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 تسخير العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية  - 72/228
 

 ،إن الجمعية العامة 
املؤرخ  59/220 ، و2003كانون األول/ديســـــــم    23املؤرخ  58/200إىل قراراهتا إذ تشيييييير  

 61/207 ، و2005كانون األول/ديسـم    22املؤرخ  60/205 ، و2004كانون األول/ديسـم    22
، 2007كــانون األول/ديســـــــــــــــم    19املؤرخ  62/201 ، و2006كــانون األول/ديســـــــــــــــم    20املؤرخ 

يســـــــم  كانون األول/ د  22املؤرخ  66/211 ، و2009كانون األول/ديســـــــم    21املؤرخ  64/212 و
كـــــانون  22املؤرخ  70/213و  ،2013كـــــانون األول/ديســـــــــــــــم    20املؤرخ  68/220 ، و2011

 ،2015األول/ديسم  
متوز/يوليه  28املؤرخ  2006/46بقرارات اجمللس االقتصـــــــــــــــاد  واالجتماع  وإذ تحيط علما  
، 2010متوز/يوليـــــــه  19املؤرخ  2010/3، و 2009متوز/يوليـــــــه  24املؤرخ  2009/8 ، و2006

 2013/10 ، و2012متوز/يوليه  24املؤرخ  2012/6، و 2011متوز/يوليه  26املؤرخ  2011/17 و
املؤرخ  2015/27 ، و2014متوز/يوليـــــــه  16املؤرخ  2014/28، و 2013متوز/يوليـــــــه  22املؤرخ 
ــــيــــــــه  22 ــــول ــــيــــــــه  27املــــؤرخ  2016/23 ، و2015متــــوز/ي ــــول املــــؤرخ  2017/22 ، و2016متــــوز/ي
 ،2017 متوز/يوليه 6

، وإىل نتـــامؤ القمـــة العـــامليـــة جملتم  (1)2005إىل نتـــامؤ مؤمتر القمـــة العـــامل  لعـــا  وإذ تشيييييييييييير  
الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفي  املســــــــتوة للجمعية العامة بعــــــــمن االفــــــــتعرا  العا  لتن ي  و  (2)املعلومات

_________________ 

 .60/1القرار  (1) 

 .A/60/687و  A/C.2/59/3انظر الوثيقتني  (2) 
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، وإىل غري ذلك من النتامؤ ذات الصــلة املنبثقة عن فافح ومومية (3)نتامؤ القمة العاملية جملتم  املعلومات
 دولية، 

ـــاميـــة ملؤمتر األمم املتحـــدة للتنميـــة املســـــــــــــــتـــدامـــة املعنونـــة وإذ تشيييييييييييير  ي يييييييييييييا   إىل الوثيقـــة اخلت
 ،(4)“ال   نصبو إليه املستقبح”

حتويح عاملنا: خطة ”، املعنون 2015أيلول/فــــــــــــبتم   25املؤرخ  70/1قرارها وإذ تعيد تأكيد  
، ال   اعتمدت فيه جمموعًة من األهداف والغايات العاملية العـــــــــــــــاملة “2030التنمية املســـــــــــــــتدامة لعا  

الناس وت ضـــ  إىل التحول، وتعيد تمكيد التلام ا  والبعيدة املدة املتعلقة بالتنمية املســـتدامة، الر تركل على
، وإدراك ا أن القضـــــــــــــــاء على ال قر 2030بالعمح دون كلح من أجح تن ي  اخلطة بالمامح حبلول عا  

ذلك ال قر املدق ، هو أك  حتٍد يواج ه العامل وشــــــــــر  ال غي عنه لتحقي   يف جبمي  صــــــــــور  وأبعاد ،  ا
 - االقتصاد  واالجتماع  والبيئ  -بتحقي  التنمية املستدامة بمبعادها الثالثة  التنمية املستدامة، والتلام ا

على حنو متوازن ومتمــامــح، وبــاالفـــــــــــــــتنــاد إىل ااألــازات الر حتققــف يف إ ــار األهــداف اا ــاميــة ل ل يـة 
 والسع  إىل افتممال ما مل يُنّ   من تلك األهداف،

بعـــــمن خطة عمح أديس  2015متوز/يوليه  27املؤرخ  69/313قرارها وإذ تعيد  ي ييييا تأكيد  
أبابا الصـــــــــــــــادرة عن املؤمتر الدو  الثالة لتمويح التنمية، الر تعـــــــــــــــمح جلءا ال يتجلأ من خطة التنمية 

ملتصـــلة بوفـــامح التن ي  ، وتدعُم ا وتممُل ا وتســـاعد على تو ـــي  فـــياا غاياهتا ا2030املســـتدامة لعا  
خالل فـــيافـــات وإجراءات عملية، وتعيد تمكيد االلتلا  الســـيافـــ  القو  بالتصـــد  لتحد  التمويح  من

وهتيئة بيئة مؤاتية على مجي  املســــــــــتويات لتحقي  التنمية املســــــــــتدامة، بروٍم من العــــــــــراكة والتضــــــــــامن على 
 الصعيد العامل ،

إودة وفــامح التن ي  الرميســية يف الســع  لتحقي  التنمية بممهية التمنولوجيا بوصــ  ا وإذ تسييلم  
 املستدامة، إىل جانب التمويح وبناء القدرات وتوفري إ ار مؤفس  والتجارة،

