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 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 العشرونالدورة 
ىل نومفرب  27جنيف، من   2017ديسمرب  1اإ

 
 

 التكنولوجيا بنقل متعلقة وأنشطة ابارراتمب املعنية الدولية واملؤمترات املنتديات خارطة
عداد من وثيقة مانة اإ  الأ

 2016 أأكتوبر 31 من الفرتة يف املعقودة عرشة الثامنة دورهتا خالل الفكرية، وامللكية ابلتمنية املعنية اللجنة طلبت .1
ىل ىل ،2016 نومفرب 4 اإ  اجلارية والأنشطة املبادرات تشمل خارطة ترمس أأن" كرية )الويبو(املنظمة العاملية للملكية الف أأمانة اإ
 اليت ادلولية واملؤمترات املنتدايت يف املس تجدات عىل اللجنة تطلع يك الأخرى ادلولية املنتدايت يف التكنولوجيا نقل جمال يف

 ".املس تقبل يف الشأأن هذا يف الويبو دور وطبيعة التكنولوجيا نقل مسأأةل حاليا تناقش

 جتري حيث الويبو خارج ادلولية واملؤمترات للمنتدايت حرصي غري جتميًعا الوثيقة هذه مرفق يتضمن ذكل، عىل وبناء .2
 .ادلولية واملؤمترات املنتدايت يف الويبو تؤديه اذلي ادلور عن موجزة حملة تقدمي عن فضالً  التكنولوجيا، نقل مناقشة حالًيا

ن .3 منية املعنية اللجنة اإ  الفكرية وامللكية ابلت
ىل مدعوة  يف الواردة ابملعلومات علمً  الإحاطة اإ

 .الوثيقة هذه مرفق

 [املرفق ذكل ييل] 
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 مقدمة .أأول

 تردو  ادلولية، املنتدايت يف التكنولوجيا نقل جمال يف حالًيا اجلارية والأنشطة للمبادرات خارطة رمس نشاط ُأجري .1
 يف التكنولوجيا نقل جمال يف جارية مناقشات املتضمنة ادلولية واملؤمترات للمنتدايت حرصي غري جتميع يف هذا النشاط نتاجئ

طار  يف والإقلميي العاملي الطابع ذات ادلولية احلكومية واملؤمترات املنتدايت عىل التجميع ويركز. أأدانه والرابع الثالث القسمني اإ
طار ىل التجميع وتستند بنية. املتحدة الأمم منظومة اإ ىل والإشارة املعين، املؤمتر أأو املنتدى امس ذكر اإ  هلم، املنسقة املنظمة اإ

. املؤمتر أأو املنتدى نشاط معدل وذكر موجز، وصف وتقدمي التكنولوجيا، بنقل والصةل واملشاركني املواضيعي الرتكزي وبيان
ىل النشاط معدل شريوي   مجعت وقد. ادلورات بني ما العمل أأو الاس تثنائية ادلورات يتضمن ول العادية ادلورات مواعيد اإ

 اذلي ادلور عن موجزة حملة أأدانه الثاين القسم يف أأيًضا وترد. للجمهور متاحة مصادر من التجميع يف املس تخدمة البياانت
 .التكنولوجيا بنقل املعنية ادلولية واملؤمترات املنتدايت يف الويبو تؤديه

 التكنولوجيا بنقل املعنية ادلولية واملؤمترات املنتدايت يف الويبو دور ا.اثني

. لوليهتا وفقًا وذكل التكنولوجيا، بنقل املعنية ادلولية واملؤمترات املنتدايت من العديد يف وتشارك الويبو ترصد .2
 أأخرى، أأمور بني من الويبو، بولية واملتصةل التكنولوجيا بنقل املعنية ادلولية واملؤمترات املنتدايت يف الويبو مشاركة وتتطلب

 الاقتضاء، حسب املناقشات، هذه مثل يف واملشاركة واملؤمترات املنتدايت هذه داخل اجلارية واملناقشات العمليات تتبع
 تعمل الغرض، ولهذا. املناقشات هذه يف الفعاةل املسامهة أأجل من املعين ابملوضوع املتصةل الويبو خلربات ادلاخيل والتنس يق

 مع الرشااكت تعزيز أأجل من ،30و 21و 20و 18و 16و 14و 10و 9 الربامج ذكل يف مبا اخملتلفة، براجمها خالل من الويبو
 . احلكومية غري واملنظمت ادلولية احلكومية املنظمت من وغريها الأخرى املتحدة الأمم منظمت

 أأو كعضو التكنولوجيا نقل بشأأن ادلولية واملؤمترات املنتدايت يف اجلارية املناقشات يف وليهتا نطاق يف الويبو وتسهم .3
 الفكرية ابمللكية املتصةل الواكلت بني املشرتكة املتحدة الأمم معليات يف اخلصوص وجه عىل الويبو وتشارك. مراقب

 لأغراض والابتاكر والتكنولوجيا ابلعلوم املعين الواكلت بني املشرتك املتحدة الأمم معل فريق يف ذكل يف مبا والابتاكر،
طار يف أأنشئ واذلي املس تدامة التمنية أأهداف  تعقدها اليت ابملوضوع املتصةل الاجامتعات ويف التكنولوجيا، تيسري أ لية اإ
مم والاجامتعي الاقتصادي واجمللس العامة امجلعية مثل املتحدة للأمم الرئيس ية الأهجزة  تقدم الس ياق، هذا ويف. املتحدة للأ

سهامات الويبو ىل تقنية ومعلومات اإ  هذه اس تفادة لضمن وذكل ابملوضوع، املتصةل الأطراف املتعددة واملبادرات العمليات اإ
 .وخرباهتا الويبو معارف من اكمل بشلك املبادرات

 الواكلت املعين ابلعلوم والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض وبوصفها عضًوا يف فريق معل الأمم املتحدة املشرتك بني  .4
أأهداف التمنية املس تدامة، تسهم الويبو يف معل الفريق فامي خيص تنفيذ معلية مس مترة لوضع خرائط للمبادرات وال ليات 

ىل والربامج داخل منظومة الأمم املتحدة فامي يتعلق ابلعلوم والتكنولوجيا والابتاكر. وهتدف هذه الع  ملية يف هناية املطاف اإ
لكرتونية مصممة من أأجل نشاء منصة اإ أأن تس تخدم يف وضع خرائط شامةل للمعلومات عن املبادرات " 1"": الإسهام يف اإ

