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    العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

 2020  تموز/يوليه   17 قرار اتخذه المجلس االقتصادي واالجتماعي في   
  

 ])E/2020/31( اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميةتوصية بناء على [  

  
 تسخير العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية 2020/13 

  
 ،واالجتماعيإن المجلس االقتصادي  

ــ  ا  إذ يسللللللم  ــخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، بوصـــــ بالدور الذي تؤديه اللجنة المعنية بتســـــ
ــي   ــخير العلم والتكنولوجيا واابتكار ألغراض التنمية، وج ة التنســـــــــــ حاملة لواء األمم المتحدة في مجال تســـــــــــ

واابتكار ألغراض التنمية، في تحليل الكي ية التي التابعة لألمم المتحدة المعنية بتســــــــــخير العمل والتكنولوجيا 
يمكن ب ا للعلم والتكنولوجيا واابتكار، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات وااتصــــــــــــاات، رن تكون عناصــــــــــــر 

ــتدامة لعام  ــتراتيجي، وتبادل  (1)2030تمكين لخطة التنمية المسـ ، من خالل العمل بمثابة مح ل للتخطيط ااسـ
دة ورفضــــل الممارســــات، وتوفير نررة اســــتاــــرافية باــــان ااتجايات ال ا  ة األيمية في مجال الدروس المســــت ا

ــاد والبي ة والمجتمه، وتوجيه اانتبا    ــية المتمثلة في االتصــــــ العلم والتكنولوجيا واابتكار في ال طاعات الر يســــــ
 إلى التكنولوجيا الجديدة والناا ة،

ذ يسللم ييالا  سـيين للعلم والتكنولوجيا واابتكار في بناء ال درة الوطنية على بالدور واإلسـ ام األسـا  وا 
 المنافسة في االتصاد العالمي والح ار علي ا وفي التصدي للتحديات العالمية وتح ي  التنمية المستدامة،

__________ 

 .70/1لرار الجمعية العامة  (1) 

https://undocs.org/ar/E/2020/31
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ذ يسللللللم كذل   ــخير العلم  وا  ــاات في تع ي  وتســـــ ــي لتكنولوجيا المعلومات وااتصـــــ ــاســـــ بالدور األســـــ
 والتكنولوجيا واابتكار باعتباريا عناصر تمكين للتنمية،

ذ يشير   70/125ولرار الجمعية العامة  (2)2005إلى الوثي ة الختامية لمؤتمر ال مة العالمي لعام  وا 
المعنون ”الوثي ة الختامية لالجتماع الرفيه المســــتوج للجمعية العامة   2015كانون األول/ديســــمبر  16المؤرخ 

لم في مـا بـان للعلم  باـــــــــــــــان ااســــــــــــــتعراض العـام لتن يـذ نتـا ت ال مـة العـالميـة لمجتمه المعلومـات  اللـذين ســــــــــــــ 
ــاات، دورا بالي األيمية في تح ي  األيداا اإلنما ية والتكنولوجيا، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات واا تصــــ

ذ يعيد تاكيد االت امات الواردة في ا،   المت   علي ا دوليا، وا 

ذ يشللير يياللا  إلى دخول ات ا  باريس المعتمد بموجب ات الية األمم المتحدة اإلطارية باــان ترير   وا 
 ،  (3)2016تارين الثاني/نوفمبر  4المناخ حي  الن اذ في 

ذ يشير كذل    إلى رن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية يعمل بوص ه رمانة اللجنة،  وا 

ذ يسللللللللللم  كــــانون األول/  19المؤرخ  74/229بــــان الجمعيــــة العــــامــــة اــــــــــــــجعــــت، في لراريــــا  وا 
ــمبر ــخير العلم والتكنول 2019 ديســــ وجيا واابتكار ألغراض التنمية، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة المتعل  بتســــ

والتنمية على رن يواصــل إجراء اســتعراضــات الســياســات المتعل ة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار ب دا مســاعدة 
بتكار في البلدان النامية على تحديد التدابير الال م اتخاذيا إلدماج الســـياســـات المتعل ة بالعلم والتكنولوجيا واا

 استراتيجيات ا اإلنما ية الوطنية، وك الة دعم يذ  السياسات والبرامت لخطط التنمية الوطنية، 

ذ يشلللير   2015تمو /يوليه  22المؤرخ   2015/242إلى م رر المجلس االتصــــادي وااجتماعي  وا 
لى 2021عام  الذي ينص على تمديد واية المجلس ااســـــــتاـــــــاري لل ضـــــــايا الجنســـــــانية التابه للجنة حتى ، وا 

ين المؤرخ 70/219و   70/213و   2015كانون األول/ديســمبر   17المؤرخ  70/132لرارات الجمعية العامة 
التي تتصـــــــدج على التوالي للع بات التي تحول دون وصـــــــول المررة وال تاة   2015كانون األول/ديســـــــمبر  22

 على لدم المساواة إلى العلم والتكنولوجيا، وإلدماج المنرور الجنساني في السياسات والبرامت اإلنما ية،

ذ يشلير ييالا  ان تمكين المررة التصــاديا في إلى ااســتنتاجات المت   علي ا للجنة وضــه المررة باــ   وا 
وركـدت في ـا جمـلة رمور  (4)عـالم العمـل اذخـذ في الترير، التي اعتمـدت ـا اللجـنة في دورت ـا الحـادـية والســــــــــــــتين

ــاديا، ألغراض من ا بوجه خاص تع ي    من ا الحاجة إلى إدارة التريير التكنولوجي والرلمي لتمكين المررة التصـ
تمكين المررة من تســــــــــخير العلوم والتكنولوجيا ألغراض التمكين االتصــــــــــادي في لدرات البلدان النامية، برية 
 عالم العمل اذخذ في الترير،

ذ يحيط علما  بالوثي ة الختامية للمنتدج بعنوان ”ااســـــــــتثمار في المررة وال تاة في ميدان العلوم من   وا 
لالحت ال  2019اـــباط/فبراير   12  و 11رجل النمو األخضـــر الاـــامل للجميه ، الذي ع د في نيويورك يومي 

 ،(5)باليوم الدولي للمررة وال تاة في ميدان العلوم

__________ 

 .60/1لرار الجمعية العامة  (2) 

 ، المرف .21-/م ر1، الم رر FCCC/CP/2015/10/Add.1انرر  (3) 

