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تسااا  ل ال لا والتلوجلجج ا    المساااااال االقتصاااادبي وال    ي 
 ألغلاض التوم ي 

   
 2021تمجز/يجل ه    22قلار ات ذه المجلس االقتصادي واالجتماعي في   

 
 [ ( E/2021/31بناء على توصية اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية ) ]   

  
 تس  ل ال لا والتلوجلجج ا واالبتلار ألغلاض التوم ي -  2021/29

 
 ،إن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

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

ض التنمية، في تحليل الكيفية التي التابعة لألمم المتحدة المعنية بتســـــــــخير العمل والتكنولوجيا واابتكار ألغرا
يمكن ب ا للعلم والتكنولوجيا واابتكار، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات وااتصــــــــــــاات، ر  تكو  عناصــــــــــــر 

ــتدامة لعا   ــتراتيجي، وت ادل ( 1) 2030تمكين لخطة التنمية المســ ، من خالل العمل بمثابة مح ل للتخطيط ااســ
ســــات، وتوفير  ارة اســــتشــــراجية بشــــئ  ااتجايات ال االة األيمية في مجال  الدروس المســــت ادة ورفلــــل الممار 

ــاد والبيجة والمجتمه، وتوجيه اا ت ا    ــية المتمثلة في االتصــــــ العلم والتكنولوجيا واابتكار في اللطاعات الرايســــــ
 إلى التكنولوجيا الجديدة والناشجة،

تكنولوجيا واابتكار في بناء اللدرة الوطنية على بالدور واإلسـ ا  األسـاسـيين للعلم وال  ا أبضااوإذ بسال   
 المنافسة في االتصاد العالمي والح اظ علي ا وفي التصدي للتحديات العالمية وتحلي  التنمية المستدامة،

ــخير العلم  ا كذلكوإذ بسااااال    ــاات في تع    وتســـــ ــي لتكنولوجيا المعلومات وااتصـــــ ــاســـــ بالدور األســـــ
 ت اريا عناصر تمكين للتنمية،والتكنولوجيا واابتكار باع

_________________ 

 .70/1لرار الجمعية العامة  (1) 

https://undocs.org/ar/E/2021/31
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 70/125ولرار الجمعية العامة    ( 2) 2005إلى الوثيلة الختامية لمؤتمر اللمة العالمي لعا   وإذ بشا ل 
للجمعية العامة   المعنو  ”الوثيلة الختامية لالجتماع الرجيه المســـتو    2015كا و  األول/ديســـمبر  16المؤرخ 

ل   م في مـا بـئ  للعلم بشـــــــــــــــئ  ااســــــــــــــتعراض العـا  لتن يـذ  تـاات اللمـة العـالميـة لمجتمه المعلومـات  اللـذين ســــــــــــــ 
ــاات، دورا بالي األيمية في تحلي  األيداا اإل مااية  والتكنولوجيا، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات وااتصــــ

 مات الواردة في ا،المت   علي ا دوليا، وإذ يعيد تئكيد االت ا

إلى دخول ات اق بار س المعتمد بموجب ات اقية األمم المتحدة اإلطار ة بشــئ  ترير   وإذ بشاا ل أبضااا 
 ،( 3) 2016تشر ن الثا ي/ وفمبر   4المناخ حي  الن اذ في 

 إلى ر  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية يعمل بوص ه رما ة اللجنة، وإذ بش ل كذلك 

 كا و  األول/ديســـــــــــمبر 19المؤرخ  74/229بئ  الجمعية العامة شـــــــــــجعا، في لراريا   اوإذ بسااااااال   
اض التنمية، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  المتعل  بتســـــــــــــخير العلم والتكنولوجيا واابتكار ألغر   2019

ــاعدة البلدا   على ر  ــات المتعللة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار ب دا مسـ ــياسـ ــات السـ ــتعراسـ ــل إجراء اسـ يواصـ
النـاميـة على تحـدـيد التـدابير الالخ  اتخـاذيـا إلدمـاا الســــــــــــــيـاســــــــــــــات المتعللـة ـبالعلم والتكنولوجيـا واابتكـار في  

 ت ا اإل مااية الوطنية، وك الة دعم يذ  السياسات والبرامت لخطط التنمية الوطنية،استراتيجيا

  2015تموخ/يوليه   22المؤرخ   2015/242إلى ملرر المجلس االتصــــادي وااجتماعي   وإذ بشااا ل 
، وإلى 2020الذي ينص على تمديد واية المجلس ااســـــــتشـــــــاري للللـــــــايا الجنســـــــا ية التابه للجنة حتى عا  

المؤرخين  70/219و   70/213و   2015كا و  األول/ديسـمبر  17المؤرخ   70/132ات الجمعية العامة لرار 
التي تتصـــــــد  على التوالي للعت ات التي تحول دو  وصـــــــول المررة وال تاة   2015ســـــــمبر كا و  األول/دي  22

 على لد  المساواة إلى العلم والتكنولوجيا، وإلدماا المناور الجنسا ي في السياسات والبرامت اإل مااية،

اديا إلى ااســـــتنتاجات المت   علي ا للجنة وســـــه المررة بشـــــئ  تمكين المررة التصـــــ   وإذ بشااا ل أبضاااا 
ــتين في وركدت في ا جملة رمور   ( 4) عالم العمل اآلخذ في الترير، التي اعتمدت ا اللجنة في دورت ا الحادية والســــ

ــاديا، ألغراض من ا بوجه خاز تع      من ا الحاجة إلى إدارة التريير التكنولوجي والرلمي لتمكين المررة التصــ
ر العلو  والتكنولوجيـا ألغراض التمكين االتصـــــــــــــــادي  لـدرات البلـدا  النـاميـة، بتيـة تمكين المررة من تســــــــــــــخي 

 عالم العمل اآلخذ في الترير، في

إلى الوثيلـة الختـاميـة للمنتـد  بعنوا  ”ااســــــــــــــتثمـار في المررة وال تـاة في ميـدا  العلو    وإذ بشااااااااا ل 
  2019شــــــــــ ا /فبراير  12و   11رجل النمو األخلــــــــــر الشــــــــــامل للجميه ، الذي علد في  يو ور  يومي  من

 ، ( 5) الحت ال باليو  الدولي للمررة وال تاة في ميدا  العلو ل

إلى عمل اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية في حللة العمل عن تطبي  وإذ بش ل   
 ،2019  الثا ي/يناير كا و     18مناور جنسا ي على العلم والتكنولوجيا واابتكار، التي علدت في فيينا في  

