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 [ ( E/2022/31بناء على توصية اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية ) ]   

 
 ألغلاض التوم:وخس يل ال لا والتلوجلجج:ا واالبتلار   -  2022/16

  
 ،إن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

ــ  ا  إذ  سااااال ا    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

تحدة المعنية بتســــــــــــــخير العلم والتكنولوجيا واابتكار ألغراض التنمية، في تحلي  الكي ية التي التابعة لألمم الم
يمكن ب ا للعلم والتكنولوجيا واابتكار، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات وااتصــــــــــــاات، ر  تكو  عناصــــــــــــر 

خطيط ااســــتراتيجي، وت ادل  ، من خالل العم  بمثابة مح   للت ( 1) 2030تمكين لخطة التنمية المســــتدامة لعا  
الدروس المســــت ادة ورفلــــ  الممارســــات، وتوفير يةرة اســــتاــــرافية باــــي  ااتجااات ال ا  ة األامية في مجال  
ــاد والبيجة والمجتمه، وتوجيه اايت ا    ــية المتمثلة في االتصــــــ العلم والتكنولوجيا واابتكار في ال طاعات الر يســــــ

 ة،إلى التكنولوجيا الجديدة والناشج 

بالدور واإلسـ ا  األسـاسـيين للعلم والتكنولوجيا واابتكار في بناء ال درة الوةنية على وإذ  سال ا ي ااا   
 المنافسة في االتصاد العالمي والح اظ علي ا وفي التصدي للتحديات العالمية وتح ي  التنمية المستدامة،

 __________ 

 .70/1لرار الجمعية العامة  (1) 

https://undocs.org/ar/E/2022/31
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ــي لتكنولوجيا المعلومات واات وإذ  سااااال ا  ذل    ــاســـــ ــخير العلم بالدور األســـــ ــاات في تعخيخ وتســـــ صـــــ
 والتكنولوجيا واابتكار باعت اراا عناصر تمكين للتنمية،

  70/125ولرار الجمعية العامة   ( 2) 2005إلى الوثي ة الختامية لمؤتمر ال مة العالمي لعا  وإذ  شايل   
المعنو  ”الوثي ة الختامية لالجتماع الرفيه المســـتول للجمعية العامة    2015كايو  األول/ديســـمبر  16المؤرخ 

ل م في مـا بـي  للعلم  باـــــــــــــــي  ااســــــــــــــتعراض العـا  لتن يـذ يتـا ت ال مـة العـالميـة لمجتمه المعلومـات  اللـذين ســــــــــــــ 
ــاات، دورا بالي األامية في تح ي  األادا ف اإليما ية والتكنولوجيا، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات وااتصــــ

 المت   علي ا دوليا، وإذ يعيد تيكيد االتخامات الواردة في ا،

إلى دخول ات اق باريس المعتمد بموجب ات اقية األمم المتحدة اإلةارية باــي  ترير وإذ  شاايل ي اااا   
 ،( 3) 2016تارين الثايي/يوفمبر   4المناخ حيخ الن اذ في 

 كـايو  األول/  17المؤرخ    76/205رفـ  في لراراـا  إلى ر  الجمعيـة العـامـة اعت وإذ  شااااااااايل  اذلا   
بي  اتخـاذ إجراءات باــــــــــــــي  التكيخ مه ترير المـناخ رولوية ملحـة وتحـد عالمي رما  جميه   2021ديســــــــــــــمبر  

ذلك التموي  وبناء ال درات وي   البلدا ، وشــــــــددت على الحاجة الملحة إلى تعخيخ اإلجراءات والدعم، بما في 
التكنولوجيا، لتعخيخ ال درة على التكيخ، وزيادة ال درة على الصــــــــمود، والحد من اللــــــــعا حيال ترير المناخ 

 ،وف ا ألفل  المعلومات العلمية المتاحة، مه مراعاة رولويات واحتياجات البلدا  النامية

( على صـــــــحة  19-ة مرض فيروس كورويا )كوفيدالوله الســـــــلبي الحاد لجا حوإذ يالحظ بقلق بالغ   
اإليســــــا  وســــــالمته ورفاايته، وما تعرعــــــ  له المجتمعات واالتصــــــادات من اختالات شــــــديدة، وما رلح ته  
الجا حة من دمار بحياة الناس وســب  شياــ م، ور  رشــد ال جات ف را وعــع ا اي األكثر تلــررا من الجا حة،  

ــه وإذ يؤكد من جديد الطموح للعودة إل ــتدامة عن ةري  وعــ ــحي  لتح ي  راداف التنمية المســ ــار الصــ ى المســ
ــتدامة والاـــــمول من رج  التعجي  بالت د  صـــــوب تن يذ خطة التنمية  ــتراتيجيات للتعافي تتســـــم بااســـ وتن يذ اســـ

تن يذا كامال والمســــــــــاعدة على الحد من مخاةر الصــــــــــدمات واألزمات والجوا   في   2030المســــــــــتدامة لعا  
ناء ال درة على الصمود في وج  ا، بسب  من بين ا تعخيخ النةم الصحية وتوفير الترطية الصحية  المست ب  وب 

الاـاملة، وإذ يسـلم بي  حصـول الجميه على يحو منصـا وفي الول  المناسـب على الل احات ووسـا   العال  
من صـــــــميم التدابير   والتي تكو  ميموية وجيدة وفعالة وميســـــــورة التكل ة او  19-والتاـــــــخيل المتعل ة بكوفيد

ــامن والتعاو  المتعدد األةراف المتجدد ومبدر را يتر  رحد خلا   ــاس الوحدة والتلـــ العالمية المتَخذة على رســـ
 الركب،

 إلى ر  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية يعم  بوص ه رماية اللجنة،وإذ  شيل  

 كـــايو  األول/  19المؤرخ    74/229بـــي  الجمعيـــة العـــامـــة شــــــــــــــجعـــ ، في لراري ـــا  وإذ  سااااااااال ا   
ــمبر ــمبر  17المؤرخ   76/213و   2019 ديســــ ــخير العلم والتكنولوجيا  2021كايو  األول/ديســــ المتعل ين بتســــ

لمتحدة للتجارة والتنمية على ر  يواصــــــــــــــ  إجراء اســــــــــــــتعراعــــــــــــــات  واابتكار ألغراض التنمية، مؤتمر األمم ا
الســـــــــياســـــــــات المتعل ة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار ب دف مســـــــــاعدة البلدا  النامية على تحديد التدابير الالز  

 __________ 

 .60/1لرار الجمعية العامة  (2) 
 ، المرف .21-/  ر1، الم رر FCCC/CP/2015/10/Add.1ايةر  (3) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/76/205
https://undocs.org/ar/A/RES/76/205
https://undocs.org/ar/A/RES/74/229
https://undocs.org/ar/A/RES/74/229
https://undocs.org/ar/A/RES/76/213
https://undocs.org/ar/A/RES/76/213
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
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ــتراتيجيات ا اإليما ية الوةنية، وك ــات المتعل ة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار في اســـ ــياســـ  الة اتخاذاا إلدما  الســـ
 دعم اذ  السياسات والبرامت لخطط التنمية الوةنية،

