
 E/RES/2019/25  األمــم املتحـدة 

  

 

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 

Distr.: General 

5 August 2019 

 

 

 

19-12921 (A) 

*1912921*  

 2019دورة عام 
 )ب( من جدول األعمال 18البند 

 
 
 

 2019متوز/يوليه  23قرار اختذه اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف   
 
 

 [(E/2019/31) والتكنولوجيا ألغراض التنميةاللجنة املعنية بتسخري العلم توصية بناء على ]  
 
 

 تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية - 2019/25
 

 ،واالجتماعي االقتصادي اجمللس إن 
 بوصــا ا، التنمية ألغراض والتكنولوجيا العلم بتســخري املعنية اللجنة تؤديه الذي ابلدور يسلللم إذ 
 التنســـــــــي  وج ة، التنمية ألغراض واالبتكار والتكنولوجيا العلم تســـــــــخري جمال يف املتحدة األمم لواء حاملة
 اليت الكياية حتليل يف، التنمية ألغراض واالبتكار والتكنولوجيا العمل بتســــــخري املعنية املتحدة لألمم التابعة
 عناصـــــر تكون أن، واالتصـــــاالت املعلومات تكنولوجيا ذلك يف مبا، واالبتكار كنولوجياوالت للعلم هبا ميكن
، االســـــــــــــــ اتيج  للتخطيط حمال مبثابة العمل خالل من، (1)2030 لعام املســـــــــــــــتدامة التنمية خلطة متكني
 يف األمهية الاائقة االجتاهات باــ ن اســتاــرافية نظرة وتوفري، املمارســات وأفضــل املســتاادة الدروس وتبادل
 وتوجيه، واجملتمع والبيئة االقتصـــــــــــــاد يف املتمثلة الرئيســـــــــــــية القطاعات يف واالبتكار والتكنولوجيا العلم جمال

 ،والناشئة اجلديدة التكنولوجيا إىل االنتباه
 الوطنية القدرة بناء يف واالبتكار والتكنولوجيا للعلم األساسيني واإلس ام ابلدور أيضا يسلم وإذ 

 ،املستدامة التنمية وحتقي  العاملية للتحدايت التصدي ويف علي ا واحلااظ العامل  االقتصاد يف املنافسة على
 العلم وتســـخري تعزيز يف واالتصـــاالت املعلومات لتكنولوجيا األســـاســـ  ابلدور كذلك  يسلللم وإذ 

 ،للتنمية متكني عناصر ابعتبارها واالبتكار والتكنولوجيا

_________________ 

 .70/1قرار اجلمعية العامة  (1) 

https://undocs.org/ar/E/2019/31
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 70/125 العامة اجلمعية وقرار (2)2005 لعام العامل  القمة ملؤمتر اخلتامية الوثيقة إىل يشري وإذ 
 للجمعية املســـــــــــــــتو  الرفيع لالجتماع اخلتامية الوثيقة” املعنون 2015 ديســـــــــــــــمر/األول كانون  16 املؤرخ
لم اللذين “املعلومات جملتمع العاملية القمة نتائج لتنايذ العام االســــتعراض باــــ ن العامة  للعلم أبن في ما ســــ 

 اإلمنائية األهداف حتقي  يف األمهية ابلغ دورا، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ذلك يف مبا، والتكنولوجيا
 ، في ا الواردة االلتزامات أتكيد يعيد وإذ، دوليا علي ا املتا 

 باـــــــ ن اإلطارية املتحدة األمم اتااقية مبوجب املعتمد ابريس اتااق دخول إىل أيضلللللا يشلللللري وإذ 
 ، (3)2016 نوفمر/الثاين تارين 4 يف النااذ حيز املناخ تغري

 ، اللجنة أمانة بوصاه يعمل والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر أن إىل كذلك  يشري وإذ 
 /األول كـــانون  20 املؤرخ 70/228 قرارهـــا يف، شـــــــــــــــجعـــ  العـــامـــة اجلمعيـــة أبن يسللللللللللللم وإذ 
 للتجارة املتحدة األمم مؤمتر، التنمية ألغراض واالبتكار والتكنولوجيا العلم بتسخري املتعل  2017 ديسمر
 هبدف واالبتكار والتكنولوجيا ابلعلم املتعلقة الســـــــياســـــــات اســـــــتعرا ـــــــات إجراء يواصـــــــل أن على والتنمية
 والتكنولوجيا ابلعلم املتعلقة الســـياســـات إلدماج اختاذها الالزم التدابري حتديد على النامية البلدان مســـاعدة
 ، الوطنية التنمية خلطط والرامج السياسات هذه دعم وكاالة، الوطنية اإلمنائية اس اتيجياهتا يف واالبتكار
 2015متوز/يوليه  22املؤرخ  2015/242إىل مقرر اجمللس االقتصـــــادي واالجتماع   وإذ يشللللري 

، وإىل 2021الذي ينص على متديد والية اجمللس االســـــــتاـــــــاري للقضـــــــااي اجلنســـــــانية التابع للجنة ح  عام 
 70/219و  70/213و  2015كــانون األول/ديســــــــــــــمر   17املؤرخ  70/132قرارات اجلمعيــة العــامــة 

اليت تتصـــــد  على التواق للعقبات اليت حتول دون وصـــــول املرأة  2015كانون األول/ديســـــمر   22املؤرخني 
 لاتاة على قدم املساواة إىل العلم والتكنولوجيا، وإلدماج املنظور اجلنساين يف السياسات والرامج اإلمنائية،وا

 يف اقتصــاداي املرأة متكني باــ ن املرأة و ــع للجنة علي ا املتا  االســتنتاجات إىل أيضلا يشلري وإذ 
 أمور مجلة في ا وأكدت (4)والســـــــــــــــتني اديةاحل دورهتا يف اللجنة اعتمدهتا اليت، التغري يف اآلخذ العمل عامل
 تعزيز خاص بوجه من ا ألغراض، اقتصــاداي املرأة لتمكني والرقم  التكنولوج  التغيري إدارة إىل احلاجة من ا

 يف االقتصـــــادي التمكني ألغراض والتكنولوجيا العلوم تســـــخري من املرأة متكني بغية، النامية البلدان قدرات
 ،التغري يف اآلخذ العمل عامل