 ، ال صل األول، ال رع رلا.(E/2017/27) 7، الملح  رلم 2017 الوثا   الرسمية للمجلس االتصادي وااجتماعي، (4) 
 (5) A/73/798.المرف  األول ، 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/74/229
https://undocs.org/ar/A/RES/74/229
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
https://undocs.org/ar/A/73/798
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ذ يرحل   بعمـل اللجنـة المعنيـة بتســــــــــــــخير العلم والتكنولوجيـا ألغراض التنميـة في حل ـة العمـل عن  وا 
 ني/كــانون الثــا 18تطبي  منرور جنســــــــــــــــاني على العلم والتكنولوجيــا واابتكــار، التي ع ــدت في فيينــا في 

 ،2019 يناير

ذ يحيط علما  بايمية توخي معالجة مختلا جوانب ال جوات الرلمية، ا ســــــــيما ال جوة الرلمية بين   وا 
الجنســــــــين، في ســــــــياســــــــات وبرامت تنمية العلم والتكنولوجيا واابتكار، على النحو الذي تطرلت إليه الاــــــــراكة 

 التي رطل ت ا مجموعة العارين، eSkills4Girls#ومبادرة  EQUALSالعالمية 

ذ يشللج   رات الرامية إلى تع ي  دور المررة في مجال العلم والتكنولوجيا واابتكار في البلدان المباد وا 
ــاء في بداية  -النامية، بما في ذلك جوا   لولاير  ــكو للمررة في مجال العلوم، وبرنامت ال ماات للنســــــــــ اليونســــــــــ

وامي نكروما للتمي  العلمي مســــــــــــــيرت ن الم نية التابه لمنرمة العالم النامي للمررة في مجال العلوم، وجوا   ك
 للمررة التابعة لالتحاد األفري ي،

ذ يسللللللللم  ــية  وا  ــاســـــــــــي، والعلم، والتكنولوجيا، والم ارات ال ندســـــــــ بان ال درات من لبيل التعليم األســـــــــ
ــاريه، محورية ل عالية اابتكار، ولكن ا غير مو عة  ــميم واإلدارة وتنريم الماــــــــ ــيات، وم ارات التصــــــــ والرياضــــــــ

مكانية الحصــــــــول بالتســــــــاوي بين  البلدان، ورن توافر تعليم جيد في مجاات العلم والتكنولوجيا والرياضــــــــيات وا 
علـيه وال ـدرة على تحمـل تكـالي ـه في مراحـل التعليم اابـتدا ي والـثانوي والجـامعي، عوامـل ا غنى عن ـا وينبري  

عطاؤيا األولوية، برية ت ي ة بي ة اجتماعية مواتية لل  ن وض بالعلم والتكنولوجيا واابتكار،تع ي يا وتنسي  ا وا 

ذ يحيط علمللللا  ، المعنون  2015ريلول/ســــــــــــــبتمبر  25المؤرخ  70/1ب رار الجمعيــــــة العــــــامــــــة  وا 
 ، الـذي اعتمـدت فيـه الجمعيـة مجموعـة من األيـداا 2030عـالمنـاخ خطـة التنميـة المســــــــــــــتـدامـة لعـام  ”تحوـيل

لرايات العالمية الاـــــــــــــاملة والبعيدة المدج المتعل ة بالتنمية المســـــــــــــتدامة، التي ترك  على الناس وت ضـــــــــــــي وا
 التحول، إلى

ذ يدر    ــاســــي للعلم والتكنولوجيا واابتكار ولتكنولوجيا المعلومات وااتصــــاات في تح ي    وا  الدور األســ
ذ يسـلط الضـوء على دور  العلم والتكنولوجيا واابتكار، إلى جانب تكنولوجيا  عدد من ريداا التنمية المسـتدامة، وا 

 من رجل مواصلة التصدي للتحديات العالمية،  2030المعلومات وااتصاات، كعوامل تمكين لخطة عام  

ذ يحيط علملا  المتعل  بخطـة عمـل  2015تمو /يولـيه  27المؤرخ  69/313ب رار الجمعـية العـامـة  وا 
ذ يالحر إنااء آلية تيسير التكنولوجيا،  رديس ربابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، وا 

ذ يسللللط الالللو   على المســــايمة التي يمكن رن ت دم ا اللجنة المعنية بتســــخير العلم والتكنولوجيا   وا 
ــير التكنولوجيا، مه مراع ــراكات بين  ألغراض التنمية ذلية تيســــــــ اة الواية المنوطة به في تع ي  التعاون والاــــــــ

رصــــــــحاب المصــــــــلحة المتعددين من خالل تبادل المعلومات والخبرات، ورفضــــــــل الممارســــــــات والماــــــــورة في 
الســــــياســــــات بين الدول األعضــــــاء والمجتمه المدني وال طاع الخاص واألوســــــاط العلمية وكيانات األمم  مجال

احبة المصـــــــــــــلحة من رجل تح ي  ريداا التنمية المســـــــــــــتدامة بدعم من العلم المتحدة والج ات األخرج ـصــــــــــــ 
 والتكنولوجيا واابتكار،

ذ يشلللللللللير  عــت، في لراريــا  وا  كــانون األول/  20المؤرخ  72/228إلى رن الجمعيــة العــامــة اــــــــــــــج 
وخطـة عمـل رديس ربـابـا، بـالتعـاون   2030وف ـا لرو  خطـة عـام ، اللجنـة على رن تن ض، 2017 ديســــــــــــــمبر

 الدولي في ميدان تسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية،

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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ذ يشللير يياللا  ــاا   وا  ــتكاـ ــة واسـ ــج عت، في ال رار ذاته، اللجنة على منالاـ إلى رن الجمعية العامة اـ
مصـلحة والمبتكرين ومصـادر ررس المال نماذج تمويل ابتكارية كوسـيلة اجتذاب ج ات جديدة من رصـحاب ال

ااســـــــــتثماري الال م لمجاات العلم والتكنولوجيا وال ندســـــــــة وإليجاد حلول مســـــــــتندة إلى اابتكار، بالتعاون مه 
 المنرمات األخرج، حسب االتضاء،

ذ يالحظ  عن  2030رن الترير التكنولوجي الســريه يمكن رن يســ م في التعجيل بتح ي  خطة عام  وا 
تاحة ناــر حلول جديدة للع بات االتصــادية وااجتماعية والبي ية على نحو  طري  تحســين الدخول الح ي ية، وا 

