
 E/RES/2017/22 األمـم املتحـدة 

 

 Distr.: General اجمللس االقتصادي واالجتماعي

24 August 2017 

 

 

 2017دورة عام 
 من جدول األعمال )ب( 18البند 

 

  الرجاء إعادة االستعمال
17-24283 (A) 

*1724283* 

 

 2017متوز/يوليه  6يف  اجمللس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
 ](E/2017/31) اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميةتوصية بناء [

 تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية - 2017/22
 

 ،واالجتماعي االقتصادي اجمللس إن 

 حاملـة بوصـهاا التنميـة ألغـراض والتكنولوجيـا العلـم بتسـخري املعنيـة اللجنة بدور يسلم إذ 
 ،التنمية ألغراض واالبتكار والتكنولوجيا العلم تسخري جمال يف املتحدة األمم لواء

ــــدور أيضللللا يسلللللم وإذ  ــــا للعلــــم األساســــين واإلســــاا  ابل  بنــــاء يف واالبتكــــار والتكنولوجي
 العامليــة للتحــد   التصــد  ويف علياــا واحلهــا  العــامل  االقتصــاد يف املنافســة علــ  الوطنيــة القــدرة
 ،املستدامة التنمية وحتقيق

 تعزيـــــز يف واالتصـــــاال  املعلومـــــا  لتكنولوجيـــــا األساســـــ  ابلـــــدور كلللللذل  يسللللللم وإذ 
 ،التنمية ألغراض واالبتكار والتكنولوجيا العلم وتسخري

 العامــة اجلمعيــة وقــرار (1)2005 لعــا  العــامل  القمــة ملــر ر اخلتاميــة الوثيقــة إىل يشللري وإذ 
 الرفيـــ  لالجتمـــا  اخلتاميـــة الوثيقـــة” املعنـــو  2015 ديســـمر/األول كـــا و  16 املـــرر  70/125

 “املعلومــا  جملتمــ  العامليــة القمــة  تــا   لتنهيــ  العــا  االســتعراض بشــ   العامــة للجمعيــة املســتو 
 دورا، واالتصــاال  املعلومــا  تكنولوجيــا ذلــ  يف مبــا، والتكنولوجيــا للعلــم أب  فيامــا ُســلم اللــ ين
 الــواردة االلتزامــا  أتكيــد يعيــد وإذ، دوليــا علياــا املتهــق اإلمنا يــة األهــدا  حتقيــق يف األمهيــة ابلــ 
 ،فياا

 اإلطاريــة املتحــدة األمــم اتهاقيــة مبوجــ  املعتمــد ابريــ  اتهــا  دخــول إىل أيضللا يشللري وإذ 
 ،(2)2016  وفمر/الثاين تشرين 4 يف النهاذ حيز املنا  تغري بش  

_______________ 

 .60/1قرار اجلمعية العامة  (1)

 ، املرفق.21-/  أ1، املقرر.FCCC/CP/2015/10/Add.1ا ظر  (2)

https://undocs.org/ar/E/2017/31
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
http://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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 بوصـــــــه  يعمـــــــ  والتنميـــــــة للتجـــــــارة املتحـــــــدة األمـــــــم مـــــــر ر أ  إىل كلللللللذل  يشلللللللري وإذ 
 ،اللجنة أما ة

 كـــــــا و  22 املـــــــرر  70/213 قرارهـــــــا يف، شـــــــجع  العامـــــــة اجلمعيـــــــة أب  يسللللللللم وإذ 
ــــم بتســــخري املتعلــــق 2015 ديســــمر/األول ــــة ألغــــراض واالبتكــــار والتكنولوجيــــا العل  مــــر ر، التنمي
ـــة للتجـــارة املتحـــدة األمـــم  ابلعلـــم املتعلقـــة السياســـا  استعراضـــا  إجـــراء يواصـــ  أ  علـــ  والتنمي

 إلدمـا  اختاذهـا الـالم  التـدابري حتديـد علـ  الناميـة البلـدا  مسـاعدة هبـد  واالبتكار والتكنولوجيا
 ،الوطنية اإلمنا ية اسرتاتيجياهتا يف واالبتكار والتكنولوجيا ابلعلم املتعلقة السياسا 

 املــــــــــــرر  2015/242 واالجتمــــــــــــاع  االقتصــــــــــــاد  اجمللــــــــــــ  مقــــــــــــرر إىل يشللللللللللللري وإذ 
 التـاب  اجلنسـا ية للقضـا  االستشـار  اجمللـ  واليـة  ديـد علـ  يـن  الـ   2015 يولي / وم 22

ـــــــــة  كـــــــــا و  17 املـــــــــرر  70/132 العامـــــــــة اجلمعيـــــــــة قـــــــــرارا  وإىل، 2021 عـــــــــا  حـــــــــى للجن
 2015 ديســــمر/األول كــــا و  22 املــــررخن 70/219 و 70/213 و 2015 ديســــمر/األول
 دو  حتـول الـيت وللعقبـا ، الريهيـة املنـاطق يف والهتـاة املـرأة حالة لتحسن التوايل عل  تتصد  اليت