وال ليات والربامج القامئة يف جمال العلوم والتكنولوجيا والابتاكر، داخل الأمم املتحدة وخارهجا، وأأن تكون مبزنةل بوابة للك 
ىل املعلومات واملعارف واخلربات وأأفضل املمرسات وادلروس املس تفادة بشأأن مبادرات تيسري " 2ذكل؛ و" تيسري الوصول اإ

تيسري تعممي املنشورات العلمية املعنية ذات الوصول املفتوح اليت تصدر يف " 3العلوم والتكنولوجيا والابتاكر وس ياساته؛ و"
 1."مجيع أأحناء العامل

                                                
1

 https: //sustainabledevelopment.un.org/tfmانظر:  
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ىل تعزيز الوعي برباجمها وخدماهتا بني الرشاكء احلكوميني ادلوليني احلاليني واحملمتلني، ليك تكون وتعمل الويبو أأيًضا ع .5
هذه الربامج واخلدمات متاحة بشلك فعال ويتس ىن اس تخداهما لتحقيق الأهداف املشرتكة. وتوفر الويبو، من بني أأمور 

نشورات املتعلقة ابملوضوع واليت تتناولها املنتدايت أأخرى، معلومات واقعية من خالل مجموعة واسعة من التقارير وامل 
واملؤمترات ادلولية املعنية بنقل التكنولوجيا. وتشمل هذه املنشورات مؤرش الابتاكر العاملي، وتقارير الويبو عن واقع 

حاطة عن التحدايت العاملية، وحملة عامة عن امللكية الفكرية واملوارد ال وراثية واملعارف التقليدية الرباءات، وتقارير وواثئق اإ
 جتميع أأكرث مشوًل لأنشطة الويبو املتعلقة بنقل التكنولوجيا. CDIP/17/9وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ويرد يف الوثيقة 

 مجموعة خمتارة من املنتدايت واملؤمترات احلكومية ادلولية داخل منظومة الأمم املتحدة اثلثًا.

  البيولويج التنوع ةاتفاقي يف الأطراف مؤمتر

 البيولويج التنوع اتفاقية أأمانة: املنسقة املنظمة

 (البيولويج التنوع) البيئة: املواضيعي الرتكزي

 ومنظمت حكومية دولية؛ ومنظمت غري حكومية دول؛: املشاركون

ذ“: البيولويج التنوع اتفاقية من 16 املادة: التكنولوجيا بنقل الصةل  تتضمن التكنولوجيا بأأن متعاقد طرف لك يسمل اإ
 أأهداف لتحقيق أأساس ية عنارص تعد املتعاقدة الأطراف بني فامي ونقلها التكنولوجيا عىل احلصول وأأن احليوية، التكنولوجيا

نه التفاقية، هذه  عىل الأخرى املتعاقدة الأطراف حصول بتيسري أأو/و بتوفري املادة، هذه لأحاكم وفقًا يتعهد، فاإ
 أأو التكنولوجيات، تكل ونقل لالس مترار، قابل حنو عىل واس تخدامه البيولويج التنوع بصيانة الصةل ذات التكنولوجيات

 ."ابلبيئة كبرًيا تلًفا تلحق ل اليت اجلينية املوارد من الاس تفادة

املس متر ويقوم  يبقى مؤمتر الأطراف تنفيذ هذه التفاقية قيد الاس تعراض": من اتفاقية التنوع البيولويج 4.23املادة : الوصف
حالهتا، والنظر يف تكل  وفرتات 26حتديد الشلك اذلي حتال به املعلومات املقدمة وفقًا للمدة  )أأ(: عالوة عىل ذكل مبا ييل اإ

املعلومات ويف التقارير املقدمة من أأي هيئة فرعية؛ )ب( اس تعراض املشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية املتعلقة ابلتنوع 
، يف الربوتوكولت واعامتدها؛ )د( النظر، حسب 28؛ )ج( النظر، حسب الاقتضاء للمدة 25املقدمة وفقًا للمدة  البيولويج

يف التعديالت عىل هذه التفاقية ومرفقاهتا، واعامتدها؛ )هـ( النظر يف التعديالت عىل أأي  30و 29الاقتضاء ووفقًا للمدتني 
ىل الأطراف يف الربوتوكول املعين؛ )و( النظر، حسب بروتوكول وأأي مرفقات هل، وتقدمي توصية  ذا تقرر ذكل اإ ابعامتدها، اإ

نشاء الهيئات الفرعية اليت تعترب رضورية 30الاقتضاء ووفقًا للمدة  ، يف املرفقات الإضافية لهذه التفاقية واعامتدها؛ )ز( اإ
التصال، من خالل الأمانة، ابلهيئات التنفيذية لالتفاقيات  لتنفيذ هذه التفاقية وخباصة لتوفري املشورة العملية والتقنية؛ )ح(

ضافية قد  اليت تتناول قامة أأشاكل مالمئة للتعاون معها؛ )ط( النظر يف أأي تدابري اإ املسائل اليت تشملها هذه التفاقية بغية اإ
 ".تنفيذها يلزم اختاذها والاضطالع هبا بغية حتقيق أأغراض هذه التفاقية يف ضوء اخلربة املكتس بة يف

 س نتني لك مرة: النشاط معدل

 /https: //www.cbd.int/cop: املرجع
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 ميناماات اتفاقية يف الأطراف مؤمتر

 ميناماات اتفاقية أأمانة: املنسقة املنظمة

 (الزئبق) البيئة: املواضيعي الرتكزي

 دولية حكومية ومنظمت دول؛: املشاركون

ع": ميناماات اتفاقية من 3.13 املادة: التكنولوجيا بنقل الصةل قلميية الأطراف املتعددة املصادر تشج ِّ بتقدمي  املعنية والثنائية والإ
 دعمً  الزئبق بشأأن أأنشطهتا وزايدة تعزيز عىل عاجةل، بصفة التكنولوجيا، ونقل وتكوين الكفاءات والتقنية املالية ملساعدةا

 ."التكنولوجيا ونقل التقنية واملساعدة املالية ابملوارد يتصل فامي التفاقية هذه تنفيذ يف النامية البدلان من للأطراف

ن": الوصف  التلوث يف تسهم حمددة برشية أأنشطة تتناول الأطراف متعددة بيئية اتفاقية يه الزئبق بشأأن ميناماات اتفاقية اإ
 ".واسع نطاق عىل ابلزئبق