وااسـتعاضـة عن   رسـرع وروسـه نطالا، ودعم راـكال ركثر اـموا للماـاركة في الحياة ااجتماعية واالتصـادية،
رنماط اإلنتاج الضـارة بالبي ة بانماط ركثر اسـتدامة، وت ويد واضـعي السـياسـات بادوات لوية لتصـميم التدخالت 

 اإلنما ية والتخطيط ل ا،

ذ يالحظ يياللللللللا  ــا جديدة للعمل والتنمية، ما ي يد بالتالي من   وا  رن التكنولوجيا الجديدة تخل  فرصــــــــــ
ذ ياــــــــــدد على ريمية بناء الم ارات والك اءات الرلمية، لكي تكون الطلب على الم ارات والك اءا ت الرلمية، وا 

 المجتمعات لادرة على التكيا مه التريرات التكنولوجية وااست ادة من ا،

ذ يحيط علملللا  ــامــــة  وا  ــانون األول 22المؤرخ  72/242ب راري الجمعيــــة العــ  2017ديســــــــــــــمبر /كــ
، الذي طلبت فيه الجمعية إلى آلية تيســـــــــــير التكنولوجيا 2018تاـــــــــــرين الثاني/نوفمبر  26المؤرخ   73/17 و

ــادي وااجتماعي، إيالء ااعتبار الواجب ألثر التريرات التكنولوجية  لى اللجنة، عن طري  المجلس االتصــــــ وا 
 سريعة الر يسية على تح ي  ريداا التنمية المستدامة، كل في حدود وايته وموارد  المتاحة،ال

ذ يرحل   بعمـل اللجنـة فيمـا يتعل  بموضــــــــــــــوعي ـا ذوي األولويـة الراينين ويمـا، ”تســــــــــــــخير الترير  وا 
ت ال ضاء من التكنولوجي السريه من رجل تح ي  التنمية الااملة للجميه والمستدامة  و ”استكااا تكنولوجيا

 رجل التنمية المستدامة ومنافه التعاون الدولي في مجال البحوث في يذا السيا  ،

ذ يرح  يياللللا  ــات المتعل ة بالعلم والتكنولوجيا   وا  ــياســــ ــات الوطنية للســــ ــتعراضــــ باإلطار الجديد لالســــ
ــاعدة البلدان في ــعه مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية من رجل مســــــ ــين مواءمة  واابتكار الذي وضــــــ تحســــــ

 ،(6)وريداا التنمية المستدامة 2030سياسات العلم والتكنولوجيا واابتكار مه خطة عام 

ذ يسللللللم  بضـــــــرورة اتباع ن  ت ابتكار تلبي احتياجات المجتمعات ال  يرة والاـــــــعبية والم ماـــــــة في  وا 
حترام ملكية البيانات الاـخصـية، البلدان النامية والمت دمة، مه حماية بيانات م الاـخصـية من إسـاءة اسـتخدام وا

وتاــــرك ا في عمليات اابتكار وتدمت بناء ال درات في مجاات العلم والتكنولوجيا واابتكار باعتباريا عنصــــرا 
 حيويا في خطط التنمية الوطنية، بسبل من ا التعاون بين الو ارات المعنية وال ي ات التنريمية،

ذ يسلللللللم يياللللللا  ــيا  تســـــــــخير العلم والتكنولوجيا   وا  ــية في ســـــــ بايمية حماية البيانات والخصـــــــــوصـــــــ
 التنمية، ألغراض

ذ يسلللللللللم كذل   بان عمليات اســــــــــــتاــــــــــــراا آفا  التكنولوجيا وت ييم ا، بما في ذلك التكنولوجيات   وا 
طة المراعية للمنرور الجنســاني وللبي ة، يمكن رن تســاعد واضــعي الســياســات ورصــحاب المصــلحة في تن يذ خ 

__________ 

 .UNCTAD/DTL/STICT/2019/4، الوثي ة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (6) 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/242
https://undocs.org/ar/A/RES/72/242
https://undocs.org/ar/A/RES/73/17
https://undocs.org/ar/A/RES/73/17
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ــتراتيجية، وبانه ينبري  2030عام  ، من خالل كاــــا التحديات وال رص التي يمكن معالجت ا من الناحية ااســ
 تحليل اتجايات التكنولوجيا، مه مراعاة السيا  ااجتماعي االتصادي باكل رعم،

ذ يسللللم  ــيا في تؤدي دورا ر (7)بان النرم اإليكولوجية اابتكارية والرلمية المتطورة باــــكل جيد وا  ــاســ ســ
 التنمية الرلمية ال علية وفي تيسير العلم والتكنولوجيا واابتكار،

ذ يسلللم يياللا  بت ايد ج ود التكامل على الصــعيد اإللليمي في جميه رنحاء العالم وبالبعد اإللليمي   وا 
 لمسا ل العلم والتكنولوجيا واابتكار المرتبط بذلك،

ذ يشلللللللللير  مم المتحـدة للتنمـية المســـــــــــــــتدامـة اـلذي عـ د في ريو دي إلى الوثيـ ة الخـتامـية لمؤتمر األ  وا 
ــبو إليه 2012ح يران/يونيه  22إلى   20جانيرو، البرا يل، في ال ترة من  ــت بل الذي نصــ ،  (8)، المعنونة ”المســ

 ذلك ما ورد في ا من مبادئ، في بما

ذ يسللللللم  ، دعما أليداا بضــــــــرورة حاــــــــد التمويل لالبتكار و يادته، وا ســــــــيما في البلدان النامية  وا 
 التنمية المستدامة،

ذ يسللم ييالا  بان الناس في جميه رنحاء العالم يتضـررون من جراء الصـدمات، بدءا من األ مات  وا 
االتصــادية ووصــوا إلى حاات الطوارئ الصــحية، ومن الن اعات ااجتماعية والحروب إلى الكوارث الناجمة 

 ا تاثير اديد على إحرا  ت دم نحو تح ي  التنمية المستدامة،عن األخطار الطبيعية، وبان يذ  الصدمات ل 

ذ يسللللللللم كذل   بمســـــــــــايمة العلم والتكنولوجيا واابتكار في بناء مجتمعات لادرة على التكيا عن  وا 
سـماع صـوت م، بم في م ركثر ال  ات ضـع ا، بوسـا ل من ا توسـيه نطا  الحصـول على  نطري  تمكين الناس وا 

ــد المخـاطر البي ـية وااجتمـاعـية، والربط بين الـناس، وتمكين نرم اإلـنذار التعليم والرعـاـية ال صــــــــــــــحـية، ورصــــــــــــ
 المبكر، وح   التنويه االتصادي، والتنمية االتصادية، مه النرر في اذثار السلبية على البي ة،