_________________ 

 .60/1لرار الجمعية العامة  (2) 

 ، المرف .21-/  ر1، الملرر FCCC/CP/2015/10/Add.1ا ار  (3) 

 ، ال صل األول، ال رع رلف.(E/2017/27) 7، الملح  رلم 2017 الوثاا  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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بئيمية توخي معالجة مختلف جوا ب ال جوات الرلمية، ا ســــــــيما ال جوة الرلمية بين   وإذ بح ط علما 
الجنســــــــين، في ســــــــياســــــــات وورامت تنمية العلم والتكنولوجيا واابتكار، على النحو الذي تطرلا إليه الشــــــــراكة  

 مجموعة العشر ن، التي رطللت ا  eSkills4Girls#وم ادرة   EQUALSالعالمية 

الم ادرات الرامية إلى تع    دور المررة في مجال العلم والتكنولوجيا واابتكار في البلدا   وإذ بشاااج  
ــاء في بداية   -النامية، بما في ذلك جواا  لور ال  ــكو للمررة في مجال العلو ، وور امت ال ماات للنســـــــ اليو ســـــــ

ي للمررة في مجـال العلو ، وجواا  كوامي  كرومـا للتمي  العلمي مســــــــــــــيرت ن الم نـية الـتابه لمنامـة العـالم الـنام
 للمررة التابعة لالتحاد األفر لي،

ــية  اوإذ بسااااااال    ــاســـــــــــي، والعلم، والتكنولوجيا، والم ارات ال ندســـــــــ بئ  اللدرات من لبيل التعليم األســـــــــ
ــار ه، محور ة ل عالية اابتك ــميم واإلدارة وتنايم المشــــــــ ــيات، وم ارات التصــــــــ ار، ولكن ا غير موخعة  والر اســــــــ

بالتســــــــاوي بين البلدا ، ور  توافر تعليم جيد في مجاات العلم والتكنولوجيا والر اســــــــيات وإمكا ية الحصــــــــول  
علـيه واللـدرة على تحمـل تكـالي ـه في مراحـل التعليم اابـتدااي والـثا وي والجـامعي، عوامـل ا غنى عن ـا و ن ري  

 بتية ت يجة بيجة اجتماعية مواتية للن وض بالعلم والتكنولوجيا واابتكار،تع   يا وتنسيل ا وإعطاؤيا األولو ة، 

عالمنا:   ، المعنو  ”تحو ل 2015ريلول/ســبتمبر    25المؤرخ  1/ 70إلى لرار الجمعية العامة وإذ بشاا ل   
جيـه الجمعيـة مجموعـة من األيـداا والرـايـات العـالميـة   ، الـذي اعتمـدت  2030خطـة التنميـة المســـــــــــــتـدامـة لعـا   

 ،التحول  الشاملة وال عيدة المد  المتعللة بالتنمية المستدامة، التي ترك  على الناس وت لي إلى 

ــاســــي للعلم والتكنولوجيا واابتكار ولتكنولوجيا المعلومات وااتصــــاات في تحلي    وإذ يدرك   الدور األســ
عدد من ريداا التنمية المسـتدامة، وإذ يسـلط اللـوء على دور العلم والتكنولوجيا واابتكار، إلى جا ب تكنولوجيا  

 صدي للتحديات العالمية، من رجل مواصلة الت  2030المعلومات وااتصاات، كعوامل تمكين لخطة عا   

المتعل  بخطـة عمـل    2015تموخ/يوليـه    27المؤرخ    313/ 69إلى لرار الجمعيـة العـامـة  وإذ بشااااااااا ل   
 ، كنولوجيارديس ربابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمو ل التنمية، وإذ يشير ريلا إلى إ شاء آلية تيسير الت 

على المسايمة التي يمكن ر  تلدم ا اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض    وإذ بسلط الضجء  
التنمية آللية تيســير التكنولوجيا، مه مراعاة الواية المنوطة به في تع    التعاو  والشــراكات بين رصــحاب المصــلحة 

الســــــياســــــات بين الدول   مجال  ، ورفلــــــل الممارســــــات والمشــــــورة في المتعددين من خالل ت ادل المعلومات والخبرات 
ــاح ة   ــا  العلمية وكيا ات األمم المتحدة والج ات األخر  صــــ ــاء والمجتمه المد ي واللطاع الخاز واألوســــ األعلــــ

 ،المصلحة من رجل تحلي  ريداا التنمية المستدامة بدعم من العلم والتكنولوجيا واابتكار 

ــجفعا، في لراريا  إلى ر  الجم وإذ بشاااا ل  ــمبر 20المؤرخ  72/228عية العامة شـــ  كا و  األول/ديســـ
وخطــة عمــل رديس ربــابــا، بــالتعــاو  الــدولي   2030، اللجنــة على ر  تن  ، وفلــا لروة خطــة عــا   2017

 ميدا  تسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، في

ــاا    وإذ بشاا ل أبضااا  ــتكشـ ــة واسـ ــجفعا، في اللرار ذاته، اللجنة على منالشـ إلى ر  الجمعية العامة شـ
 ماذا تمو ل ابتكار ة كوسـيلة اجتذاب ج ات جديدة من رصـحاب المصـلحة والمبتكر ن ومصـادر ررس المال  

اابتكار، بالتعاو    ااســــــــــــــتثماري الالخ  لمجاات العلم والتكنولوجيا وال ندســــــــــــــة وإليجاد حلول مســــــــــــــتندة إلى
 المنامات األخر ، حسب االتلاء، مه

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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  2030ر  الترير التكنولوجي الســــــــــــر ه يمكن ر  يســــــــــــ م في التعجيل بتحلي  خطة عا    وإذ يالحظ 
طر   تحســين الدخول الحتيتية، وإتاحة  شــر حلول جديدة للعت ات االتصــادية وااجتماعية والبيجية على  عن

ودعم رشـكال ركثر شـموا للمشـاركة في الحياة ااجتماعية واالتصـادية، وااسـتعاسـة   حو رسـرع وروسـه  طالا، 
ــياســـــات بئدوات لو ة لتصـــــميم  عن ــتدامة، وت و د واســـــعي الســـ ــارة بالبيجة بئ ما  ركثر اســـ ر ما  اإل تاا اللـــ