بتقارير اللجنة املعنية بتســـــــــــــــوري العلم والتمنولوجيا ألغرا  التنمية عن دوراهتا وإذ تحيط علما  
 ،(5)الععرينإىل الرابعة ععرة 
ر احملور  ال   تقو  به اللجنة املعنية بتســـــــــــــــوري العلم والتمنولوجيا ألغرا  بالدو وإذ تسيييييييييييلم  

التنمية، بوصــــــــــ  ا ج ة التنســــــــــي  التابعة ل مم املتحدة فيما يتعل  بعــــــــــؤون تســــــــــوري العلم والتمنولوجيا 
ا يف ذلك واالبتمار ألغرا  التنمية، يف جمال حتليح المي ية الر ميمن هبا للعلم والتمنولوجيا واالبتمار،  

، من خالل عمح اللجنة 2030تمنولوجيات املعلومات واالتصاالت، أن تمون عناصر متمني خلطة عا  
كمح ح للتوطيط االفرتاتيج ، وتقامس ا الدروس املست ادة وأفضح املمارفات، وتوفريها نظرًة افتعرافية 

_________________ 

 .70/125القرار  (3) 

 ، املرف .66/288القرار  (4) 

، 2012واملرج  ن ســـــــــــــــه، (؛ E/2011/31) 11، امللح  رقم 2011الوثام  الرمسية للمجلس االقتصـــــــــــــــاد  واالجتماع ،  (5) 
 والتصــــــــويب 11، امللح  رقم 2013واملرج  ن ســــــــه، (؛ E/2012/31/Corr.1و  E/2012/31) والتصــــــــويب 11امللح  رقم 

(E/2013/31 و E/2013/31/Corr.1 ؛) ،11رقم ، امللح  2014واملرج  ن ســــــه (E/2014/31 ؛) ،2015واملرج  ن ســــــه ،
، امللح  2017واملرج  ن ســـــه، ؛ (E/2016/31) 11، امللح  رقم 2016واملرج  ن ســـــه، (؛ E/2015/31) 11امللح  رقم 

 (.E/2017/31) 11رقم 
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لرميســــــية من االقتصــــــاد والبيئة واجملتم ، وول االجتاهات احليوية للعلم والتمنولوجيا واالبتمار يف اجملاالت ا
 فضاًل عن توجيه االهتما  إىل أنواع التمنولوجيا الناشئة واملورِّبة،

املؤرخ  65/280 ، و2009كانون األول/ديســـم    21املؤرخ  64/208إىل قراراهتا وإذ تشيييير  
املؤرخ  68/222، و 2011كانون األول/ديســـــــــــــم    22املؤرخ  66/212، و 2011وليران/يونيه  17
 70/294 ، و2015كانون األول/ديســم    22املؤرخ  70/215، و 2013ن األول/ديســم  كانو   20

 ،2016متوز/يوليه  25املؤرخ 
ودعم االفــــــــــــتثمار اخلام وريادة األعمال بممهية هتيئة بيئة مؤاتية قادرة على اجت اب وإذ تسيييييييييلم  

التجارية وحتل  العـــــــــركات باملســـــــــؤولية االجتماعية،  ا يعـــــــــمح هتيئة إ ار للملمية ال مرية يتســـــــــم بالم اءة 
 واملالءمة والتوازن وال عالية، م  التعجي  يف الوقف ن سه على انت اع البلدان النامية من العلم والتمنولوجيا،

ور احليو  الــ   ميمن للعلم والتمنولوجيــا واالبتمــار،  ــا يف ذلــك بــالــدوإذ تسيييييييييييلم  ي يييييييييييييا  
ــــــة ملواج ة التحديات العاملية،  التمنولوجيات السليمة بيئيا، تمديته يف جمال التنمية ويف تيسري اجل ود املب ولـ
 من قبيح ج ود القضـــــــــــاء على ال قر، وحتقي  األمن الغ ام  والتغ ية، وتعليل فرم احلصـــــــــــول على الطاقة
وزيادة الم اءة يف افت الك الطاقة، وممافحة األمرا ، وحتسني التعليم، ومحاية البيئــــــــــــة، والتعجيح  طى 
التنوي  االقتصــاد  والتحول االقتصــاد ، وحتســني اانتاجية والقدرة على املنافســة ودعم التنمية املســتدامة 

 يف هناية املطاف،
ر املناصر ملصاحل ال قراء والعامح للجمي  واملعتِمد باالبتمار، من قبيح االبتماسّلم كذلك ت وإذ 

تتناوهلا  على اجل ود العـــــــــــــــعبية وذلك املتعل  باجلانب االجتماع ، ال   يراد به وّح املعـــــــــــــــاكح الر ال
 األفواا عموما، 

بمن حتقي  املســاواة بني اجلنســني ومتمني املرأة وال تاة فــوف يســ م إفــ اما وامسا يف  وإذ تسييلم 
إوراز تقد  حنو حتقي  مجي  أهداف وغايات التنمية املســـــــــــــــتدامة، وإذ تســـــــــــــــلم أيضـــــــــــــــا بضـــــــــــــــرورة توجيه 

الر افرتاتيجيات العلم والتمنولوجيا واالبتمار حبية تست دف متمني املرأة وتتصدة ألوجه عد  املساواة 
 تواج  ا،  ا في ا ال جوة الرقمية بني اجلنسني،

إىل االفــــــتنتاجات املت   علي ا الر اعتمدهتا جلنة و ــــــ  املرأة يف دورهتا احلادية والســــــتني وإذ تشيييييير  
، والر فــــلطف الضــــوء يف مجلة أمور أخرة على (6)بعــــمن متمني املرأة اقتصــــادياً يف عامل العمح اتخ  يف التغري