 يف اجلنســــاين املنظــــور وإلدمــــا ، والتكنولوجيــــا العلــــم إىل املســــاواة قــــد  علــــ  والهتــــاة املــــرأة وصــــول
 ،اإلمنا ية والرام  السياسا 
 املـــرأة  كـــن بشـــ   املـــرأة وضـــ  للجنـــة علياـــا املتهـــق االســـتنتاجا  إىل أيضلللا يشلللري وإذ 
 (3)والســــتن احلاديــــة دورهتــــا يف اللجنــــة اعتمــــدهتا الــــيت، التغــــري يف اآلخــــ  العمــــ  عــــام يف اقتصــــاد 
 املـــــرأة لتمكـــــن والرقمـــــ  التكنولـــــوج  التغيـــــري إدارة إىل احلاجـــــة مناـــــا أمـــــور مجلـــــة فياـــــا وأكـــــد 
 تســخري مــن املــرأة  كــن بغيــة، الناميــة البلـدا  قــدرا  تعزيــز خــا  بوجــ  مناــا ألغــراض، اقتصـاد 
 ،التغري يف اآلخ  العم  عام يف االقتصاد  التمكن ألغراض والتكنولوجيا العلو 

 الهجـوة سـيما ال، الرقميـة الهجـوا  جوا ـ  خمتلـ  معاجلـة تـوخ  أبمهيـة علملا حييط وإذ 
 ،واالبتكار والتكنولوجيا العلم تنمية وبرام  سياسا  يف، اجلنسن بن الرقمية

، األساســـ  والتعلـــيم، والتكنولوجيـــة العلميـــة القـــدرا  قبيـــ  مـــن القـــدرا  أب  يسللللم وإذ 
 ولكناــا، االبتكــار لهعاليــة حموريــة، املشــاري  وتنظــيم واإلدارة التصــميم وماــارا  اهلندســية واملاــارا 

 ولوجيــــــاوالتكن العلــــــم جمــــــاال  يف جيــــــد تعلــــــيم تــــــوافر وأ ، البلــــــدا  بــــــن ابلتســــــاو  مومعــــــة غــــــري
 االبتــــدا   التعلــــيم مراحــــ  يف تكاليهــــ  حتمــــ  علــــ  والقــــدرة عليــــ  احلصــــول وإمكا يــــة والر ضـــيا 

 هتيئــة بغيــة، األولويــة وإعطاؤهــا وتنســيقاا تعزيزهــا وينبغــ  عناــا غــى ال عوامــ ، واجلــامع  والثــا و 
 ،واالبتكار والتكنولوجيا ابلعلم للناوض مواتية اجتماعية بيئة

_______________ 

(، الهصـــ  األول، E/2017/27) 7 رقـــم امللحـــق ،2017 واالجتمـــاع ، االقتصـــاد  للمجلـــ  الرمسيـــة الواث ـــق (3)
 .أل الهر  

https://undocs.org/ar/A/RES/70/213
https://undocs.org/ar/A/RES/70/132
https://undocs.org/ar/A/RES/70/213
https://undocs.org/ar/A/RES/70/219
https://undocs.org/ar/E/2017/27
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 املعنــو ، 2015 ســبتمر/أيلــول 25 املــرر  70/1 العامــة اجلمعيــة بقــرار علمللا حيلليط وإذ 
 مــن جمموعــة اجلمعيــة فيــ  اعتمــد  الــ  ، “2030 لعــا  املســتدامة التنميــة خطــة عاملنــا  حتويــ ”

 علـــ  تركـــز الـــيت، املســـتدامة ابلتنميـــة املتعلقـــة املـــد  والبعيـــدة الشـــاملة العامليـــة والغـــا   األهـــدا 
 ،التحول إىل وتهض  الناس

ــــــدور يلللللل ر  وإذ  ــــــم األساســــــ  ال ــــــا للعل ــــــا واالبتكــــــار والتكنولوجي  املعلومــــــا  ولتكنولوجي
 العلـــم دور علـــ  الضـــوء يســـل  وإذ، املســـتدامة التنميـــة أهـــدا  مـــن عـــدد حتقيـــق يف واالتصـــاال 
 عــا  خلطــة  كــن كعوامــ ،  واالتصــاال  املعلومــا  تكنولوجيــا جا ــ  إىل، واالبتكــار والتكنولوجيـا

 ،العاملية للتحد   التصد  مواصلة أج  من 2030

 املتعلـــق 2015 يوليـــ / ـــوم 27 املـــرر  69/313 العامـــة اجلمعيـــة بقـــرار علملللا حيللليط وإذ 
 آليـة إ شـاء يالحـ  وإذ، التنميـة لتمويـ  الثالـ  الـدويل املـر ر عـن الصـادرة أاباب أديـ  عمـ  خبطة
 ،التكنولوجيا تيسري

 يتعلــق فيمــا املعنيــة بتســخري العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض التنميــة اللجنــة بعمــ  يرحلل  وإذ 
 التنميــــة أهــــدا  تنهيــــ  لــــدعم اجلديــــدة االبتكــــار هنــــ ” ومهــــا الــــراهنن األولويــــة ذو  مبوضــــوعياا
 عـــــــا  حبلـــــــول الغـــــــ ا   األمـــــــن ضـــــــما  يف واالبتكـــــــار والتكنولوجيـــــــا العلـــــــم دور” و “املســـــــتدامة
2030“، 

 والشـــــعبية الهقـــــرية اجملتمعـــــا  احتياجـــــا  تلـــــي ابتكـــــار هُنـــــ  اتبـــــا  بضـــــرورة يسللللللم وإذ 
ـــة البلـــدا  يف واملامشـــة  يف القـــدرا  بنـــاء وتـــدم  االبتكـــار عمليـــا  يف وتشـــركاا واملتقدمـــة النامي
 بســـب ، الوطنيـــة التنميـــة خطـــ  يف حيـــو  عنصـــرا ابعتبارهـــا واالبتكـــار والتكنولوجيـــا العلـــم جمـــاال 