 من العلوم يف اجلنســــني بني والتكافؤ املســــاواة” بعنوان للمنتد  اخلتامية ابلوثيقة علما حييط وإذ 
 الدوق ابليوم لالحتاال 2018 فراير/شباط 9 و 8 يوم  نيويورك يف عقد الذي، “والتنمية السالم أجل
 ،العلوم ميدان يف والاتاة للمرأة

يف حلقة العمل املعنية بتســــــخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية بعمل اللجنة  وإذ يرحب 
كانون   18عن تطبي  منظور جنســــــــــــــــاين على العلم والتكنولوجيا واالبتكار، اليت عقدت يف فيينا يف 

 ،2019الثاين/يناير 

_________________ 

 .60/1قرار اجلمعية العامة  (2) 
 ، املرف .21-م أ/1، املقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1انظر  (3) 
 ، الاصل األول، الارع ألف.(E/2017/27) 7، امللح  رقم 2017 الواثئ  الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماع ، (4) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/228
https://undocs.org/ar/A/RES/70/228
https://undocs.org/ar/A/RES/70/132
https://undocs.org/ar/A/RES/70/132
https://undocs.org/ar/A/RES/70/213
https://undocs.org/ar/A/RES/70/213
https://undocs.org/ar/A/RES/70/219
https://undocs.org/ar/A/RES/70/219
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
https://undocs.org/ar/E/2017/27
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 الرقمية الاجوة ســـــــــــيما ال، الرقمية الاجوات جوانب خمتلف معاجلة توخ  أبمهية علما حييط وإذ 
 إليه تطرق  الذي النحو على، واالبتكار والتكنولوجيا العلم تنمية وبرامج ســــــــــياســــــــــات يف، اجلنســــــــــني بني

 ،العارين جمموعة أطلقت ا اليت eSkills4Girls# ومبادرة EQUALS العاملية الاراكة
 البلدان يف واالبتكار والتكنولوجيا العلم جمال يف املرأة دور تعزيز إىل الرامية املبادرات يشللل   وإذ 
 بداية يف للنســـــــاء الزماالت وبرانمج، العلوم جمال يف للمرأة اليونســـــــكو - لورايل جوائز ذلك يف مبا، النامية

 العلم  للتميز نكروما كوام   وجوائز، العلوم جمال يف للمرأة النام  العامل ملنظمة التابع امل نية مســـــــــــــــريهتن
 ،األفريق  لالحتاد التابعة للمرأة

أبن القدرات من قبيل التعليم األســــــــاســــــــ ، والعلم، والتكنولوجيا، وامل ارات ا ندســــــــية  وإذ يسلللللللم 
والراي ــــــــــــــيات، وم ارات التصــــــــــــــميم واإلدارة وتنظيم املاــــــــــــــاريع، حمورية لاعالية االبتكار، ولكن ا غري موزعة 

وإمكانية احلصـــــــول  ابلتســـــــاوي بني البلدان، وأن توافر تعليم جيد يف جماالت العلم والتكنولوجيا والراي ـــــــيات
عليه والقدرة على حتمل تكالياه يف مراحل التعليم االبتدائ  والثانوي واجلامع ، عوامل ال غىن عن ا وينبغ  
 تعزيزها وتنسيق ا وإعطاؤها األولوية، بغية هتيئة بيئة اجتماعية مواتية للن وض ابلعلم والتكنولوجيا واالبتكار،

ــــــة العــــــ وإذ حييط علملللللا  ، املعنون 2015أيلول/ســــــــــــــبتمر  25املؤرخ  70/1امــــــة بقرار اجلمعي
، الذي اعتمدت فيه اجلمعية جمموعة من األهداف “2030عاملنا: خطة التنمية املســــــــــــــتدامة لعام  حتويل”

 اليت تركز على الناس وتاض  إىل التحول،والغاايت العاملية الااملة والبعيدة املد  املتعلقة ابلتنمية املستدامة، 
 يف واالتصـــاالت املعلومات ولتكنولوجيا واالبتكار والتكنولوجيا للعلم األســـاســـ  الدور يدرك وإذ 
 إىل، واالبتكار والتكنولوجيا العلم دور على الضــــوء يســــلط وإذ، املســــتدامة التنمية أهداف من عدد حتقي 
 التصـــــدي مواصـــــلة أجل من 2030 عام خلطة متكني كعوامل،  واالتصـــــاالت املعلومات تكنولوجيا جانب

 ،العاملية للتحدايت
املتعل  خبطــة عمــل  2015متوز/يوليــه  27املؤرخ  69/313بقرار اجلمعيــة العــامــة  وإذ حييط علمللا 

 أديس أاباب الصادرة عن املؤمتر الدوق الثالث لتمويل التنمية، وإذ يالحظ إنااء آلية تيسري التكنولوجيا،
 والتكنولوجيا العلم بتســخري املعنية اللجنة تقدم ا أن ميكن اليت املســامهة على الضللو  يسلللط وإذ 
 بني والاــــــــــــراكات التعاون تعزيز يف به املنوطة الوالية مراعاة مع، التكنولوجيا يســــــــــــريت آللية التنمية ألغراض

 يف واملاـــــــــورة املمارســـــــــات وأفضـــــــــل، واخلرات املعلومات تبادل خالل من املتعددين املصـــــــــلحة أصـــــــــحاب
 األمم وكياانت العلمية واألوســــــاط اخلاص والقطاع املدين واجملتمع األعضــــــاء الدول بني الســــــياســــــات جمال

 العلم من بدعم املســــــــــتدامة التنمية أهداف حتقي  أجل من املصــــــــــلحة صــــــــــاحبة األخر  واجل ات املتحدة
 ،واالبتكار والتكنولوجيا
 وفقا، تن ض أن على اللجنة، 72/228 قرارها يف، شـــــــج ع  العامة اجلمعية أن إىل يشللللللري وإذ 

 والتكنولوجيا العلم تســـــــــــــــخري ميدان يف الدوق ابلتعاون، أاباب أديس عمل وخطة 2030 عام خطة لروح
 ،التنمية ألغراض
 واستكااف مناقاة على اللجنة، ذاته القرار يف، شج ع  العامة اجلمعية أن إىل أيضا يشري وإذ 

 رأس ومصـــــادر واملبتكرين املصـــــلحة أصـــــحاب من جديدة ج ات الجتذاب كوســـــيلة  ابتكارية متويل مناذج
 ابلتعاون، االبتكار إىل مستندة حلول وإلجياد وا ندسة والتكنولوجيا العلم جملاالت الالزم االستثماري املال
 ،االقتضاء حسب، األخر  املنظمات مع