 منتظم: النشاط معدل

 http: //www.mercuryconvention.org: املرجع

  املناخ تغري بشأأن الإطارية املتحدة الأمم اتفاقية يف الأطراف مؤمتر

  املناخ تغري بشأأن الإطارية املتحدة الأمم اتفاقية أأمانة: املنسقة املنظمة

 (املناخ تغري) البيئة: املواضيعي الرتكزي

 حكومية غري ومنظمت دولية؛ حكومية ومنظمت دول؛: املشاركون

قوم مجيع الأطراف، واضعني يف ي"من اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ:  4: املادة التكنولوجيا بنقل الصةل
ن اكنت متباينة، وأأولوايهتم وأأهدافهم وظروفهم الإمنائية احملددة عىل الصعيدين الوطين  الاعتبار مسؤولياهتم املشرتكة، واإ

ـ مبا يف ذكل نقل التكنولوجيات ـ املمرسات والعمليات اليت  عىل تطوير وتطبيق ونرش ... العمل والتعاون: والإقلميي، مبا ييل
مونرتايل يف مجيع القطاعات  متنع الانبعااثت البرشية الصادرة من الغازات ادلفيئة اليت ل حيمكها بروتوكول تكبح أأو ختفض أأو

دارة النفاايت".والصناعة والزراع ذات الصةل، مبا يف ذكل قطاعات الطاقة والنقل  ة واحلراجة واإ

ن مؤمتر الأطراف هو الهيئة العليا املتخذة للقرارات لهذه التفاقية. ومجيع ادلول الأطراف يف التفاقية ممثةل يف  :الوصف "اإ
مؤمتر الأطراف، ويتخذ مؤمتر الأطراف  مؤمتر الأطراف وتس تعرض فيه تنفيذ التفاقية وأأي صكوك قانونية أأخرى يعمتدها

 .“ رارات الالزمة لتعزيز التنفيذ الفعال لالتفاقية، مبا يف ذكل الرتتيبات املؤسس ية والإداريةالق

 س نوي: النشاط معدل

 http: //unfccc.int/bodies/body/6383.php : املرجع
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دارة جملس  امنوً  لبدلان الأقلل  التكنولوجيا مرصف اإ

 منًوا ابلبدلان الأقل املعين املتحدة للأمم السايم املمثل ومكتب منوا، للبدلان الأقل التكنولوجيا مرصف: املنسقة املنظمة
 النامية الصغرية اجلزرية وادلول الساحلية غري النامية والبدلان

 والابتاكر والتكنولوجيا العلوم: املواضيعي الرتكزي

 حكومية غري ومنظمت دولية؛ حكومية ومنظمت املتحدة؛ للأمم العام الأمني من معينون خرباء: املشاركون

"تمتثل أأهداف مرصف التكنولوجيا فامي (: A/71/363) ميثاق مرصف التكنولوجيا لأقل البدلان منوا: التكنولوجيا بنقل الصةل
لهيا من جانب أأقل البدلان منًوا، : ييل ماكنية الوصول اإ ]...[ )هـ( تعزيز وتيسري حتديد واس تخدام التكنولوجيات املناس بة واإ

ىل جانب ن  قلميية لأقل البدلان منوا توخيًا اإ ىل أأقل البدلان منًوا، مع احرتام حقوق امللكية الفكرية وتعزيز القدرة الوطنية والإ قلها اإ
حداث تغيري جذري  ."للفعالية يف اس تخدام التكنولوجيا من أأجل اإ

 ]...[" نولوجياالتك  ملرصف الإدارية الهيئة بصفته يعمل جملس "1": من التكنولوجيا مرصف يتأألف": الوصف

 (أأكرث أأو) س نوي: النشاط معدل

 /http: //unohrlls.org/technologybank: املرجع

 النامية الصغرية اجلزرية ابدلول املعنية العاملية املصلحة أأحصاب املتعددة الرشاكة حوارات

دارة: املنسقة املنظمة   املتحدة ابلأمم والاجامتعية الاقتصادية ونؤ الش اإ

  التمنية: املواضيعي الرتكزي

 حكومية غري ومنظمت دولية؛ حكومية ومنظمت دول؛: املشاركون

ىل احلوار هيدف: التكنولوجيا بنقل الصةل  الرشااكت بشأأن النامية الصغرية اجلزرية ادلول جتربة تكون أأن ضمن اإ
 التعاون أأو التكنولوجيا نقل أأو الكفاءات تكوين أأو المتويل ذكل يف مبا املس تقبلية للرشااكت مفيدة احلالية والاس تجاابت

 ".املؤسس ية التمنية أأو التقين

 أأولوايت مع ومتش ًيا ساموا، مسار من 101 للفقرة وفقًا تقرر]...[  العامة امجلعية": 70/202 العامة امجلعية قرار: الوصف
نشاء النامية، الصغرية اجلزرية ادلول طار اإ  من املقدمة والالزتامات التعهدات ورصد النامية، الصغرية اجلزرية لدلول الرشاكة اإ

طار  للرشااكت والناجعة الفعلية املتابعة تعزيز بغية ابلاكمل، تنفيذها وضمن النامية الصغرية اجلزرية ادلول أأجل من رشااكت اإ
قامة وتشجيع النامية، الصغرية ةاجلزري ابدلول املعين الثالث ادلويل املؤمتر يف عهنا املعلن اجلديدة الرشااكت س امي ول القامئة،  اإ

 ".النامية الصغرية اجلزرية لدلول املس تدامة التمنية أأجل من ودامئة حقيقية جديدة رشااكت

 س نوي: النشاط معدل

  http: //www.sids2014.org/partnershipframework: املرجع
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 املساعدة التكنولوجيا جمال يف والتعلمي والابتاكر للبحث العاملية القمة

 العاملية الصحة منظمة: املنسقة املنظمة

  (املساعدة التكنولوجيات) العامة الصحة: املواضيعي الرتكزي

 أأاكدميية، وأأوساط همنية، منظمت) حكومية غري ومنظمت دولية؛ حكومية ومنظمت ؛(ماحنة واكلت) دول: املشاركون
 (مس تخدمني ومجموعات