 التدخالت اإل مااية والتخطيط ل ا،

ة للعمـل والتنميـة، مـا ي  ـد بـالتـالي  ر  التكنولوجيـا الجـديـدة تخل  فرصـــــــــــــــا جـديـد  وإذ يالحظ أبضاااااااااا 
ــدد على ريمـية بـناء الم ـارات والك ـاءات الرلمـية، لكي  من الطلـب على الم ـارات والك ـاءات الرلمـية، وإذ يشــــــــــــ

 تكو  المجتمعات لادرة على التكيف مه التريرات التكنولوجية وااست ادة من ا،

 73/17 و 2017كا و  األول/ديســـمبر  22المؤرخ   72/242إلى لراري الجمعية العامة وإذ بشاا ل  
ــير التكنولوجيا وإلى اللجنة،  2018تشــــــر ن الثا ي/ وفمبر   26المؤرخ  ، الذي طلبا جيه الجمعية إلى آلية تيســــ

وااجتمـاعي، إيالء ااعتـ ار الواجب ألثر التريرات التكنولوجـية الســــــــــــــر عـة عن طر   المجلس االتصــــــــــــــادي  
 الرايسية على تحلي  ريداا التنمية المستدامة، كل في حدود وايته وموارد  المتاحة،

بعمـل اللجنـة جيمـا يتعل  بموســــــــــــــوعي ـا ذوي األولو ـة الراينين ويمـا، ”اســــــــــــــتخـدا  العلم   وإذ يلحا  
من ريداا التنمية المســـــــتدامة، المتعل  بالصـــــــحة الجيدة  3لســـــــد ال جوة بشـــــــئ  ال دا والتكنولوجيا واابتكار  

 والرفا   و ”تسخير تلنية سلسلة الكتل من رجل التنمية المستدامة: اآلفاق والتحديات ،

إلى إطار ااســــتعراســــات الوطنية للســــياســــات المتعللة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار الذي وإذ بشاا ل   
ر األمم المتحدة للتجارة والتنمية من رجل مســــــاعدة البلدا  في تحســــــين مواءمة ســــــياســــــات العلم وســــــعه مؤتم

 ،( 6) وريداا التنمية المستدامة 2030والتكنولوجيا واابتكار مه خطة عا  

البلدا    بلــرورة ات اع    ت ابتكار تلبي احتياجات المجتمعات ال ليرة والشــعبية والم مشــة في   ا وإذ بساال   
النامية والمتلدمة، مه حماية بيا ات م الشــخصــية من إســاءة اســتخدا  واحترا  ملكية البيا ات الشــخصــية، وتشــرك ا 

واابتكــار بــاعت ــاريــا عنصـــــــــــــرا حيو ــا في عمليــات اابتكــار وتــدمت بنــاء اللــدرات في مجــاات العلم والتكنولوجيــا  
 ،خطط التنمية الوطنية، بسبل من ا التعاو  بين الوخارات المعنية وال يجات التنايمية  في 

ــياق تســـــــــخير العلم والتكنولوجيا   ا أبضاااااااوإذ بساااااال    ــية في ســـــــ بئيمية حماية البيا ات والخصـــــــــوصـــــــ
 التنمية، ألغراض

بئ  عمليات اســــــــــــتشــــــــــــراا آفاق التكنولوجيا وتلييم ا، بما في ذلك التكنولوجيات   ا كذلكوإذ بساااااااال   
المراعية للمناور الجنســا ي وللبيجة، يمكن ر  تســاعد واســعي الســياســات ورصــحاب المصــلحة في تن يذ خطة  

ــتراتيجية، ووئ ه ين ري 2030عا     ، من خالل كشــــف التحديات وال رز التي يمكن معالجت ا من الناحية ااســ
 تحليل اتجايات التكنولوجيا، مه مراعاة السياق ااجتماعي االتصادي بشكل رعم،

تؤدي دورا رســـــــــاســـــــــيا   ( 7) بئ  النام اإليكولوجية اابتكار ة والرلمية المتطورة بشـــــــــكل جيد  اوإذ بساااااال   
 التنمية الرلمية ال علية وفي تيسير العلم والتكنولوجيا واابتكار، في

_________________ 

 .UNCTAD/DTL/STICT/2019/4، الوثيلة للتجارة والتنميةمؤتمر األمم المتحدة  (6) 

تشــــمل النام اإليكولوجية الرلمية مكو ات من لبيل ال ياكل األســــاســــية التكنولوجية، وال ياكل األســــاســــية للبيا ات، وال ياكل األســــاســــية   (7) 
 المالية، وال ياكل األساسية المؤسسية، وال ياكل األساسية ال شر ة.

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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ج ود التكامل على الصــعيد اإللليمي في جميه ر حاء العالم ووال عد اإللليمي   بت ايد  ا أبضاااوإذ بساال   
 لمساال العلم والتكنولوجيا واابتكار المرت ط بذلك،

إلى الوثيلــة الختــاميــة لمؤتمر األمم المتحــدة للتنميــة المســــــــــــــتــدامــة الــذي علــد في ر و   وإذ بشااااااااا ل 
، المعنوـ ة ”المســــــــــــــتلـبل اـلذي  صــــــــــــــبو 2012ح  را /يو ـيه   22إلى  20جـا يرو، البراخـ ل، في ال ترة من   دي

 ذلك ما ورد في ا من م ادئ، في ، بما( 8) إليه 

بلــــــــرورة حشــــــــد التمو ل لالبتكار وخ ادته، وا ســــــــيما في البلدا  النامية، دعما أليداا    اوإذ بسااااال   
 التنمية المستدامة،

ن جراء الصـدمات، بدءا من األخمات بئ  الناس في جميه ر حاء العالم يتلـررو  م ا أبضااوإذ بسال   
االتصــادية ووصــوا إلى حاات الطوارئ الصــحية، ومن الن اعات ااجتماعية والحروب إلى الكوارج الناجمة  

 عن األخطار الطبيعية، ووئ  يذ  الصدمات ل ا تئثير شديد على إحراخ تلد   حو تحلي  التنمية المستدامة،

ــبتمبر  11المؤرخ   74/306ريابا، في لراريا   إلى ر  الجمعية العامة وإذ بشااااا ل  ، 2020ريلول/ســــــ
بالدول األعلــاء ووجميه الج ات المعنية ذات المصــلحة ر  تشــجه م ادرات ال حث ووناء اللدرات، ور  تع خ 