 ،التنظيمية واهليئا  املعنية الومارا  بن التعاو  مناا

 ذلـــــ  يف مبــــا، وتقييماــــا التكنولوجيــــا آفـــــا  استشــــرا  عمليــــا  أب  أيضللللا يسلللللم وإذ 
ـــــا  ـــــة التكنولوجي  وأصـــــحاب السياســـــا  واضـــــع  تســـــاعد أ  ميكـــــن، اجلنســـــاين للمنظـــــور املراعي

 معاجلتاـا ميكـن الـيت والهـر  التحـد   كشـ  خـالل مـن، 2030 عـا  خطة تنهي  يف املصلحة
 الســــــيا  مراعــــــاة مــــــ ، التكنولوجيــــــا اجتاهــــــا  حتليــــــ  ينبغــــــ  وأب ــــــ ، االســــــرتاتيجية الناحيــــــة مــــــن

 ،أعم بشك  االقتصاد  االجتماع 

 (4)جيـــد بشـــك  املتطـــورة والرقميـــة االبتكاريـــة اإليكولوجيـــة الـــنظم أب  كلللذل  يسللللم وإذ 
 ،واالبتكار والتكنولوجيا العلم تيسري ويف الهعلية الرقمية التنمية يف أساسيا دورا ترد 

_______________ 

تشـــم  الـــنظم اإليكولوجيـــة الرقميـــة مكـــوك  مـــن قبيـــ  اهلياكـــ  األساســـية التكنولوجيـــة، واهلياكـــ  األساســـية  (4)
 للبياك ، واهلياك  األساسية املالية، واهلياك  األساسية املرسسية، واهلياك  األساسية البشرية.

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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 وابلبعـــد العـــام أحنـــاء مجيـــ  يف اإلقليمـــ  الصـــعيد علـــ  التكامـــ  جاـــود بتزايـــد يسللللم وإذ 
 ،ب ل  املرتب  واالبتكار والتكنولوجيا العلم ملسا   اإلقليم 
 يف عقــــد الــــ   املســــتدامة للتنميــــة املتحــــدة األمــــم ملــــر ر اخلتاميــــة الوثيقــــة إىل يشللللري وإذ 

 املســـتقب ” املعنو ـــة، 2012 يو يـــ /حزيـــرا  22 إىل 20 مـــن الهـــرتة يف، الراميـــ ، جـــا ريو د  ريـــو
 ،مبادئ من فياا ورد ما ذل  يف مبا، (5)“إلي   صبو ال  

 دعمــا، الناميــة البلــدا  يف ســيما وال، وم دتــ  لالبتكــار التمويــ  حشــد بضــرورة يسلللم وإذ 
 ،املستدامة التنمية ألهدا 
 تســعة كــ  بــن مــن شــخ  أ أو ،  ســمة مليــو  795 حنــو أ  القللل  ملل  يالحلل  وإذ 
 وأ ، الريهيـــة واملنـــاطق الناميـــة البلـــدا  يف معظماـــم ويعـــي ، التغ يـــة  قـــ  مـــن يعـــا و ، أشــخا 

 ،الغ ا   لألمن املتعددة األبعاد تعاجل أ  ميكن والناشئة والقا مة اجلديدة التكنولوجيا 
الغـــ ا    األمـــن ألغـــراض واالبتكـــار والتكنولوجيـــا العلـــم إمكـــاك  تســـخري أب  يسللللم وإذ 

سيســــــتهيد مــــــن  قــــــ  التكنولوجيــــــا  وفــــــق أحكــــــا  وشــــــرو  متهــــــق علياــــــا بشــــــك  متبــــــادل، ومــــــن 
الســواء، ورأس املــال البشـــر ، االســتثمارا  يف البحــ  والتطــوير، مــن القطــاعن العـــا  واخلــا  علــ  

ـــة مراتيـــة، والـــنا   واهلياكـــ  األساســـية واهلياكـــ  األساســـية لألســـوا ، وتـــدفقا  املعـــار ، ووجـــود بيئ
املراعيـــة لالعتبـــارا  اجلنســـا ية يف تطـــوير التكنولوجيـــا و شـــرها، والتعـــاو  الـــدويل واإلقليمـــ ، وآليـــا  

الزراعــ  واخلــدما  االستشــارية الزراعيــة،  االستشــرا  التكنولــوج ، وســيتطل  أيضــا تطــوير اإلرشــاد
 وتعزيز القدرة عل  االبتكار، وفعالية منظما  املنتجن ومشوليتاا،

 والتكنولوجيـــــــا للعلــــــم املتواصـــــــ  اإلســــــاا  وإمكــــــاك  الكبـــــــرية اإلجنــــــاما  يالحلللللل  وإذ 
 صــــاد االقت واالمدهــــار اإل ســــا  رفــــا  حتقيــــق يف واالتصــــاال  املعلومــــا  ولتكنولوجيــــا واالبتكــــار

 ،العمالة وتوفري

 واالبتكــــار والتكنولوجيــــا ابلعلــــم املتعلقــــة السياســــا  مواءمــــة وجــــوب أيضللللا يالحلللل  وإذ 
 والتقــــــد  االقتصـــــادية التنميـــــة، التحديـــــد وجـــــ  وعلـــــ ، الثالثـــــة املســـــتدامة التنميـــــة أبعـــــاد ملعاجلـــــة

 ،البيئة ومحاية االجتماع 
 التكنولوجيــة التنميــة يف دورا تـــرد  أ  ميكــن التقليديــة املعــار  أ  اعتبللاره يف أيخللذ وإذ 

 ،مستدا  بشك  واستخداماا الطبيعية املوارد إدارة ويف

_______________ 
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 علـــــ  واالبتكـــــار ابلتكنولوجيـــــا املتعلقـــــة السياســـــا  تطبيـــــق يف النجـــــا  أ  يالحللللل  وإذ 
 والبحــ  التعلــيم مرسســا   كــن الــيت السياســا  بيئــا  هتيئــة مناــا أبمــور يتيســر الــوطي الصــعيد