ن : التكنولوجيا بنقل الصةل " 1": أأهداف القمة العاملية للبحث والابتاكر والتعلمي يف جمال التكنولوجيا املساعدة يه كم ييل"اإ
قامة تعاون حبيث مواضيعي يف" 2الهنوض جبدول أأعمل البحوث ذات الأولوية العاملية؛ و" ال اثر والتاكليف والأثر : اإ

لوجيا املساعدة، ونظمها، ومناذج تقدمي خدماهتا وأأفضل الاقتصادي فامي يتعلق ابلتكنولوجيا املساعدة؛ وس ياسات التكنو 
املمرسات املتعلقة هبا؛ والتكنولوجيا املساعدة العالية اجلودة واملعقوةل المثن؛ واملوارد البرشية لقطاع التكنولوجيا املساعدة؛ 

حتديد فرص " 3ت غري امللباة؛ و"واملعايري واملهنجيات املتعلقة بتقيمي الاحتياجات من التكنولوجيا املساعدة والاحتياجا
جياد أأداة مشرتكة لتقيمي الأثر؛ و"" 5ترسيع التعلمي والاعامتد الابتاكريني؛ و"" 4جديدة لمتويل البحوث؛ و" " 6العمل عىل اإ

 ."عرض التطورات البحثية والتعلميية الرائدة

( يه مبادرة للتعاون العاملي يف GREATملساعدة )القمة العاملية للبحث والابتاكر والتعلمي يف جمال التكنولوجيا ا“: الوصف
لتحفزي التقدم حنو عامل حيصل فيه لك  2014( أأطلقهتا منظمة الصحة العاملية يف عام GATEجمال التكنولوجيا املساعدة )

ىل تعز  يز خشص حمتاج عىل تكنولوجيا مساعدة ذات جودة عالية بأأسعار معقوةل لعيش حياة حصية ومنتجة. وهتدف القمة اإ
قامة أأنشطة تعاونية حبثية، وترسيع التعلمي والاعامتد الابتاكريني،  جدول الأعمل العاملي بشأأن حبوث التكنولوجيا املساعدة، واإ

  ."وعرض التطورات الرائدة يف جمال التكنولوجيا املساعدة

 /http: //www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/great_summit/en: املرجع

 النامية الصغرية اجلزرية ابدلول املعين الواكلت بني املشرتك الاستشاري الفريق

  املتحدة الأمم: املنسقة املنظمة

 التمنية: املواضيعي الرتكزي

 دولية حكومية ومنظمت دول؛: املشاركون

قلميية التمنية مصارف ذكل يف مبا ادلويل، اجملمتع حنث": أأاباب أأديس معل خطة: التكنولوجيا بنقل الصةل  واملاحنون وادلولية، الإ
 مواصةل عىل املعنيني املصلحة أأحصاب من ذكل وغري املتجددة، للطاقة ادلولية والواكةل املتحدة، الأمم ومنظومة الثنائيون،

 أأجل من تبادةل،م  بصورة علهيا متفق برشوط التكنولوجيا، ونقل الكفاءات تكوين جمالت يف ذكل يف مبا الاكيف، ادلمع تقدمي
قلميية وطنية واسرتاتيجيات وخطط س ياسات وضع  اخلاصة الضعف أأوجه ملعاجلة ابلطاقة يتعلق فامي وتنفيذها وأأقالميية واإ

 ."النامية الصغرية اجلزرية لدلول

ن الفريق الاستشاري املشرتك بني الواكلت هو أ لية استشارية غري رمسية عىل مس توى العمل تؤهما": الوصف هجات  اإ
التنس يق املتولية لدلول اجلزرية الصغرية النامية مضن واكلت الأمم املتحدة املعنية وكذكل املنظمت احلكومية ادلولية والإقلميية 

لتبادل ال راء واملعلومات. ويس تكشف الفريق الس بل والوسائل الكفيةل بتعزيز الإجراءات املنسقة والتعاونية دلمع ادلول 
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ىل اجلزرية الصغرية  النامية يف تنفيذ مسار العمل املعجل لدلول اجلزرية الصغرية النامية )مسار ساموا( استنادا اإ
 ."خربهتا جمالت

 خمصص: النشاط معدل

  https: //sustainabledevelopment.un.org/topics/sids/iacg:املرجع

 امليكروابت مضادات مبقاومة املعين الواكلت بني املشرتك التنس يق فريق

 العاملية الصحة منظمة املتحدة؛ الأمم: املنسقة املنظمة

 العامة الصحة: املواضيعي الرتكزي

 دولية حكومية ومنظمت دول؛: املشاركون

 بتعزيز" امليكروابت مضادات مبقاومة املعين الواكلت بني املشرتك التنس يق فريق يقوم أأن املتوقع من: التكنولوجيا بنقل الصةل
 مقاومة ماكحفة أأجل من والتعاون التقنية واملساعدة متبادةل، بصورة علهيا متفق برشوط التكنولوجيا ونقل الكفاءات، تكوين

 ذكل يف مبا وتنفيذها، الوطنية العمل خطط وضع دلمع والمتويل ادلويل التعاون عن فضالً  ومنعها، امليكروابت مضادات
 املنخفضة البدلان حاةل يف س امي ول الإرضار، دون والتنظميية، البحثية والقدرة الصحية النظم وتعزيز والرصد، املراقبة

ىل النفاذ أأمام حواجز تشكيل أأو ابلصحة ادلخل، واملتوسطة  ".الرعاية اإ

 بني مشرتك خمصص تنس يق فريق" هو امليكروابت مضادات مبقاومة املعين الواكلت بني املشرتك التنس يق فريق: الوصف
مم العام الأمني أأنشأأه] الواكلت  الأغذية ومنظمة احليوانية الصحة ومنظمة العاملية الصحة منظمة مع ابلتشاور املتحدة للأ
رشادات لتقدمي[ والزراعة  ."امليكروابت مضادات ملقاومة للتصدي الفعال العاملي العمل اس مترار لضمن الالزمة للهنج تقنية اإ

 خمصص: النشاط معدل

  /http: //www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-coordination-group/en: املرجع

 لالتصالت ادلويل لالحتاد التابع التصالت تمنية بقطاع اخلاصة ادلراسة مجموعات

 لالتصالت ادلويل الاحتاد: املنسقة املنظمة

 والتصالت املعلومات تكنولوجيا: املواضيعي الرتكزي

 حكومية غري ومنظمت دول: املشاركون

 فعاةل تكنولوجية حلول تبين" عىل لالتصالت ادلويل لالحتاد التابع التصالت تمنية قطاع يعمل: التكنولوجيا بنقل الصةل
 ".والتصالت املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية لتطوير

