات ت

  ؛  واالبتكار ومباشرة األعمال احلرة

ــاون مـــع مجيـــع    ‘١١’   ــة التعـ ــا  ختاملاجلهـــات املعنيـ ــز تطبيـــق تكنولوجيـ ــة، وتعزيـ صـ
املعلومــات واالتصـــاالت يف مجيـــع القطاعــات، مـــن أجـــل حتســني االســـتدامة البيئيـــة    

    ؛هاوالتخلص من فق مناسبة إلعادة تدوير النفايات اإللكترونيةوتشجيع إنشاء مرا

معاجلة الفجوة القائمة واملستمرة بني اجلنسني يف جماالت العلـم والتكنولوجيـا     ‘١٢’  
واالبتكــار ككــل ويف تعلــيم العلــوم والتكنولوجيــا واهلندســة والرياضــيات علــى وجــه    

رى املبذولــة الجتــذاب اخلصــوص، مــن خــالل تشــجيع التوجيــه ودعــم اجلهــود األخــ   
  النساء والفتيات إىل تلك ااالت واستبقائهن فيها؛  

دعــم سياســات البلــدان الناميــة وأنشــطتها يف ميــدان العلــم والتكنولوجيــا مــن    ‘١٣’  
خـالل التعــاون بـني الشــمال واجلنـوب والتعــاون فيمـا بــني بلـدان اجلنــوب عـن طريــق       

الــدورات يف  وبنــاء القــدرات والــربامج أوتشــجيع املســاعدة املاليــة واملســاعدة التقنيــة  
  ؛جمال التدريب التقين

  مبا يلي:  اللجنة على القيامجيع شت  ) (ب  

ــواء االبتكــار وتقــدمي مشــورة رفيعــة      ‘١’   مواصــلة االضــطالع بــدورها كحاملــة ل
ــم        ــة بشــأن مســائل العل ــة العام ــاعي واجلمعي ــس االقتصــادي واالجتم املســتوى للمجل

  ذات الصلة؛ والتكنولوجيا واالبتكار

املساعدة على تبيان أمهيـة دور تكنولوجيـات االتصـاالت واملعلومـات والعلـم        ‘٢’  
بوصـفها حمفـال    ٢٠١٥ والتكنولوجيا واالبتكار واهلندسة يف خطة التنمية ملا بعـد عـام  

ــات       ــوفر آراء متبصــرة حــول االجتاه ــاق والتخطــيط االســتراتيجي ي الستكشــاف اآلف
، رئيســية مــن االقتصــادلتكنولوجيــا واالبتكــار يف جمــاالت العلــم وايويــة يف جمــاالت احل

  ؛ثوريةوال  ويوجه االهتمام إىل التكنولوجيا الناشئة

التوعية وتيسري الـربط الشـبكي والشـراكات بـني خمتلـف منظمـات وشـبكات          ‘٣’  
التكنولوجي، بالتعاون مع اجلهات املعنية األخرى، وذلـك ـدف حتسـني    شراف االست

ــدويل يف  ــاون الـ ــهجياتالتعـ ــئة، و    أدوات ومنـ ــا الناشـ ــراف التكنولوجيـ ــادل استشـ تبـ
يف جمـاالت  اخلربات وأفضـل املمارسـات وتنظـيم بـرامج التـدريب واملشـاريع التعاونيـة        
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الت ومـــؤه، العلـــم والتكنولوجيـــا واالبتكـــاروالعمـــل مهـــارات مســـتقبل مـــن قبيـــل 
    ؛العلم والتكنولوجيا واالبتكار تلتوظيف يف املستقبل يف جماالا

توعيــة واضــعي السياســات بعمليــة االبتكــار وحتديــد الفــرص املتاحــة للبلــدان     ‘٤’  
النامية بشكل خاص لالستفادة من هذا االبتكار، مع إيـالء اهتمـام خـاص لالجتاهـات     

  تتيح إمكانيات جديدة للبلدان النامية؛  اجلديدة يف جمال االبتكار اليت ميكن أن

 يفعلـى الصـعيد العـاملي    شـراكات  وتنشيط تعزيز العمل بشكل استباقي على   ‘٥’  
العلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية املسـتدامة، األمـر الـذي يسـتتبع     جماالت 

ــة يف  ــوجي شــراف ترمجــة االست (أ) مشــاركة اللجن ــورة لالتكنول نطــاق مشــاريع  إىل بل
ــة حمــددة مــن أجــل إجــراء حبــوث حمــددة اهلــدف     ــاونشــر تطــوير ، ودولي ، التكنولوجي

لعلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار؛ يف جمــاالت ابنــاء قــدرات املــوارد البشــرية  لمبــادرات و
ــة ومــوارد أخــرى   و )ب( ــل ابتكاري ــز قــدرات   ســاهمتاستكشــاف منــاذج متوي يف تعزي

ــادرات التعاون   ــاريع واملبـــــ ــة يف املشـــــ ــدان الناميـــــ ــم   البلـــــ ــاالت العلـــــ ــة يف جمـــــ يـــــ
  ؛  واالبتكار  والتكنولوجيا