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/72/228
https://undocs.org/ar/A/RES/72/228
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 2030 عام خطة بتحقي  التعجيل يف يس م أن ميكن السريع التكنولوج  التغري أن يالحظ وإذ 
 والبيئية واالجتماعية االقتصــــادية للعقبات جديدة حلول ناــــر وإاتحة، احلقيقية الدخول حتســــني طري  عن
، اديةواالقتصــــــ االجتماعية احلياة يف للماــــــاركة مشوال أكثر أشــــــكال ودعم، نطاقا وأوســــــع أســــــرع حنو على

 قوية أبدوات السياسات وا ع  وتزويد، استدامة أكثر أبمناط ابلبيئة الضارة اإلنتاج أمناط عن واالستعا ة
 ، ا والتخطيط اإلمنائية التدخالت لتصميم

 من ابلتاق يزيد ما، والتنمية للعمل جديدة فرصا ختل  اجلديدة التكنولوجيا أن أيضا يالحظ وإذ 
 لك ، الرقمية والكااءات امل ارات بناء أمهية على ياـــــــــــــــدد وإذ، الرقمية والكااءات امل ارات على الطلب
 ،من ا واالستاادة التكنولوجية التغريات مع التكيف على قادرة اجملتمعات تكون

 2017 ديســـــــــــــــمر/األول كــانون  22 املؤرخ 72/242 العــامــة اجلمعيــة بقراري علمللا حييط وإذ 
 التكنولوجيا تيســــري آلية إىل اجلمعية فيه طلب  الذي، 2018 نوفمر/الثاين تاــــرين 26 املؤرخ 73/17 و

 التكنولوجية التغريات ألثر الواجب االعتبار إيالء، واالجتماع  االقتصــادي اجمللس طري  عن، اللجنة وإىل
 ،املتاحة وموارده واليته حدود يف كل،  املستدامة التنمية أهداف حتقي  على الرئيسية السريعة

 التغري أثر”، ومهـــا الراهنني األولويـــة ذوي مبو ـــــــــــــــوعي ـــا يتعل  فيمـــا اللجنـــة بعمـــل يرحللب وإذ 
 قادرة جمتمعات بناء يف واالبتكار والتكنولوجيا العلم دور” و “املســــتدامة التنمية على الســــريع التكنولوج 

 ،“العلم  البحث يف املواطنني مااركة خالل من ذلك يف مبا، التكيف على
 والتكنولوجيا ابلعلم املتعلقة للســياســات الوطنية لالســتعرا ــات اجلديد ابإلطار أيضللا يرحب وإذ 
 مواءمة حتســــــني يف البلدان مســــــاعدة أجل من والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر و ــــــعه الذي واالبتكار
 ،(5)املستدامة التنمية وأهداف 2030 عام خطة مع واالبتكار والتكنولوجيا العلم سياسات
ج ابتكار تلت احتياجات اجملتمعات الاقرية والاـــــــــعبية وامل ماـــــــــة يف  وإذ يسللللللللم  بضـــــــــرورة اتباع ر 

البلدان النامية واملتقدمة، مع محاية بياانهتم الاخصية من إساءة استخدام واح ام ملكية البياانت الاخصية، 
واالبتكار ابعتبارها عنصــرا وتاــرك ا يف عمليات االبتكار وتدمج بناء القدرات يف جماالت العلم والتكنولوجيا 

 حيواي يف خطط التنمية الوطنية، بسبل من ا التعاون بني الوزارات املعنية وا يئات التنظيمية،
 والتكنولوجيا العلم تســـــــــخري ســـــــــياق يف واخلصـــــــــوصـــــــــية البياانت محاية أبمهية أيضلللللللا يسللللللللم وإذ 
 ،التنمية ألغراض
لوجيا وتقييم ا، مبا يف ذلك التكنولوجيات أبن عمليات اســـتاـــراف آفاق التكنو  وإذ يسلللم كذلك 

املراعية للمنظور اجلنســـاين وللبيئة، ميكن أن تســـاعد وا ـــع  الســـياســـات وأصـــحاب املصـــلحة يف تنايذ خطة 
، من خالل كاــــــــــــــف التحدايت والارص اليت ميكن معاجلت ا من الناحية االســــــــــــــ اتيجية، وأبنه 2030عام 

 مراعاة السياق االجتماع  االقتصادي باكل أعم،ينبغ  حتليل اجتاهات التكنولوجيا، مع 
 أســاســيا دورا تؤدي (6)جيد باــكل املتطورة والرقمية االبتكارية اإليكولوجية النظم أبن يسللم وإذ 

 ،واالبتكار والتكنولوجيا العلم تيسري ويف الاعلية الرقمية التنمية يف
_________________ 

 .UNCTAD/DTL/STICT/2019/4، الوثيقة والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر (5) 
للبياانت،  تاــمل النظم اإليكولوجية الرقمية مكوانت من قبيل ا ياكل األســاســية التكنولوجية، وا ياكل األســاســية (6) 

 وا ياكل األساسية املالية، وا ياكل األساسية املؤسسية، وا ياكل األساسية البارية.

https://undocs.org/ar/A/RES/72/242
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 وابلبعد العامل أحناء مجيع يف اإلقليم  الصـــــــــــــعيد على التكامل ج ود بتزايد أيضللللللللللا يسلللللللللللم وإذ 
 ،بذلك املرتبط واالبتكار والتكنولوجيا العلم ملسائل اإلقليم 
إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي عقد يف ريو دي جانريو،  وإذ يشري 

، (7)“املســــــــــــــتقبــل الــذي نصــــــــــــــبو إليــه”، املعنونــة 2012حزيران/يونيــه  22إىل  20الرازيــل، يف الا ة من 
 ذلك ما ورد في ا من مبادئ، يف مبا

 ألهداف دعما، النامية البلدان يف سـيما وال، هوزايدت لالبتكار التمويل حاـد بضـرورة يسلم وإذ 
 ،املستدامة التنمية

أبن الناس يف مجيع أحناء العامل يتضـــررون من جراء الصـــدمات، بدءا من األزمات  وإذ يسللللم أيضلللا 
االقتصــــادية ووصــــوال إىل حاالت الطوارئ الصــــحية، ومن النزاعات االجتماعية واحلروب إىل الكوار  النامجة 