ذ يالحظ  مكانات اإلســـــــ ام المتواصـــــــل للعلم والتكنولوجيا واابتكار ولت  وا  كنولوجيا اإلنجا ات الكبيرة وا 
 المعلومات وااتصاات في تح ي  رفا  اإلنسان واا ديار االتصادي وتوفير العمالة،

ذ يالحظ يياللللللا  ــات المتعل ة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار لمعالجة ربعاد   وا  ــياســـــــ وجوب مواءمة الســـــــ
 اعي وحماية البي ة،التنمية المستدامة الثالثة، وعلى وجه التحديد، التنمية االتصادية والت دم ااجتم

ذ يأخذ في اعتباره  رن المعارا الت ليدية يمكن رن تاــــــــكل رســــــــاســــــــاي للتنمية التكنولوجية وفي إدارة   وا 
 الموارد الطبيعية واستخدام ا باكل مستدام،

ذ يدر   ــجه   وا  ــه جمه البيانات إلى حد كبير، وتاـــــ رن علوم المواطن يمكن رن تثري البحوث، وتوســـــ
مام بالعالم الطبيعي من حول م والمســــاعدة في رصــــد ، وتاــــجه اايتمام الاــــعبي بالعلم المواطنين على اايت 
 والمالحرة العلمية،

ذ يشللللج   ــريه على تح ي   وا  ــات عامة تتناول رثر الترير التكنولوجي الســـ ــياســـ ــه وتن يذ ســـ على وضـــ
 ريداا التنمية المستدامة،

__________ 

لوجية الرلمية مكونات من لبيل ال ياكل األســــاســــية التكنولوجية، وال ياكل األســــاســــية للبيانات، وال ياكل األســــاســــية تاــــمل النرم اإليكو  (7) 
 المالية، وال ياكل األساسية المؤسسية، وال ياكل األساسية البارية.

 رف .، الم66/288لرار الجمعية العامة  (8) 

https://undocs.org/ar/A/RES/66/288
https://undocs.org/ar/A/RES/66/288
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ذ يالحظ  ــياســــــات المتعل ة بالتكنولوجيا واابتكار على الصــــــعيد الوطني  وا  رن النجا  في تطبي  الســــ
يتيســر بامور من ا ت ي ة بي ات الســياســات التي تمكن مؤســســات التعليم والبحث واألعمال التجارية وال طاعات 

ــتثمار ومن تحويل العلم والتكنولوجيا واابتكار إلى فرص  ــناعية من اابتكار وااســ ــادي الصــ عمل ونمو التصــ
 بإدماج جميه العناصر المترابطة، بما في ذلك ن ل المعرفة،

ذ يالحظ يياللللللللللا  المبــادرات المتنوعــة الجــاريــة والم بلــة في مجــاات العلم والتكنولوجيــا واابتكــار  وا 
 والرامية إلى استكااا مسا ل يامة مرتبطة بايداا التنمية المستدامة، 

طنية واللجنة المعنية بتســــــــخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية  بان تنرر الحكومات الو  يوصللللللي 
 ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية في ما يليخ 

ه الحكومات، فرادج وجماعات، على رخذ ااسـتنتاجات التي تتوصـل إلي ا اللجنة في  )ر(  تاـج 
 ااعتبار والنرر في اتخاذ اإلجراءات التاليةخ

صــــــــلة وثي ة بين العلم والتكنولوجيا واابتكار واســــــــتراتيجيات التنمية المســــــــتدامة من إلامة   ‘1’ 
ــاء ال ــــدرات في مجــــاات  ــا ي الوطني لبنــ ــة بــــار ة في التخطيط اإلنمــ ــانــ خالل إيالء مكــ

 تكنولوجيا المعلومات وااتصاات والعلم والتكنولوجيا واابتكار؛

تنمية االتصــــــادية الاــــــاملة للجميه والمســــــتدامة تع ي  لدرات اابتكار المحلية ألغراض ال ‘2’ 
عن طري  الجمه بين المعـارا العلمـية والم نـية وال ـندســـــــــــــــية المحلـية، وتعبـ ة الموارد من 
ــية، ودعم تطوير  ــاســـ ــادر متعددة، وتحســـــين تكنولوجيا المعلومات وااتصـــــاات األســـ مصـــ

ــية الذكية، عن طري  ــاسـ ــية، بما في ذلك ال ياكل األسـ ــاسـ   التعاون في صـــلب ال ياكل األسـ
 البرامت الوطنية وفيما بين ا؛

تاــــــجيه ودعم الج ود المبذولة في مجاات العلم والتكنولوجيا واابتكار في ســــــبيل تطوير  ‘3’ 
ال ياكل األســــاســــية والســــياســــات التي تدعم التوســــه العالمي لل ياكل األســــاســــية لتكنولوجيا 

في ذلك إتاحة حصـــــــــــول الناس كافة، المعلومات وااتصـــــــــــاات ومنتجات ا وخدمات ا، بما 
ســـــــيما النســـــــاء وال تيات والاـــــــباب، واألاـــــــخاص من ذوي ااحتياجات الخاصـــــــة ومن  وا

المجتمعــات المحليــة النــا يــة والري يــة على اإلنترنــت العريض النطــا ، وتح ي  مســـــــــــــــاعي 
بليون مســــتعمل جديد لننترنت بحلول  1,5رصــــحاب المصــــلحة المتعددين المبذولة لجلب 

 ، والسعي إلى تحسين ال درة على تحمل تكاليا يذ  المنتجات والخدمات؛2020 عام

ــانية، لالضــــــــــــطالع  ‘4’  إجراء بحوث من جية، تاــــــــــــمل الجوانب المراعية لالعتبارات الجنســــــــــ
بعمليات اســتاــرافية، تتناول ااتجايات الجديدة في العلم والتكنولوجيا واابتكار وتكنولوجيا 

تاثيريا على التنمية، وا ســيما في ســيا  خطة التنمية المســتدامة المعلومات وااتصــاات و 
 ؛( 1) 2030لعام 

العمل، بااسـتعانة بإسـ امات طا  ة متنوعة من رصـحاب المصـلحة، بما في ذلك وكاات  ‘5’ 
ــلة وجميه الكيانات والمنتديات المعنية، من لبيل اللجنة، والمنتدج  األمم المتحدة ذات الصـ