 ادلول مجليع الفرصة لالتصالت ادلويل لالحتاد التابع التصالت تمنية بقطاع اخلاصة ادلراسة مجموعات تُعطي": الوصف
 ال راء وتبادل الأفاكر وتقدمي اخلربات لتبادل( الأاكدميية والهيئات الزميةل الهيئات ذكل يف مبا) القطاعات وأأعضاء الأعضاء
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 مجموعات وتتوىل. والتصالت املعلومات تكنولوجيا أأولوايت ملعاجلة املناس بة الاسرتاتيجيات بشأأن ال راء يف توافق وحتقيق
عداد وليةؤ مس ادلراسة ىل استنادا والتوصيات التوجهيية واملبادئ التقارير اإ  ".الأعضاء من الواردة املدخالت اإ

 خمصص: النشاط معدل

  https: //www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/sg/index.asp?lg=1&sp=2014: املرجع

 منتدى) املس تدامة التمنية أأهداف لأغراض والابتاكر والتكنولوجيا العمل بتسخري املعين املصلحة أأحصاب املتعدد املنتدى
 (والابتاكر والتكنولوجيا العمل

دارة: املنسقة املنظمة   املتحدة ابلأمم والاجامتعية الاقتصادية ونؤ الش اإ

 والابتاكر والتكنولوجيا العلوم: املواضيعي الرتكزي

 حكومية غري ومنظمت دولية؛ حكومية ومنظمت دول؛: املشاركون

 جتمع ش باكت ونسج واملواءمة، التفاعل لتيسري فضاء املنتدى س يتيح": 70/1 العامة امجلعية قرار: التكنولوجيا بنقل الصةل
قامة املعنيني، املصلحة أأحصاب بني  والثغرات الاحتياجات ودراسة حتديد هبدف املصلحة صاحبة اجلهات متعددة رشااكت واإ

 تطوير تيسري يف املساعدة هبدف وأأيًضا القدرات، وبناء والابتاكر العلمي ابلتعاون يتعلق ما ذكل يف مبا التكنولوجيا، جمال يف
 ."املس تدامة التمنية لأهداف ابلنس بة الأمهية ذات التكنولوجيات ونرش ونقل

 والابتاكر والتكنولوجيا العمل بتسخري املعين املصلحة أأحصاب املتعدد املنتدى س ُيعقد": 70/1 العامة امجلعية قرار: الوصف
 ".املس تدامة التمنية أأهداف بتنفيذ تتعلق مواضيعية جمالت]...[  ملناقشة املس تدامة التمنية أأهداف لأغراض

 س نوي: النشاط معدل

  https: //sustainabledevelopment.un.org/TFM/STIForum2017: املرجع

طار املعنية ادلولية احلكومية العمل مجموعة  الكوارث خماطر من للحد سينداي ابإ

 الكوارث خماطر من للحد املتحدة الأمم مكتب: املنسقة املنظمة

 الكوارث خماطر من احلد: املواضيعي الرتكزي

 حكومية غري ومنظمت دولية؛ حكومية ومنظمت دول؛: املشاركون

طار سينداي: الصةل بنقل التكنولوجيا تعزيز توفري ادلمع ادلويل املنسق ": 2030-2015للحد من خماطر الكوارث للفرتة  اإ
واملس تدام والاكيف للحد من خماطر الكوارث، ول س امي لأقل البدلان منوا وادلول اجلزرية الصغرية النامية والبدلان النامية غري 

ليت تواجه حتدايت حمددة، من خالل القنوات الثنائية الساحلية والبدلان الأفريقية، فضاًل عن البدلان املتوسطة ادلخل ا
واملتعددة الأطراف، مبا يف ذكل من خالل تعزيز ادلمع التقين واملايل ونقل التكنولوجيا برشوط ميرسة وتفضيلية، عىل النحو 

ىل المتويل  املتفق عليه بصورة متبادةل، من أأجل تمنية وتعزيز قدراهتا؛... تعزيز وصول ادلول، ول س امي البدلان النامية، اإ
والتكنولوجيا السلمية بيئيًا والعلوم والابتاكر الشامل للجميع، فضال عن تبادل املعارف واملعلومات من خالل ال ليات القامئة، 

قلميية واملتعددة الأطراف، مبا يف ذكل الأمم املتحدة وغريها والهيئات املعنية؛ ].. .[ تشجيع أأي الرتتيبات التعاونية الثنائية والإ
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اس تخدام وتوس يع منصات التعاون املواضيعية، مثل مجمعات التكنولوجيا العاملية والنظم العاملية لتبادل اخلربات والابتاكر 
ىل التكنولوجيا واملعل  .ومات عن احلد من خماطر الكوارث"والبحوث وضمن الوصول اإ

طار س نداي هو اتفاق طوعي غري ملزم مدته ": الوصف يقر بأأن لدلوةل ادلور الرئييس يف احلد من خماطر عاًما  15اإ
ولية مع أأحصاب املصلحة ال خرين مبا يف ذكل احلكومة احمللية والقطاع اخلاص وأأحصاب ؤ ولكن ينبغي تقامس املس الكوارث
 ال خرين". املصلحة

 خمصص: النشاط معدل

  http: //www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework: املرجع

 التمنية لأغراض والتكنولوجيا العمل بتسخري املعنية املتحدة الأمم جلنة

 والتمنية للتجارة املتحدة الأمم مؤمتر: املنسقة املنظمة

 والابتاكر والتكنولوجيا العلوم: املواضيعي الرتكزي

 دول: املشاركون

والهنوض ابلتفامه  والتكنولوجيا وأ اثرها عىل التمنية؛دلراسة مسائل العلوم : تعمل اللجنة مكنتدى": الصةل بنقل التكنولوجيا
وصياغة توصيات ومبادئ توجهيية بشأأن مسائل  بشأأن س ياسات العلوم والتكنولوجيا، ول س امي فامي يتعلق ابلبدلان النامية؛

 ."العلوم والتكنولوجيا داخل منظومة الأمم املتحدة
 

جيا لأغراض التمنية يه هيئة فرعية اتبعة للمجلس الاقتصادي والاجامتعي. اللجنة املعنية بتسخري العمل والتكنولو ": الوصف
رفيعة املس توى بشأأن املسائل املتصةل  أأنشئت اللجنة لزتويد امجلعية العامة واجمللس الاقتصادي والاجامتعي مبشورة وقد