الجتـذاب مصـادر   وسـيلة  اذج متويل ابتكارية بوصـفها  من ناقشة واستكشافم  ‘٦’  
ــالزم يف جمــ    ــال االســتثماري ال ــرأس امل ــدة ل ــا واهلندســة االت جدي ــم والتكنولوجي  ،العل

  االقتضاء؛    وحلول قائمة على االبتكار، بالتعاون مع املنظمات األخرى حسب

  تعزيز بناء القدرات والتعاون يف جمال البحث والتطوير؛  ‘٧’  

 يف مبـا  ،ومناذج االبتكار احمللية الناجحـة منتدى لتبادل أفضل املمارسات  توفري  ‘٨’  
ــدة، يف    ــا الناشــئة اجلدي ــا  إطــار ذلــك تطبيــق التكنولوجي ــة مــع تكنولوجي عالقــة تكافلي

النتـائج مـع   بـادل  تنميـة شـاملة ومسـتدامة، وت   حتقيـق  املعلومات واالتصاالت من أجـل  
  ؛  صةختمجيع كيانات األمم املتحدة امل

العلم والتكنولوجيـا واالبتكـار   ات إسهام بإمكاني ةوعيتالقيام بدور نشط يف ال  ‘٩’  
الفنيــة، حســب ســهامات اإلتقــدمي مــن خــالل  ٢٠١٥خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  يف 

النتـائج واملمارسـات   بـادل  ، وتاملختصـة  العمليات وهيئات األمم املتحدة، إىل االقتضاء
يف ما هو أبعـد  ا واالبتكار بني الدول األعضاء والعلم والتكنولوجي تيف جماالسليمة ال

  من ذلك؛  

تسليط الضوء على أمهية ما تقوم به اللجنة من عمـل لتنفيـذ األنشـطة املتصـلة       ‘١٠’  
جمــاالت  ومتابعتــها يف ٢٠١٥باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وخطــة التنميــة ملــا بعــد عــام 
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ــم والتكنولوجيــ    ــات واالتصــاالت والعل ــا املعلوم ــا يتصــل  ا واالبتكــار، تكنولوجي يف م
إىل عمليــات علــى أن يقــوم رئــيس اللجنــة بتقــدمي تقريــر  ، األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةب

، مبــا يأخــذ يف الــس االقتصــادي واالجتمــاعياالســتعراض ذات الصــلة واجتماعــات 
  ؛  ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام هو عام انتقايل إىل  ٢٠١٥االعتبار أن 

  رة والتنمية على القيام مبا يلي:ألمم املتحدة للتجامؤمتر اتشجيع   (ج)  

إىل إجياد التمويل من أجل توسـيع نطـاق استعراضـات    بشكل استباقي السعي   ‘١’  
السياســات املتعلقــة بــالعلم والتكنولوجيــا واالبتكــار، مــع التأكيــد علــى األمهيــة البالغــة  

ات يف جمـاالت العلـم   لدور تكنولوجيات املعلومات واالتصـاالت يف إتاحـة بنـاء القـدر    
والتكنولوجيا واالبتكار واهلندسة واستخدامها، وتنفيذ التوصـيات الصـادرة عـن تلـك     
االستعراضـــات، حســـب االقتضـــاء، يف تعـــاون وثيـــق مـــع وكـــاالت األمـــم املتحـــدة   

  واملنظمات الدولية؛

ــر اال   ‘٢’   ــان إدراج عناصـ ــنظم  ستشـــراف االالنظـــر يف إمكـ ــيم الـ ــتراتيجية وتقيـ سـ
لعلم والتكنولوجيا واالبتكـار   لسياسايتالستعراض عمليات االيف الرقمية ة اإليكولوجي

إدراج فصـل خمصـص   عن طريق رمبا مبا يف ذلك وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
  ؛  ذه املواضيعهل

التخطــيط لتقــدمي آخــر مــا يســتجد مــن معلومــات بصــورة دوريــة عــن التقــدم    ‘٣’  
استعراضات للسياسات املتصـلة بـالعلم والتكنولوجيـا    احملرز يف البلدان اليت أجريت هلا 

واالبتكـــار، ودعـــوة تلـــك البلـــدان إىل تقـــدمي تقـــارير إىل اللجنـــة عـــن التقـــدم احملـــرز  
  ؛  والدروس املستفادة والتحديات اليت تواجهها يف تنفيذ التوصيات

للجنــة علــى تقـــدمي   التــابع  تشــجيع الــس االستشــاري للقضــايا اجلنســانية        ‘٤’  
ــداوالت إســهام ــة ات يف م ــدمي  وثائقيف بشــأن السياســات و اللجن ــا، وتق ــر عــن  ه تقري

عمليـات  التقدم احملرز يف الدورات السنوية للجنة وحتسني إدماج املنظـور اجلنسـاين يف   
  .  العلم والتكنولوجيا واالبتكاراستعراض السياسات يف جماالت 

  ٥٤اجللسة العامة 
  ٢٠١٥ متوز/يوليه ٢٢

  