 والتكنولوجيــا العلــم حتويــ  ومــن واالســتثمار االبتكــار مــن الصــناعية والقطاعــا  التجاريــة واألعمــال
 ،املعرفة  ق  ذل  يف مبا، املرتابطة العناصر مجي  إبدما  اقتصاد  ومنو عم  فر  إىل واالبتكار

 والتكنولوجيـــــا العلـــــم جمـــــاال  يف واملقبلــــة اجلاريـــــة املتنوعـــــة املبـــــادرا  أيضلللللا يالحلللل  وإذ 
 ،املستدامة التنمية أبهدا  مرتبطة هامة مسا   استكشا  إىل والرامية واالبتكار

 والتكنولوجيــــا العلــــم بتســــخري املعنيــــة واللجنــــة الوطنيــــة احلكومــــا  تنظــــر أب  يوصللللي وإذ 
 يل   ما يف والتنمية للتجارة املتحدة األمم ومر ر التنمية ألغراض

 تتوصـــ  الـــيت االســـتنتاجا  أخـــ  علـــ ، ومجاعـــا  فـــراد ، احلكومـــا  تشـــج   (أ) 
 التالية  اإلجراءا  اختاذ يف والنظر االعتبار يف اللجنة إلياا

إقامـــة صـــلة وثيقـــة بـــن العلـــم والتكنولوجيـــا واالبتكـــار واســـرتاتيجيا  التنميـــة املســـتدامة  ‘1’ 
مـن خــالل إيــالء مكا ـة ابرمة يف التخطــي  اإلمنــا   الـوطي لبنــاء القــدرا  يف جمــاال  

 ولوجيا املعلوما  واالتصاال  والعلم والتكنولوجيا واالبتكار؛تكن

ــــز ‘2’   للجميــــ  الشــــاملة االقتصــــادية التنميــــة ألغــــراض احملليــــة االبتكــــار قــــدرا  تعزي
، احملليــــة واهلندســــية واملانيــــة العلميــــة املعــــار  بــــن اجلمــــ  طريــــق عــــن واملســــتدامة

 واالتصــاال  املعلومــا  تكنولوجيــا وحتســن، متعــددة مصــادر مــن املــوارد وتعبئــة
 صــــل  يف التعــــاو  مناــــا بســــب ، ال كيــــة األساســــية اهلياكــــ  ودعــــم، األساســــية

 بيناا؛ وفيما الوطنية الرام 

 سـبي  يف واالبتكـار والتكنولوجيـا العلـم جمـاال  يف املب ولـة اجلاـود ودعم تشجي  ‘3’ 
ـــــيت والسياســـــا  األساســـــية اهلياكـــــ  تطـــــوير ـــــدعم ال  للاياكـــــ  العـــــامل  التوســـــ  ت

 ذلــ  يف مبــا، وخــدماهتا ومنتجاهتــا واالتصــاال  املعلومــا  لتكنولوجيــا األساســية
 علــــــ ، والشــــــباب والهتيــــــا  النســــــاء ســــــيما وال، كافــــــة النــــــاس حصــــــول إاتحــــــة

 املب ولـة املتعـددين املصـلحة أصـحاب مسـاع  وحتهيـز، النطـا  العـري  اإل رت  
 إىل والســـع ، 2020 عـــا  حبلـــول لإل رت ـــ  جديـــد مســـتعم  بليـــو  1.5 جللـــ 
 واخلدما ؛ املنتجا  ه   تكالي  حتم  عل  القدرة حتسن

، اجلنســـــــا ية لالعتبـــــــارا  املراعيـــــــة اجلوا ـــــــ  تشـــــــم ، مناجيـــــــة حبـــــــو  إجـــــــراء ‘4’ 
ــــــــا  لالضــــــــطال  ــــــــدة االجتاهــــــــا  تتنــــــــاول، استشــــــــرافية بعملي  العلــــــــم يف اجلدي
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 علــــــ  وأتثريهــــــا واالتصــــــاال  املعلومــــــا  وتكنولوجيــــــا واالبتكــــــار والتكنولوجيــــــا
 ؛(6)2030 لعا  املستدامة التنمية خطة سيا  يف سيما وال، التنمية

 يف مبــــا، املصــــلحة أصـــحاب مــــن متنوعــــة طا هـــة إبســــااما  ابالســــتعا ة، العمـــ  ‘5’ 
 يف سياسـا  وتنهيـ  واعتمـاد صـياغة علـ ، املناسـبة املتحـدة األمم وكاال  ذل 

ــــا العلــــم جمــــاال  ــــ  يف اإلســــاا  إىل هتــــد  واالبتكــــار والتكنولوجي  أهــــدا  تنهي
 املستدامة؛ التنمية

 يف احملتملـــــة الهجـــــوا  لتحديـــــد االســـــرتاتيج  االستشـــــرا  عمليـــــا  اســـــتخدا  ‘6’ 
، السياســا  مــن مبــزي  ســدها علــ  والعمــ ، والطويــ  املتوســ  لألجلــن التعلــيم
 والتكنولوجيــــا العلــــم جمــــاال  يف اجلنســــاين للمنظــــور املراعــــ  التعلــــيم تعزيــــز مناــــا