أأعمل  متكني تكل الأهجزة من توجيهاخليارات املناس بة يف جمال الس ياسات بغية  ابملوضوع من خالل التحليل والتوصيات أأو
 ."أأفعال من يناسب الأمم املتحدة يف املس تقبل ووضع س ياسات مشرتكة والتفاق عىل ما

 س نوي: النشاط معدل

  http: //unctad.org/en/Pages/CSTD.aspx: املرجع

 حلقات معل ومؤمترات  :فريق العلوم والتكنولوجيا والابتاكر التابع ملنظمة الأمم املتحدة للتمنية الصناعية

 منظمة الأمم املتحدة للتمنية الصناعية: املنظمة املنسقة

 العلوم والتكنولوجيا والابتاكر: الرتكزي املواضيعي

 دول؛ ومنظمت حكومية دولية؛ ومنظمت غري حكومية: املشاركون

للتعاون التقين مع الرتكزي عىل العلوم والتكنولوجيا  تنفذ منظمة الأمم املتحدة للتمنية الصناعية برانجًما": الصةل بنقل التكنولوجيا
 والابتاكر، ويقيس الربانمج وحيلل الثغرات يف التكنولوجيا ويعمل عىل تقليصها بطريقة مهنجية ومس تدامة".
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ينظم الفريق مجموعة من ادلورات التدريبية وحلقات العمل واملؤمترات لتحفزي النقاش ومراجعات ": الوصف
 روض".والع النظراء

 خمصص: النشاط معدل

-http: //www.unido.org/what-we-do/advancing-economic-competitiveness/investing-in: املرجع
technology-and-innovation/o51610/science-technology-and-innovation.html 

 اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا : املناخ أ لية التكنولوجيا املنشأأة مبوجب اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري

منظمة الأمم املتحدة  أأمانة اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ؛ برانمج الأمم املتحدة للبيئة؛: املنظمة املنسقة
 الصناعية  للتمنية

 البيئة )تغري املناخ(: الرتكزي املواضيعي

 دول: املشاركون

تقدمي عرض عام لالحتياجات )أأ( : للتكنولوجيا فامي ييل تمتثل همام اللجنة التنفيذية": اتفاقات اكنكون: بنقل التكنولوجيا الصةل
؛ التكنولوجية وحتليل للس ياسات العامة واملسائل التقنية املتصةل بتطوير ونقل التكنولوجيات اخلاصة ابلتخفيف والتكيف

جراءات  النظر يف الإجراءات الكفيةل بتعزيز تطوير ونقل)ب(  التكنولوجيات وتقدمي التوصيات بشأأهنا من أأجل تعجيل اإ
التوصية ابلتوجهيات املتعلقة ابلس ياسات العامة وأأولوايت الربامج ذات الصةل بتطوير ونقل  ؛ )ج(التخفيف والتكيف

يالء اعتبار خاص لأقل البدلان منو  قطاع العام واملنظمت غري تعزيز وتيسري التعاون بني احلكومات وال)د(  ؛االتكنولوجيا، مع اإ
جراءات معاجلة ؛ )هـ( الرحبية وادلوائر الأاكدميية والبحثية يف جمال تطوير ونقل تكنولوجيات التخفيف والتكيف التوصية ابإ

ىل التعاون  ؛ )و(العقبات اليت تعرتض تطوير ونقل التكنولوجيات بغية متكني الإجراءات املعززة للتخفيف والتكيف لسعي اإ
درات التكنولوجية ادلولية ذات الصةل واجلهات صاحبة املصلحة واملنظمت، وتعزيز الاتساق والتعاون يف جمال مع املبا

 فزي تطوير واس تخدام خارطاتحت ؛ )ز(الأنشطة املتعلقة ابلتكنولوجيا، مبا يف ذكل الأنشطة املشموةل وغري املشموةل ابلتفاقية
الطريق املتعلقة ابلتكنولوجيا أأو خطط العمل عىل الُصعد ادلويل والإقلميي واحمليل عن طريق التعاون بني اجلهات املعنية 

صاحبة املصلحة، ول س امي احلكومات واملنظمت أأو الهيئات ذات الصةل، مبا يف ذكل وضع املبادئ التوجهيية املتعلقة بأأفضل 
 ".ة لإجراءات التخفيف والتكيفاملمرسات بوصفها أأدوات ميرس ِّ 

ينبغي للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز تكنولوجيا املناخ وش بكته، مبا يتسق مع همام لك مهنم، ": اتفاقات اكنكون: الوصف
طار ]...[ تنفذ اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا كذ 119تيسري التنفيذ الفعال ل لية التكنولوجيا، بتوجيه من مؤمتر الأطراف؛  كل اإ

وُعزز يف  CP.7/4من التفاقية حس امب اعُتمد يف القرار  4من املادة  5الإجراءات الهادفة والفعاةل لتعزيز تنفيذ الفقرة 
 ."CP.13/3 القرار

 (أأكرث أأو) س نوي نصف: النشاط معدل

 http: //unfccc.int/ttclear/support/technology-mechanism.html: املرجع
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 املصلحة أأحصاب اجامتعات: التكنولوجيا نقل بشأأنالعاملية  منظمة الصحة مبادرة

 العاملية الصحة منظمة: املنسقة املنظمة

 العامة الصحة: املواضيعي الرتكزي

 حكومية غري ومنظمت دولية؛ حكومية ومنظمت دول؛: املشاركون

 عىل القدرة يف الضعف مواطن ملعاجلة املصلحة أأحصاب مع معل حلقات" التكنولوجيا نقل مبادرة تقمي: التكنولوجيا بنقل الصةل
 ".التكنولوجيا نقل عىل احلصول

ذا ما حتديد: عىل]...[  التكنولوجيا نقل مبادرة تعمل": الوصف ىل ابلصحة املتصةل التكنولوجيات نقل اكن اإ  النامية البدلان اإ
ماكنية س يحسن ىل النفاذ اإ ىل ويؤدي املنتجات هذه اإ  ".وتيسريه التكنولوجيا نقل تعزيز الاقتضاء، وعند الصحة؛ حتسني اإ