صـــلحة المعني بتســـخير العلم والتكنولوجيا واابتكار ألغراض ريداا المتعدد رصـــحاب الم
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التنمية المســــــــــتدامة، على صــــــــــياغة واعتماد وتن يذ ســــــــــياســــــــــات تتناول العلم والتكنولوجيا 
 واابتكار ت دا إلى اإلس ام في تن يذ األيداا؛

ســــية على تح ي  مواصــــلة إيالء ااعتبار الواجب ألثر التريرات التكنولوجية الســــريعة الر ي  ‘6’ 
ريـداا التنميــة المســــــــــــــتــدامـة كـلد في حـدود وايتــه وموارد  المتــاحـة، وف ــا ل راري الجمعيـة 

 ؛73/17و  72/242العامة 

تيجي لتحديد ال جوات المحتملة في التعليم لألجلين اســــتخدام عمليات ااســــتاــــراا ااســــترا ‘7’ 
المتوســط والطويل، والعمل على ســديا بم يت من الســياســات، من ا تع ي  التعليم المراعي 
للمنرور الجنساني في مجاات العلم والتكنولوجيا وال ندسة والرياضيات والتدريب الم ني، 

 واإللمام الرلمي واإللمام بالبيانات؛

ام ااســـــتاـــــراا ااســـــتراتيجي كعملية لتاـــــجيه الن اح المنرم بين جميه رصـــــحاب اســـــتخد ‘8’ 
المصـــــلحة، بما في ذلك ممثلو الدوا ر الحكومية واألوســـــاط العلمية والصـــــناعية والمجتمه  
المدني وال طاع الخاص، وخاصــــة المؤســــســــات الصــــريرة والمتوســــطة، من رجل بلورة ف م 

الطابه المترير للعمل وبناء تواف  لآلراء باـــان   ماـــترك لل ضـــايا الطويلة األجل، من لبيل
السـياسـات الم بلة، والمسـاعدة على تلبية الطلبات الحالية والنااـ ة على الك اءات والتكيا 

 مه التريرات؛

ــرة  ‘9’  ــر، مبااـ ــبيل المثال ا الحصـ دمت عملية توفير الك اءات الرلمية، بما في ذلك، على سـ
ية التكميلية، في منايت التعليم الرســمي ومبادرات التعلم األعمال الحرة والم ارات الاــخصــ 

مدج الحياة، مه مراعاة الممارســــــــات ال ضــــــــلى والســــــــيالات وااحتياجات المحلية، وك الة 
 حيادية التعليم من الناحية التكنولوجية؛

 التصدي لآلثار المترتبة على الترييرات األساسية في االتصاد الرلمي ألسوا  العمل؛ ‘10’ 

ــان التحديات العالمية واإللليمية على فترات  ‘11’  ــتراتيجي باـــــ ــراا اســـــ ــتاـــــ إطال  مبادرات اســـــ
ــراا آفا   ــتاـ ــتعراض وتبادل نتا ت اسـ ــم المعالم اسـ ــاء نرام لرسـ منترمة والتعاون في إناـ
التكنولوجيا، بما في ذلك الماـــــــاريه التجريبية، مه الدول األعضـــــــاء األخرج، بااســـــــتعانة 

 ة ال ا مة، وبالتعاون مه رصحاب المصلحة ذوي الصلة؛باذليات اإللليمي 

إجراء عمليات لت ييم واسـتاـراا آثار التكنولوجيا كعملية لتاـجيه الن اح المنرم بين جميه  ‘12’ 
ــة على الترير   ــار المترتبــ ــل بلورة ف م ماــــــــــــــترك لآلثــ ــة من رجــ ــاب المصــــــــــــــلحــ رصــــــــــــــحــ

 السريه؛ التكنولوجي

ــتعراض الت دم المحر  ف ‘13’  ــجيه اســـ ي دمت العلم والتكنولوجيا واابتكار في تح ي  ريداا تاـــ
 التنمية المستدامة؛

إجراء ت ييمات، تاــــــــمل الجوانب المراعية لالعتبارات الجنســــــــانية، لنرم اابتكار الوطنية،  ‘14’ 
ــتاــــراا، على فترات  ــت ادة من عمليات ااســ بما في ذلك النرم اإليكولوجية الرلمية، بااســ

د مواطن الضـــعا في تلك النرم واتخاذ إجراءات تدخل ســـياســـاتية منترمة، من رجل تحدي 
فعالة لت وية رضــــــعا مكونات ا، ووضــــــه النتا ت التي يتم التوصــــــل إلي ا في متناول الدول 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/242
https://undocs.org/ar/A/RES/72/242
https://undocs.org/ar/A/RES/73/17
https://undocs.org/ar/A/RES/73/17
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ــاء األخرج، وال يام، على رســــــــــاس طوعي، بت ديم الدعم المالي والخبرة ال نية من  األعضــــــــ
للســــياســــات المتعل ة بالعلم والتكنولوجيا  رجل تن يذ اإلطار الجديد لالســــتعراضــــات الوطنية

 في البلدان النامية الم تمة؛ ( 6) واابتكار

ااعتراا بضــــــــــــــرورة تع ي  الــــدينــــاميــــات الوري يــــة لنرم اابتكــــار والمن جيــــات األخرج  ‘15’ 
ــاتية متنوعة، من رجل دعم رولويات تنمية العلم  ذات ــياســـــ ــلة على رســـــــاس ردوات ســـــ الصـــــ

 برية تع ي  اانسجام بين يذ  النرم ألغراض التنمية المستدامة؛ والتكنولوجيا واابتكار،

ــرمين على ال يام بدور ر يســـــــــي في اعتماد ن ت   ‘16’  ــتعملين الرلميين المخضـــــــ ــجيه المســـــــ تاـــــــ
مجتمعي في بناء ال درات، ياـمل الن  ت المراعية لالعتبارات الجنسـانية، في مجاات العلم 

خدام تكنولوجيا المعلومات وااتصاات في سيا  خطة والتكنولوجيا واابتكار، وتيسير است 
 ؛2030عام 

ــاملة تدعم تطوير نرم إيكولوجية رلمية، مه مراعاة إمكانات ت و    ‘17’  ــات اــــ ــياســــ ــه ســــ وضــــ
ــيا   ــ ة على التكنولوجيا الراينة من رجل التنمية، وتراعي الســـــــــــ التكنولوجيا الرلمية النااـــــــــــ