 املاي؛ والتدري  والر ضيا  واهلندسة

 مجيـــ  بـــن املـــنظم النقـــا  لتشـــجي  كعمليـــة االســـرتاتيج  االستشـــرا  اســتخدا  ‘7’ 
 العلميــــة واألوســــا  احلكوميــــة الــــدوا ر ممثلــــو ذلــــ  يف مبــــا، املصــــلحة أصــــحاب
 الصــــــغرية املرسســــــا  وخاصــــــة، اخلــــــا  والقطــــــا  املــــــدين واجملتمــــــ  والصــــــناعية
ـــة للقضـــا  مشـــرت  فاـــم بلـــورة أجـــ  مـــن، واملتوســـطة  توافـــق وبنـــاء األجـــ  الطويل

 املقبلة؛ السياسا  بش   لآلراء

 علـ  واإلقليميـة العامليـة التحـد   بشـ   اسـرتاتيج  استشـرا  مبـادرا  إطال  ‘8’ 
  تـــا   وتبـــادل الســـتعراض املعـــام لرســـم  ظـــا  إ شـــاء يف والتعـــاو  منتظمـــة فـــرتا 

 أعضــاء دول مــ ، التجريبيــة املشــاري  ذلــ  يف مبــا، التكنولوجيــا آفــا  استشــرا 
 املصـلحة أصـحاب مـ  وابلتعـاو ، القا مـة اإلقليميـة ابآلليـا  ابالسـتعا ة، أخر 
 الصلة؛ ذو 

 حتقيــق يف واالبتكــار والتكنولوجيــا العلــم دمــ  يف احملــرم التقــد  اســتعراض تشــجي  ‘9’ 
 املستدامة؛ التنمية أهدا 

 لـــنظم، اجلنســا ية لالعتبـــارا  املراعيــة اجلوا ـــ  تشــم ، جلوا ـــ  تقييمــا  إجــراء ‘10’ 
 مـــــن ابالســـــتهادة، الرقميـــــة اإليكولوجيـــــة الـــــنظم ذلـــــ  يف مبـــــا، الوطنيـــــة االبتكــــار
 الضــع  مــواطن حتديــد أجــ  مــن، منتظمــة فــرتا  علــ ، االستشــرا  عمليــا 

، مكوكهتــا أضـع  لتقويـة فعالـة سياسـاتية تــدخ  إجـراءا  واختـاذ الـنظم تلـ  يف
 األخر ؛ األعضاء للدول إلياا التوص  يتم اليت النتا   وإاتحة

ــــــديناميا  تعزيــــــز بضــــــرورة االعــــــرتا  ‘11’   واملناجيــــــا  االبتكــــــار لــــــنظم الوظيهيــــــة ال
 دعــــم أجــــ  مــــن، متنوعــــة سياســــاتية أدوا  أســــاس علــــ  الصــــلة ذا  األخــــر 

_______________ 
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ـــا العلـــم تنميـــة أولـــو    هـــ   بـــن اال ســـجا  تعزيـــز بغيـــة، واالبتكـــار والتكنولوجي
 املستدامة؛ التنمية ألغراض النظم

ـــرقمين املســـتعملن تشـــجي  ‘12’   اعتمـــاد يف ر يســـ  بـــدور القيـــا  علـــ  املخضـــرمن ال
 يف، اجلنســا ية لالعتبــارا  املراعيــة الــُنا  يشــم ، القــدرا  بنــاء يف جمتمعــ  هنــ 

 املعلومـــا  تكنولوجيـــا اســـتخدا  وتيســـري، واالبتكـــار والتكنولوجيـــا العلـــم جمـــاال 
 ؛2030 عا  خطة سيا  يف واالتصاال 

 تهـو  إمكـاك  مراعـاة مـ ، رقميـة إيكولوجيـة  ظـم تطـوير تـدعم سياسـا  وض  ‘13’ 
ـــا  تتســـم، التنميـــة أجـــ  مـــن الراهنـــة التكنولوجيـــا علـــ  الناشـــئة الرقميـــة التكنولوجي
 والسياســــــ  االقتصــــــاد  االجتمــــــاع  الســــــيا  االعتبــــــار يف وتضــــــ ، ابلشــــــمول
 علــــــ  يشــــــج  مبـــــا، واالبتكــــــار اخلــــــا  االســـــتثمار وتــــــدعم وجتتــــــ ب، للبلـــــدا 
 احملل ؛ الصعيد عل  املشاري  وتنظيم احملتو  تطوير اخلصو 

التعـــــاو  مـــــ  مجيـــــ  أصـــــحاب املصـــــلحة ذو  الصـــــلة، وتعزيـــــز األخـــــ  بتكنولوجيـــــا  ‘14’ 
املعلومــا  واالتصــاال  يف مجيــ  القطاعــا ، وحتســن االســتدامة البيئيــة، وتشــجي  

 مناسبة إلعادة تدوير النها   اإللكرتو ية والتخل  مناا؛ إ شاء مرافق

معاجلـــــة الهجـــــوة القا مـــــة واملســـــتمرة بـــــن اجلنســـــن يف جمـــــاال  العلـــــم والتكنولوجيـــــا  ‘15’ 
واالبتكــــار ككــــ ، ويف تعلــــيم العلــــو  والتكنولوجيــــا واهلندســــة والر ضــــيا  علــــ  وجــــ  

املب ولـــة الجتـــ اب  اخلصـــو ، مـــن خـــالل تشـــجي  التوجيـــ  ودعـــم اجلاـــود األخـــر 
النســـاء والهتيــــا  إىل تلــــ  اجملــــاال  واســــتبقا ان فياــــا، ومــــن خــــالل تطبيــــق منظــــور 

 جنساين لد  وض  وتنهي  سياسا  تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار؛