 ملستدامة،عن األخطار الطبيعية، وأبن هذه الصدمات  ا أتثري شديد على إحراز تقدم حنو حتقي  التنمية ا
 عن التكيف على قادرة جمتمعات بناء يف واالبتكار والتكنولوجيا العلم مبسامهة كذلك  يسلم وإذ 

 على احلصول نطاق توسيع من ا بوسائل،  عاا الائات أكثر  مفي نمب، صوهتم وإمساع الناس متكني طري 
 اإلنذار نظم ومتكني، الناس بني والربط، واالجتماعية البيئية املخاطر ورصـــــــــــــــد، الصـــــــــــــــحية والرعاية التعليم
 ،البيئة على السلبية اآلاثر يف النظر مع، االقتصادية والتنمية، االقتصادي التنويع وحاز، املبكر

 واالبتكــار والتكنولوجيــا للعلم املتواصــــــــــــــــل اإلســـــــــــــــ ــام وإمكــاانت الكبرية اإلجنــازات يالحظ وإذ 
 ،العمالة وتوفري االقتصادي واالزدهار اإلنسان رفاه حتقي  يف واالتصاالت املعلومات ولتكنولوجيا
 أبعاد ملعاجلة واالبتكار والتكنولوجيا ابلعلم املتعلقة الســـياســـات مواءمة وجوب أيضللا يالحظ وإذ 
 ،البيئة ومحاية االجتماع  والتقدم االقتصادية التنمية، التحديد وجه وعلى، الثالثة املستدامة التنمية

 إدارة ويف التكنولوجية للتنمية أســاســا   تاــكل أن ميكن التقليدية املعارف أن اعتباره يف أيخذ وإذ 
 ،مستدام باكل واستخدام ا الطبيعية املوارد

 وتاجع، كبري  حد إىل البياانت مجع وتوسع، البحو  تثري أن ميكن املواطن علوم أن يدرك وإذ 
 ابلعلم الاــــعت االهتمام وتاــــجع، رصــــده يف واملســــاعدة حو م من الطبيع  ابلعامل االهتمام على املواطنني
 ،العلمية واملالحظة
 حتقي  على الســريع التكنولوج  التغري أثر تتناول عامة ســياســات وتنايذ و ــع على يشلل   وإذ 
 ،املستدامة التنمية أهداف

 الوطين الصعيد على واالبتكار ابلتكنولوجيا املتعلقة السياسات تطبي  يف النجاح أن يالحظ وإذ 
 التجارية واألعمال والبحث التعليم مؤســـــــــســـــــــات متكن اليت الســـــــــياســـــــــات بيئات هتيئة من ا أبمور يتيســـــــــر

 عمل فرص إىل واالبتكار والتكنولوجيا العلم حتويل ومن واالســــــــــتثمار االبتكار من الصــــــــــناعية والقطاعات
 ،املعرفة نقل ذلك يف مبا، امل ابطة العناصر مجيع إبدماج اقتصادي ومنو

 واالبتكـار والتكنولوجيــا العلم جمــاالت يف واملقبلــة اجلــاريــة املتنوعــة املبــادرات أيضللللللللللللا يالحظ وإذ 
 ، املستدامة التنمية أبهداف مرتبطة هامة مسائل استكااف إىل والرامية

_________________ 

 .، املرف 66/288 قرار اجلمعية العامة (7) 
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 التنمية ألغراض والتكنولوجيا العلم بتســـــــخري املعنية واللجنة الوطنية احلكومات تنظر أبن يوصلللللي 
  يل : ما يف والتنمية للتجارة املتحدة األمم ومؤمتر

 اللجنة إلي ا تتوصل اليت االستنتاجات أخذ على، ومجاعات فراد ، احلكومات تاج ع )أ( 
 التالية: اإلجراءات اختاذ يف والنظر االعتبار يف

 من املســـتدامة التنمية واســـ اتيجيات واالبتكار والتكنولوجيا العلم بني وثيقة صـــلة إقامة ‘1’ 
 تكنولوجيـــا جمـــاالت يف القـــدرات لبنـــاء الوطين اإلمنـــائ  التخطيط يف ابرزة مكـــانـــة إيالء خالل

 ؛واالبتكار والتكنولوجيا والعلم واالتصاالت املعلومات
 واملســــــتدامة للجميع الاــــــاملة االقتصــــــادية التنمية ألغراض احمللية االبتكار قدرات تعزيز ‘2’ 

، متعددة مصادر من املوارد وتعبئة، احمللية وا ندسية وامل نية العلمية املعارف بني اجلمع طري  عن
 يف مبا، األســــاســــية ا ياكل تطوير ودعم، األســــاســــية واالتصــــاالت املعلومات تكنولوجيا وحتســــني
 ؛بين ا وفيما الوطنية الرامج صلب يف اونالتع طري  عن، الذكية األساسية ا ياكل ذلك

تاـــــــــجيع ودعم اجل ود املبذولة يف جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف ســـــــــبيل تطوير  ‘3’ 
ا ياكل األســاســية والســياســات اليت تدعم التوســع العامل  لل ياكل األســاســية لتكنولوجيا املعلومات 

إاتحة حصــــــــــول الناس كافة، وال ســــــــــيما النســــــــــاء  واالتصــــــــــاالت ومنتجاهتا وخدماهتا، مبا يف ذلك
والاتيات والاـــــــــــباب، واألشـــــــــــخاص من ذوي االحتياجات اخلاصـــــــــــة ومن اجملتمعات احمللية النائية 
والرياية على اإلن ن  العريض النطاق، وحتايز مسـاع  أصـحاب املصـلحة املتعددين املبذولة جللب 

والســـــع  إىل حتســـــني القدرة على حتمل  ،2020بليون مســـــتعمل جديد ل ن ن  علول عام  1.5
 تكاليف هذه املنتجات واخلدمات؛

إجراء عو  من جية، تاـــمل اجلوانب املراعية لالعتبارات اجلنســـانية، لال ـــطالع بعمليات  ‘4’ 
اســــــــــــــتاــــــــــــــرافيــة، تتنــاول االجتــاهــات اجلــديــدة يف العلم والتكنولوجيــا واالبتكــار وتكنولوجيــا املعلومــات 

 ؛(1)2030التنمية املستدامة لعام واالتصاالت وأتثريها على التنمية، وال سيما يف سياق خطة 
 ذلك يف مبا، املصـــــــــلحة أصـــــــــحاب من متنوعة طائاة إبســـــــــ امات ابالســـــــــتعانة، العمل ‘5’ 