ــاعـ  دة التلنـية وتـ ادل المعـارا، وفي ااســــــــــــــت ـادة التعـاو  في مجـاات العلو  واابتكـار والتكنولوجـيات والمســــــــــــ
ذلك كله، بوسـاال من ا تحسـين التنسـي  جيما بين اآلليات اللاامة، وا سـيما مه البلدا  النامية، على رسـس   من
التعاو  والتنسـي  والشـ اجية، ووف  الشـرو  المت   علي ا، في إطار مواج ة جااحة مرض فيروس كورو ا   من

 تحلي  ريداا التنمية المستدامة،( وفي رف  19-)كوفيد

بمســـــــــايمة العلم والتكنولوجيا واابتكار في بناء مجتمعات لادرة على التكيف عن طر     اوإذ بساااااال   
في م ركثر ال جات سع ا، بوساال من ا توسيه  طاق الحصول على التعليم  نتمكين الناس وإسماع صوت م، بم

ــد المخاطر البيجية واا ــحية، ورصــــــــــ جتماعية، والروط بين الناس، وتمكين  ام اإل ذار الم كر، والرعاية الصــــــــــ
 وح   التنو ه االتصادي، والتنمية االتصادية، مه النار في اآلثار السلبية على البيجة،

اإل جاخات الكبيرة وإمكا ات اإلســـــــ ا  المتواصـــــــل للعلم والتكنولوجيا واابتكار ولتكنولوجيا  وإذ يالحظ 
 المعلومات وااتصاات في تحلي  رفا  اإل سا  وااخديار االتصادي وتوفير العمالة،

ــات المتعللة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار لمعالجة ربعاد   وإذ يالحظ أبضااااااا  ــياســـــــ وجوب مواءمة الســـــــ
 لتنمية المستدامة الثالثة، وعلى وجه التحديد، التنمية االتصادية والتلد  ااجتماعي وحماية البيجة،ا

ر  المعارا التلليدية يمكن ر  تشــــــــكل رســــــــاســــــــاي للتنمية التكنولوجية وفي إدارة    وإذ بأخذ في اعتباره 
 الموارد الطبيعية واستخدام ا بشكل مستدا ،

ــجه ر  علو  المواطن ي   وإذ يدرك  ــه جمه البيا ات إلى حد كبير، وتشـــــ مكن ر  تثري ال حوج، وتوســـــ
المواطنين على اايتما  بالعالم الطبيعي من حول م والمســــاعدة في رصــــد ، وتشــــجه اايتما  الشــــعبي بالعلم 

 والمالحاة العلمية،

ــر ه على تحلي   وإذ بشااااج   ــات عامة تتناول رثر الترير التكنولوجي الســـ ــياســـ ــه وتن يذ ســـ على وســـ
 ريداا التنمية المستدامة،

_________________ 

 ، المرف .66/288عية العامة لرار الجم (8) 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/306
https://undocs.org/ar/A/RES/74/306
https://undocs.org/ar/A/RES/66/288
https://undocs.org/ar/A/RES/66/288
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ــياســــــات المتعللة بالتكنولوجيا واابتكار على الصــــــعيد الوطني  وإذ يالحظ  ر  النجاة في تطبي  الســــ
يتيســر بئمور من ا ت يجة بيجات الســياســات التي تمكن مؤســســات التعليم وال حث واألعمال التجار ة واللطاعات  

ــتثمار ومن تحو ل ال ــناعية من اابتكار وااســ ــادي  الصــ علم والتكنولوجيا واابتكار إلى فرز عمل و مو التصــ
 بإدماا جميه العناصر المترابطة، بما في ذلك  لل المعرفة،

الم ــادرات المتنوعــة الجــار ــة والملبلــة في مجــاات العلم والتكنولوجيــا واابتكــار   وإذ يالحظ أبضااااااااااا 
 تدامة،والرامية إلى استكشاا مساال يامة مرت طة بئيداا التنمية المس

بئ  تنار الحكومات الوطنية واللجنة المعنية بتســــــــخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية   يجصااااااي 
 ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية في ما يلي:

ه الحكومات، فراد  وجماعات، على رخذ ااســـــــتنتاجات التي تتوصـــــــل إلي ا اللجنة   )ر(  تشـــــــجف
 جراءات التالية:ااعت ار والنار في اتخاذ اإل في

ــتدامة   ‘1’  ــتراتيجيات التنمية المســـــــــــ ــلة وثيلة بين العلم والتكنولوجيا واابتكار واســـــــــــ إلامة صـــــــــــ
خالل إيالء مكــا ــة بــارخة في التخطيط اإل مــااي الوطني لبنــاء اللــدرات في مجــاات تكنولوجيــا  من

 المعلومات وااتصاات والعلم والتكنولوجيا واابتكار؛

ت اابتكار المحلية ألغراض التنمية االتصــــــادية الشــــــاملة للجميه والمســــــتدامة تع    لدرا ‘2’ 
ــية المحلية، وتعبجة الموارد من ــادر   عن طر   الجمه بين المعارا العلمية والم نية وال ندســـــــــ مصـــــــــ

ــية،   ــاســ ــية، ودعم تطو ر ال ياكل األســ ــاســ متعددة، وتحســــين تكنولوجيا المعلومات وااتصــــاات األســ
 ياكل األساسية الذكية، عن طر   التعاو  في صلب البرامت الوطنية وجيما بين ا؛في ذلك ال  بما

تشــــــجيه ودعم الج ود المبذولة في مجاات العلم والتكنولوجيا واابتكار في ســــــبيل تطو ر  ‘3’ 
المعلومات ال ياكل األســـاســـية والســـياســـات التي تدعم التوســـه العالمي لل ياكل األســـاســـية لتكنولوجيا 

سـيما النسـاء وال تيات  وااتصـاات ومنتجات ا وخدمات ا، بما في ذلك إتاحة حصـول الناس كافة، وا
والشـــ اب، واألشـــخاز من ذوي ااحتياجات الخاصـــة ومن المجتمعات المحلية النااية والر فية على 

بليو   1,5لجلب  اإل تر ا العر   النطاق، وتح ي  مساعي رصحاب المصلحة المتعددين المبذولة  
، والســــــعي إلى تحســــــين اللدرة على تحمل تكاليف يذ  2020مســــــتعمل جديد ل  تر ا بحلول عا  

 المنتجات والخدمات؛

إجراء بحوج من جية، تشـــمل الجوا ب المراعية لالعت ارات الجنســـا ية، لالســـطالع بعمليات  ‘ 4’  
ا واابتكــار وتكنولوجيــا المعلومــات اســـــــــــــتشـــــــــــــراجيــة، تتنــاول ااتجــايــات الجــديــدة في العلم والتكنولوجيــ 