  2021تموز/يوليه   22المؤرخ   2021/254إلى م رر المجلس االتصــــادي وااجتماعي  وإذ  شااايل  
، وإلى 2025الذي ينل على تمديد واية المجلس ااســـــــتاـــــــاري لل لـــــــايا الجنســـــــايية التابه للجنة حتى عا  

المؤرخين  70/219و   70/213و   2015يو  األول/ديسـمبر كا 17المؤرخ   70/132لرارات الجمعية العامة 
التي تتصـــــــدل على التوالي للعت ات التي تحول دو  وصـــــــول المررة وال تاة   2015كايو  األول/ديســـــــمبر  22

 واة إلى العلم والتكنولوجيا، وإلدما  المنةور الجنسايي في السياسات والبرامت اإليما ية،على لد  المسا

إلى ااســتنتاجات المت   علي ا للجنة وعــه المررة باــي  تمكين المررة التصــاديا في وإذ  شايل ي ااا   
ركدت في ا جملة رمور من ا  و   ( 4) عالم العم  اآلخذ في الترير، التي اعتمدت ا اللجنة في دورت ا الحادية والستين

الحــاجــة إلى إدارة التريير التكنولوجي والرلمي لتمكين المررة التصـــــــــــــــاديــا، ألغراض من ــا بوجــه خــا  تعخيخ  
لدرات البلدا  النامية، بغية تمكين المررة من تســـــــــــخير العلو  والتكنولوجيا ألغراض التمكين االتصـــــــــــادي في  

 عالم العم  اآلخذ في الترير،

ــتثمار في المررة وال تاة في ميدا  العلو   ذل   وإذ  شاااايل   إلى الوثي ة الختامية للمنتدل بعنوا  ”ااســــ
  2019شــــــــــ ا /فبراير  12و   11من رج  النمو األخلــــــــــر الاــــــــــام  للجميه ، الذي ع د في ييويور  يومي 

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

المعنية بتســخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية باــي  تطبي  منةور إلى عم  اللجنة وإذ  شايل   
 كــايو  الثــايي/  18جنســـــــــــــــايي على العلم والتكنولوجيــا واابتكــار في حل ــة العمــ  التي ع ــدت في فيينــا في  

، وكـذلـك إلى عمـ  2021ريـار/مـايو    21، وخالل الـدورة الرابعـة والعاــــــــــــــرين للجنـة المع ودة في 2019 ينـاير
ــي  التعـامـ  مه العلم والتكنولوجـيا واابتكـار من منةور إيمـا ي، بمـا في ذـلك الحل ـات اـلدراســـــــــــــــية   اللجـنة باــــــــــــ
وحل ات العم  باــــــــي  العلم والتكنولوجيا واابتكار التي ينةم ا مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية بوصــــــــ ه  

 رماية اللجنة،

يب ال جوات الرلمية، ا ســــــــيما ال جوة الرلمية بين بيامية توخي معالجة مختلا جواوإذ  ح:ط علما   
الجنســــــــين، في ســــــــياســــــــات وبرامت تنمية العلم والتكنولوجيا واابتكار، على النحو الذي تطرل  إليه الاــــــــراكة  

 التي رةل ت ا مجموعة العارين، eSkills4Girls#وم ادرة   EQUALSالعالمية 

ررة في مجال العلم والتكنولوجيا واابتكار في البلدا  الم ادرات الرامية إلى تعخيخ دور الموإذ  شاااج   
ــاء في بداية   -النامية، بما في ذلك جوا خ لوريال  ــكو للمررة في مجال العلو ، وبريامت الخماات للنســـــــ اليويســـــــ

مســــــــــــــيرت ن الم نـية الـتابه لمنةمـة العـالم الـنامي للمررة في مجـال العلو ، وجوا خ كوامي يكرومـا للتميخ العلمي 
 ررة التابعة لالتحاد األفري ي،للم

ــية وإذ  سااااااال ا   ــاســـــــــــي، والعلم، والتكنولوجيا، والم ارات ال ندســـــــــ بي  ال درات من لبي  التعليم األســـــــــ
ــاريه، محورية ل عالية اابتكار، ولكن ا غير موزعة   ــميم واإلدارة وتنةيم الماــــــــ ــيات، وم ارات التصــــــــ والرياعــــــــ

في مجاات العلم والتكنولوجيا والرياعــــــــيات وإمكايية الحصــــــــول   بالتســــــــاوي بين البلدا ، ور  توافر تعليم جيد
 __________ 

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

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/E/2017/27
https://undocs.org/ar/A/73/798
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علـيه وال ـدرة على تحمـ  تكـالي ـه في مراحـ  التعليم اابـتدا ي والـثايوي والجـامعي، عوامـ  ا غنى عن ـا وين ري  
 بتكار،تعخيخاا وتنسي  ا وإعطاؤاا األولوية، بغية ت يجة بيجة اجتماشية مواتية للن وض بالعلم والتكنولوجيا واا

، المعنو  ”تحوي   2015ريلول/ســــــــــــبتمبر  25، المؤرخ 70/1إلى لرار الجمعية العامة وإذ  شاااااااايل  
 ، الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة مجموعة شــــــــــــــاملة وبعيدة 2030عالمنا: خطة التنمية المســــــــــــــتدامة لعا  

ل،المدل من راداف وغايات  خ على الناس وت لي إلى التحو   التنمية المستدامة العالمية التي ترك 

الدور األساسي للعلم والتكنولوجيا واابتكار ولتكنولوجيا المعلومات وااتصاات في تح ي  وإذ يدرك   
ــتدامة، وإذ يســـــــــــلط اللـــــــــــوء على دور العلم والتكنولوجيا واابتكار، إلى جايب   عدد من راداف التنمية المســـــــــ

من رج  مواصــــــلة التصــــــدي للتحديات   2030تكنولوجيا المعلومات وااتصــــــاات، كعوام  تمكين لخطة عا  
 العالمية،

المتعل  بخطة عم    2015تموز/يوليه   27المؤرخ   69/313إلى لرار الجمعية العامة وإذ  شاااااااايل   
ــادرة عن   ــير رديس ربابا الصــــــ ــاء  لية تيســــــ ــا إلى إياــــــ ــير ريلــــــ المؤتمر الدولي الثالث لتموي  التنمية، وإذ ياــــــ

 التكنولوجيا،

اللـــــوء على المســـــاامة التي يمكن ر  ت دم ا اللجنة المعنية بتســـــخير العلم والتكنولوجيا  وإذ  سااالط   
تعاو  والاـــــــــــراكات بين  ألغراض التنمية آللية تيســـــــــــير التكنولوجيا، مه مراعاة الواية المنوةة به في تعخيخ ال

رصــحاب المصــلحة المتعددين من خالل ت ادل المعلومات والخبرات، ورفلــ  الممارســات والماــورة في مجال  
الســــياســــات بين الدول األعلــــاء والمجتمه المديي وال طاع الخا  واألوســــا  العلمية وكيايات األمم المتحدة 