 إدارة التغيري التمنولوج  والرقم  لتممني املرأة اقتصــــــــــــــادياً ألغرا  من ا بوجه خام تعليل قدرات احلاجة إىل
البلدان النامية بغية متمني املرأة من تســــــــــــــوري العلم والتمنولوجيا ألغرا  من ا مباشــــــــــــــرة األعمال احلرة وحتقي  

املرأة، يف خمتلف مراوح وياهتا، من التممني االقتصــــــــــــــاد  يف عامل العمح اتخ  يف التغري، ودعم افــــــــــــــت ادة 
الوفـــــــــــــامح الم يلة بتطوير م اراهتا ومتمين ا من احلصـــــــــــــول على العمح الالم  يف اجملاالت اجلديدة والناشـــــــــــــئة، 

خالل توفــــــــــــــي  نطاا فرم التعليم والتدريب املتاوة هلا يف جماالت من ا العلو  والتمنولوجيا واهلندفــــــــــــــة  من
ومات واالتصـــــــــاالت، وااملا  بالعلو  الرقمية، وتعليل معـــــــــاركة النســـــــــاء، وك لك والريا ـــــــــيات، وتمنولوجيا املعل

ال تيات وســــــــــبما يمون منافــــــــــبا، بوصــــــــــ  ن مســــــــــتودمات هل   التمنولوجيا ومســــــــــامهات يف إنتا  فتوياهتا 
 قطاعاهتا ومبدعات وقامدات يف ه ا املضمار، وموظ ات ورامدات ل عمال يف

_________________ 

 (، ال صح األول، ال رع ألف.E/2017/27) 7، امللح  رقم 2017 الوثام  الرمسية للمجلس االقتصاد  واالجتماع ، (6) 

https://undocs.org/ar/A/RES/64/208
https://undocs.org/ar/A/RES/64/208
https://undocs.org/ar/A/RES/ 65/280
https://undocs.org/ar/A/RES/ 65/280
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https://undocs.org/ar/A/RES/68/222
https://undocs.org/ar/A/RES/70/215
https://undocs.org/ar/A/RES/70/215
https://undocs.org/ar/A/RES/ 70/294
https://undocs.org/ar/A/RES/ 70/294
http://undocs.org/ar/E/2011/27


 A/RES/72/228 تسخير العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية

 

4/10 17-23303 

 

املعــرتك م  البلدان النامية يف جمال العلم والتمنولوجيا واالبتمار، بمن التعاون والعمح وإذ تسيلم  
إ ــافة إىل االفــتثمار األجنب املباشــر يف ه   البلدان واملبادالت التجارية مع ا وفيما بين ا، أمور أفــافــية 

اختيار يف الن و  بقدرهتا على إنتا  املعارف العلمية والتمنولوجية واالبتمارية وحتصــــــــــــــيل ا وافــــــــــــــتيعاهبا و 
 الالم  من ا وتميي  ا واالنت اع هبا،

بممهية دعم فــــيافــــات البلدان النامية وأنعــــطت ا يف ميادين العلم والتمنولوجيا  وإذ تسيييلم  ي يييا 
من خالل التعاون بني بلدان العـــــــــــــــمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب، ال   ال يعـــــــــــــــمح بديال عن 

ال له باألورة، والتعاون الثالث  عن  ري  تعـجي  املسـاعدة التعاون بني بلدان العـمال واجلنوب بح ممم
والتقنيــة، وبنــاء القــدرات، ونقــح التمنولوجيــا  وجــب شـــــــــــــــرو  وأومــا  مت   علي ــا،  ــا يف ذلــك  املــاليــة
 التقنية، ال امؤ

باحلاجة إىل وعـــــــد وتمثيف التمويح املوجه لالبتمار، وال فـــــــيما يف البلدان وإذ تسيييييلم كذلك  
 عماً ألهداف التنمية املستدامة،النامية، د
ألن العــديــد من البلــدان النــاميــة ي تقر إىل القــدرة على احلصـــــــــــــــول على وإذ يسيييييييييييياور ييا ال ل   

تمنولوجيات املعلومات واالتصـــــــــــــــاالت بمفـــــــــــــــعار معقولة، وألن اتمال املعقودة على العلم والتمنولوجيا 
على  ــــرورة تســــوري التمنولوجيا على حنو فعال واالبتمار مل تتحق  بعد بالنســــبة إىل ال قراء، وإذ تعــــدد 

 من أجح فد ال جوة الرقمية داخح البلدان وفيما بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو،
بمن الدعم الدو  من شــــمنه أن يســــاعد البلدان النامية على االفــــت ادة من أوجه التقد  وإذ ت ر  

لبناء قدرهتا على االبتمار ودعم ا وتطويرها للتممن من تطوير  التمنولوج  وعلى تعليل  اقت ا اانتاجية
 التمنولوجيا واالفت ادة من ا ونعرها،

 ـــــــــــــــرورة تعليل برامؤ العلم والتمنولوجيا واالبتمار التابعة للميانات املعنية يف وإذ تؤكد مجددا  
ك بني وكاالت األمم املتحدة منظومة األمم املتحدة، وإذ تعــري يف ه ا الصــدد إىل والية فري  العمح املعــرت 

التاب  تلية تســوري التمنولوجيا املعب بتســوري العلم والتمنولوجيا واالبتمار ألغرا  حتقي  أهداف التنمية 
 املستدامة الر تقتض  منه تعليل التنسي  واالتساا والتعاون داخح منظومة األمم املتحدة، 