 مــــن والتكنولوجيــــا العلــــم ميــــداين يف وأ شــــطتاا الناميــــة البلــــدا  سياســــا  دعــــم ‘16’ 
، اجلنــوب بلــدا  بــن والتعــاو  واجلنــوب الشــمال بلــدا  بــن فيمــا التعــاو  خــالل
 املسـاعدة تشـجي  طريـق عـن، لـ  بـديال ولـي  لآلخـر مكمال مناما ك  ابعتبار
 وشــرو  أحكــا  أســاس علــ  التكنولوجيــا و قــ ، القــدرا  وبنــاء، والتقنيــة املاليــة
 التقي؛ التدري  دورا  أو وبرام ، علياا متهق

 ماـــارا  ذا  بشـــرية مـــوارد تــوفري معـــدل تـــدر يا تزيــد أ  علـــ  البلـــدا  تشــجي  ‘17’ 
 حرجـة كتلـة لبنـاء مراتيـة بيئـة هتيئـة طريـق عـن املسـتو   مجيـ  عل  اجلودة عالية
ـــــق وتســـــخري، البشـــــرية املـــــوارد قـــــدرا  مـــــن ـــــم تطبي ـــــا العل  واالبتكـــــار والتكنولوجي
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 وحــــــ ، ذلــــــ  يف بهعاليــــــة واملشــــــاركة، القيمــــــة إضــــــافة أ شــــــطة تنهيــــــ  ألغــــــراض
 البشر ؛ الرفا  وتعزيز، املشاك 

 ودعـــــــم، الزراعـــــــة جمـــــــال يف والتطـــــــوير البحـــــــ  أل شـــــــطة الـــــــوطي الـــــــدعم م دة ‘18’ 
 التســــويقية واالبتكـــارا  اإلرشــــاد وخـــدما  األساســــية اهلياكـــ  يف االســـتثمارا 

 الغ ا  ؛ األمن لتحسن واالجتماعية والتنظيمية
صــادر التمويــ  واالســتثمارا  دعــم السياســا  الــيت تزيــد اإلدمــا  املــايل وتعمــق م ‘19’ 

 املباشرة املوجاة حنو االبتكارا  اليت تتناول أهدا  التنمية املستدامة؛
 والنســــــاء احملليــــــة ابجملتمعـــــا  يتعلــــــق فيمـــــا ســــــيما وال، االبتكـــــار مشوليــــــة كهالـــــة ‘20’ 

 و شـــــرها اجلديـــــدة التكنولوجيـــــا   طـــــا  تعـــــدي  يكـــــو  أ  لكهالـــــة، والشـــــباب
 إضافية؛ فجوا  يوجدا  وال شاملن

 يل   مبا القيا  عل  اللجنة تشج   (ب) 

 وتقـــدم واالبتكــار والتكنولوجيــا العلــم لــواء كحاملــة بــدورها االضــطال  مواصــلة ‘1’ 
 بشـ   العامـة واجلمعيـة واالجتمـاع  االقتصـاد  للمجلـ  املسـتو  رفيعـة مشورة
 الصلة؛ ذا  واالبتكار واهلندسة والتكنولوجيا العلم مسا  

 والعلــــــم واالتصــــــاال  املعلومـــــا  تكنولوجيــــــا دور أمهيــــــة تبيـــــا  علــــــ  املســـــاعدة ‘2’ 
 عــــن، 2030 عــــا  خطــــة يف  كــــن عناصــــر ابعتبارهــــا واالبتكــــار والتكنولوجيــــا

 استشـــرافية  ظـــرة وتـــوفري االســـرتاتيج  التخطـــي  يتـــوىل حمهـــ  مبثابـــة العمـــ  طريـــق
 اجملـــاال  يف واالبتكـــار اوالتكنولوجيـــ العلـــم جمـــاال  يف احليويـــة االجتاهـــا  حـــول

 واملعطلة؛ الناشئة التكنولوجيا  إىل االهتما  وتوجي ، االقتصاد من الر يسية

 ابلعلـــم املعنيـــة األخـــر  الدوليـــة احملافـــ  أعمـــال مـــ  عملاـــا تـــواؤ  مـــد  يف النظـــر ‘3’ 
، 2030 عـــا  خطـــة تنهيـــ  لـــدعم املب ولـــة اجلاـــود ومـــ  واالبتكـــار والتكنولوجيـــا

 هلا؛ وتكملت  فياا وإساام 

 املنظمــــــا  خمتلــــــ  بــــــن والشــــــراكا  الشــــــبكا  إقامــــــة أبمهيــــــة الــــــوع  إذكــــــاء ‘4’ 
 مــــ  ابلتعــــاو ، ذلــــ  وتيســــري التكنولوجيــــا آفــــا  ابستشــــرا  املعنيــــة والشــــبكا 
 اآلخرين؛ املصلحة أصحاب
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 عــن الصــادرة أاباب أديــ  عمــ  وخطــة 2030 عــا  خطــة لــرو  وفقــا، الناــوض ‘5’ 
 العلــم تســخري ميـدا  يف الــدويل ابلتعـاو ، (7)التنميــة لتمويــ  الثالـ  الــدويل املـر ر

 وفــق التكنولوجيـا و قـ  القـدرا  بنـاء ذلـ  يف مبـا، التنميـة ألغـراض والتكنولوجيـا
 علياا؛ متهق وشرو  أحكا 

 املتاحـــــة اخلاصـــــة الهـــــر  وحتديـــــد االبتكـــــار بعمليـــــة السياســـــا  واضـــــع  توعيــــة ‘6’ 
 الجتاهـا  خـا  اهتمـا  إيـالء مـ ، االبتكـار هـ ا مـن لالستهادة النامية للبلدا 
 النامية؛ للبلدا  جديدة إمكا يا  تتيح أ  ميكن اليت اجلديدة االبتكار