وتجتذب وتدعم ااســـتثمار الخاص واابتكار،   ااجتماعي االتصـــادي والســـياســـي للبلدان،
بما ياـجه على الخصـوص تطوير المحتوج ومبااـرة األعمال الحرة على الصـعيد المحلي 

تاحة مصادر البيانات الم صلة للعلم والتكنولوجيا واابتكار؛  وا 

ــاركة في  ‘18’  ــتدام والماـــــــــ ــتثمار المســـــــــ ــر ااســـــــــ ــجه وتيســـــــــ تن يذ المبادرات والبرامت التي تاـــــــــ
 الرلمي؛ لتصاداا

التعاون مه جميه رصـــــحاب المصـــــلحة ذوي الصـــــلة، وتع ي  تطبي  تكنولوجيا المعلومات  ‘19’ 
وااتصــــــاات في جميه ال طاعات، وتحســــــين ااســــــتدامة البي ية، وتاــــــجيه إناــــــاء مراف  
منـــاســــــــــــــبـــة إلعـــادة تـــدوير الن ـــايـــات اإللكترونيـــة والتخلص من ـــا، وتع ي  رنمـــاط اإلنتـــاج 

 وااست الك المستدامين؛

تع ي  التعليم في مجاات العلم والتكنولوجيا وال ندســـة والرياضـــيات والمعرفة اإلحصـــا ية،  ‘20’ 
ــية التكميلية، من  ــخصــ ــا بايمية الم ارات الاــ ــيما بين التلميذات، مه ااعتراا ريضــ وا ســ

يات ودعم الج ود لبيل مبااـرة األعمال الحرة، من خالل التاـجيه على توجيه النسـاء وال ت 
األخرج المبذولة اجتذاب ن إلى تلك المجاات واستب ا  ن في ا، فضال عن تطبي  منرور 
ر العلم  ــياســـــــــــات التي تســـــــــــخ  ــاواة بين الجنســـــــــــين عند وضـــــــــــه وتن يذ الســـــــــ يتعل  بالمســـــــــ

 واابتكار؛ والتكنولوجيا

وجيا من خالل التعاون  دعم ســـــياســـــات البلدان النامية ورناـــــطت ا في ميداني العلم والتكنول ‘21’ 
فيما بين بلدان الاــــــــــــــمال والجنوب والتعاون بين بلدان الجنوب، باعتبار كل من ما مكمال 
لآلخر وليس بديال له، عن طري  تاــــجيه المســــاعدة المالية والت نية، وبناء ال درات، ون ل 

 ني؛دورات التدريب الت  التكنولوجيا على رساس رحكام واروط مت   علي ا، وبرامت رو

تاـــجيه البلدان على رن ت يد تدريجيا معدل توفير موارد باـــرية ذات م ارات عالية الجودة  ‘22’ 
ــتويات عن طري  ت ي ة بي ة مؤاتية لبناء كتلة حرجة من لدرات الموارد  على جميه المســـــــــــ
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ال يمة، البارية، وتسخير تطبي  العلم والتكنولوجيا واابتكار ألغراض تن يذ رناطة إضافة  
 والمااركة ب عالية في ذلك، وحل المااكل، وتع ي  الرفا  الباري؛

 يادة الدعم الم دم ألناــــــــطة البحث والتطوير المتعل ة بالترير التكنولوجي الســــــــريه وك الة  ‘23’ 
اتسـا  سـياسـات واسـتراتيجيات العلم والتكنولوجيا واابتكار باـان الترير التكنولوجي السـريه 

 ة الوطنية األوسه نطالا؛مه خطة التنمي 

النرر في المااركة في حوار عالمي اامل باان جميه جوانب الترير التكنولوجي السريه  ‘24’ 
 وتاثير  في التنمية المستدامة؛

ــياســـــــــات األخرج  ‘25’  ــياســـــــــات المتعل ة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار والســـــــ وضـــــــــه وتن يذ الســـــــ
 ت لادرة على التكيا؛الصلة لجعل ا مراعية لبناء مجتمعا ذات

دعم الســـياســـات التي ت يد اإلدماج المالي وتعم  مصـــادر التمويل وااســـتثمارات المبااـــرة  ‘26’ 
 الموج ة نحو اابتكارات التي تتناول ريداا التنمية المستدامة؛

تاـــــجيه اـــــمولية اابتكار، وا ســـــيما فيما يتعل  بالمجتمعات المحلية ونســـــا  ا واـــــباب ا،   ‘27’ 
ثــان لك ــالــ  ة رن يكون تعــديــل نطــا  التكنولوجيــات الجــديــدة وناــــــــــــــريــا اـــــــــــــــاملين وا ي حــد 

 إضافية؛ فجوات

ــس البحث العلمي  ‘28’  ــين رســــ ــ ه آلية لتحســــ ــرا التكنولوجيا أللل البلدان نموا بوصــــ دعم مصــــ
واابتكار لدج رلل البلدان نموا، وتع ي  التواصــــــــــل بين الباحثين ومؤســــــــــســــــــــات البحوث، 

ــاعدة رلل البلد ــتخدام ا، ومســــ ــية واســــ ــاســــ ــول على التكنولوجيات األســــ ان نموا على الحصــــ
ــات المتعددة األطراا وال طاع  ــســــــ والجمه بين المبادرات الثنا ية والدعم الم دم من المؤســــــ
الخاص، وتن يذ الماــــــاريه التي تســــــ م في اســــــتخدام العلم والتكنولوجيا واابتكار ألغراض 

 ؛التنمية االتصادية في رلل البلدان نموا

ه اللجنة على ال يام بما يليخ )ب(   تاج 

مواصــــلة ااضــــطالع بدوريا كحاملة لواء العلم والتكنولوجيا واابتكار وت ديم ماــــورة رفيعة  ‘1’ 
المستوج للمجلس االتصادي وااجتماعي والجمعية العامة باان مسا ل العلم والتكنولوجيا 

ذا الصـدد، في توفير رسـاس ي سـتراـد به وال ندسـة واابتكار ذات الصـلة، والمسـايمة، في ي
في المنالاـــة المواضـــيعية الرفيعة المســـتوج باـــان موضـــوع رثر الترير التكنولوجي الســـريه 
على تح ي  ريداا وغايات التنمية المســــــــتدامة، التي ســــــــيدعو إلى ع ديا ر يس الجمعية 

لمحر  في تن يذ لرار العامة في دورت ا الرابعة والســــبعين، وفي المنالاــــة المتعل ة بالت دم ا
 ، التي ستجري في دورت ا الخامسة والسبعين؛73/17الجمعية 