 ؛ 2030وااتصاات وتئثيريا على التنمية، وا سيما في سياق خطة التنمية المستدامة لعا  

العمل، بااسـتعا ة بإسـ امات طاا ة متنوعة من رصـحاب المصـلحة، بما في ذلك وكاات   ‘5’ 
ــلة وجميه الكيا ات والمنتديات المعنية،  من لبيل اللجنة، والمنتد  المتعدد  األمم المتحدة ذات الصـــــــــ

رصــحاب المصــلحة المعني بتســخير العلم والتكنولوجيا واابتكار ألغراض ريداا التنمية المســتدامة، 
على صـــــــــياغة واعتماد وتن يذ ســـــــــياســـــــــات تتناول العلم والتكنولوجيا واابتكار ت دا إلى اإلســـــــــ ا   

 تن يذ األيداا؛ في
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جب ألثر التريرات التكنولوجية الســــر عة الرايســــية على تحلي  مواصــــلة إيالء ااعت ار الوا ‘6’ 
ريــداا التنميــة المســــــــــــــتــدامــة كــلا في حــدود وايتــه وموارد  المتــاحــة، وفلــا للراري الجمعيــة العــامــة 

 ؛73/17و  72/242

اســــتخدا  عمليات ااســــتشــــراا ااســــتراتيجي لتحديد ال جوات المحتملة في التعليم لألجلين  ‘7’ 
المتوســــط والطو ل، والعمل على ســــديا بم  ت من الســــياســــات، من ا تع    التعليم المراعي للمناور 

لما  الرلمي الجنســـــا ي في مجاات العلم والتكنولوجيا وال ندســـــة والر اســـــيات والتدر ب الم ني، واإل
 واإللما  بالبيا ات؛

اســـــتخدا  ااســـــتشـــــراا ااســـــتراتيجي كعملية لتشـــــجيه النلا  المنام بين جميه رصـــــحاب   ‘8’ 
المصـــــــــلحة، بما في ذلك ممثلو الدواار الحكومية واألوســـــــــا  العلمية والصـــــــــناعية والمجتمه المد ي 

بلورة ف م مشــــتر  للللــــايا واللطاع الخاز، وخاصــــة المؤســــســــات الصــــريرة والمتوســــطة، من رجل 
ــات الملبلة،  ــياســـــــــــ ــئ  الســـــــــــ الطو لة األجل، من لبيل الطابه المترير للعمل ووناء تواف  لآلراء بشـــــــــــ

 والمساعدة على تلبية الطل ات الحالية والناشجة على الك اءات والتكيف مه التريرات؛

ــبيل المثال  ‘9’  ــرة دمت عملية توفير الك اءات الرلمية، بما في ذلك، على سـ ــر، م اشـ ا الحصـ
ــمي وم ادرات التعلم مد   ــية التكميلية، في منايت التعليم الرســــــ ــخصــــــ األعمال الحرة والم ارات الشــــــ
ــيالات وااحتياجات المحلية، وك الة حيادية التعليم  الحياة، مه مراعاة الممارســــــــــات ال لــــــــــلى والســــــــ

 الناحية التكنولوجية؛ من

 ات األساسية في االتصاد الرلمي ألسواق العمل؛التصدي لآلثار المترت ة على التريير  ‘10’ 

ــئ  التحديات العالمية واإللليمية على فترات   ‘11’  ــتراتيجي بشـــــ ــراا اســـــ ــتشـــــ إطالق م ادرات اســـــ
منتامة والتعاو  في إ شـاء  اا  لرسـم المعالم اسـتعراض وت ادل  تاات اسـتشـراا آفاق التكنولوجيا،  

ل األعلـاء األخر ، بااسـتعا ة باآلليات اإللليمية اللاامة، بما في ذلك المشـار ه التجر بية، مه الدو 
 ووالتعاو  مه رصحاب المصلحة ذوي الصلة؛

إجراء عمليات لتلييم واســــــــتشــــــــراا آثار التكنولوجيا كعملية لتشــــــــجيه النلا  المنام بين جميه   ‘12’ 
 ؛السر ه   جي رصحاب المصلحة من رجل بلورة ف م مشتر  لآلثار المترت ة على الترير التكنولو 

تشــــــجيه اســــــتعراض التلد  المحرخ في دمت العلم والتكنولوجيا واابتكار في تحلي  ريداا  ‘13’ 
 التنمية المستدامة؛

إجراء تلييمات، تشــــــــمل الجوا ب المراعية لالعت ارات الجنســــــــا ية، لنام اابتكار الوطنية،  ‘14’ 
مليات ااســـــتشـــــراا، على فترات منتامة، بما في ذلك النام اإليكولوجية الرلمية، بااســـــت ادة من ع

من رجل تحديد مواطن اللعف في تلك النام واتخاذ إجراءات تدخل سياساتية فعالة لتلو ة رسعف  
مكو ات ا، ووســه النتاات التي يتم التوصــل إلي ا في متناول الدول األعلــاء األخر ، والتيا ، على 

رجل تن يذ إطار ااســـــــــــتعراســـــــــــات الوطنية  منرســـــــــــاس طوعي، بتلديم الدعم المالي والخبرة ال نية 
 للسياسات المتعللة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار في البلدا  النامية الم تمة؛

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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الــــدينــــاميــــات الوييفيــــة لنام اابتكــــار والمن جيــــات األخر    ‘15’  ااعتراا بلــــــــــــــرورة تع    
ــاتية متنوعة، من رجل دعم رولو ات ت  ذات ــياســ ــاس ردوات ســ ــلة على رســ نمية العلم والتكنولوجيا الصــ

 واابتكار، بتية تع    اا سجا  بين يذ  النام ألغراض التنمية المستدامة؛

تشــجيه المســتعملين الرلميين المخلــرمين على التيا  بدور رايســي في اعتماد   ت مجتمعي  ‘ 16’  
والتكنولوجيــا  في بنــاء اللــدرات، يشـــــــــــــمــل الن  ت المراعيــة لالعت ــارات الجنســـــــــــــــا يــة، في مجــاات العلم  

 ؛ 2030واابتكار، وتيسير استخدا  تكنولوجيا المعلومات وااتصاات في سياق خطة عا   

وســــــــه ســــــــياســــــــات شــــــــاملة تدعم تطو ر  ام إيكولوجية رلمية، مه مراعاة إمكا ات ت وق  ‘17’ 
ــياق ااج ــجة على التكنولوجيا الراينة من رجل التنمية، وتراعي الســــــــ تماعي التكنولوجيا الرلمية الناشــــــــ