للجنة املعنية بتســـــــــــــــوري العلم والتمنولوجيا ألغرا  التعاون القامم بني ا وإذ تالحظ مع الت دير 
التنمية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف إعداد وتن ي  افــــــــتعرا ــــــــات الســــــــيافــــــــات املتعلقة بالعلم 

 والتمنولوجيا واالبتمار،
من خطة عمح أديس أبابا، الر أتى في ا أن افــــــــــــتحدا  وتطوير  114ال قرة  إىلتشيييييييييير  وإذ 
بتمرات والتمنولوجيات اجلديدة وما يرتبط هبا من دراية فنية،  ا يف ذلك نقح التمنولوجيا وف  ونعـــــــــــــــر امل

 شرو  مت   علي ا، من العوامح القوية الر حت ل النمو االقتصاد  والتنمية املستدامة، 
على مجي  املســــــــتويات،  ا يف ذلك األ ر التنظيمية واادارية  بممهية توافر بيئة مؤاتية تسييييييلم وإذ 

املؤاتية، من أجح تعــجي  العلم واالبتمار ونعــر التمنولوجيات، ال فــيما بالنســبة إىل املؤفــســات الصــغرية 
 واملتوفطة واملتناهية الصغر، عالوة على التنوي  الصناع  والقيمة املضافة للسل  األفافية،

 الا منتــدة األمم املتحــدة العــامل  للبيــانــات الــ   ي ــدف إىل حتســـــــــــــــني بــ  علمييا تحيط وإذ 
ب تاون جبنوب أفريقيا للمنتدة يافتودا  البيانات ألغرا  التنمية املستدامة، وتالوظ افتضافة مدينة ك
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، وتتطل  إىل املنتدة الثاين امللم  عقد  يف ديب 2017كانون الثاين/يناير   18إىل  15األول يف ال رتة من 
 ، 2018باامارات العربية املتحدة يف تعرين األول/أكتوبر 

اجل ود املستمرة الر تب هلا املنظمة العاملية للملمية ال مرية، يف إ ار واليت ا احلالية، وإذ تالحظ  
بلداً تتي  إممانية الوصـــــــــــــــول إىل املعلومات  60اقامة مراكل لدعم التمنولوجيا واالبتمار فيما يليد عن 

وجيـة عن  ري  قواعـد بيـانـات براءات االخرتاع والوصـــــــــــــــول إىل البحو  العلميـة عن  ري  برنـامؤ التمنول
إتــــاوــــة املعلومــــات بعــــــــــــــــــمن براءات االخرتاع ’وبرنــــامؤ ‘ إتــــاوــــة البحو  من أجــــح التطوير واالبتمــــار’

 ، واعداد االفرتاتيجيات الو نية للملمية ال مرية واالبتمار،‘املتوصصة
، وك لك خطة عمله الععــــــــرية، 2063ية دعم خطة االحتاد األفريق  لعا  أمه وإذ تؤكد مجددا 

باعتبارها إ ارا افـــــــــرتاتيجيا لضـــــــــمان حتّول اجتماع  واقتصـــــــــاد  إتايب يف أفريقيا يف غضـــــــــون الســـــــــنوات 
اخلمســــــــــني القادمة، ودعم برناجمه القار  املمرس يف قرارات اجلمعية العامة املتعلقة بالعــــــــــراكة اجلديدة من 

 تنمية أفريقيا واملبادرات ااقليمية،أجح 
التع د بمال يتولف أود عن الركب، وتعيد تمكيد التســـــليم بمن كرامة اانســـــان  وإذ تعيد تأكيد 

أمر أفـــــافـــــ ، واألمح أن تعـــــ د األهداف والغايات وقد حتققف جلمي  األمم والعـــــعوب وجلمي  شـــــرام  
 ل أوال إىل أشد الناس ختل ا عن الركب،اجملتم ، وتعيد االلتلا  بمن يمون املسعى هو الوصو 

بم الة أال يتولف أ  بلد أو أود عن الركب، وبرتكيل ج دنا وية تمون  هاالتزامجدد وإذ ت 
 التحديات أك  ما تمون، بُسبح من ا ك الة إدما  أشد الناس ختل ا عن الركب ومعاركت م،

 ،(7)بتقارير األمني العا تحيط علما  وإذ 
  ا يل : تأكيَد التزاِمهاتعيد  - 1 
دعم حتسني التنسي  والتجانس،  ا يف ذلك تطبي  أفضح املمارفات يف جمال التنسي   )أ( 

وتبادل الدروس املســـــــت ادة فيما بني وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية الر تقد  املســـــــاعدة التقنية 
 بتمار املوج ة صوب أولويات التنمية واوتياجاهتا؛وخدمات بناء القدرات يف جمال العلم والتمنولوجيا واال

يف ذلك  تعـــجي  ودعم املليد من اجل ود الرامية إىل تطوير مصـــادر الطاقة املتجددة،  ا )ب( 
 التمنولوجيا املنافبة؛

دعم اجل ود الر تبـــــ هلـــــا البلـــــدان النـــــاميـــــة، من ردة وجمتمعـــــة، من أجـــــح افـــــــــــــــتغالل  ) ( 
 اجلديدة لليادة اانتاجية اللراعية بافتعمال وفامح مستدامة بيئيا؛التمنولوجيات اللراعية 

دعم األعمــال املت   علي ــا بني أقــح البلــدان  وا والعـــــــــــــــركــاء يف التنميــة يف جمــال العلم  )د( 
من برنامؤ العمح لصاحل أقح البلدان  وا  53 و 52والتمنولوجيا واالبتمار، على النحو املبني يف ال قرتني 

 ؛(8)، ال   اعُتمد يف مؤمتر األمم املتحدة الراب  املعب بمقح البلدان  وا2020-0112للعقد 

_________________ 

 (7) A/66/208  وA/68/227  وA/70/276  وA/72/257. 