المساعدة على تبيان ريمية دور تكنولوجيا المعلومات وااتصاات ودور العلم والتكنولوجيا  ‘2’ 
، عن طري  العمل بمثابة مح ل 2030واابتكار باعتباريا عناصـــــر تمكين في خطة عام 

يتولى التخطيط ااســـتراتيجي لتوفير نررة اســـتاـــرافية باـــان ااتجايات ال ا  ة األيمية في 
ــاد، وتوجـيه  مجـاات العلم والتكنولوجـيا واابتكـار في ال طـاعـات الر يســـــــــــــــية من االتصــــــــــــ

 اايتمام إلى التكنولوجيات الجديدة والناا ة؛

https://undocs.org/ar/A/RES/73/17
https://undocs.org/ar/A/RES/73/17
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ؤم عمل ا مه رعمال المحافل الدولية األخرج المعنية بالعلم والتكنولوجيا النرر في مدج توا ‘3’ 
س امه في ا وتكملته2030واابتكار ومه الج ود المبذولة لدعم تن يذ خطة عام   ل ا؛ ، وا 

إذكاء الوعي بايمية إلامة الاـــبكات والاـــراكات بين مختلا المنرمات والاـــبكات المعنية  ‘4’ 
 جيا وتيسير ذلك، بالتعاون مه رصحاب المصلحة اذخرين؛ باستاراا آفا  التكنولو 

وخطة عمل رديس ربابا الصــــادرة عن المؤتمر الدولي   2030الن وض، وف ا لرو  خطة عام  ‘ 5’  
، بـالتعـاون الـدولي في ميـدان تســـــــــــــخير العلم والتكنولوجيـا ألغراض  ( 9) الثـالـث لتمويـل التنميـة 

 التكنولوجيا وف  رحكام واروط مت   علي ا؛ التنمية، بما في ذلك بناء ال درات ون ل 

توعية واضــعي الســياســات بعملية اابتكار وتحديد ال رص الخاصــة المتاحة للبلدان النامية  ‘6’ 
لالســــــــــــــت ـادة من يـذا اابتكـار، مه إيالء ايتمـام خـاص اتجـايـات اابتكـار الجـديـدة التي 

 يمكن رن تتيح إمكانيات جديدة للبلدان النامية؛  

عم التعاون بين رصــــــــــحاب المصــــــــــلحة المتعددين فيما يتعل  ببناء ال درة على التعلم في د ‘7’ 
 مجال السياسات، وتطوير التكنولوجيا؛

دعم الج ود الرامية إلى بناء ال درات على وضـــــــــــه تكنولوجيات جديدة وتطوير ال ا م من ا   ‘8’ 
لدان نموا والدول الج رية واســـــتخدام ما وناـــــريما في البلدان النامية، وا ســـــيما في رلل الب 

 الصريرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية؛

ــعيد العالمي في مجاات  ‘9’  ــراكات على الصـ ــيط الاـ ــتبالي على تع ي  وتناـ ــكل اسـ العمل باـ
العلم والتكنولوجيا واابتكار ألغراض التنمية المســـــــــتدامة، األمر الذي يســـــــــتتبه ماـــــــــاركة 

اا آفا  التكنولوجيا في بلورة نطا  ماـاريه دولية محددة من اللجنة في )ر( تجسـيد اسـتاـر 
رجل إجراء بحوث محددة ال دا، وتطوير وناـــر التكنولوجيا، واتخاذ مبادرات لبناء لدرات 
الموارد الباــــــرية في مجاات العلم والتكنولوجيا واابتكار؛ )ب( اســــــتكاــــــاا نماذج تمويل 

البلدان النامية في الماـــــــــــــاريه والمبادرات   ابتكارية وموارد رخرج تســـــــــــــ م في تع ي  لدرات
 التعاونية في مجاات العلم والتكنولوجيا واابتكار؛

يتعل   اسـتكاـاا سـبل ووسـا ل إجراء عمليات دولية لت ييم واسـتاـراا آثار التكنولوجيا فيما ‘10’ 
تمعات بالتكنولوجيات ال ا مة والجديدة والنااــــــــ ة وآثاريا على التنمية المســــــــتدامة وبناء مج

لــادرة على التكيا، بمــا في ذلــك المنــالاـــــــــــــــات المتعل ــة بنمــاذج اإلدارة لمجــاات التنميــة  
 العلمية والتكنولوجية الجديدة؛

دعم البلـدان في ج وديـا الراميـة إلى تحـديـد ااتجـايـات الم بلـة المتعل ـة بـااحتيـاجـات من  ‘11’ 
 ااستارافية؛بناء ال درات، بوسا ل من ا العمليات 

منالاــة واســتكاــاا نماذج تمويل ابتكارية، من لبيل ااســتثمار المؤثر، كوســيلة اجتذاب  ‘12’ 
ــتثماري الال م  ــادر ررس المال ااسـ ج ات جديدة من رصـــحاب المصـــلحة والمبتكرين ومصـ

__________ 

 ، المرف .69/313لرار الجمعية العامة  (9) 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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لمجاات العلم والتكنولوجيا وال ندســــــــــة وإليجاد حلول مســــــــــتندة إلى اابتكار، بالتعاون مه 
 منرمات األخرج، حسب االتضاء؛ال

تع ي  بنــاء ال ــدرات والتعــاون في مجــال البحــث والتطوير، بــالتعــاون مه المؤســــــــــــــســـــــــــــــات  ‘13’ 
الصــلة، بما في ا وكاات األمم المتحدة المعنية، والعمل من رجل تيســير تع ي  النرم  ذات

الـنامـية، من رجـل تع ي  ج وديم اابتكـارـية التي ـتدعم المبتكرين، وا ســــــــــــــيمـا في البلـدان 
 الرامية إلى اإلس ام في تح ي  التنمية المستدامة؛

توفير منتدج لتبادل لصـــــــص النجا  ورفضـــــــل الممارســـــــات، وكذلك اإلخ الات والتحديات  ‘14’ 
الر يســــــــــــية، والتعلم من نتا ت العمليات ااســــــــــــتاــــــــــــرافية ونماذج اابتكار المحلية الناجحة 

رادية والتجارب باــان تســخير العلم والتكنولوجيا وال ندســة ألغراض ودراســات الحاات اإلف
اابتكـار، بمـا في ذـلك تطبي  التكنولوجـيا الـنااـــــــــــــــ ة الجـدـيدة، في إطـار عاللـة تكـافلـية مه 
تكنولوجيا المعلومات وااتصاات، من رجل تح ي  تنمية ااملة ومستدامة، وتبادل النتا ت 