 يف إبــرام التطبيقــا  العلميــة والتقنيــة واملبتكــرة ألغــراض حتقيــق األمــن الغــ ا  ، مبــا ‘7’ 
اإلرشــــاد ذلــــ  إمكا يــــة الوصــــول إىل مصــــادر أفصــــ  للبيــــاك  تغــــ   خــــدما  

الزراعــ ، و ظــم اإل ــ ار املبكــر ابلكــوار ، وجاــود االبتكــار احملليــة، وتعزيــز تبــادل 
 أفض  املمارسا  والدروس املستهادة والتعاو  اإلقليم  والدويل؛

 يف العــامل  الصــعيد علــ  الشــراكا  وتنشــي  تعزيــز علــ  اســتباق  بشــك  العمــ  ‘8’ 
 الـــ   األمـــر، املســـتدامة التنميـــة اضألغـــر  واالبتكـــار والتكنولوجيـــا العلـــم جمـــاال 
ــــة مشــــاركة يســــتتب  ــــا آفــــا  استشــــرا  جتســــيد( أ) يف اللجن  بلــــورة يف التكنولوجي
 و شـر وتطـوير، اهلـد  حمـددة حبـو  إجـراء أجـ  من حمددة دولية مشاري   طا 

 العلــــم جمــــاال  يف البشــــرية املــــوارد قــــدرا  لبنــــاء مبــــادرا  واختــــاذ، التكنولوجيــــا
 أخـــر  ومـــوارد ابتكاريـــة  ويـــ  منـــاذ  استكشـــا ( ب) واالبتكـــار؛ والتكنولوجيـــا

ـــــة البلـــــدا  قـــــدرا  تعزيـــــز يف تســـــام ـــــادرا  املشـــــاري  يف النامي  يف التعاو يـــــة واملب
 واالبتكار؛ والتكنولوجيا العلم جماال 

 آاثر واستشــــــرا  لتقيــــــيم دوليــــــة عمليــــــا  إجــــــراء ووســــــا   ســــــب  استكشــــــا  ‘9’ 
 علــ  وآاثرهــا والناشــئة واجلديــدة القا مــة ابلتكنولوجيــا  يتعلــق فيمــا التكنولوجيــا

 التنميــة جملــاال  اإلدارة بنمــاذ  املتعلقــة املناقشــا  ذلــ  يف مبــا، الغــ ا   األمــن
 اجلديدة؛ والتكنولوجية العلمية

 كوســــيلة،  املــــرثر االســــتثمار مثــــ ، ابتكاريــــة  ويــــ  منــــاذ  واستكشــــا  مناقشــــة ‘10’ 
 املـال رأس ومصـادر واملبتكـرين املصـلحة ابأصـح مـن جديدة جاا  الجت اب

 مســتندة حلــول وإل ــاد واهلندســة والتكنولوجيــا العلــم جملــاال  الــالم  االســتثمار 
 االقتضاء؛ حس ، األخر  املنظما  م  ابلتعاو ، االبتكار إىل

_______________ 

 ، املرفق.69/313قرار اجلمعية العامة  (7)
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تعزيــز بنـــاء القــدرا  والتعـــاو  يف جمـــال البحــ  والتطـــوير، ابلتعــاو  مـــ  املرسســـا   ‘11’ 
الصلة، مبا فياا وكاال  األمم املتحدة املناسبة، والعمـ  مـن أجـ  تيسـري تعزيـز ذا  

الـنظم االبتكاريـة الـيت تــدعم املبتكـرين، وال سـيما يف البلـدا  الناميــة، مـن أجـ  تعزيــز 
 جاودهم الرامية إىل اإلساا  يف حتقيق التنمية املستدامة؛

ســـا ، وكـــ ل  اإلخهاقـــا  تـــوفري منتـــد  لتبـــادل قصـــ  النجـــا  وأفضـــ  املمار  ‘12’ 
والتحــد   الر يســية، والــتعلم مــن  تــا   العمليــا  االستشــرافية ومنــاذ  االبتكــار 
احملليــــة الناجحــــة ودراســــا  احلــــاال  اإلفراديــــة والتجــــارب بشــــ   تســــخري العلــــم 
والتكنولوجيا واهلندسة ألغراض االبتكـار، مبـا يف ذلـ  تطبيـق التكنولوجيـا الناشـئة 

ـــا املعلومـــا  واالتصـــاال ، مـــن اجلديـــدة، يف إطـــار  عالقـــة تكافليـــة مـــ  تكنولوجي
ـــا   مـــ  مجيـــ  كيـــاك  األمـــم  أجـــ  حتقيـــق تنميـــة شـــاملة ومســـتدامة، وتبـــادل النت
املتحــــدة املختصــــة، بســــب  مناــــا آليــــة تيســــري التكنولوجيــــا ومنتــــداها الــــ   يضــــم 

 أصحاب املصلحة املتعددين املعي ابلعلم والتكنولوجيا واالبتكار؛
 البلــدا  أقــ  ســيما وال، الناميــة البلــدا  تواجااــا الــيت القيــود ختهيــ  يف اإلســاا  ‘13’ 

 املــــوارد علــــ  للحصــــول مركــــز إ شــــاء طريــــق عــــن، الصــــغرية اجلزريــــة والــــدول منــــوا
 أداة وهـــو، امليزا يـــة عـــن خارجـــة مـــوارد مـــن، املســـتدامة التنميـــة أبهـــدا  املتعلقـــة

 التقــــــــد  وأوجــــــــ  التمويــــــــ  وآليــــــــا  والبيــــــــاك  للمشــــــــاري  مســــــــتودعا ســــــــتكو 
ــــا  والصــــعواب  النجــــا  قصــــ  إىل إضــــافة، واخلــــراء التكنولــــوج  ــــيت والعقب  ال