 خمصص: النشاط معدل

  /http: //www.who.int/phi/programme_technology_transfer/en: املرجع

 املعلومات جملمتع العاملية القمة منتدى

منظمة الأمم  الأمم املتحدة الإمنايئ؛الاحتاد ادلويل لالتصالت؛ مؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية؛ برانمج : املنظمة املنسقة
 املتحدة للرتبية والعمل والثقافة 

 والتصالت املعلومات تكنولوجيا: املواضيعي الرتكزي

 حكومية غري ومنظمت دولية؛ حكومية ومنظمت دول؛: املشاركون

عالن املبادئ املعنون: بنقل التكنولوجيا الصةل اذلي اتُفق عليه " عاملي يف الألفية اجلديدة حتدي: بناء جممتع املعلومات" أأقر اإ
والبدلان النامية، مبا يف  الرشااكت، ول س امي بني البدلان املتقدمة" أأن 2003جملمتع املعلومات لعام  خالل مؤمتر القمة العاملية

 يا املعلوماتالتكنولوجيا، وتصنيع منتجات وخدمات تكنولوج  ، يف جمال البحث والتطوير، ونقلاملتحوةل ذكل البدلان
 ."املعلومات والتصالت والانتفاع هبا، تُعد أأمور حامسة لتعزيز تكوين الكفاءات واملشاركة العاملية يف جممتع

نشاء منصة: الوصف ىل  بدأأ مؤمتر القمة العاملية جملمتع املعلومات ]...[ من أأجل اإ متطورة لأحصاب املصلحة املتعددين هتدف اإ
الوطنية  تكنولوجيات املعلومات والتصالت من خالل هنج منظم وشامل عىل املس توايت امعاجلة القضااي اليت تثريه

قلميية وادلولية  ."والإ

 س نوي: النشاط معدل

 :https: املرجع
//sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=102&menu=3170 



CDIP/20/12 
Annex 

11 
 

 العاملية التجارة ملنظمة التابع التكنولوجيا ونقل ابلتجارة املعين العامل الفريق

 العاملية التجارة منظمة: املنسقة املنظمة

 دول: املشاركون

ىل]...[  التكنولوجيا بنقل املعين العامل الفريق هيدف": التكنولوجيا بنقل الصةل  التكنولوجيا ونقل التجارة بني العالقة دراسة اإ
ىل املتقدمة البدلان من ىل التكنولوجيا تدفق زايدة وس بل النامية، البدلان اإ  ".النامية البدلان اإ

ىل العامل الفريق وهيدف التكنولوجيا، بنقل املعين العامل الفريق ادلوحة يف الوزراء أأنشأأ ": الوصف  بني العالقة دراسة اإ
ىل املتقدمة البدلان من التكنولوجيا ونقل التجارة ىل التكنولوجيا تدفق زايدة وس بل النامية، البدلان اإ  ".النامية البدلان اإ

 خمصص: النشاط معدل

 :https: املرجع
//www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/dev_wkgp_trade_transfer_technology_e.htm 

 املتحدة الأمم منظومة داخل الإقلميية ادلولية احلكومية واملؤمترات املنتدايت من خمتارة مجموعة ا.رابع

دارة جملس  واحمليط ل س يا والاجامتعية الاقتصادية املتحدة الأمم للجنة التابع التكنولوجيا لنقل الهادئ واحمليط أ س يا مركز اإ
 املس توى الرفيع اجلزء: الهادئ

 ل س يا والاجامتعية الاقتصادية املتحدة الأمم للجنة التابع التكنولوجيا لنقل الهادئ واحمليط أ س يا مركز: املنسقة املنظمة
  الهادئ واحمليط

 دول: املشاركون

ن": التكنولوجيا بنقل الصةل  تصدير/اس ترياد وتسهيل املنطقة يف التكنولوجيا نقل قدرات تعزيز هو املركز من الهدف اإ
ىل ابيئي السلمية التكنولوجيات  ".مهنا أأو الأعضاء البدلان اإ

قلميية مؤسسة املركز يعد": الوصف طار يف تعمل املتحدة للأمم اتبعة اإ  ل س يا والاجامتعية الاقتصادية اللجنة اإ
 ".الهادئ واحمليط

 س نوي: النشاط معدل

 http: //www.apctt.org/governance-of-apctt: املرجع

قلميية املس تديرة املوائد  احليوية اجلسور ملبادرة الإ

 البيولويج التنوع اتفاقية أأمانة: املنسقة املنظمة

 دول: املشاركون
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ذ": البيولويج التنوع اتفاقية من 16 املادة: التكنولوجيا بنقل الصةل  تتضمن التكنولوجيا بأأن متعاقد طرف لك يسمل اإ
 أأهداف لتحقيق أأساس ية عنارص تعد املتعاقدة الأطراف بني فامي ونقلها التكنولوجيا عىل احلصول وأأن احليوية، التكنولوجيا

نه التفاقية، هذه  عىل الأخرى املتعاقدة الأطراف حصول بتيسري أأو/و بتوفري املادة، هذه لأحاكم وفقًا يتعهد، فاإ
 أأو التكنولوجيات، تكل ونقل لالس مترار، قابل حنو عىل واس تخدامه البيولويج التنوع بصيانة الصةل ذات التكنولوجيات

 ."ابلبيئة كبرًيا تلًفا تلحق ل اليت اجلينية املوارد من الاس تفادة

ن": الوصف  يف الأطراف بني وتيسريه والعلمي التقين التعاون حتفزي عىل يركز شامل برانمج يه احليوية اجلسور مبادرة اإ
 املنافع وتقامس احلصول وبشأأن( قرطاجنة بروتوكول) الأحيائية ابلسالمة املتعلقة وبروتوكولهتا البيولويج التنوع اتفاقية

جياد]...[  خالل من الأطراف بني فامي والعلمي التقين التعاون احليوية اجلسور مبادرة وتسهل(. انغواي بروتوكول)  فضاء اإ
 ".بيهنا فامي املس تفادة وادلروس اجليدة واملمرسات املعارف لتبادل واملؤسسات للبدلان

 خمصص: النشاط معدل

 /https: //www.cbd.int/biobridge: املرجع

 الاقتصادية املتحدة الأمم للجنة التابعة والابتاكر والتكنولوجيا والعلوم والتصالت املعلومات بتكنولوجيا املعنية اللجنة
 الهادئ واحمليط ل س يا والاجامتعية