ــاح ـــة المصــــــــــــــلحـــة من رجـــ  تح ي  راـــداف ا لتنميـــة المســــــــــــــتـــدامـــة بـــدعم من العلم والج ـــات األخرل صــــــــــــــ
 واابتكار، والتكنولوجيا

عــ ، في لراراــا  وإذ  شااااااااايل     كــايو  األول/  20المؤرخ    72/228إلى ر  الجمعيــة العــامــة شــــــــــــــج 
ربـابـا، بـالتعـاو   وخطـة عمـ  رديس    2030، اللجنـة على ر  تن ،، وف ـا لروح خطـة عـا   2017 ديســــــــــــــمبر

 الدولي في ميدا  تسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية،

ــاف  وإذ  شاايل ي اااا    ــتكاـ ــة واسـ ــج ع ، في ال رار ذاته، اللجنة على منالاـ إلى ر  الجمعية العامة شـ
يماذ  تموي  ابتكارية كوسـيلة اجتذاب ج ات جديدة من رصـحاب المصـلحة والمبتكرين ومصـادر ررس المال  

ســـــــــتثماري الالز  لمجاات العلم والتكنولوجيا وال ندســـــــــة وإليجاد حلول مســـــــــتندة إلى اابتكار، بالتعاو  مه اا
 المنةمات األخرل، حسب االتلاء،

عن  2030ر  الترير التكنولوجي الســريه يمكن ر  يســ م في التعجي  بتح ي  خطة عا  وإذ يالحظ  
ل جديدة للعت ات االتصـادية وااجتماشية والبيجية على يحو  ةري  تحسـين الدخول الحتيتية، وإتاحة ياـر حلو 

رسـرع وروسـه يطالا، ودعم رشـكال ركثر شـموا للماـاركة في الحياة ااجتماشية واالتصـادية، وااسـتعاعـة عن 
ريما  اإليتا  اللـارة بالبيجة بييما  ركثر اسـتدامة، وتخويد واعـعي السـياسـات بيدوات لوية لتصـميم التدخالت  

 يما ية والتخطيط ل ا،اإل

ــا جديدة للعم  والتنمية، ما يخيد بالتالي من وإذ يالحظ ي اااااااااا    ر  التكنولوجيا الجديدة تخل  فرصــــــــــ
الطلب على الم ارات والك اءات الرلمية، وإذ ياـــــــــــدد على رامية بناء الم ارات والك اءات الرلمية، لكي تكو  

 وجية وااست ادة من ا،المجتمعات لادرة على التكيخ مه التريرات التكنول
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 73/17و   2017كايو  األول/ديسـمبر  22المؤرخ   72/242إلى لرارات الجمعية العامة وإذ  شايل  
، التي ةلب  في ا 2021 ب/رغســـــــــــــطس   17المؤرخ   75/316و   2018تاـــــــــــــرين الثايي/يوفمبر   26المؤرخ 

الجمعية إلى  لية تيسـير التكنولوجيا وإلى اللجنة، عن ةري  المجلس االتصـادي وااجتماعي، إيالء ااعت ار 
ــتدامة، ك  في حدود   الواجب ألثر التريرات ــية على تح ي  راداف التنمية المســــــ ــريعة الر يســــــ التكنولوجية الســــــ

 وايته وموارد  المتاحة،

الصــــــــادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة    2021بت رير التكنولوجيا واابتكار لعا  وإذ  ح:ط علما   
ا دة، رغم راميت ا بالنس ة للتنمية المستدامة، والتنمية، والذي يتناول بالتحلي  إمكايية ر  تؤدي التكنولوجيات الر 

 إلى توسيه روجه عد  المساواة ال ا مة وإيجاد روجه جديدة من ا،

بعم  اللجنة فيما يتعل  بموعــــــــــــــوعي ا ذوي األولوية الراانين، واما ”الثورة الصــــــــــــــناشية  وإذ يلحب  
واابتكار ألغراض التنمية الحلــــــــــرية  الرابعة من رج  تنمية شــــــــــاملة للجميه  و ”تســــــــــخير العلم والتكنولوجيا  

 المستدامة في عالم ما بعد الجا حة ،

إلى إةار ااســــتعراعــــات الوةنية للســــياســــات المتعل ة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار الذي وإذ  شاايل   
ة وعــعه مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية من رج  مســاعدة البلدا  في تحســين مواءمة الســياســات المتعل 

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

بلـــــــرورة ات اع ي  ت ابتكار تلبي احتياجات المجتمعات ال  يرة والاـــــــعبية والم ماـــــــة في وإذ  سااااال ا  
ــاءة ااســــــــــــتخدا  واحترا  ملكية الب  ــية من إســــــــــ يايات البلدا  النامية والمت دمة، مه حماية بيايات م الاــــــــــــخصــــــــــ

ــية، وتاـــــــــــرك ا في عمليات اابتكار وتدمت بناء ال درات في مجاات العلم والتكنولوجيا واابتكار   الاـــــــــــخصـــــــــ
بـاعت ـاراـا عنصــــــــــــــرا حيويـا في خطط التنميـة الوةنيـة، بســــــــــــــبـ  من ـا التعـاو  بين الوزارات المعنيـة وال يجـات 

 التنةيمية،

ســـــــــياق تســـــــــخير العلم والتكنولوجيا ريلـــــــــا بيامية حماية البيايات والخصـــــــــوصـــــــــية في وإذ  ساااااال ا  
 التنمية، ألغراض

بي  عمليات اســــــــــــتاــــــــــــراف  فاق التكنولوجيا وت ييم ا، بما في ذلك التكنولوجيات وإذ  ساااااااال ا  ذل    
المراشية للمنةور الجنســايي وللبيجة، يمكن ر  تســاعد واعــعي الســياســات ورصــحاب المصــلحة في تن يذ خطة  

ــتراتيجية، وبييه ين ري  ، من خالل كاــــا التحديات و 2030عا   ال ر  التي يمكن معالجت ا من الناحية ااســ
 تحلي  اتجااات التكنولوجيا، مه مراعاة السياق ااجتماعي االتصادي باك  رعم،

ــك  جيدوإذ  سااال ا   ــيا في    ( 7) بي  النةم اإليكولوجية اابتكارية والرلمية المتطورة باــ ــاســ تؤدي دورا رســ
 في تيسير العلم والتكنولوجيا واابتكار،التنمية الرلمية ال علية و 

بتخايد ج ود التكام  على الصــعيد اإللليمي في جميه ريحاء العالم وبال عد اإللليمي وإذ  ساال ا ي اااا   
 لمسا   العلم والتكنولوجيا واابتكار المرت ط بذلك،

 __________ 

 .UNCTAD/DTL/STICT/2019/4مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، الوثي ة  (6) 
لوجية الرلمية مكويات من لبي  ال ياك  األســــاســــية التكنولوجية، وال ياك  األســــاســــية للبيايات، وال ياك  األســــاســــية  تاــــم  النةم اإليكو  (7) 