 البلدا ؛ تواجااا

 والتكنولوجيــــا العلــــم إســــاا  إبمكــــاك  التوعيــــة يف  شــــ  بــــدور القيــــا  مواصــــلة ‘14’ 
 حســـ ، الهنيـــة اإلســااما  تقـــدم خـــالل مــن 2030 عـــا  خطـــة يف واالبتكــار
ــــا  إىل، االقتضــــاء ــــادل، الصــــلة ذا  وهيئاهتــــا املتحــــدة األمــــم عملي ــــا   وتب  النت

 الـــــدول بـــــن واالبتكـــــار والتكنولوجيـــــا العلـــــم جمـــــاال  يف الســـــليمة واملمارســـــا 
 وغريها؛ األعضاء

 بتنهيــــ  يتصــــ  فيمــــا عمــــ  مــــن اللجنــــة بــــ  تقــــو  مــــا أمهيــــة علــــ  الضــــوء تســــلي  ‘15’ 
ــــا الصــــلة ذا  املســــتدامة التنميــــة أبهــــدا  املتعلقــــة اجلوا ــــ  ومتابعــــة  بتكنولوجي

 ر ــــي  يقــــو  أ  علــــ ، واالبتكــــار والتكنولوجيــــا والعلــــم واالتصــــاال  املعلومــــا 
 السياســــ  واملنتـــد  اجمللــــ  واجتماعـــا  استعراضـــا  إىل تقريــــر بتقـــدم اللجنـــة
 الصلة؛ ذا  األخر  واملنتد   املستدامة ابلتنمية املعي املستو  الرفي 
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 ألغـــراض والتكنولوجيـــا العلـــم بتســـخري املعنيـــة اللجنـــة بـــن التعـــاو  وتعميـــق تعزيـــز ‘16’ 
 والـــــدروس اجليــــدة املمارســـــا  تبــــادل ذلـــــ  يف مبــــا، املـــــرأة وضــــ  وجلنـــــة التنميــــة

 جمــــاال  يف العامــــة السياســــا  صــــن  يف اجلنســــاين املنظــــور دمــــ  مــــن املســــتهادة
 وتنهي ها؛ واالبتكار والتكنولوجيا العلم

 
 يل   مبا القيا  عل  والتنمية للتجارة املتحدة األمم مر ر يشج   ( ) 

 استعراضــا   طــا  توســي  أجــ  مــن التمويــ  تــوفري إىل اســتباق  بشــك  الســع  ‘1’ 
 األمهيــــة علــــ  الت كيــــد مــــ ، واالبتكــــار والتكنولوجيــــا ابلعلــــم املتعلقــــة السياســــا 

 يف القـــــدرا  بنـــــاء إاتحـــــة يف واالتصـــــاال  املعلومـــــا  تكنولوجيـــــا لـــــدور البالغـــــة
 التوصــيا  وتنهيــ ، واســتخداماا واهلندســة واالبتكــار والتكنولوجيــا العلــم جمــاال 
 وكــاال  مــ  وثيــق بتعــاو ، االقتضــاء حســ ، االستعراضــا  تلــ  عــن الصــادرة
 الدولية؛ واملنظما  املتحدة األمم

 الــــــــنظم وتقيــــــــيم االســــــــرتاتيج  االستشــــــــرا  عناصــــــــر إدرا  جــــــــدو  يف النظــــــــر ‘2’ 
 ابلعلـــــــــم املتعلقــــــــة السياســـــــــا  اســــــــتعراض عمليـــــــــا  يف الرقميــــــــة اإليكولوجيــــــــة
 فصــــــ  إبدرا ، واالتصــــــاال  املعلومــــــا  وتكنولوجيــــــا واالبتكــــــار والتكنولوجيــــــا

 احتماال؛ املواضي  هل   خمص 

توسـي  إطــار االستعراضــا  الوطنيــة للسياسـا  املتعلقــة ابلعلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار  ‘3’ 
ا  التنميــة املســتدامة، مبــا يف ذلــ  الرتكيــز بصــورة حمــددة علــ  اتبــا  بغيــة إدمــا  أهــد

 هُن  منطلقة من قاعدة اهلر  يف تناول االبتكار واإلدما  االجتماع ؛
 احملــرم التقــد  عــن دوريــة بصــورة معلومــا  مــن يســتجد مــا آخــر لتقــدم التخطــي  ‘4’ 

 والتكنولوجيــا ابلعلــم املتصــلة للسياســا  استعراضــا  هلــا أجريــ  الــيت البلــدا  يف
املعنيــــة بتســــخري  اللجنــــة إىل تقــــارير تقــــدم إىل البلــــدا  تلــــ  ودعــــوة، واالبتكــــار

ـــــة ـــــا ألغـــــراض التنمي ـــــم والتكنولوجي ـــــدروس احملـــــرم التقـــــد  عـــــن العل  املســـــتهادة وال
 التوصيا ؛ تنهي  يف تواَج  اليت والتحد  

 تقــــــدم علــــــ  لجنــــــةل التــــــاب  اجلنســــــا ية للقضــــــا  االستشــــــار  اجمللــــــ  تشــــــجي  ‘5’ 
 عـن تقريـر وتقـدم، واث قاـا ويف السياسـا  بشـ   اللجنـة مداوال  يف إسااما 
 يف اجلنســـاين املنظـــور إدمـــا  وحتســـن، للجنـــة الســـنوية الـــدورا  يف احملـــرم التقـــد 

 .واالبتكار والتكنولوجيا ابلعلم املتعلقة السياسا  استعراضا 
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