
 

 

 

 

 
 

 دشيت روال الدكتورة كلمة
 لإلسكوا التنفيذية واألمينة املتحدة لألمم العام األمني وكيلة

 التنمية أجل من التكنولوجيا للجنة الثانية للدورة
 2019 مارس/آذار 20 يف بريوت،

 
 

 األعضاء،َالدولَ َممثليَالسعادةَ َأصحابَ 

 َوالسادة،َالسيدات

 َ.اإلسكواَفيَالتنميةَأجلَمنَالتكنولوجياَللجنةَ َالثانيةَ َالدورةَ َأعمالَ َل َ هَ مستَ َفيَبكمَأرحبَ 

َبدونَ َتكنولوجياَوالَتكنولوجيا،َبدونَ َتنميةَ َالَ:واضحةَتَ باتَ َحقيقةَ َعلىَيدلَ َالذيَاللجنةَاسمَ َمدلولَ َعندَأتوقفَ 

 .التحدياتَمواجهةَ َعلىَومصممةَ َالجديدة،َالتكنولوجياتَهاتتيحَ َالتيَالفرصَ َمنَاالستفادةَ َعلىَعازمةَ َسياسيةَ َإرادةَ 

 الكريم،َالحضورَ 

 .النانوَوتكنولوجياتَالرابعةَ َالصناعيةَ َوالثورةَ َالتكنولوجيَالتطورَ َتسارعَ َزمنَ َنعيش َ

ل تَ َوَالتنمية،َمنَعقودَ َمدىَعلىَتتحققَ َبَ بمكاسَ َوتذهبَ َنابمنطقتَ َكَ تفتَ َالتيَالنزاعاتَ َزمنَ َأيضاَ َنعيش َ و  َح 

َ.المعاصرَالتاريخَفيَاألطولَالعسكري َ َاالحتاللَ َظل َ َفيَسيماَالَ،الجئَإلىَهاسكان َ َمنَعشرةَ َكلَمنَشخصاَ 

َالمائةَفي40َوَالشبابَمنَالمائةَفي27ََفتطالَ َالتكنولوجياَانتشارَ َوقَ فتَتكادَ َبسرعةَ َ،البطالةَ َانتشارَ َزمنَ َنعيش َ

 .العالمَفيَاألعلىَالمعدالتَ َوهذهَ،منطقت ناَفيَالنساءَمن

 .متزايدةَندرةَ َهالدانَ ب ََلثاث ََدَ شهَ يَحيثَ َ،المائيَالتحديَهاقلَ أَوليسَ،البيئيةَ َالتحدياتَ َزمنَ َنعيش َ

https://www.unescwa.org/ar/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AF%25D9%2589%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%2520%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25B9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2586%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9
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َ.ناخيارَ َوالخيارَ َواحد،َزمنَ َفيَناقضةَ متَزمنةَ أ

 الكريم،َالحضور

َعَ تتراجَ َوأَللتحدياتَ َتستجيبَ َماَقدرَ َعلىَطَ تسقَ َأوَالحضاراتَ َتصعدَ َذإَ،"واالستجابةَالتحدي"َنظريةَ َهناَاستعيرَ 

َفيَنحنَ َوَ.تقدماَ َتحققَ فَ،واإلبداعَباالبتكارَ َالتحديَ َت لقىَأنَوإماَ،عث رتتفَهانفسَ َعلىَتنطوَيَأنَفإماَها،أمامَ 

 َ.الحضارةَمسارَ َعلىَنتراجعَأوَ،المصيريةَالتحدياتَمستوَىَإلىَن رقىَأنَإماَالعربيةَ َالمنطقةَ 

 ،الكريمَالحضور

َنحنَ َوَ،2030َلعامَلخطةَالمستدامةَالتنميةَأهدافَتحقيقَ َوَالوطنيةَالتنميةَخططَتنفيذَفيَحاسمَ َدورَ َللتكنولوجيا

سكواَفي َإلىَأد ىَبالتخطيطَالمعنيةَالهيئاتَمعَموسعاَ َحواراَ َبدأناَوقدَكبيرا ،َاهتماماَ َالتكنولوجياَقضيةَ َولين ََاإل 