 المالية، وال ياك  األساسية المؤسسية، وال ياك  األساسية ال ارية.
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المســـــــــــــــتدامـة اـلذي عـ د في ريو دي إلى الوثيـ ة الخـتامـية لمؤتمر األمم المتحـدة للتنمـية  وإذ  شااااااااايل   
،  ( 8) ، المعنوية ”المســـــت ب  الذي يصـــــبو إليه 2012حخيرا /يوييه   22إلى   20جاييرو، البرازي ، في ال ترة من  

 بما في ذلك ما ورد في ا من م ادئ،

بلــــــــرورة حاــــــــد التموي  لالبتكار وزيادته، وا ســــــــيما في البلدا  النامية، دعما ألاداف  وإذ  سااااال ا   
 التنمية المستدامة،

بي  الناس في جميه ريحاء العالم يتلـررو  من جراء الصـدمات، بدءا من األزمات وإذ  سال ا ي ااا  
االتصــادية ووصــوا إلى حاات الطوارئ الصــحية، ومن النخاعات ااجتماشية والحروب إلى الكوارج الناجمة  

 على إحراز ت د  يحو تح ي  التنمية المستدامة،عن األخطار الطبيعية، وبي  اذ  الصدمات ل ا تيثير شديد 

ــبتمبر  11المؤرخ   74/306إلى ر  الجمعية العامة رااب ، في لراراا  وإذ  شااااايل   ، 2020ريلول/ســــــ
ال درات، ور  تعخز  بالدول األعلــاء وبجميه الج ات المعنية ذات المصــلحة ر  تاــجه م ادرات ال حث وبناء

ــت ادة من  ــاعدة الت نية وت ادل المعارف، وفي ااســــــ التعاو  في مجاات العلو  واابتكار والتكنولوجيات والمســــــ
ذلك كله، بوسـا   من ا تحسـين التنسـي  فيما بين اآلليات ال ا مة، وا سـيما مه البلدا  النامية، على رسـس من 

وفي رف    19-رو  المت   علي ا، في إةار مواج ة جا حة كوفيدالتعاو  والتنســـــــــي  والاـــــــــ افية، ووف  الاـــــــــ 
 تح ي  راداف التنمية المستدامة،

ــتدامة التي تواجه وإذ  سااااال ا    بمســــــــاامة العلم والتكنولوجيا واابتكار في التخ يخ من تحديات ااســــــ
 ثم في التنمية بعد ذلك، 19-المجتمعات الحلرية في التعافي من جا حة كوفيد

بمســـــــاامة العلم والتكنولوجيا واابتكار في بناء مجتمعات لادرة على التكيخ عن ا ي ااااااا وإذ  سااااال   
ةري  تمكين الناس، بمن في م رولجك الذين يعياــــو  روعــــاعاإ ااــــة، وإســــماع صــــوت م بوســــا   من ا توســــيه 

ــد المخاةر البيجية وااجتماشية، والربط بين  الناس، يطاق الحصـــــــــول على التعليم والرعاية الصـــــــــحية، ورصـــــــ
وتمكين يةم اإليذار الم كر، وح خ التنويه االتصـــــــادي، والتنمية االتصـــــــادية، مه النةر في اآلثار الســـــــلبية 

 على البيجة،

اإليجازات الكبيرة وإمكايات اإلســـــــ ا  المتواصـــــــ  للعلم والتكنولوجيا واابتكار ولتكنولوجيا وإذ يالحظ  
 واازداار االتصادي وتوفير العمالة، المعلومات وااتصاات في تح ي  رفا  اإليسا 

ــات المتعل ة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار لمعالجة ربعاد وإذ يالحظ ي اااااااا    ــياســـــــ وجوب مواءمة الســـــــ
 التنمية المستدامة الثالثة، وعلى وجه التحديد، التنمية االتصادية والت د  ااجتماعي وحماية البيجة،

الت ليدية يمكن ر  تاــــــك  رســــــاســــــاإ للتنمية التكنولوجية وفي إدارة   في ااعت ار ر  المعارفوإذ  أخذ  
 الموارد الطبيعية واستخدام ا باك  مستدا ،

في الحســـــــ ا  ر  الثورة الصـــــــناشية الرابعة تتي  للبلدا  النامية فرصـــــــة ســـــــايحة لالرت اء وإذ  ااااا   
 بمستول التكنولوجيا واللحاق بالركب االتصادي،

ــه وتن وإذ  شااااج    ــريه على تح ي  على وعـــ ــات عامة تتناول رثر الترير التكنولوجي الســـ ــياســـ  يذ ســـ
 راداف التنمية المستدامة،

 __________ 

 رف .، الم66/288لرار الجمعية العامة  (8) 
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ــياســــــات المتعل ة بالتكنولوجيا واابتكار على الصــــــعيد الوةني وإذ يالحظ   ر  النجاح في تطبي  الســــ
لتجارية وال طاعات  يتيســر بيمور من ا ت يجة بيجات الســياســات التي تمكن مؤســســات التعليم وال حث واألعمال ا

ــادي   ــتثمار ومن تحوي  العلم والتكنولوجيا واابتكار إلى فر  عم  ويمو التصــ ــناشية من اابتكار وااســ الصــ
 بإدما  جميه العناصر المترابطة، بما في ذلك ي   المعرفة،

كــار الم ــادرات المتنوعــة الجــاريــة والم بلــة في مجــاات العلم والتكنولوجيــا واابت وإذ يالحظ ي اااااااااااا   
 والرامية إلى استكااف مسا   اامة مرت طة بياداف التنمية المستدامة،

بي  تنةر الحكومات الوةنية واللجنة المعنية بتســــــــخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية  يجصااااااي  
 ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية فيما يلي:

تنتاجات التي تتوصـ  إلي ا اللجنة في  الحكومات، فرادل وجماعات، على رخذ ااسـ ُخشاجع    )ر( 
 ااعت ار والنةر في اتخاذ اإلجراءات التالية:

إلامة صــــــــلة وثي ة بين العلم والتكنولوجيا واابتكار واســــــــتراتيجيات التنمية المســــــــتدامة من  ‘1’ 
ال ــــدرات في مجــــاات   ــاء  لبنــ الوةني  ــا ي  بــــارزة في التخطيط اإليمــ ــة  ــايــ خالل إيالء مكــ

 ومات وااتصاات والعلم والتكنولوجيا واابتكار؛تكنولوجيا المعل

تعخيخ لدرات اابتكار المحلية ألغراض التنمية االتصــــــادية الاــــــاملة للجميه والمســــــتدامة  ‘2’ 
عن ةري  الجمه بين المعـارف العلمـية والم نـية وال ـندســـــــــــــــية المحلـية، وتعبـجة الموارد من 

ــادر متعددة، وتحســـــين تكنولوجيا المعلومات وا ــية، ودعم تطوير مصـــ ــاســـ اتصـــــاات األســـ
ــية الذكية، عن ةري  التعاو  في صـــلب   ــاسـ ــية، بما في ذلك ال ياك  األسـ ــاسـ ال ياك  األسـ