ــتثمار الخاز واابتكار، بما يشـــــــجه على  ــياســـــــي للبلدا ، وتجتذب وتدعم ااســـــ االتصـــــــادي والســـــ
ــادر البيا ات  الخصـــوز تطو ر المحتو  وم اشـــرة األعمال الحرة على الصـــعيد المحلي وإتاحة مصـ

 الم صلة للعلم والتكنولوجيا واابتكار؛

 الرلمي؛  في االتصاد  استثمار المستدا  والمشاركة تن يذ الم ادرات والبرامت التي تشجه وتيسر ا  ‘ 18’  

التعاو  مه جميه رصـــــحاب المصـــــلحة ذوي الصـــــلة، وتع    تطبي  تكنولوجيا المعلومات  ‘19’ 
وااتصـاات في جميه اللطاعات، وتحسـين ااسـتدامة البيجية، وتشـجيه إ شـاء مراف  مناسـ ة إلعادة 

 وتع    ر ما  اإل تاا وااست ال  المستدامين؛  تدو ر الن ايات اإللكترو ية والتخلص من ا،

تع    التعليم في مجاات العلم والتكنولوجيا وال ندســـــــة والر اســـــــيات والمعرفة اإلحصـــــــااية،  ‘20’ 
لبيل م اشــــرة  ســــيما بين التلميذات، مه ااعتراا ريلــــا بئيمية الم ارات الشــــخصــــية التكميلية، من  وا 

على توجيــه النســـــــــــــــاء وال تيــات ودعم الج ود األخر  المبــذولــة األعمــال الحرة، من خالل التشـــــــــــــجيه  
اجتذاب ن إلى تلك المجاات واست لاا ن في ا، فلال عن تطبي  مناور يتعل  بالمساواة بين الجنسين 

 ؛واابتكار   عند وسه وتن يذ السياسات التي تسخ ِّر العلم والتكنولوجيا 

ور شـــــطت ا في ميدا ي العلم والتكنولوجيا من خالل التعاو   دعم ســـــياســـــات البلدا  النامية  ‘21’ 
جيمـا بين بلـدا  الشــــــــــــــمـال والجنوب والتعـاو  بين بلـدا  الجنوب، بـاعت ـار كـل من مـا مكمال لآلخر  
وليس بديال له، عن طر   تشــــجيه المســــاعدة المالية والتلنية، ووناء اللدرات، و لل التكنولوجيا على 

 دورات التدر ب التلني؛ ي ا، وورامت رورساس رحكا  وشرو  مت   عل

تشـــجيه البلدا  على ر  ت  د تدر جيا معدل توفير موارد بشـــر ة ذات م ارات عالية الجودة   ‘22’ 
على جميه المســـــــــتو ات عن طر   ت يجة بيجة مؤاتية لبناء كتلة حرجة من لدرات الموارد ال شـــــــــر ة،  

راض تن يذ ر شـطة إسـافة التيمة، والمشـاركة ب عالية وتسـخير تطبي  العلم والتكنولوجيا واابتكار ألغ
 في ذلك، وحل المشاكل، وتع    الرفا  ال شري؛

خ ادة الدعم الملد  أل شــــــــطة ال حث والتطو ر المتعللة بالترير التكنولوجي الســــــــر ه وك الة  ‘23’ 
ي السـر ه مه خطة  اتسـاق سـياسـات واسـتراتيجيات العلم والتكنولوجيا واابتكار بشـئ  الترير التكنولوج

 التنمية الوطنية األوسه  طالا؛

النار في المشاركة في حوار عالمي شامل بشئ  جميه جوا ب الترير التكنولوجي السر ه  ‘24’ 
 وتئثير  في التنمية المستدامة؛
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ــياســـــــــات األخر    ‘25’  ــياســـــــــات المتعللة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار والســـــــ وســـــــــه وتن يذ الســـــــ
  ا مراعية لبناء مجتمعات لادرة على التكيف؛الصلة لجعل ذات

دعم الســـياســـات التي ت  د اإلدماا المالي وتعم  مصـــادر التمو ل وااســـتثمارات الم اشـــرة   ‘26’ 
 الموج ة  حو اابتكارات التي تتناول ريداا التنمية المستدامة؛

و ســاا ا وشــ اب ا، لك الة  تشــجيه شــمولية اابتكار، وا ســيما جيما يتعل  بالمجتمعات المحلية   ‘27’ 
ثا  فجوات   ؛إساجية   ر  يكو  تعديل  طاق التكنولوجيات الجديدة و شريا شاملين وا ي حدِّ

ــس ال حث العلمي  ‘28’  ــين رســــ ــ ه آلية لتحســــ ــرا التكنولوجيا أللل البلدا   موا بوصــــ دعم مصــــ
ومؤســــســــات ال حوج، ومســــاعدة رلل  واابتكار لد  رلل البلدا   موا، وتع    التواصــــل بين ال احثين  

البلدا   موا على الحصـول على التكنولوجيات األسـاسـية واسـتخدام ا، والجمه بين الم ادرات الثنااية  
والدعم الملد  من المؤســــــــســــــــات المتعددة األطراا واللطاع الخاز، وتن يذ المشــــــــار ه التي تســــــــ م 

 ية االتصادية في رلل البلدا   موا؛استخدا  العلم والتكنولوجيا واابتكار ألغراض التنم في

ه اللجنة على التيا  بما يلي: )ب(   تشجف

مواصـــلة ااســـطالع بدوريا كحاملة لواء العلم والتكنولوجيا واابتكار وتلديم مشـــورة رجيعة  ‘1’ 
المستو  للمجلس االتصادي وااجتماعي والجمعية العامة بشئ  مساال العلم والتكنولوجيا وال ندسة 

في المنالشـــــة   بتكار ذات الصـــــلة، والمســـــايمة، في يذا الصـــــدد، في توفير رســـــاس ي ســـــترشـــــد بهواا
المواســــــيعية الرجيعة المســــــتو  بشــــــئ  موســــــوع رثر الترير التكنولوجي الســــــر ه على تحلي  ريداا 
وغـاـيات التنمـية المســـــــــــــــتدامـة، التي ســـــــــــــــيدعو إلى علـديـا رايس الجمعـية العـامـة في دورت ـا الرابعـة 