 واملنتد ، اللجنة قبيل من، املعنية واملنتدايت الكياانت ومجيع الصــلة ذات املتحدة األمم وكاالت
 التنمية أهداف ألغراض واالبتكار والتكنولوجيا العلم بتســـــخري املعين املصـــــلحة أصـــــحاب املتعدد

 إىل هتدف واالبتكار والتكنولوجيا العلم تتناول سـياسـات وتنايذ واعتماد صـياغة على، املسـتدامة
 ؛األهداف تنايذ يف اإلس ام

 حتقي  على الرئيســـية الســـريعة التكنولوجية التغريات ألثر الواجب االعتبار إيالء مواصـــلة ‘6’ 
 العــامـة اجلمعيــة لقراري وفقــا، املتــاحــة وموارده واليتــه حــدود يف كــل    املســـــــــــــــتــدامــة التنميــة أهــداف
 ؛73/17 و 72/242
 التعليم يف احملتملة الاجوات لتحديد االســــــــ اتيج  االســــــــتاــــــــراف عمليات اســــــــتخدام ‘7’ 

 املراع  التعليم تعزيز من ا، الســياســات من مبزيج ســدها على والعمل، والطويل املتوســط لألجلني
 واإلملام، امل ين والتدريب والراي ـــيات وا ندســـة والتكنولوجيا العلم جماالت يف اجلنســـاين للمنظور
 ؛ابلبياانت واإلملام الرقم 
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 أصــحاب مجيع بني املنظم النقاش لتاــجيع كعملية  االســ اتيج  االســتاــراف اســتخدام ‘8’ 
 عوالقطا  املدين واجملتمع والصناعية العلمية واألوساط احلكومية الدوائر ممثلو ذلك يف مبا، املصلحة
 الطويلة للقضــــااي ماــــ ك ف م بلورة أجل من، واملتوســــطة الصــــغرية املؤســــســــات وخاصــــة، اخلاص
 واملســــــاعدة، املقبلة الســــــياســــــات باــــــ ن لآلراء تواف  وبناء للعمل املتغري الطابع قبيل من، األجل
 ؛التغريات مع والتكيف الكااءات على والناشئة احلالية الطلبات تلبية على

 مباشــرة، احلصــر ال املثال ســبيل على، ذلك يف مبا، الرقمية الكااءات توفري عملية دمج ‘9’ 
 مد  التعلم ومبادرات الرمس  التعليم مناهج يف، التكميلية الاــــــــخصــــــــية وامل ارات احلرة األعمال
 من التعليم حيادية وكاالة، احمللية واالحتياجات والسياقات الاضلى املمارسات مراعاة مع، احلياة
 ؛التكنولوجية الناحية

 ؛العمل ألسواق الرقم  االقتصاد يف األساسية التغيريات على امل تبة لآلاثر التصدي ‘10’ 
 ف ات على واإلقليمية العاملية التحدايت باــ ن اســ اتيج  اســتاــراف مبادرات إطالق ‘11’ 

 آفاق اســــــــــــتاــــــــــــراف نتائج وتبادل الســــــــــــتعراض املعامل لرســــــــــــم نظام إناــــــــــــاء يف والتعاون منتظمة
 ابآلليات ابالســـــتعانة، األخر  األعضـــــاء الدول مع، التجريبية املاـــــاريع ذلك يف مبا، التكنولوجيا
 ؛الصلة ذوي املصلحة أصحاب مع وابلتعاون، القائمة اإلقليمية

إجراء عمليات لتقييم واســتاــراف آاثر التكنولوجيا كعملية لتاــجيع النقاش املنظم بني مجيع  ‘12’ 
 حاب املصلحة من أجل بلورة ف م ما ك لآلاثر امل تبة على التغري التكنولوج  السريع؛أص
 أهداف حتقي  يف واالبتكار والتكنولوجيا العلم دمج يف احملرز التقدم اســتعراض تاــجيع ‘13’ 

 ؛املستدامة التنمية
، الوطنية االبتكار لنظم، اجلنســـانية لالعتبارات املراعية اجلوانب تاـــمل، تقييمات إجراء ‘14’ 
 ف ات على، االســــــــــــتاــــــــــــراف عمليات من ابالســــــــــــتاادة، الرقمية اإليكولوجية النظم ذلك يف مبا

 فعالة ســـياســـاتية تدخل إجراءات واختاذ النظم تلك يف الضـــعف مواطن حتديد أجل من، منتظمة
 األعضـــــــــــاء الدول متناول يف إلي ا التوصـــــــــــل يتم اليت النتائج وو ـــــــــــع، مكوانهتا أ ـــــــــــعف لتقوية
 اإلطار تنايذ أجل من الانية واخلرة املاق الدعم بتقدمي، طوع  أســـــــــــــــاس على، والقيام، األخر 
 البلدان يف (5)واالبتكار والتكنولوجيا ابلعلم املتعلقة للســــــياســــــات الوطنية لالســــــتعرا ـــــات اجلديد
 ؛امل تمة النامية

الصلة  االع اف بضرورة تعزيز الديناميات الوظياية لنظم االبتكار واملن جيات األخر  ذات ‘15’ 
على أساس أدوات سياساتية متنوعة، من أجل دعم أولوايت تنمية العلم والتكنولوجيا واالبتكار، بغية 

 تعزيز االنسجام بني هذه النظم ألغراض التنمية املستدامة؛
تاــجيع املســتعملني الرقميني املخضــرمني على القيام بدور رئيســ  يف اعتماد رج جمتمع   ‘16’ 

يف بناء القدرات، ياــــــــــــــمل الن  ج املراعية لالعتبارات اجلنســـــــــــــــانية، يف جماالت العلم والتكنولوجيا 
 ؛2030كنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سياق خطة عام واالبتكار، وتيسري استخدام ت

 تاوق إمكاانت مراعاة مع، رقمية إيكولوجية نظم تطوير تدعم شاملة سياسات و ع  ‘17’ 
 االجتماع  السياق وتراع ، التنمية أجل من الراهنة التكنولوجيا على الناشئة الرقمية التكنولوجيا
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 على ياــــجع مبا، واالبتكار اخلاص االســــتثمار وتدعم وجتتذب، للبلدان والســــياســــ  االقتصــــادي
 البياانت مصــــــادر وإاتحة احملل  الصــــــعيد على احلرة األعمال ومباشــــــرة احملتو  تطوير اخلصــــــوص
 ؛واالبتكار والتكنولوجيا للعلم املاصلة