ختصــــــة، بســــــبل من ا آلية تيســــــير التكنولوجيا ومنتدايا  مه جميه كيانات األمم المتحدة الم
الذي يضــــــم رصــــــحاب المصــــــلحة المتعددين المعني بتســــــخير العلم والتكنولوجيا واابتكار 

 ألغراض ريداا التنمية المستدامة؛

مواصــــــــلة ال يام بدور ناــــــــط في التوعية بإمكانات إســــــــ ام العلم والتكنولوجيا واابتكار في  ‘15’ 
من خالل ت ديم اإلسـ امات ال نية، حسـب االتضـاء، إلى عمليات األمم   2030خطة عام 

المتحدة ويي ات ا ذات الصــــــــــلة، وتبادل النتا ت والممارســــــــــات الســــــــــليمة في مجاات العلم 
 والتكنولوجيا واابتكار بين الدول األعضاء وغيريا؛

 يذ ومتابعة مجاات تســليط الضــوء على ريمية ما ت وم به اللجنة من عمل فيما يتصــل بتن  ‘16’ 
تكنولوجـيا المعلومـات وااتصــــــــــــــاات والعلم والتكنولوجـيا واابتكـار ذات الصـــــــــــــــلة ـبايـداا 
التنميــة المســــــــــــــتــدامــة، على رن ي وم ر يس اللجنــة بت ــديم ت رير في ااســــــــــــــتعراضـــــــــــــــات 
وااجتماعات المناســـبة التي ينرم ا المجلس االتصـــادي وااجتماعي والمنتدج الســـياســـي 

 ستوج المعني بالتنمية المستدامة والمنتديات األخرج ذات الصلة؛الرفيه الم

تع ي  وتعمي  التعـاون بين اللجنـة المعنيـة بتســــــــــــــخير العلم والتكنولوجيـا ألغراض التنميـة  ‘17’ 
ولجنة وضـــه المررة، بما في ذلك تبادل الممارســـات الســـليمة والدروس المســـت ادة من دمت 

ت العامة في مجاات العلم والتكنولوجيا واابتكار المنرور الجنســــاني في صــــنه الســــياســــا
وتن يذيا، وفي يذا الســـــــــــيا ، متابعة العمل الذي لامت به اللجنة المعنية بتســـــــــــخير العلم 
ــاني على العلم  والتكنولوجيــا ألغراض التنميــة في حل ــة العمــل عن تطبي  منرور جنســـــــــــــ

 ؛2019الثاني/يناير  كانون 18والتكنولوجيا واابتكار، التي ع دت في فيينا في 

 ال يام بدور ناط في التوعية بمصرا التكنولوجيا أللل البلدان نموا؛ ‘18’ 

ه مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية على ال يام بما يليخ )ج(   ياج 

الســعي باــكل اســتبالي إلى توفير التمويل من رجل توســيه نطا  اســتعراضــات الســياســات  ‘1’ 
لتكنولوجيــا واابتكــار، مه التــاكيــد على األيميــة البــالرــة لــدور تكنولوجيــا  المتعل ــة بــالعلم وا
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المعلومات وااتصـــــــــاات في تمكين بناء ال درات في مجاات العلم والتكنولوجيا واابتكار  
ــات، حســــــب  ــتعراضــــ ــادرة عن تلك ااســــ ــيات الصــــ ــتخدام ا، وتن يذ التوصــــ ــة واســــ وال ندســــ

 المتحدة والمنرمات الدولية؛ االتضاء، بتعاون وثي  مه وكاات األمم

النرر في جدوج إدراج عناصـر ااسـتاـراا ااسـتراتيجي وت ييم النرم اإليكولوجية الرلمية  ‘2’ 
ــات المتعل ة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار وتكنولوجيا  ــياســــــــــ ــتعراض الســــــــــ في عمليات اســــــــــ

 المعلومات وااتصاات، بإدراج فصل مخصص ل ذ  المواضيه احتماا؛

تن يذ إطار  الجديد لالسـتعراضـات الوطنية للسـياسـات المتعل ة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار  ‘3’ 
على روســــــــــــــه نطـا  ممكن برـية إدمـاج ريـداا التنمـية المســـــــــــــــتدامـة، بمـا في ذـلك التركي   
بصــــــــــــــورة محـــــــددة على اتبـــــــاع ن  ت ترك  على لـــــــاعـــــــدة ال رم في تنـــــــاول اابتكـــــــار 

 ااجتماعي؛ واإلدماج

خطيط لت ديم آخر ما يســتجد من معلومات بصــورة دورية عن الت دم المحر  في البلدان الت  ‘4’ 
التي رجريت ل ا اسـتعراضـات للسـياسـات المتصـلة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار، ودعوة تلك 
البـلدان إلى تـ ديم تـ ارير إلى اللجـنة المعنـية بتســــــــــــــخير العلم والتكنولوجـيا ألغراض التنمـية  

 التوصيات؛ محر  والدروس المست ادة والتحديات التي تواَجه في تن يذعن الت دم ال

ــ امات في  ‘5’  ــانية التابه للجنة ت ديم إســـــ ــايا الجنســـــ ــاري لل ضـــــ ــتاـــــ الطلب إلى المجلس ااســـــ
مداوات اللجنة ووثا   ا المتصلة بالسياسات، وت ديم ت رير عن الت دم المحر  في الدورات 

ــنوية للجنة، وتحســـين إدماج  ــياســـات المتعل ة السـ ــاني في اســـتعراضـــات السـ المنرور الجنسـ
 بالعلم والتكنولوجيا واابتكار؛

ــانية التابه للجنة وضــــه م ترحات  ‘6’  ــايا الجنســ ــتاــــاري لل ضــ ــا إلى المجلس ااســ الطلب ريضــ
 لبرنامت عمل مستكمل وت ديم ت رير عن ذلك في الدورة السنوية الرابعة والعارين للجنة؛

مات على اســتخدام مصــرا التكنولوجيا أللل البلدان نموا بوصــ ه آلية لدعم تاــجيه الحكو  ‘7’ 
ــلة  ــاعدة رلل البلدان نموا على مواصـــ العلم والتكنولوجيا واابتكار في رلل البلدان نموا ومســـ

 .تطوير تكنولوجيات خاصة ب ا
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