 البرامت الوةنية وفيما بين ا؛

تاــــــجيه ودعم الج ود المبذولة في مجاات العلم والتكنولوجيا واابتكار في ســــــبي  تطوير  ‘3’ 
م التوســــه العالمي لل ياك  األســــاســــية لتكنولوجيا ال ياك  األســــاســــية والســــياســــات التي تدع

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

تح يخ مســـــــــــــــاعي المجتمعــات المحليــة النــا يــة والري يــة على اإليتريــ  العري، النطــاق، و 
رصــــــحاب المصــــــلحة المتعددين المبذولة لتســــــريه يمو عدد المســــــتعملين الجدد ل يتري ،  

 والسعي إلى تحسين ال درة على تحم  تكاليخ اذ  المنتجات والخدمات؛

إجراء بحوج من جية، تاــــــــــــم  الجوايب المراشية لالعت ارات الجنســــــــــــايية، لالعــــــــــــطالع   ‘4’ 
تجااات الجديدة في العلم والتكنولوجيا واابتكار وتكنولوجيا بعمليات اســتاــرافية، تتناول اا

المعلومات وااتصــاات وتيثيراا على التنمية، وا ســيما في ســياق خطة التنمية المســتدامة  
 ؛2030لعا  

العم ، بااسـتعاية بإسـ امات ةا  ة متنوعة من رصـحاب المصـلحة، بما في ذلك وكاات   ‘5’ 
ــلة   وجميه الكيايات والمنتديات المعنية، من لبي  اللجنة، والمنتدل األمم المتحدة ذات الصـ

المتعدد رصـــحاب المصـــلحة المعني بتســـخير العلم والتكنولوجيا واابتكار ألغراض راداف 
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التنمية المســـــــــتدامة، على صـــــــــياغة واعتماد وتن يذ ســـــــــياســـــــــات متعل ة بالعلم والتكنولوجيا 
 داف؛واابتكار ت دف إلى اإلس ا  في تن يذ األا

مواصــــلة إيالء ااعت ار الواجب ألثر التريرات التكنولوجية الســــريعة الر يســــية على تح ي   ‘6’ 
راـداف التنميـة المســــــــــــــتـدامـة كـ ا في حـدود وايتـه وموارد  المتـاحـة، وف ـا ل رارات الجمعيـة  

 ؛75/316و  73/17و  72/242العامة 

اســــتخدا  عمليات ااســــتاــــراف ااســــتراتيجي لتحديد ال جوات المحتملة في التعليم لألجلين  ‘7’ 
المتوســـط والطوي ، والعم  على ســـداا بمخيت من الســـياســـات، من ا تعخيخ التعليم المراعي 
للمنةور الجنسايي في مجاات العلم والتكنولوجيا وال ندسة والرياعيات والتدريب الم ني، 

 واإللما  الرلمي واإللما  بالبيايات؛

اســـــتخدا  ااســـــتاـــــراف ااســـــتراتيجي كعملية لتاـــــجيه الن ا  المنةم بين جميه رصـــــحاب   ‘8’ 
ــا  العلمية ــلحة، بما في ذلك ممثلو الدوا ر الحكومية واألوســـ ــناشية والمجتمه  المصـــ والصـــ

المديي وال طاع الخا ، وخاصــــة المؤســــســــات الصــــريرة والمتوســــطة، من رج  بلورة ف م 
ماـــتر  لل لـــايا الطويلة األج ، من لبي  الطابه المترير للعم  وبناء تواف  لشراء باـــي   

يخ السـياسـات الم بلة، والمسـاعدة على تلبية الطل ات الحالية والناشـجة على الك اءات والتك
 مه التريرات؛

ــرة  ‘9’  ــر، م اشـ ــبي  المثال ا الحصـ دمت عملية توفير الك اءات الرلمية، بما في ذلك، على سـ
األعمال الحرة والم ارات الاــخصــية التكميلية، في مناات التعليم الرســمي وم ادرات التعلم 

الة مدل الحياة، مه مراعاة الممارســـــــــات ال لـــــــــلى والســـــــــيالات وااحتياجات المحلية، وك 
 حيادية التعليم من الناحية التكنولوجية؛

التصــدي لشثار المترت ة على الترييرات األســاســية في االتصــاد الرلمي والثورة الصــناشية   ‘10’ 
 الرابعة ألسواق العم ؛

ــي  التحديات العالمية واإللليمية على فترات   ‘11’  ــتراتيجي باـــــ ــراف اســـــ ــتاـــــ إةالق م ادرات اســـــ
ــراف  فاق  منتةمة  ــتاـ ــتعراض وت ادل يتا ت اسـ ــم المعالم اسـ ــاء يةا  لرسـ والتعاو  في إياـ

التكنولوجيا، بما في ذلك الماـــــــاريه التجريبية، مه الدول األعلـــــــاء األخرل، بااســـــــتعاية 
 باآلليات اإللليمية ال ا مة، وبالتعاو  مه رصحاب المصلحة ذوي الصلة؛

التكنولوجيا كعملية لتاـجيه الن ا  المنةم بين جميه  إجراء عمليات لت ييم واسـتاـراف  ثار ‘12’ 
الترير   ــة على  المترت ــ ــار  لشثــ ــ  بلورة ف م ماــــــــــــــتر   رجــ ــة من  ــاب المصــــــــــــــلحــ رصــــــــــــــحــ

 السريه؛ التكنولوجي

تاــــــجيه اســــــتعراض الت د  المحرز في دمت العلم والتكنولوجيا واابتكار في تح ي  راداف  ‘13’ 
 التنمية المستدامة؛

، تاــــــــم  الجوايب المراشية لالعت ارات الجنســــــــايية، لنةم اابتكار الوةنية، إجراء ت ييمات ‘14’ 
ــتاــــراف، على فترات   ــت ادة من عمليات ااســ بما في ذلك النةم اإليكولوجية الرلمية، بااســ
منتةمة، من رج  تحديد مواةن اللـــعا في تلك النةم واتخاذ إجراءات تدخ  ســـياســـاتية  

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
https://undocs.org/ar/A/RES/75/316
https://undocs.org/ar/A/RES/75/316
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النتا ت التي يتم التوصــــــ  إلي ا في متناول الدول    فعالة لت وية رعــــــعا مكويات ا، ووعــــــه
األعلـــــــــاء األخرل، والتيا ، على رســـــــــاس ةوعي، بت ديم الدعم المالي والخبرة ال نية من 
رج  تن يذ إةار ااســــتعراعــــات الوةنية للســــياســــات المتعل ة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار  

 في البلدا  النامية الم تمة؛

الــــدينــــاميــــات الوالي يــــة لنةم اابتكــــار والمن جيــــات األخرل  ااعتراف بلــــــــــــــرور  ‘15’  ة تعخيخ 
ــاتية متنوعة، من رج  دعم رولويات تنمية العلم  ذات ــياســـــ ــلة على رســـــــاس ردوات ســـــ الصـــــ

 والتكنولوجيا واابتكار، بغية تعخيخ اايسجا  بين اذ  النةم ألغراض التنمية المستدامة؛