(، A/CONF.219/7) 2011أيار/مايو  13-9فــــــــــــطنبول، تركيا، إتقرير مؤمتر األمم املتحدة الراب  املعب بمقح البلدان  وا،  (8) 
 ال صح الثاين.

http://undocs.org/ar/A/66/208
http://undocs.org/ar/A/68/227
http://undocs.org/ar/A/70/276
https://undocs.org/ar/A/72/257
http://undocs.org/ar/A/CONF.219/7
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االلتلامات الر مت التع د هبا يف خطة عمح أديس أبابا الصـــادرة عن  تعيد  ي يييا تأكيد - 2 
مار بوصــــــ  ا والر تعــــــمح، يف مجلة أمور، العلم والتمنولوجيا واالبت (9)املؤمتر الدو  الثالة لتمويح التنمية

 من جماالت العمح اهلامة لتحقي  التنمية املستدامة؛ 
الدور احملور  للحمومات، م  املعــاركة النعــطة من جانب أصــحاب تعيد كذلك تأكيد  - 3 

املصــلحة من القطاعني العا  واخلام واجملتم  املدين ومؤفــســات البحة، يف هتيئة ودعم بيئة مؤاتية لالبتمار 
 تجارية والن و  بالعلم والتمنولوجيا واهلندفة، وسب األولويات الو نية؛ومباشرة األعمال ال

بالدور ال   يضـــــــــــطل  به واليا مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية وفـــــــــــامر تسيييييييييلم  - 4 
كيــانــات األمم املتحــدة املعنيــة، وكــ لــك املنظمــات املعنيــة األخرة، يف مســــــــــــــــاعــدة احلمومــات، بنــاًء على 

ما  الســـــــيافـــــــات املتعلقة بالعلم والتمنولوجيا واالبتمار يف االفـــــــرتاتيجيات اا امية  لب ا، يف  ـــــــمان إد
الو نية والتنمية املستدامة يف بلداهنا، وجعح السيافات امل كورة داعمًة هل   االفرتاتيجيات وتلك التنمية، 

عمة خلطط ا وك لك يف  ـــــــــــــــمان جعح فـــــــــــــــيافـــــــــــــــاهتا وبراجم ا يف جمال العلم والتمنولوجيا واالبتمار دا
 الو نية؛ اا امية

بمن العلم والتمنولوجيا واالبتمار،  ا يف ذلك تمنولوجيات املعلومات تسيييييييييلم  ي يييييييييا  - 5 
واالتصـــــــــاالت، عوامح متمني وحت يل أفـــــــــافـــــــــية لتحقي  األهداف اا امية املت   علي ا دوليا،  ا يف ذلك 

 ن النامية معاركة كاملة يف االقتصاد العامل ؛، وملعاركة البلدا(10)2030خطة التنمية املستدامة لعا  
على  ـــــرورة اعتماد افـــــرتاتيجيات للعلم والتمنولوجيا واالبتمار تمون عناصــــر تشييييدد  - 6 

غي عن ا يف االفـــــــــرتاتيجيات الو نية للتنمية املســـــــــتدامة، وتســـــــــاعد على تعليل تبادل املعارف والتعاون  ال
نولوجيا واهلندفـــــة والريا ـــــيات والن و  بالتعليم والتدريب التقب وزيادة االفـــــتثمار يف تدريس العلم والتم

 وامل ب والتعليم العا ؛
بمن افــت ادة النســاء من كح األعمار من العلم والتمنولوجيا واالبتمار ومعــاركت ن تسييلم  - 7 

ني اجلنســـني يف ه ا اجملال بصـــورة كاملة وعلى قد  املســـاواة م  الرجال شـــر ان أفـــافـــيان لتحقي  املســـاواة ب
ومتمني املرأة، وتعـــــــــــدد على أن ت ليح العقبات الر حتول دون افـــــــــــت ادة املرأة وال تاة من العلم والتمنولوجيا 
واالبتمار على قد  املســــاواة م  الرجال أمر يتطلب األخ  بن ؤ منتظم وشــــامح ومتمامح ومســــتدا  ومتعدد 

ات على إدما  منظور جنســـــــــــاين يف التوصـــــــــــصـــــــــــات ومتعدد القطاعات، ويف ه ا الصـــــــــــدد، حتة احلموم
التعــريعات والســيافــات وال امؤ وتعــج  اجل ود الرامية إىل توفري الرعاية التوجي ية للنســاء وال تيات يف جما  

 تدريس العلم والتمنولوجيا واهلندفة والريا يات وحبوث ا واجت اهبن إلي ما وافتبقام ن في ما؛
تمنولوجيا الســـــــــ لة املنال واملِعيناة وتقامس ا، عن أمهية تيســـــــــري احلصـــــــــول على التالحظ  - 8 

 ري  نقح التمنولوجيا وف  شـــــــــــــــرو  مت   علي ا ومن خالل تدخالت أخرة، من أجح الن و  بعملية 
التنمية الر تعــــــمح مســــــامح ااعاقة، وك الة توفري التســــــ يالت اخلاصــــــة باألشــــــوام ذو  ااعاقة وتعليل 

