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 2021ديسمبط  / كانون ا ول   17  العامة في قطار ايلذيه الجمعية    

  
 [ ( 7، الفقرة  A/76/534/Add.1]بناء على تقرير اللجنة الثانية )   

  
 يسلتط العجي والببتولو يا واتنببار   طا  البتمية المسبدامة –  76/213 

 
 ،إن الجمعية العامة 
، المعنون ”تحويل عالمنا: خطة التنمية  2015أيلول/سبتمبر   25المؤرخ  70/1قرارها  أكتد  إذ يعتد ي 

“، الذي اعتمدت فيه مجموعًة من األهداف والغايات العالمية الشـــــــاملة واللعددة المد   2030المســـــــتدامة لعا  
كلل   ل دون المتعلقة بالتنمية المستدامة، التي تركز على الناس وتفضي إلى التحول، وتعدد تأكدد التزامها بالعم

، وإدراكها أن القضـــــــــــــاء على الفقر بجميه  ـــــــــــــور  وأبعاد ، 2030من أجل تنفدذ الخطة بالكامل بحلول عا  
في ذلك الفقر المدقه، هو أكبر تحٍد يواجهه العالم وشرط ال غنى عنه لتحقدق التنمية المستدامة، والتزامها  بما

على نحو متوازن ومتكامل،  - ادي واالجتماعي والبدئياالقتصـــــ   -بتحقدق التنمية المســـــتدامة بأبعادها الث  ة 
ــتكمال ما لم ي نف ذ  ــتناد إلى اانجازات التي تحققإ في إألار األهداف اانماألية ل لاية والســـــعي إلى اســـ وباالســـ

 من تلك األهداف،

ــأن خطة عمل أدي   2015تموز/يوليه   27ؤرخ الم  69/313قرارها  وإذ يعتد أيضةةةةا يأكتد    أبابا  بشــــ
الصــــــادرة عن المؤتمر الدولي الثالي لتمويل التنمية، التي تشــــــجل جزءا ال يتجزأ من خطة التنمية المســــــتدامة 

، وتدعم ها وتكمل ها وتســــــــاعد على تو ــــــــيل ســــــــيا  غاياتها المتصــــــــلة بوســــــــاألل التنفدذ من خ ل  2030 لعا 
ــات وإجراءات عملية ــياسـ ــدي لتحدي التمويل وتهدئة بدئة مؤاتية سـ ــي القوي بالتصـ ــياسـ ، وتعدد تأكدد االلتزا  السـ

 على جميه المستويات لتحقدق التنمية المستدامة، بروٍح من الشراكة والتضامن على الصعدد العالمي،
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ى أن ودخوله حدز النفاذ باكرا، وإذ تشــــــــــــجه جميه أألراف االتفا  عل  ( 1) اتفا  باري   وإذ يعتد يأكتد 
ــأن تغدر المناخ ــجو    ( 2) تنفذ  تنفدذا تاما، وأألراَف اتفاقية األمم المتحدة ااألارية بشـــــــــــ التي لم توِدع بعد  ـــــــــــ

 تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، على أن تقو  بذلك حسب االقتضاء وفي أقرب وقإ،

بشــــــــــأن تســــــــــخدر العلم  2019كانون األول/ديســــــــــمبر  19المؤرخ  74/229إلى قرارها  وإذ يشةةةةةةتط 
 ،( 3) والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية، وقرارتها السابقة المتخذة في هذا المو وع

  2021تموز/يوليه   22المؤرخ   2021/29بقرار المجل  االقتصــــــــــادي واالجتماعي    وإذ يحيت عجما 
،  ( 4) بشــــــأن تســــــخدر العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية، وقراراته الســــــابقة المتخذة في هذا المو ــــــوع

تســــخدر التكنولوجيات ، بشــــأن  2021تموز/يوليه   22المؤرخ   2021/30تحيط علما أيضــــا بقرار المجل    وإذ
 ،2021/30ألغراض التنمية المستدامة  المفتوحة المصدر

بشــــــــــأن أ ر التغدر التكنولوجي  2021آب/أغســــــــــط     17المؤرخ  75/316إلى قرارها   وإذ يشةةةةةةةتط 
 السريه على تحقدق أهداف وغايات التنمية المستدامة،