ــرم ‘16’  ــتعملين الرلميين المخلـــــــ ــجيه المســـــــ ين على التيا  بدور ر يســـــــــي في اعتماد ي ت  تاـــــــ
مجتمعي في بناء ال درات، ياـم  الن  ت المراشية لالعت ارات الجنسـايية، في مجاات العلم 
والتكنولوجيا واابتكار، وتيسير استخدا  تكنولوجيا المعلومات وااتصاات في سياق خطة  

 ؛2030عا  

لوجية رلمية، مه مراعاة إمكايات ت وق وعــــــــه ســــــــياســــــــات شــــــــاملة تدعم تطوير يةم إيكو  ‘17’ 
التكنولوجيا الرلمية الناشــــــــــــــجة على التكنولوجيا الراانة من رج  التنمية، وتراعي الســــــــــــــياق 
ااجتماعي االتصـــادي والســـياســـي للبلدا ، وتجتذب وتدعم ااســـتثمار الخا  واابتكار،  

الصـعيد المحلي  بما ياـجه على الخصـو  تطوير المحتول وم اشـرة األعمال الحرة على 
 وإتاحة مصادر البيايات الم صلة للعلم والتكنولوجيا واابتكار؛

ــاركة في   ‘18’  ــتدا  والماـــــــــ ــتثمار المســـــــــ ــر ااســـــــــ ــجه وتيســـــــــ تن يذ الم ادرات والبرامت التي تاـــــــــ
 الرلمي؛ االتصاد

التعاو  مه جميه رصـــــحاب المصـــــلحة ذوي الصـــــلة، وتعخيخ تطبي  تكنولوجيا المعلومات  ‘19’ 
اات في جميه ال طاعات، وتحســــــين ااســــــتدامة البيجية، وتاــــــجيه إياــــــاء مراف   وااتصــــــ 

منـــاســــــــــــــ ـــة إلعـــادة تـــدوير الن ـــايـــات اإللكتروييـــة والتخلل من ـــا، وتعخيخ ريمـــا  اإليتـــا  
 وااست ال  المستدامين؛

تعخيخ التعليم في مجاات العلم والتكنولوجيا وال ندســـة والرياعـــيات والمعرفة اإلحصـــا ية،   ‘20’ 
ــية التكميلية، من  ــخصــ ــا بيامية الم ارات الاــ ــيما بين التلميذات، مه ااعتراف ريلــ وا ســ
لبي  م اشـرة األعمال الحرة، من خالل التاـجيه على توجيه النسـاء وال تيات ودعم الج ود 
األخرل المبـذولـة اجتـذاب ن إلى تلـك المجـاات واســــــــــــــت  ـا  ن في ـا، فلــــــــــــــال عن تطبي  

بين الجنســــــين عند وعــــــه وتن يذ الســــــياســــــات التي تســــــخ  ر العلم يتعل  بالمســــــاواة  منةور
 والتكنولوجيا واابتكار؛

دعم ســـــياســـــات البلدا  النامية ورياـــــطت ا في ميدايي العلم والتكنولوجيا من خالل التعاو    ‘21’ 
فيما بين بلدا  الاــــــــــــــمال والجنوب والتعاو  بين بلدا  الجنوب، باعت ار ك  من ما مكمال 

بديال له، عن ةري  تاــــجيه المســــاعدة المالية والت نية، وبناء ال درات، وي   لشخر وليس  
 التكنولوجيا على رساس رحكا  وشرو  مت   علي ا، وبرامت رو دورات التدريب الت ني؛
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تاـــجيه البلدا  على ر  تخيد تدريجيا معدل توفير موارد باـــرية ذات م ارات عالية الجودة   ‘22’ 
ــتويات عن ةري  ت يجة بيجة مؤاتية لبناء كتلة حرجة من لدرات الموارد  على جميه المســـــــــــ

ال ارية، وتسخير تطبي  العلم والتكنولوجيا واابتكار ألغراض تن يذ رياطة إعافة التيمة،  
 والمااركة ب عالية في ذلك، وح  المااك ، وتعخيخ الرفا  ال اري؛

ة بالترير التكنولوجي الســــــــريه وك الة زيادة الدعم الم د  ألياــــــــطة ال حث والتطوير المتعل  ‘23’ 
اتســـــــاق الســـــــياســـــــات وااســـــــتراتيجيات المتعل ة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار باـــــــي  الترير  

 التكنولوجي السريه مه خطة التنمية الوةنية األوسه يطالا؛

النةر في المااركة في حوار عالمي شام  باي  جميه جوايب الترير التكنولوجي السريه  ‘24’ 
 تيثير  في التنمية المستدامة؛و 

ــلة   ‘25’  ــات رخرل ذات صــ ــياســ ــات تتعل  بالعلم والتكنولوجيا واابتكار وســ ــياســ ــه وتن يذ ســ وعــ
 المتعل ة  لجعل ا مراشية لبناء مجتمعات لادرة على التكيخ، مه إعطاء األولوية لاللتراحات

لـا ركثر ك ـاءة، مه التركيخ  العلم والتكنولوجيـا واابتكـار التي توفر قيمـة م ـابـ  المـال وإي ـابـ 
 على األياطة التي تعخز لدرة المناة  الحلرية على الصمود؛

دعم الســـياســـات التي تخيد اإلدما  المالي وتعم  مصـــادر التموي  وااســـتثمارات الم اشـــرة   ‘26’ 
 الموج ة يحو اابتكارات التي تتناول راداف التنمية المستدامة؛

وا ســـــيما فيما يتعل  بالمجتمعات المحلية ويســـــا  ا وشـــــ اب ا،  تاـــــجيه شـــــمولية اابتكار،   ‘27’ 
ثــا   ــالــة ر  يكو  تعــديــ  يطــاق التكنولوجيــات الجــديــدة وياــــــــــــــراــا شـــــــــــــــاملين وا ي حــد  لك 

 إعافية؛ فجوات

ــس ال حث العلمي  ‘28’  ــين رســــ ــ ه  لية لتحســــ ــرف التكنولوجيا ألل  البلدا  يموا بوصــــ دعم مصــــ
وتعخيخ التواصــــــــــ  بين ال احثين ومؤســــــــــســــــــــات ال حوج، واابتكار لدل رل  البلدا  يموا،  

ــتخدام ا،  ــية واســــ ــاســــ ــول على التكنولوجيات األســــ ــاعدة رل  البلدا  يموا على الحصــــ ومســــ
ــات المتعددة األةراف وال طاع   ــســــــ والجمه بين الم ادرات الثنا ية والدعم الم د  من المؤســــــ

لوجيا واابتكار ألغراض  الخا ، وتن يذ الماــــــاريه التي تســــــ م في اســــــتخدا  العلم والتكنو 
 التنمية االتصادية في رل  البلدا  يموا؛

ه اللجنة على التيا  بما يلي: )ب(   تاج 

مواصــلة ااعــطالع بدوراا كحاملة للواء العلم والتكنولوجيا واابتكار وت ديم ماــورة رفيعة  ‘1’ 
علم والتكنولوجيا المستول للمجلس االتصادي وااجتماعي والجمعية العامة باي  مسا   ال