 الهادئ واحمليط ل س يا والاجامتعية الاقتصادية املتحدة الأمم جلنة: املنسقة املنظمة

 والتصالت املعلومات تكنولوجيا: املواضيعي الرتكزي

 دولية حكومية ومنظمت دول؛: املشاركون

 املسائل والابتاكر والتكنولوجيا والعلوم والتصالت املعلومات بتكنولوجيا املعنية اللجنة تتناول": التكنولوجيا بنقل الصةل
 الس ياسات خيارات]...[  الإقلميي ودون الإقلميي الصعيدين عىل وتطبيقها والتصالت املعلومات تكنولوجيا نقل]...[ : التالية

ماكنية والابتاكر والتكنولوجيا العلوم توليد بشأأن التعاون لتعزيز واسرتاتيجياهتا لهي النفاذ واإ قلميية ال ليات ذكل يف مبا ،ااإ  لنقل الإ
 ."التكنولوجيا

 دمج" 1": التالية املسائل والابتاكر والتكنولوجيا والعلوم والتصالت املعلومات بتكنولوجيا املعنية اللجنة تتناول": الوصف
 املعلومات تكنولوجيا نقل" 2" الإمنائية؛ والربامج واخلطط الس ياسات يف والتصالت املعلومات بتكنولوجيا املتعلقة املسائل

 التطبيقات ذكل يف مبا والتصالت، املعلومات تكنولوجيا" 3" الإقلميي؛ ودون الإقلميي الصعيدين عىل وتطبيقها والتصالت
 املعلومات تكنولوجيا اس تخدام جمال يف واملؤسس ية البرشية القدرات تمنية" 4" الكوارث؛ خماطر من للحد الفضائية،

 لتعزيز واسرتاتيجياهتا الس ياسات خيارات" 5" الابتاكر؛ لأغراض والتكنولوجيا العلوم اس تخدام جمال ويف والتصالت
ماكنية والابتاكر والتكنولوجيا العلوم توليد بشأأن التعاون لهيم، اذالنف واإ قلميية ال ليات ذكل يف مبا اإ " 6" التكنولوجيا؛ لنقل الإ

 ".الإمنائية واخلطط والاسرتاتيجيات الس ياسات يف والابتاكر والتكنولوجيا العلوم قضااي تعممي

 س نتني لك مرة: النشاط معدل

-http: //www.unescap.org/committee/committee-information-and-communications: املرجع
technology-science-technology-and-innovation  
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 أ س يا لغريب والاجامتعية الاقتصادية املتحدة الأمم للجنة التابعة التمنية أأجل من التكنولوجيا جلنة

 أ س يا لغريب والاجامتعية الاقتصادية املتحدة الأمم جلنة: املنسقة املنظمة

 والابتاكر والتكنولوجيا العلوم: املواضيعي الرتكزي

 دول: املشاركون

نشاء: (28-د) 315 أ س يا لغريب والاجامتعية الاقتصادية املتحدة الأمم جلنة قرار: التكنولوجيا بنقل الصةل  جلنة" ]...[ اإ
 الأعضاء ادلول يف احملرز التقدم عىل الوقوف]...[ : التالية املهام]...[  اللجنة تتوىل أأن عىل]...[  التمنية أأجل من التكنولوجيا

 والاقتصاد الإنرتنت وحومكة والتصالت املعلومات تكنولوجيا بقطاع املتعلقة اجملالت تكل فهيا مبا التكنولوجيا، جمالت يف
 أأخرى؛ انحية من امعوم التكنولوجيا ونقل والابتاكر العلمي ابلبحث املتعلقة واجملالت انحية؛ من املعلومات وجممتع الرمقي

عداد  ؛"اجملالني لهذين التمنية مسرية لتعزيز الالزمة التوصيات واإ

نشاء: (28 -د) 315 أ س يا لغريب والاجامتعية الاقتصادية املتحدة الأمم جلنة قرار: الوصف  أأجل من التكنولوجيا جلنة" ]...[ اإ
 معلها وخطط الإسكوا معل بربامج املتعلقة الأولوايت مناقشة( أأ ): التالية املهام]...[  اللجنة تتوىل أأن عىل]...[  التمنية

 وجممتع الرمقي الاقتصاد وجمال والابتاكر؛ العلمي البحث جمال مهنا التمنية، أأجل من التكنولوجيا جمال يف الأجل املتوسطة
 الأعضاء ادلول يف احملرز التقدم عىل الوقوف(ب) الناش ئة؛ اجلديدة واجملالت املعرفة؛ عىل القامئة والاقتصادات املعلومات؛

 والاقتصاد الإنرتنت وحومكة والتصالت املعلومات تكنولوجيا بقطاع املتعلقة اجملالت تكل فهيا مبا التكنولوجيا، جمالت يف
 أأخرى؛ انحية من معوًما التكنولوجيا ونقل والابتاكر العلمي ابلبحث املتعلقة واجملالت انحية؛ من املعلومات وجممتع الرمقي

عداد قلميية واملنتدايت واملؤمترات املسارات تطور متابعة( ج) اجملالني؛ لهذين التمنية مسرية لتعزيز الالزمة التوصيات واإ  الإ
قلميية اجلهود وتنس يق ،4 الفرعي الربانمج بعمل العالقة ذات وادلولية  الصادرة صياتوالتو  القرارات تنفيذ صعيد عىل الإ

جناز متابعة يف التنفيذية الأمانة اس مترار دمع( د) عهنا؛  جممتع حول العاملية القمة عن املنبثقة تونس وأأجندة العمل برانمج اإ
 الأمانة معل تعزيز( هـ) ؛2015 بعد ملا القمة ومشاريع أأعمل يف املشاركة ويف( 2005 وتونس 2003 جنيف) املعلومات

 هبا املرتبطة والاحتادات واملنظمت العربية ادلول جلامعة التابعة العالقة ذات الوزارية اجملالس مع التعاون دمع يف التنفيذية
 املتخصصة، املنظمت من وغريها الإدارية للتمنية العربية واملنظمة املعلومات وتكنولوجيا لالتصالت العرب الوزراء جملس مثل

ىل ابلإضافة ادلويل الصعيد عىل املواقف وتنس يق والرشااكت التواصل ودمع والاسرتاتيجيات الس ياسات مواءمة يف  اإ
 ."القدرات بناء

 س نتني لك مرة: النشاط معدل

  https: //www.unescwa.org/events/committee-technology-development-1st-session:املرجع

 [والوثيقة املرفق هناية]