 يف املامة من فمان العامل؛ 15و  ااعاقة يعملون حنو متمين م، م  التسليم بمن األشوام ذ

_________________ 

 .، املرف 69/313 القرار (9) 

 .70/1القرار  (10) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1


A/RES/72/228  واالبتكار ألغراض التنميةتسخير العلم والتكنولوجيا  

 

17-23303 7/10 

 

إىل اللجنــة املعنيــة بتســـــــــــــــوري العلم والتمنولوجيــا ألغرا  التنميــة أن ُتواصــــــــــــــــح تطلب  - 9 
مساعدة اجمللس االقتصاد  واالجتماع ، بوص ه ج ة التنسي  على نطاا املنظومة يف متابعة نتامؤ القمة 

، وأن تواصــــــــــح أنعــــــــــطت ا املتعلقة بالعلم والتمنولوجيا واالبتمار بوفــــــــــامح من ا (2)العاملية جملتم  املعلومات
 تبادل أفضح املمارفات؛

ون م  العــــــــركاء مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية على أن يواصــــــــح، بالتعاتشييييييجع  - 10 
ذو  الصـــــــــــــــلة، مثح املنظمة العاملية للملمية ال مرية واالحتاد الدو  لالتصـــــــــــــــاالت ومنظمة األمم املتحدة 
للرتبية والعلم والثقافة وجامعة األمم املتحدة، إجراء افــــتعرا ــــات للســــيافــــات املتعلقة بالعلم والتمنولوجيا 

التدابري الالز  اختاذها لدمؤ الســــــــــيافــــــــــات املتعلقة  واالبتمار هبدف مســــــــــاعدة البلدان النامية على حتديد
بالعلم والتمنولوجيا واالبتمار يف افــــرتاتيجياهتا اا امية الو نية وك الة أن تمون ه   الســــيافــــات وال امؤ 
داعمًة، على حنو ما يقتضــــــــــــــيه احلال، للوطط اا امية الو نية، وتتطل  يف ه ا الصــــــــــــــدد إىل االنت اء من 

  الفــــــتعرا ــــــات فــــــيافــــــات العلم والتمنولوجيا واالبتمار الو نية ال   يعمف املؤمتر على اا ار املوفــــــّ 
 تطوير  بغية إدما  أهداف التنمية املستدامة على النحو املنافب؛

املنظمة العاملية للملمية ال مرية على مواصـــــــــلة القيا  بمنعـــــــــطة الدعم التقب، تشيييييييجع  - 11 
ميم وو ــــ  وتن ي  افــــرتاتيجيات و نية للملمية ال مرية واالبتمار يف ذلك مســــاعدة البلدان على تصــــ  ا

 تتواء  م  افرتاتيجياهتا يف جمال التنمية؛
ب نعـــــــــــــــاء وت عيح بنك التمنولوجيا ألقح البلدان  وا، وحتيط علما م  التقدير  ترحب - 12 

 وا وبلدان أخرة لصــاحل بنك  باملســامهات الر قدمت ا تركيا وبالت عات الر أعلنت ا بلدان من أقح البلدان
التمنولوجيا، وتدعو الدول األعضـــــاء وغريها من اجل ات صـــــاوبة املصـــــلحة إىل أن تقد  الت عات لتمويح 
الصندوا االفتئماين لبنك التمنولوجيا لم  يتسي له حتقي  أهدافه يف جمال العلم والتمنولوجيا واالبتمار 

 ل امدة أقح البلدان  وا؛
مهية  مان أن يعمح بنك التمنولوجيا ألقح البلدان  واً بالتنسي  الوثي  م  خمتلف بم ت ر - 13 

املؤفــــــــــــــســـــــــــــــات العاملة يف جمال العلم والتمنولوجيا واالبتمار من أجح تعليل أوجه الت زر وت اد  ازدواجية 
 بالعمس؛اجل ود،  ا يف ذلك بوجه خاصة العمح يف تعاون وثي  م  آلية تيسري التمنولوجيا، والعمس 

احلمومات على تعليل ودعم االفــــــــتثمار يف جمال البحة والتطوير فيما يتعل  تشييييييجع  - 14 
بالتمنولوجيات الســـليمة بيئيا وعلى تعـــجي  معـــاركة قطاع األعمال التجارية والقطاع املا  يف تطوير تلك 

 التمنولوجيات، وتدعو اجملتم  الدو  إىل دعم تلك اجل ود؛
الراميــة إىل زيــادة توافر البيــانــات لــدعم قيــاس نظم االبتمــار الو نيــة اجل ود تشيييييييييييجع  - 15 

القــامم وــاليــا من ف ــارس االبتمــار على الصـــــــــــــــعيــد العــامل ( والبحو  التجريبيــة يف جمــال االبتمــار  )مثــح
والتطوير ملســــــاعدة وا ــــــع  الســــــيافــــــات يف تصــــــميم افــــــرتاتيجيات االبتمار وتن ي ها من أجح قياس أثر 

 لرقمية ألغرا  التنمية املستدامة؛التمنولوجيات ا
تعليل دعم بناء القدرات املقّد  إىل البلدان النامية،  ا يف ذلك الدعم املقد  تشجع  ي ا  - 16 

إىل البلدان األفريقية وأقح البلدان  وا والدول اجللرية الصــــــــغرية النامية والبلدان النامية غري الســــــــاولية والبلدان 
افـــتودا  البيانات العالية اجلودة واحلســـنة التوقيف واملوثوا هبا واملصـــن ة وســـب نوع املتوفـــطة الدخح، بغية 