وال ندسـة واابتكار ذات الصـلة، والمسـاامة، في اذا الصـدد، في توفير رسـاس ي سـترشـد به 
في المنالاـــة المواعـــيعية الرفيعة المســـتول باـــي  موعـــوع رثر الترير التكنولوجي الســـريه 
ــيدعو إلى ع داا ر يس الجمعية   ــتدامة، التي ســــــ على تح ي  راداف وغايات التنمية المســــــ

مة في دورت ا الخامســــــــة والســــــــ عين، وفي المنالاــــــــة المتعل ة بالت د  المحرز في تن يذ  العا
 ، التي ستجري في دورت ا السابعة والس عين؛75/316و  73/17لراري الجمعية العامة 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/17
https://undocs.org/ar/A/RES/73/17
https://undocs.org/ar/A/RES/75/316
https://undocs.org/ar/A/RES/75/316
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المساعدة على تبيا  رامية دور تكنولوجيا المعلومات وااتصاات ودور العلم والتكنولوجيا  ‘2’ 
، عن ةري  العم  بمثابة مح    2030واابتكار باعت اراا عناصـــــر تمكين في خطة عا  

يتولى التخطيط ااســـتراتيجي لتوفير يةرة اســـتاـــرافية باـــي  ااتجااات ال ا  ة األامية في  
ــاد، وتوجـيه مجـاات العل م والتكنولوجـيا واابتكـار في ال طـاعـات الر يســـــــــــــــية من االتصــــــــــــ

 اااتما  إلى التكنولوجيات الجديدة والناشجة؛

النةر في مدل تواؤ  عمل ا مه رعمال المحاف  الدولية األخرل المعنية بالعلم والتكنولوجيا  ‘3’ 
 إس امه في ا وتكملته ل ا؛، و 2030واابتكار ومه الج ود المبذولة لدعم تن يذ خطة عا  

إذكاء الوعي بيامية إلامة الاـــ كات والاـــراكات بين مختلا المنةمات والاـــ كات المعنية  ‘4’ 
 باستاراف  فاق التكنولوجيا وتيسير ذلك، بالتعاو  مه رصحاب المصلحة اآلخرين؛

 وخطـة عمـ  رديس ربـابـا الصـــــــــــــــادرة عن المؤتمر  2030الن وض، وف ـا لروح خطـة عـا    ‘5’ 
، بـالتعـاو  الـدولي في ميـدا  تســــــــــــــخير العلم والتكنولوجيـا ( 9) الـدولي الثـالـث لتمويـ  التنميـة

ــا  وشــــــــــــــرو   ــا وف  رحكـ ــاء ال ـــدرات وي ـــ  التكنولوجيـ ــا في ذلـــك بنـ ألغراض التنميـــة، بمـ
 علي ا؛ مت  

توشية واعــعي الســياســات بعملية اابتكار وتحديد ال ر  الخاصــة المتاحة للبلدا  النامية  ‘6’ 
لالست ادة من اذا اابتكار، مه إيالء ااتما  خا  اتجااات اابتكار الجديدة التي يمكن  

 ر  تتي  إمكاييات جديدة للبلدا  النامية؛

دعم التعاو  بين رصـــــــــحاب المصـــــــــلحة المتعددين فيما يتعل  ببناء ال درة على التعلم في   ‘7’ 
دعم ماـــــاركة الج ات ال اعلة في  مجال الســـــياســـــات، وتطوير التكنولوجيا، ألغراض من ا  

يةم اابتكار لدل الدول األعلــاء في الاــ كات والبرامت الدولية لمواصــلة بناء لدرات ا في  
 مجال اابتكار؛

دعم الج ود الرامـية إلى بـناء ال ـدرة على وعــــــــــــــه تكنولوجـيات جـدـيدة وتطوير ال ـا م من ـا   ‘8’ 
ا في رل  البلدا  يموا والدول الجخرية واســـــــــتخدام ا وياـــــــــراا في البلدا  النامية، وا ســـــــــيم

 الصريرة النامية والبلدا  النامية غير الساحلية؛

ــعيد العالمي في مجاات   ‘9’  ــراكات على الصـ ــيط الاـ ــت الي على تعخيخ وتناـ ــك  اسـ العم  باـ
العلم والتكنولوجيا واابتكار ألغراض التنمية المســـــــــتدامة، األمر الذي يســـــــــتت ه ماـــــــــاركة  

تجسـيد اسـتاـراف  فاق التكنولوجيا في بلورة يطاق ماـاريه دولية محددة من  اللجنة في )ر(
رج  إجراء بحوج محددة ال دف، وتطوير وياـــر التكنولوجيا، واتخاذ م ادرات لبناء لدرات  
الموارد ال اــرية في مجاات العلم والتكنولوجيا واابتكار؛ و )ب( اســتكاــاف يماذ  تموي  

في تعخيخ لدرات البلدا  النامية في الماـــــــــــــاريه والم ادرات  ابتكارية وموارد رخرل تســـــــــــــ م 
 التعاويية في مجاات العلم والتكنولوجيا واابتكار؛

اسـتكاـاف سـب  ووسـا   إجراء عمليات دولية لت ييم واسـتاـراف  ثار التكنولوجيا فيما يتعل   ‘10’ 
تدامة وبناء مجتمعات بالتكنولوجيات ال ا مة والجديدة والناشــــــــجة و ثاراا على التنمية المســــــــ 

 __________ 

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

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313


 E/RES/2022/16 خس يل ال لا والتلوجلجج:ا واالبتلار ألغلاض التوم:و 

 

12/13 22-11665 

 

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

دعم البلـدا  في ج وداـا الراميـة إلى تحـديـد ااتجـااـات الم بلـة المتعل ـة بـااحتيـاجـات من  ‘11’ 
 تارافية؛بناء ال درات، بوسا   من ا العمليات ااس

ــيلة   ‘12’  ــتثمار المؤثر، كوســــــ ــتكاــــــــاف يماذ  للتموي  اابتكاري، من لبي  ااســــــ منالاــــــــة واســــــ
اجتذاب ج ات جديدة من الج ات صــــــاح ة المصــــــلحة والمبتكرين ومصــــــادر ررس المال  
ااســـــــــــــتثماري الالز  لمجاات العلم والتكنولوجيا وال ندســـــــــــــة وإليجاد حلول مســـــــــــــتندة إلى 

 مه المنةمات األخرل، حسب االتلاء؛  اابتكار، بالتعاو  

تعخيخ بناء ال درات والتعاو  في مجال ال حث والتطوير، بالتعاو  مه المؤســـــــــســـــــــات ذات   ‘13’ 
الصـــــــــــــلة، بما في ا وكاات األمم المتحدة المعنية، والعم  من رج  تيســـــــــــــير تعخيخ النةم 

من رجـ  تعخيخ ج ودام   اابتكـارـية التي ـتدعم المبتكرين، وا ســــــــــــــيمـا في البلـدا  الـنامـية،
 الرامية إلى اإلس ا  في تح ي  التنمية المستدامة؛