 يف واملاــــــــــــاركة املســــــــــــتدام االســــــــــــتثمار وتيســــــــــــر تاــــــــــــجع اليت والرامج املبادرات تنايذ ‘18’ 
 ؛الرقم  قتصاداال
 املعلومات تكنولوجيا تطبي  وتعزيز، الصـــــلة ذوي املصـــــلحة أصـــــحاب مجيع مع التعاون ‘19’ 

 مناســـــبة مراف  إناــــــاء وتاــــــجيع، البيئية االســــــتدامة وحتســــــني، القطاعات مجيع يف واالتصــــــاالت
 ؛املستدامني واالست الك اإلنتاج أمناط وتعزيز، من ا والتخلص اإللك ونية النااايت تدوير إلعادة

، اإلحصـــــائية واملعرفة والراي ـــــيات وا ندســـــة والتكنولوجيا العلم جماالت يف التعليم تعزيز ‘20’ 
 قبيل من، التكميلية الاــــــخصــــــية امل ارات أبمهية أيضــــــا االع اف مع، التلميذات بني ســــــيما وال

 األخر  اجل ود ودعم والاتيات النســـــاء توجيه على التاـــــجيع خالل من، احلرة األعمال مباشـــــرة
 ابملســـاواة يتعل  منظور تطبي  عن فضـــال، في ا واســـتبقائ ن اجملاالت تلك إىل الجتذاهبن املبذولة
ر اليت السياسات وتنايذ و ع عند اجلنسني بني  ؛واالبتكار والتكنولوجيا العلم تسخ ِّ
 خالل من والتكنولوجيا العلم ميداين يف وأناــــــــــــطت ا النامية البلدان ســــــــــــياســــــــــــات دعم ‘21’ 

 مكمال من ما كل  ابعتبار، اجلنوب بلدان بني والتعاون واجلنوب الاــــمال بلدان بني فيما التعاون
 ونقل، القدرات وبناء، والتقنية املالية املســـــــــــــــاعدة تاـــــــــــــــجيع طري  عن، له بديال وليس لآلخر

 ؛التقين التدريب دورات أو وبرامج، علي ا متا  وشروط أحكام أساس على التكنولوجيا
 عالية م ارات ذات باـــــــــــــرية موارد توفري معدل تدرجييا تزيد أن على البلدان تاـــــــــــــجيع ‘22’ 

 املوارد قــدرات من حرجــة كتلــة  لبنــاء مؤاتيــة بيئــة هتيئــة طري  عن املســـــــــــــــتوايت مجيع على اجلودة
، القيمة إ ــــــــافة أناــــــــطة تنايذ ألغراض واالبتكار والتكنولوجيا العلم تطبي  وتســــــــخري، الباــــــــرية
 ؛الباري الرفاه وتعزيز، املااكل وحل، ذلك يف باعالية واملااركة

 وكاالة الســـريع التكنولوج  ابلتغري املتعلقة والتطوير البحث ألناـــطة املقدم الدعم زايدة ‘23’ 
 مع السريع التكنولوج  التغري با ن واالبتكار والتكنولوجيا العلم واس اتيجيات سياسات اتساق
 ؛نطاقا األوسع الوطنية التنمية خطة

 الســريع التكنولوج  التغري جوانب مجيع باــ ن شــامل عامل  حوار يف املاــاركة يف النظر ‘24’ 
 ؛املستدامة التنمية يف وأتثريه

 األخر  والســـــياســـــات واالبتكار والتكنولوجيا ابلعلم املتعلقة الســـــياســـــات وتنايذ و ـــــع ‘25’ 
 ؛التكيف على قادرة جمتمعات لبناء مراعية جلعل ا الصلة ذات

 املباشــرة واالســتثمارات التمويل مصــادر وتعم  املاق اإلدماج تزيد اليت الســياســات دعم ‘26’ 
 ؛املستدامة التنمية أهداف تتناول اليت االبتكارات حنو املوج ة

احمللية ونســـائ ا وشـــباهبا، لكاالة تاـــجيع مشولية االبتكار، وال ســـيما فيما يتعل  ابجملتمعات  ‘27’ 
دِّاثن فجوات إ افية؛  أن يكون تعديل نطاق التكنولوجيات اجلديدة ونارها شاملني وال ُي 
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 العلم  البحث أســس لتحســني آلية بوصــاه منوا البلدان ألقل التكنولوجيا مصــرف دعم ‘28’ 
 ومســــاعدة، البحو  ســــســــاتومؤ  الباحثني بني التواصــــل وتعزيز، منوا البلدان أقل لد  واالبتكار

 املبادرات بني واجلمع، واســتخدام ا األســاســية التكنولوجيات على احلصــول على منوا البلدان أقل
 اليت املاــــــــاريع وتنايذ، اخلاص والقطاع األطراف املتعددة املؤســــــــســــــــات من املقدم والدعم الثنائية
 ؛منوا البلدان أقل يف االقتصادية التنمية ألغراض واالبتكار والتكنولوجيا العلم استخدام يف تس م

 يل : مبا القيام على اللجنة تاج ع )ب( 
 ماـــــــورة وتقدمي واالبتكار والتكنولوجيا العلم لواء كحاملة  بدورها اال ـــــــطالع مواصـــــــلة ‘1’ 

 العلم مســـــــــــــــائل باـــــــــــــــ ن العامة واجلمعية واالجتماع  االقتصـــــــــــــــادي للمجلس املســـــــــــــــتو  رفيعة
 أســــــــاس توفري يف، الصــــــــدد هذا يف، واملســــــــامهة، الصــــــــلة ذات واالبتكار وا ندســــــــة والتكنولوجيا
 الســريع التكنولوج  التغري أثر مو ــوع باــ ن املســتو  الرفيعة املوا ــيعية املناقاــة يف به ي ســ شــد

 يف العامة اجلمعية رئيس عقدها إىل ســــيدعو اليت، املســــتدامة التنمية وغاايت أهداف حتقي  على
 اليت ،73/17 اجلمعية قرار تنايذ يف احملرز لتقدماملتعلقة اب ناقاـــــةامل ويف، والســـــبعني الرابعة دورهتا

 ؛والسبعني اخلامسة دورهتا يف ستجري
 العلم ودور واالتصـــــــــــــــــاالت املعلومـــات تكنولوجيـــا دور أمهيـــة تبيـــان على املســـــــــــــــــاعـــدة ‘2’ 