اجلنس وال ئة العمرية واالنتماء اجلغرايف ومســــــــــــــتوة الدخح واالنتماء العرق  وااثب واحلالة من وية اهلجرة، 
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نا الدو ، بوفـــامح وااعاقة وغريها من اخلصـــاما ذات األمهية يف الســـياقات الو نية، وتعـــج  ك لك التعاو 
 من ا تقدمي الدعم التقب واملا ، هبدف تقوية قدرات اهليئات واملماتب ااوصامية الو نية؛

الرتتيبات القاممة واملضــــ  يف الرتويؤ ملعــــاري  معــــرتكة يف جمال البحة تشيييجع كذلك  - 17 
عد الدو  وااقليم  ودون ااقليم  واألقاليم  وتضـــــــــــــم أصـــــــــــــحاب مصــــــــــــلحة  والتطوير تُن   على الصـــــــــــــُ

متعددين، ول امؤ تدريبية وأشـــــــــــــمال تعاون بني اجلامعات ويثما أممن، وذلك بتعبئة موارد العلم وتطوير 
 البحو  ومرافق ما ومعداهتما؛

أن للعلم والتمنولوجيا واالبتمار أمهيًة ويوية لتحقي  أهداف التنمية املســـــــــــتدامة، وأن  تؤكد - 18 
 العديد من البلدان النامية يواجه حتديات كبرية يف بناء قاعدته الو نية يف جمال العلم والتمنولوجيا واالبتمار؛

ء تقييم الدول األعضــــــاء على افــــــتمعــــــاف الســــــبح والوفــــــامح الرامية إىل إجرا تشييييجع - 19 
عد الو ب وااقليم  والدو  وك لك عمليات افـــــتعـــــراف للمســـــتقبح بعـــــمن أنواع  للتمنولوجيا على الصـــــُ
التمنولوجيا القاممة واجلديدة والناشــــئة للمســــاعدة على تقييم إمماناهتا اا امية والتو يف تا قد ترتبه من 

 آثار فلبية وخما ر؛
ا يف ذلك ال رم والتحديات، ال   ميمن أن على وجم األثر االجتماع ،   تشييييييدد - 20 

ينبث  من التغري التمنولوج  املطرد،  ا يعـــــمح التمنولوجيا احليوية، والتعـــــغيح ات ، وعلم التحمم ات ، 
وال كاء االصــــــطناع ، وتقر ب ممانية أن ت ضــــــ  ه   التمنولوجيات إىل حتويح فــــــوا العمح، وتعــــــدد يف 

 مالة الماملة واملنتجة وفرم العمح الالم  للجمي ؛ه ا الصدد على  رورة تعليل الع
اللجنة املعنية بتسوري العلم والتمنولوجيا ألغرا  التنمية على أن تن ض، وفقا  تشجع - 21 

وخطة عمح أديس أبابا، بالتعاون الدو  يف ميدان تســـــــــــــــوري العلم والتمنولوجيا  2030لروم خطة عا  
 ألغرا  التنمية؛

لجنة املعنية بتســــوري العلم والتمنولوجيا ألغرا  التنمية على مناقعــــة ال  ي يييا تشيييجع - 22 
وافــتمعــاف  اذ  متويح ابتمارية، مثح االفــتثمار املؤثر، كوفــيلة الجت اب ج ات جديدة من أصـحاب 
املصــــــلحة واملبتمرين ومصــــــادر رأس املال االفــــــتثمار  الالز  جملاالت العلم والتمنولوجيا واهلندفــــــة واتاد 

 مستندة إىل االبتمار، بالتعاون م  املنظمات األخرة، وسب االقتضاء؛ولول 
احلمومات، من ردة وجمتمعة، على أن تقد  الدعم للســـــــيافـــــــات الر تليد من  تشيييييجع - 23 

تعميم اخلدمات املالية وتعم  مصــــــــــادر التمويح وتوّجه االفــــــــــتثمارات حنو االبتمارات الر تتناول أهداف 
 التنمية املستدامة؛

بالدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة اا امية أن تواصح اختاذ تدابري لتحسني تهيب  - 24 
مســـــــــتوة معـــــــــاركة العلماء وامل ندفـــــــــني من البلدان النامية يف املعـــــــــاري  التعاونية الدولية للبحو  والعلم 

رين، وســــــــــب والتمنولوجيا واالبتمار وتن ي ا تلك التدابري ودعم ا، وتعــــــــــج  أصــــــــــحاب املصــــــــــلحة اتخ
 االقتضاء، على القيا  ب لك؛

بالدول األعضـــاء ومنظومة األمم املتحدة اا امية أن تواصـــح تعليل دعم ا  تهيب  ي ييا - 25 
ملوتلف العــــــــــــــراكات املتعلقة بالعلم والتمنولوجيا واالبتمار القاممة م  البلدان النامية يف التعليم االبتدام  

 ب والتعليم املســـــــــتمر، ولل رم التجارية املتاوة للقطاع اخلام، ولل ياكح والثانو  والعا ، ويف التعليم امل
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األفــــــــــافــــــــــية للعلم والتمنولوجيا واالبتمار، وللمعــــــــــورة املقدمة للبلدان النامية يف جمال العلم والتمنولوجيا 
 واالبتمار، وتعج  أصحاب املصلحة اتخرين، وسب االقتضاء، على القيا  ب لك؛