َوتمكينَ َالتشغيلَ َقضيةَ َهَ ومحورَ َ،"العربيةَالمنطقةَفيَالمستدامةَالتنميةَأجلَمنَللتكنولوجياَبيروتَتوافق"َاعتمادَ 

َباالبتكارَ َالمتعلقةَالقضاياَوغداَاليومَالنقاش ََوسيتناولَ َ.هتنفيذَ َومتابعةَ َبيروتَتوافقَىعلَللبناءَ َمأدعوكَ فََ.الشباب

َمجاالتَ َفيَأنشطةَ َمنَاإلسكواَهتَ نفذَ َماَعلىَتط لعونَ وسََ.الذكيةَالمجتمعاتَ َإلىَلَ التحوَ َوَالرقميَواالقتصادَ 

 َ.المجالَهذاَفي2020ََلعامَهالَ عمَ َبرنامجَ َوعلىَواالبتكار،َالتكنولوجيا

َالتكنولوجياَاستخدامَ َفيَجهودَ الََ ةلمناقشَ َإقليميَ َىَ لتقمَهيَاإلسكوا،َلَ عمَ َرَ طَ أ ََفيَثَ األحدَ َوهيَة،رَ الموقَ َمكَ لجنتَ َإنَ 

َاقتناعَ َعلىَدليالَ َاللجنةَهذهَإنشاءَ َفيَولعلَ َ.عديدةَوهيَجحة،االنَالتجار بَ َفيَوالتداولَ َالمستدامةَالتنميةَ َلتحقيقَ 

 .المنشودةَاألهدافَ َلتحقيقَ َوالمحفزةَالرافعةَ َهيَالتكنولوجياَبأنَ َمشتركَ 

َ
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 الكريم،َالحضور

َنىالبَ َتطويرَ َمنَب دَ َفالَاالبتكار.َفيَري َ حوَ مَ َبدورَ َعَ ويضطلَ َ،التنميةَفيَأساسيَ َشريكَ َالخاصَالقطاعَ َإنَ 

َالمحتوَىَوتطويرَ َاالبتكارَزَ لحفَ َالتشريعاتَوتحسينَالخاصَالقطاعَ َاستثماراتَ َبَ ذَ جَ َعلىَالقادرةَالتكنولوجية

 ي.المحلَالتكنولوجي

َالتحولَ َصندوقَ َولعلَ َنموا ،َالبلدانَ َأقل َ َفيَسيماَالَواالبتكار،َالتكنولوجياَمجالَ َفيَالتمويلَ َةَ ئَ تعبَ َمنَََ أيضاَ َدَ ب ََوال

َلَ عمَ نَ وسَ َالمسار.َهذاَعلىَإيجابيةَ َةَ بادرَ َبيروتَفيَالعامَهذاَلَ أوائَ َفيَةي َوَ التنمَ َالعربيةَةالقمَ َهَ تَ أطلقَ َالذيَالرقمي

 التمويل.َعلىَللحصولَ َةدَ محدَ َمشروعاتَ َةوبلورَ َتاحةالمَ َالتسهيالتَمنَستفيدَ تلَاألعضاءَالدولَ َمع

 الكريم،َالحضورَ 

َلىإَالتشخيصَ َمنَقالَ لالنتَ َنَ زمَ َنذَ مَ َتق َدَ َالساعةَ َلكنَ َ.ناألوضاعَ َوالدوليةَ َواإلقليميةَ َالمحليةَ َالتشخيصاتَ َترَ كثَ 

َ.نابلدانَ َهادَ شهَ ت ََالتيَالتحدياتَ َجمَ حَ ب ََراراتَ ق ََذَ خَ ت َنَ ولَ َ،ةيَ جدَ مَ َلخطواتَ َلإلعدادَ َمعاَ َعملَ فلنَ َ،العملَ 

َالمنطقةَ َةَ لخدمَ َةَ ل َب َقَ المَ َةَ المرحلَ َمَ معالَ َمَ سَ رَ َفيَمكَ معَ َالعملَ َإلىَعَ ل َطَ وأتَ َوالنجاحَ َالتوفيقَ َكلَ َمكَ الجتماعَ َىأتمنَ 

 .هاوشعوبَ 

 .وشكراَ 