 مبثابة العمل طري  عن، 2030 عام خطة يف متكني عناصـــــــــــــــر ابعتبارها واالبتكار والتكنولوجيا
 يف األمهية الاائقة االجتاهات باــــــ ن اســــــتاــــــرافية نظرة لتوفري االســــــ اتيج  التخطيط يتوىل حمال

 إىل االهتمام وتوجيه، االقتصــــاد من الرئيســــية القطاعات يف واالبتكار والتكنولوجيا العلم جماالت
 ؛والناشئة اجلديدة التكنولوجيات

 والتكنولوجيا ابلعلم املعنية األخر  الدولية احملافل أعمال مع عمل ا تواؤم مد  يف النظر ‘3’ 
 ؛ ا وتكملته في ا وإس امه، 2030 عام خطة تنايذ لدعم املبذولة اجل ود ومع واالبتكار

إذكاء الوع  أبمهية إقامة الاـــبكات والاـــراكات بني خمتلف املنظمات والاـــبكات املعنية  ‘4’ 
 ابستاراف آفاق التكنولوجيا وتيسري ذلك، ابلتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين؛ 

وخطة عمل أديس أاباب الصادرة عن املؤمتر الدوق  2030الن وض، وفقا لروح خطة عام  ‘5’ 
، ابلتعاون الدوق يف ميدان تســــخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، مبا (8)الثالث لتمويل التنمية

 يف ذلك بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وف  أحكام وشروط متا  علي ا؛
 النامية للبلدان املتاحة اخلاصة الارص وحتديد االبتكار بعملية السياسات وا ع  توعية ‘6’ 

 أن ميكن اليت اجلديدة االبتكار الجتاهات خاص اهتمام إيالء مع، االبتكار هذا من لالســــــــتاادة
 ؛ النامية للبلدان جديدة إمكانيات تتيح

 يف التعلمعلى  ةالقدر  بناءب يتعل  فيما املتعددين املصــــــــلحة أصــــــــحاب بني التعاون دعم ‘7’ 
 ؛التكنولوجيا وتطوير، السياسات جمال

_________________ 

 ، املرف .69/313قرار اجلمعية العامة  (8) 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/17
https://undocs.org/ar/A/RES/73/17
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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 القائم وتطوير جديدة تكنولوجيات و ـــــــــــــــع على القدرات بناء إىل الرامية اجل ود دعم ‘8’ 
 اجلزرية والدول منوا البلدان أقل يف ســــــــــيما وال، النامية البلدان يف وناــــــــــرمها واســــــــــتخدام ما من ا

 ؛الساحلية غري النامية والبلدان النامية الصغرية
 جماالت يف العامل  الصــعيد على الاــراكات وتناــيط تعزيز على اســتباق  باــكل العمل ‘9’ 

 يف اللجنة ماـــــاركة يســـــتتبع الذي األمر، املســـــتدامة التنمية ألغراض واالبتكار والتكنولوجيا العلم
 إجراء أجل من حمددة دولية ماـــــــاريع نطاق بلورة يف التكنولوجيا آفاق اســـــــتاـــــــراف جتســـــــيد )أ(

 يف الباــــرية املوارد قدرات لبناء مبادرات واختاذ، التكنولوجيا وناــــر وتطوير، ا دف حمددة عو 
 أخر  وموارد ابتكارية متويل مناذج اســـــــــــــــتكاـــــــــــــــاف )ب(؛ واالبتكار والتكنولوجيا العلم جماالت
 العلم جمــاالت يف التعــاونيــة واملبــادرات املاــــــــــــــــاريع يف النــاميــة البلــدان قــدرات تعزيز يف تســـــــــــــــ م

 ؛واالبتكار والتكنولوجيا
 التكنولوجيا آاثر واســــتاــــراف لتقييم دولية عمليات إجراء ووســــائل ســــبل اســــتكاــــاف ‘10’ 

 وبناء املســـــــــــــــتدامة التنمية على وآاثرها والناشـــــــــــــــئة واجلديدة القائمة ابلتكنولوجيات يتعل  فيما
 التنمية جملاالت اإلدارة بنماذج املتعلقة املناقاـــــــــــــــات ذلك يف مبا، التكيف على قادرة جمتمعات
 ؛اجلديدة والتكنولوجية العلمية

 من ابالحتياجات املتعلقة املقبلة االجتاهات حتديد إىل الرامية ج ودها يف البلدان دعم ‘11’ 
 ؛االستارافية العمليات من ا بوسائل، القدرات بناء
 كوســــــــــيلة،  املؤثر االســــــــــتثمار قبيل من، ابتكارية متويل مناذج واســــــــــتكاــــــــــاف مناقاــــــــــة ‘12’ 

 االســـــــتثماري املال رأس ومصـــــــادر واملبتكرين املصـــــــلحة أصـــــــحاب من جديدة ج ات الجتذاب
 مع ابلتعاون، االبتكار إىل مســـــــــــتندة حلول وإلجياد وا ندســـــــــــة والتكنولوجيا العلم جملاالت الالزم

 ؛االقتضاء حسب، األخر  املنظمات
 املؤســـــــــــــــســــــــــــــــات مع ابلتعــاون، والتطوير البحــث جمـال يف والتعــاون القــدرات بنــاء تعزيز ‘13’ 

 النظم تعزيز تيســـــــــــــــري أجــل من والعمــل، املعنيــة املتحــدة األمم وكــاالت في ــا مبــا، الصـــــــــــــــلــة ذات
 إىل الرامية ج ودهم تعزيز أجل من، النامية البلدان يف ســـــــيما وال، املبتكرين تدعم اليت االبتكارية
 ؛املستدامة التنمية حتقي  يف اإلس ام

املمارســات، وكذلك اإلخااقات والتحدايت توفري منتد  لتبادل قصــص النجاح وأفضــل  ‘14’ 
الرئيســــــــــية، والتعلم من نتائج العمليات االســــــــــتاــــــــــرافية ومناذج االبتكار احمللية الناجحة ودراســــــــــات 
احلاالت اإلفرادية والتجارب باـــــ ن تســـــخري العلم والتكنولوجيا وا ندســـــة ألغراض االبتكار، مبا يف 

إطــار عالقــة تكــافليــة مع تكنولوجيــا املعلومــات  ذلــك تطبي  التكنولوجيــا النــاشــــــــــــــئــة اجلــديــدة، يف
واالتصــــــــــاالت، من أجل حتقي  تنمية شــــــــــاملة ومســــــــــتدامة، وتبادل النتائج مع مجيع كياانت األمم 
املتحدة املختصــــــة، بســــــبل من ا آلية تيســــــري التكنولوجيا ومنتداها الذي يضــــــم أصــــــحاب املصــــــلحة 

 تكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة؛املتعددين املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا واالب
 يف واالبتكار والتكنولوجيا العلم إســ ام إبمكاانت التوعية يف ناــط بدور القيام مواصــلة ‘15’ 

 األمم عمليات إىل، االقتضـــــــاء حســـــــب، الانية اإلســـــــ امات تقدمي خالل من 2030 عام خطة
 والتكنولوجيا العلم جماالت يف الســليمة واملمارســات النتائج وتبادل، الصــلة ذات وهيئاهتا املتحدة
 ؛وغريها األعضاء الدول بني واالبتكار
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 ومتابعة بتنايذ يتصـــــــــــــل فيما عمل من اللجنة به تقوم ما أمهية على الضـــــــــــــوء تســـــــــــــليط ‘16’ 
 أبهداف الصــــــــلة ذات واالبتكار والتكنولوجيا والعلم واالتصــــــــاالت املعلومات تكنولوجيا جماالت
 واالجتماعات االســــــــــتعرا ــــــــــات يف تقرير بتقدمي اللجنة رئيس يقوم أن على، ملســــــــــتدامةا التنمية
 املعين املســـــتو  الرفيع الســـــياســـــ  واملنتد  واالجتماع  االقتصـــــادي اجمللس ينظم ا اليت املناســـــبة
 ؛الصلة ذات األخر  واملنتدايت املستدامة ابلتنمية

 التنمية ألغراض والتكنولوجيا العلم بتســـــــــــــــخري املعنية اللجنة بني التعاون وتعمي  تعزيز  ‘17’ 
 املنظور دمج من املســـــتاادة والدروس الســـــليمة املمارســـــات تبادل ذلك يف مبا، املرأة و ـــــع وجلنة

 هذا ويف، وتنايذها واالبتكار والتكنولوجيا العلم جماالت يف العامة الســياســات صــنع يف اجلنســاين
 التنمية ألغراض والتكنولوجيا العلم بتســــخري املعنية اللجنة به قام  الذي العمل متابعة، الســــياق

 يف عقدت اليت، واالبتكار والتكنولوجيا العلم على جنســـــــــــــــاين منظور تطبي  عن العمل حلقة يف
 ؛2019 يناير/الثاين كانون  18 يف فيينا
 ؛منوا البلدان ألقل التكنولوجيا مبصرف التوعية يف ناط بدور القيام ‘18’ 
 يل : مبا القيام على والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر ياج ع )ج( 
 اســـــــــتعرا ــــــــات نطاق توســـــــــيع أجل من التمويل توفري إىل اســـــــــتباق  باـــــــــكل الســـــــــع  ‘1’ 

 لــدور البــالغــة األمهيــة على التــ كيــد مع، واالبتكــار والتكنولوجيــا ابلعلم املتعلقــة الســـــــــــــــيــاســــــــــــــــات
ـــا  والتكنولوجيـــا العلم جمـــاالت يف القـــدرات بنـــاء متكني يف واالتصـــــــــــــــــاالت املعلومـــات تكنولوجي
 حســـب، االســـتعرا ـــات تلك عن الصـــادرة التوصـــيات وتنايذ، واســـتخدام ا وا ندســـة واالبتكار
 ؛الدولية واملنظمات املتحدة األمم وكاالت مع وثي  بتعاون، االقتضاء

 اإليكولوجية النظم وتقييم ج االســــــ اتي االســــــتاــــــراف عناصــــــر إدراج جدو  يف النظر ‘2’ 
 وتكنولوجيا واالبتكار والتكنولوجيا ابلعلم املتعلقة الســـــــــــياســـــــــــات اســـــــــــتعراض عمليات يف الرقمية

 ؛احتماال املوا يع  ذه خمصص فصل إبدراج، واالتصاالت املعلومات
 والتكنولوجيا ابلعلم املتعلقة للســــــــياســــــــات الوطنية لالســــــــتعرا ــــــــات اجلديد إطاره تنايذ ‘3’ 

 ال كيز ذلك يف مبا، املســــــــــــــتدامة التنمية أهداف إدماج بغية ممكن نطاق أوســــــــــــــع على واالبتكار
ج اتباع على حمددة بصورة  ؛االجتماع  واإلدماج االبتكار تناول يف ا رم قاعدة على تركز ر 

 يف احملرز التقدم عن دورية بصـــــــــــــــورة معلومات من يســـــــــــــــتجد ما آخر لتقدمي التخطيط ‘4’ 
 ودعوة، واالبتكار والتكنولوجيا ابلعلم املتصــــلة للســــياســــات اســــتعرا ــــات  ا أجري  اليت البلدان
 عن التنمية ألغراض والتكنولوجيا العلم بتســـــــــــخري املعنية اللجنة إىل تقارير تقدمي إىل البلدان تلك
 ؛التوصيات تنايذ يف تواَجه اليت والتحدايت املستاادة والدروس احملرز التقدم

 يف إســــــ امات تقدمي للجنة التابع اجلنســــــانية للقضــــــااي االســــــتاــــــاري اجمللس إىل الطلب ‘5’ 
 الدورات يف احملرز التقدم عن تقرير وتقدمي، ابلســــــــــــياســــــــــــات املتصــــــــــــلة وواثئق ا اللجنة مداوالت
 ابلعلم املتعلقة الســـــياســـــات اســـــتعرا ـــــات يف اجلنســـــاين املنظور إدماج وحتســـــني، للجنة الســـــنوية

 ؛واالبتكار والتكنولوجيا
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الطلب أيضـــــا إىل اجمللس االســـــتاـــــاري للقضـــــااي اجلنســـــانية التابع للجنة و ـــــع مق حات  ‘6’ 
 لرانمج عمل مستكمل وتقدمي تقرير عن ذلك يف الدورة السنوية الثالثة والعارين للجنة؛

 آلية بوصــــاه منوا البلدان ألقل التكنولوجيا مصــــرف اســــتخدام على احلكومات تاــــجيع ‘7’ 
 مواصـــــــــلة على منوا البلدان أقل ومســـــــــاعدة منوا البلدان أقل يف واالبتكار والتكنولوجيا العلم لدعم
 .هبا خاصة تكنولوجيات تطوير
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