، التي ســــــــتجري 73/17، وفي المنالشــــــــة المتعللة بالتلد  المحرخ في تن يذ لرار الجمعية  والســــــــ عين
 دورت ا الخامسة والس عين؛ في

المساعدة على تبيا  ريمية دور تكنولوجيا المعلومات وااتصاات ودور العلم والتكنولوجيا  ‘2’ 
، عن طر   العمـل بمـثاـبة مح ـل يتولى  2030ـباعتـ اريـا عـناصــــــــــــــر تمكين في خطـة عـا   واابتكـار  

مجاات العلم  التخطيط ااســـــتراتيجي لتوفير  ارة اســـــتشـــــراجية بشـــــئ  ااتجايات ال االة األيمية في
والتكنولوجيا واابتكار في اللطاعات الرايســـــــــــية من االتصـــــــــــاد، وتوجيه اايتما  إلى التكنولوجيات 

 ة والناشجة؛الجديد

النار في مد  تواؤ  عمل ا مه رعمال المحافل الدولية األخر  المعنية بالعلم والتكنولوجيا  ‘3’ 
 ل ا؛ ، وإس امه في ا وتكملته2030واابتكار ومه الج ود المبذولة لدعم تن يذ خطة عا  

ات المعنية إذكاء الوعي بئيمية إلامة الشـــ كات والشـــراكات بين مختلف المنامات والشـــ ك ‘4’ 
 باستشراا آفاق التكنولوجيا وتيسير ذلك، بالتعاو  مه رصحاب المصلحة اآلخر ن؛

وخطة عمل رديس ربابا الصــــادرة عن المؤتمر الدولي   2030الن وض، وفلا لروة خطة عا   ‘ 5’  
التنميــة،  ، بــالتعــاو  الــدولي في ميــدا  تســـــــــــــخير العلم والتكنولوجيــا ألغراض  ( 9) الثــالــث لتمو ــل التنميــة 

 ذلك بناء اللدرات و لل التكنولوجيا وف  رحكا  وشرو  مت   علي ا؛  في  بما 

_________________ 

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

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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توعية واســعي الســياســات بعملية اابتكار وتحديد ال رز الخاصــة المتاحة للبلدا  النامية  ‘6’ 
لالســــت ادة من يذا اابتكار، مه إيالء ايتما  خاز اتجايات اابتكار الجديدة التي يمكن ر  تتي   

 مكا يات جديدة للبلدا  النامية؛إ

دعم التعـاو  بين رصــــــــــــــحـاب المصــــــــــــــلحـة المتعـددين جيمـا يتعل  ببنـاء اللـدرة على التعلم  ‘7’ 
 مجال السياسات، وتطو ر التكنولوجيا؛ في

دعم الج ود الرامية إلى بناء اللدرات على وســـــــــــه تكنولوجيات جديدة وتطو ر اللاام من ا   ‘8’ 
البلدا  النامية، وا ســـــيما في رلل البلدا   موا والدول الج ر ة الصـــــريرة    واســـــتخدام ما و شـــــريما في

 النامية والبلدا  النامية غير الساحلية؛

العمل بشـكل اسـت الي على تع    وتنشـيط الشـراكات على الصـعيد العالمي في مجاات العلم  ‘9’ 
تجســــيد   )ر(  تت ه مشــــاركة اللجنة في والتكنولوجيا واابتكار ألغراض التنمية المســــتدامة، األمر الذي يســــ 

رجل إجراء بحوج محددة ال دا،  اسـتشـراا آفاق التكنولوجيا في بلورة  طاق مشـار ه دولية محددة من 
ــر ة في مجاات العلم والتكنولوجيا   ــر التكنولوجيا، واتخاذ م ادرات لبناء لدرات الموارد ال شـ وتطو ر و شـ

كار ة وموارد رخر  تســــ م في تع    لدرات البلدا  النامية واابتكار؛ )ب( اســــتكشــــاا  ماذا تمو ل ابت 
 ؛في المشار ه والم ادرات التعاو ية في مجاات العلم والتكنولوجيا واابتكار 

يتعل   اســتكشــاا ســبل ووســاال إجراء عمليات دولية لتلييم واســتشــراا آثار التكنولوجيا جيما  ‘ 10’  
آثاريا على التنمية المســـــــــــتدامة ووناء مجتمعات لادرة على بالتكنولوجيات اللاامة والجديدة والناشـــــــــــجة و 

 التكيف، بما في ذلك المنالشات المتعللة بنماذا اإلدارة لمجاات التنمية العلمية والتكنولوجية الجديدة؛ 

دعم البلــدا  في ج وديــا الراميــة إلى تحــديــد ااتجــايــات الملبلــة المتعللــة بــااحتيــاجــات   ‘11’ 
 ساال من ا العمليات ااستشراجية؛بناء اللدرات، بو  من

منالشــة واســتكشــاا  ماذا تمو ل ابتكار ة، من لبيل ااســتثمار المؤثر، كوســيلة اجتذاب   ‘12’ 
ــتثماري الالخ  لمجاات   ــادر ررس المال ااسـ ــلحة والمبتكر ن ومصـ ــحاب المصـ ج ات جديدة من رصـ

المنامات األخر ،   كار، بالتعاو  مهالعلم والتكنولوجيا وال ندســـــــــة وإليجاد حلول مســـــــــتندة إلى اابت 
 حسب االتلاء؛

تع    بنــاء اللــدرات والتعــاو  في مجــال ال حــث والتطو ر، بــالتعــاو  مه المؤســــــــــــــســـــــــــــــات   ‘13’ 
الصـلة، بما في ا وكاات األمم المتحدة المعنية، والعمل من رجل تيسـير تع    النام اابتكار ة   ذات

لدا  النامية، من رجل تع    ج وديم الرامية إلى اإلســـــــــــ ا   التي تدعم المبتكر ن، وا ســـــــــــيما في الب 
 تحلي  التنمية المستدامة؛ في

توفير منتد  لت ادل لصـــــــص النجاة ورفلـــــــل الممارســـــــات، وكذلك اإلخ الات والتحديات  ‘14’ 
ــتشـــــــــراجية و ماذا اابتكار المحلية الناجحة ودراســـــــــات   ــية، والتعلم من  تاات العمليات ااســـــــ الرايســـــــ