آلية تيســــري التمنولوجيا خالل مؤمتر قمة األمم املتحدة املعقود العتماد  ب  الاترحب  - 26 
، وتروب أيضــــــا يف ه ا الصــــــدد بانعقاد الدورتني األوىل والثانية للمنتدة 2015خطة التنمية ملا بعد عا  

 الســـــنو  املتعدد أصـــــحاب املصـــــلحة املعب بتســـــوري العلم والتمنولوجيا واالبتمار ألغرا  أهداف التنمية
 2017أيار/مايو  16و  15و  2016وليران/يونيه  7و  6يف  قر األمم املتحدة يف نيويورك املســـتدامة 

وباملســــــــ  ال   أجرا  فري  العمح املعــــــــرتك بني وكاالت األمم املتحدة املعب بتســــــــوري العلم والتمنولوجيا 
من أجــح توفري املوارد دعمـاً واالبتمــار ألغرا  أهــداف التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة، وتــدعو إىل تقــدمي الت عــات 

 للت عيح المامح جلمي  عناصر اتلية؛
فري  العمـــح املعـــــــــــــــرتك بني وكـــاالت األمم املتحـــدة املعب بتســـــــــــــــوري العلم  تشيييييييييييجع - 27 

والتمنولوجيا واالبتمار ألغرا  أهداف التنمية املســتدامة على مواصــلة حتســني وحتدية مســحه ل نعــطة 
 واالبتمار يف منظومة األمم املتحدة من أجح: املتعلقة بالعلم والتمنولوجيا

 توجيه مليد من اجل ود حنو التعاون وبناء القدرات؛  )أ( 
صــوم معــورة متســقة ل امدة الدول األعضــاء بعــمن مواءمة أ رها الو نية املتعلقة بالعلم  )ب( 

 ؛2030والتمنولوجيا واالبتمار م  خطة عا  
أن تؤد  دورا نعــــــــــطا يف توثي  الصــــــــــلة باهليئات  منظومة األمم املتحدة على تشيييييييجع - 28 

االفــتعــارية العلمية الو نية لم  تســّور على النحو األمثح العلم والتمنولوجيا واالبتمار ألغرا  أهداف 
 التنمية املستدامة؛

بصــنادي  األمم املتحدة وبراجم ا ووكاالهتا املتوصــصــة أن تقد ، بناء على  لب تهيب  - 29 
ة، الدعم وســـــــــــــب االقتضـــــــــــــاء للتعاون التقب والعلم  والتعاون بني العـــــــــــــمال واجلنوب احلمومات الو ني

بني بلـــدان اجلنوب والتعـــاون الثالث  وااقليم  والـــدو  فيمـــا يتعل  بـــالعلم والتمنولوجيـــا واالبتمــار  وفيمـــا
ن  وتقافــــم املعلومات وب ممانية الوصــــول إلي ا بعــــرو  مت   علي ا،  ا يف ذلك من خالل التنســــي  احملســــّ

 بني اتليات القاممة ومن ا آلية تيسري التمنولوجيا؛
إىل مواصـــــــــــــــلــة التعــاون بني كيــانــات األمم املتحــدة واملنظمــات الــدوليــة  تكرر دعوتهييا - 30 

األخرة واجملتم  املدين والقطاع اخلام يف جمال تن ي  نتامؤ القمة العاملية جملتم  املعلومات، هبدف تسوري 
ات املعلومات واالتصــاالت ألغرا  التنمية من خالل حبو  فــيافــاتية تتناول ال جوة إممانات تمنولوجي

الرقمية والتحدياِت اجلديدة الر يواج  ا جمتم  املعلومات، فضــــال عن أنعــــطة للمســــاعدة التقنية، تنطو  
 على شراكات م  أصحاب املصلحة املتعددين؛

فــــــــــــــنة دولية للجدول الدور   2019اير كانون الثاين/ين  1الســــــــــــــنة الر تبدأ يف  تعلن - 31 
للعناصــر الميميامية، من أجح تعليل الوع  العامل  بالعلو  األفــافــية وزيادة التثقيف هبا، م  توجيه اهتما  
خام إىل بلدان العامل النام  لتحسني نوعية احلياة اليومية، ولتحقي  مجلة أمور من ا إوراز تقد  مستقبال 

وتدعو منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة إىل أن تمون الوكالة الرامدة يف جمال البحة والتطوير، 
 لتلك السنة الدولية، بالتعاون م  الوكاالت األخرة ذات الصلة ويف ودود املوارد املتاوة؛
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 ؤفـــســـات منظومة األمم املتحدة املعنية، كح يف إ ار واليته وموارد ، أن تم ح  تهيب - 32 
 عد  ختلف أ  أود وال أ  بلد عن الركب يف تن ي  ه ا القرار؛

إىل األمني العا  أن يقد  إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والســـــــــــــــبعني تقريراً تطلب  - 33 
عة مســتقبال،  ا يف ذلك دروس مســت ادة يف جمال إدما  فــيافــات عن تن ي  ه ا القرار وتوصــياٍت للمتاب

، 2030العلم والتمنولوجيا واالبتمار يف االفــــــــــرتاتيجيات اا امية الو نية ويف جمال دعم تن ي  خطة عا  
تســـــــــــــــوري العلم ”وتقرر أن تدر  يف جدول األعمال املؤقف لدورهتا الرابعة والســـــــــــــــبعني بنداً فرعيا بعنوان 

 “.العوملة والرتابط”يف إ ار البند املعنون “ وجيا واالبتمار ألغرا  التنمية املستدامةوالتمنول
 

 74اجللسة العامة 
 2017كانون األول/ديسم    20

 
 