توفير منتدل لت ادل لصـــــــل النجاح ورفلـــــــ  الممارســـــــات، وكذلك اإلخ الات والتحديات  ‘14’ 
الر يســـــــــــية، والتعلم من يتا ت العمليات ااســـــــــــتاـــــــــــرافية ويماذ  اابتكار المحلية الناجحة  

لتجارب باــي  تســخير العلم والتكنولوجيا وال ندســة ألغراض  ودراســات الحاات اإلفرادية وا
اابتكـار، بمـا في ذـلك تطبي  التكنولوجـيا الـناشـــــــــــــــجة الجـدـيدة، في إةـار عاللـة تكـافلـية مه 
تكنولوجيا المعلومات وااتصاات، من رج  تح ي  تنمية شاملة ومستدامة، وت ادل النتا ت 

ــير التكنولوجيا ومنتدااا  مه جميه كيايات األمم المتحدة المختصــــــة، بســــــ  ب  من ا  لية تيســــ
الذي يلــــــم رصــــــحاب المصــــــلحة المتعددين المعني بتســــــخير العلم والتكنولوجيا واابتكار  

 ألغراض راداف التنمية المستدامة؛

ــلة التيا  بدور ياـــــــط في التوشية بإمكايات إســـــــ ا  العلم والتكنولوجيا واابتكار في   ‘15’  مواصـــــ
ت ديم اإلسـ امات ال نية، حسـب االتلـاء، إلى عمليات األمم من خالل    2030خطة عا   

ــات الجـيدة في مجـاات العلم  المتحـدة وايـجات ـا ذات الصــــــــــــــلـة، وتـ ادل النـتا ت والممـارســــــــــــ
 والتكنولوجيا واابتكار بين الدول األعلاء وغيراا؛

عة مجاات  تســليط اللــوء على رامية ما ت و  به اللجنة من عم  فيما يتصــ  بتن يذ ومتاب  ‘16’ 
تكنولوجـيا المعلومـات وااتصــــــــــــــاات والعلم والتكنولوجـيا واابتكـار ذات الصـــــــــــــــلة ـبياـداف 
التنميــة المســــــــــــــتــدامــة، على ر  ي و  ر يس اللجنــة بت ــديم ت رير في ااســــــــــــــتعراعـــــــــــــــات  
وااجتماعات المناســـ ة التي ينةم ا المجلس االتصـــادي وااجتماعي والمنتدل الســـياســـي  

 ني بالتنمية المستدامة والمنتديات األخرل ذات الصلة؛الرفيه المستول المع

تعخيخ وتعمي  التعـاو  بين اللجنـة المعنيـة بتســــــــــــــخير العلم والتكنولوجيـا ألغراض التنميـة  ‘17’ 
ولجنة وعــــــه المررة، بما في ذلك ت ادل الممارســــــات الجيدة والدروس المســــــت ادة من دمت 

ي مجاات العلم والتكنولوجيا واابتكار المنةور الجنســــايي في صــــنه الســــياســــات العامة ف
وتن يذاا، وفي اذا الســـــــــــياق، متابعة العم  الذي لام  به اللجنة المعنية بتســـــــــــخير العلم 
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ــايي على العلم  والتكنولوجيــا ألغراض التنميــة في حل ــة العمــ  عن تطبي  منةور جنســـــــــــــ
 ؛2019اير  كايو  الثايي/ين  18والتكنولوجيا واابتكار، التي ع دت في فيينا في 

 التيا  بدور ياط في التوشية بمصرف التكنولوجيا ألل  البلدا  يموا؛ ‘18’ 

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

الســعي باــك  اســت الي إلى توفير التموي  من رج  توســيه يطاق اســتعراعــات الســياســات   ‘1’ 
واابتكــار، مه التــيكيــد على األاميــة ال ــالرــة لــدور تكنولوجيــا    المتعل ــة بــالعلم والتكنولوجيــا

المعلومات وااتصـــــــــاات في تمكين بناء ال درات في مجاات العلم والتكنولوجيا واابتكار  
ــات، حســــــب   ــتعراعــــ ــادرة عن تلك ااســــ ــيات الصــــ ــتخدام ا، وتن يذ التوصــــ ــة واســــ وال ندســــ

 المنةمات الدولية؛االتلاء، بتعاو  وثي  مه وكاات األمم المتحدة و 

النةر في جدول إدرا  عناصـر ااسـتاـراف ااسـتراتيجي وت ييم النةم اإليكولوجية الرلمية  ‘2’ 
ــات المتعل ة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار وتكنولوجيا  ــياســــــــــ ــتعراض الســــــــــ في عمليات اســــــــــ

 المعلومات وااتصاات، بإدرا  فص  مخصل ل ذ  المواعيه احتماا؛

ــات المتعل ة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار على تن يذ إةا ‘3’  ــياسـ ــات الوةنية للسـ ــتعراعـ ر  لالسـ
روســـــــه يطاق ممكن بغية إدما  راداف التنمية المســـــــتدامة، بما في ذلك التركيخ بصـــــــورة  

 محددة على ات اع ي  ت تركخ على لاعدة ال ر  في تناول اابتكار واإلدما  ااجتماعي؛

ا يســتجد من معلومات بصــورة دورية عن الت د  المحرز في البلدا  التخطيط لت ديم  خر م ‘4’ 
التي رجري  ل ا اسـتعراعـات للسـياسـات المتعل ة بالعلم والتكنولوجيا واابتكار، ودعوة تلك 
البـلدا  إلى تـ ديم تـ ارير إلى اللجـنة المعنـية بتســــــــــــــخير العلم والتكنولوجـيا ألغراض التنمـية  

 ست ادة والتحديات التي تواَجه في تن يذ التوصيات؛عن الت د  المحرز والدروس الم

ــايية التابه للجنة ت ديم إســـــــ امات في   ‘5’  ــايا الجنســـــ ــتاـــــــاري لل لـــــ الطلب إلى المجلس ااســـــ
مداوات اللجنة ووثا   ا المتصلة بالسياسات، وت ديم ت رير عن الت د  المحرز في الدورات  

ــايي ــنوية للجنة، وتحســـين إدما  المنةور الجنسـ ــياســـات المتعل ة  السـ في اســـتعراعـــات السـ
 بالعلم والتكنولوجيا واابتكار؛

ــايية التابه للجنة وعــــه م ترحات   ‘6’  ــايا الجنســ ــتاــــاري لل لــ ــا إلى المجلس ااســ الطلب ريلــ
لبريامت عمله المســــــتكم  وت ديم ت رير عن ذلك في الدورة الســــــنوية الســــــادســــــة والعاــــــرين 

 للجنة؛

ا  مصــرف التكنولوجيا ألل  البلدا  يموا بوصــ ه  لية لدعم تاــجيه الحكومات على اســتخد ‘7’ 
ــلة   ــاعدة رل  البلدا  يموا على مواصـــ العلم والتكنولوجيا واابتكار في رل  البلدا  يموا ومســـ

 تطوير تكنولوجيات خاصة ب ا.
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