اإلفراديـة والتجـارب بشـــــــــــــــئ  تســــــــــــــخير العلم والتكنولوجيـا وال نـدســـــــــــــــة ألغراض اابتكـار،   الحـاات
تكنولوجيا المعلومات  ذلك تطبي  التكنولوجيا الناشــــــــــــجة الجديدة، في إطار عاللة تكافلية مه في بما

وااتصـــــــــــاات، من رجل تحلي  تنمية شـــــــــــاملة ومســـــــــــتدامة، وت ادل النتاات مه جميه كيا ات األمم 
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المتحدة المختصـــــة، بســـــبل من ا آلية تيســـــير التكنولوجيا ومنتدايا الذي يلـــــم رصـــــحاب المصـــــلحة  
 ية المستدامة؛المتعددين المعني بتسخير العلم والتكنولوجيا واابتكار ألغراض ريداا التنم

مواصـــــــــــــلة التيا  بدور  شـــــــــــــط في التوعية بإمكا ات إســـــــــــــ ا  العلم والتكنولوجيا واابتكار  ‘15’ 
من خالل تلديم اإلســـــــــ امات ال نية، حســـــــــب االتلـــــــــاء، إلى عمليات األمم  2030خطة عا   في

ــليمة في مجاات العلم و  ــلة، وت ادل النتاات والممارســــــات الســــ التكنولوجيا  المتحدة وييجات ا ذات الصــــ
 واابتكار بين الدول األعلاء وغيريا؛

تســليط اللــوء على ريمية ما تلو  به اللجنة من عمل جيما يتصــل بتن يذ ومتابعة مجاات   ‘16’ 
تكنولوجيــا المعلومــات وااتصـــــــــــــــاات والعلم والتكنولوجيــا واابتكــار ذات الصــــــــــــــلــة بــئيــداا التنميــة  

ــتدامة، على ر  يلو  رايس اللجنة بت  ــ ة التي المسـ لديم تلر ر في ااســـتعراســـات وااجتماعات المناسـ
ــتو  المعني بالتنمية   ــي الرجيه المســـــــ ــياســـــــ ــادي وااجتماعي والمنتد  الســـــــ ينام ا المجلس االتصـــــــ

 المستدامة والمنتديات األخر  ذات الصلة؛

نميـة تع    وتعمي  التعـاو  بين اللجنـة المعنيـة بتســــــــــــــخير العلم والتكنولوجيـا ألغراض الت  ‘17’ 
ولجنة وســــه المررة، بما في ذلك ت ادل الممارســــات الســــليمة والدروس المســــت ادة من دمت المناور 
الجنســــا ي في صــــنه الســــياســــات العامة في مجاات العلم والتكنولوجيا واابتكار وتن يذيا، وفي يذا 

ــخير العلم والتكنولوجيا أل ــياق، متابعة العمل الذي لاما به اللجنة المعنية بتســــــــ غراض التنمية الســــــــ
ــا ي على العلم والتكنولوجيا واابتكار، التي علدت في فيينا   في حللة العمل عن تطبي  مناور جنسـ
 ؛2019كا و  الثا ي/يناير   18 في

 التيا  بدور  شط في التوعية بمصرا التكنولوجيا أللل البلدا   موا؛ ‘18’ 

ه مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية على )ا(   التيا  بما يلي: يشجف

الســعي بشــكل اســت الي إلى توفير التمو ل من رجل توســيه  طاق اســتعراســات الســياســات   ‘1’ 
المتعللـة بـالعلم والتكنولوجيـا واابتكـار، مه التـئكيـد على األيميـة ال ـالرـة لـدور تكنولوجيـا المعلومـات 

ابتكار وال ندسـة واسـتخدام ا،  وااتصـاات في تمكين بناء اللدرات في مجاات العلم والتكنولوجيا وا
ــاء، بتعاو  وثي  مه وكاات  ــب االتلــ ــات، حســ ــتعراســ ــادرة عن تلك ااســ ــيات الصــ وتن يذ التوصــ

 األمم المتحدة والمنامات الدولية؛

النار في جدو  إدراا عناصـر ااسـتشـراا ااسـتراتيجي وتلييم النام اإليكولوجية الرلمية  ‘2’ 
ــات ا ــياســــــــ ــتعراض الســــــــ لمتعللة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار وتكنولوجيا المعلومات في عمليات اســــــــ

 وااتصاات، بإدراا فصل مخصص ل ذ  المواسيه احتماا؛

ــات المتعللة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار على  ‘3’  ــياسـ ــات الوطنية للسـ ــتعراسـ تن يذ إطار  لالسـ
ذلك التركي  بصــــورة محددة على  روســــه  طاق ممكن بتية إدماا ريداا التنمية المســــتدامة، بما في

 ااجتماعي؛ ات اع    ت ترك  على لاعدة ال ر  في تناول اابتكار واإلدماا

التخطيط لتلديم آخر ما يســتجد من معلومات بصــورة دور ة عن التلد  المحرخ في البلدا   ‘4’ 
التي رجر ا ل ا اســـتعراســـات للســـياســـات المتصـــلة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار، ودعوة تلك البلدا   
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المحرخ  إلى تلديم تلار ر إلى اللجنة المعنية بتســــــــخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية عن التلد 
 التوصيات؛ والدروس المست ادة والتحديات التي تواَجه في تن يذ

الطلب إلى المجلس ااســــــــــتشــــــــــاري للللــــــــــايا الجنســــــــــا ية التابه للجنة تلديم إســــــــــ امات   ‘5’ 
الدورات   مداوات اللجنة ووثاال ا المتصـــــــــلة بالســـــــــياســـــــــات، وتلديم تلر ر عن التلد  المحرخ في في

ــنو ة للجنة، وتحســـــين إدم ــياســـــات المتعللة بالعلم الســـ ــا ي في اســـــتعراســـــات الســـ اا المناور الجنســـ
 والتكنولوجيا واابتكار؛

ــا ية التابه للجنة وســــه ملترحات   ‘6’  ــايا الجنســ ــتشــــاري للللــ ــا إلى المجلس ااســ الطلب ريلــ
 لبر امت عمل مستكمل وتلديم تلر ر عن ذلك في الدورة السنو ة الخامسة والعشر ن للجنة؛

حكومات على اســتخدا  مصــرا التكنولوجيا أللل البلدا   موا بوصــ ه آلية لدعم تشــجيه ال ‘7’ 
العلم والتكنولوجيا واابتكار في رلل البلدا   موا ومســـــــــــاعدة رلل البلدا   موا على مواصـــــــــــلة تطو ر 

 تكنولوجيات خاصة ب ا.
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