، وغدرها من النتاألج ذات الصــــلة  ( 5) إلى القمة العالمية لمجتمه المعلومات ونتاألجها  وإذ يشةةتط أيضةةا 
 المتفق علدها على الصعدد الحجومي الدولي،

بتقارير اللجنة المعنية بتســـــــــــخدر العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية عن دوراتها من وإذ يحيت عجما   
 ،( 6) الرابعة عشرة إلى الرابعة والعشرين

 ،( 7) بتقرير األمدن العا  وإذ يحيت عجما أيضا 

المتحدة  بالعمل الذي يضـطله به مجل  الرسسـاء التنفدذيدن في منمومة األمم  وإذ يحيت عجما كذلك 
ــريه وتدرة  ــأن النهوض باالبتكار من أجل تســ ــئة وبشــ ــأن أ ر التكنولوجيات الجديدة والناشــ ــدق بشــ المعني بالتنســ

 تحقدق أهداف التنمية المستدامة،

بأن العلم والتكنولوجيا واالبتكار، بما في ذلك التكنولوجيات الســــــــــليمة بدئيا وتكنولوجيات   وإذ يسةةةةةةجي 
مة في السعي إلى تحقدق التنمية المستدامة، وهي إحد  الوساألل الرأليسية لتنفدذ المعلومات واالتصاالت، حاس

_________________ 
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 (2) United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
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وأهـداف التنميـة المســــــــــــــتـدامـة    2030النتـاألج اانمـاأليـة المتفق علدهـا بدن الحجومـات، بمـا في ذلـك خطـة عـا   
 المنبثقة عنها،

جــال العلم يحــدد م  2019لعــا   تقرير التنميــة المســــــــــــــتــدامــة على الصــــــــــــــعدــد العــالمي  أن    وإذ يالحظ 
ــريه التقد  المحرز في تحقدق  ل من أجل تســــ ــية إلى التحو  ــفه أحد العوامل المفضــــ والتكنولوجيا واالبتكار بو ــــ
ــلة بدن األهداف   ــجلة المفا ــــ ــتراتيجي يمجن أن يحل  مشــــ ــر  على نحو اســــ ــتدامة، وأن نشــــ أهداف التنمية المســــ

كنولوجيا إلى البلدان النامية وفق شروط متفق علدها  والغايات والتقلدل منها إلى أدنى حد، وإذ تسل م بأن نقل الت 
 والتعجدل به،  2030سيجون حاسما في النهوض بتنفدذ خطة عا  

بتقرير فريق األمدن العا  الرفيه المســـــــــــــتو  المعني بالتعاون الرقمي الصـــــــــــــادر في   وإذ يحيت عجما 
  2020لعا  الصــــــــــادر في أيار/مايو  المعنون ”عصــــــــــر الترابط الرقمي“، وتقرير األمدن ا  2019 حزيران/يونيه

ــأن التعاون  ــتو  بشــــ ــياية الرفيعة المســــ ــة الموا ــــ المعنون ”خريطة ألريق من أجل التعاون الرقمي“، والمناقشــــ
  نيســــــان/  27الرقمي واالتصــــــال االكتروني التي عقدها رألي  الدورة الخامســــــة والســــــلعدن للجماية العامة في  

 ملعوث األمدن العا  المعني بالتكنولوجيا،، وكذلك إنشاء مجتب 2021 أبريل

على أن مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار تؤدي دورا رأليسـيا في التعجدل بخطى التنوع    وإذ يشةدد 
والتحول االقتصــــــــاديدن، وتحســــــــدن اانتاجية والقدرة التنافســــــــية، وتمجدن المشــــــــاركة الكاملة للبلدان النامية في  

 االقتصاد العالمي،

أن من العوامل القوية التي تحفز النمو االقتصـادي والتنمية المسـتدامة اسـتحداث   يؤكد من  ديدوإذ   
وتطوير ونشــــــــــر مبتكرات وتكنولوجيات جديدة وما يرتلط بها من دراية فنية، بما في ذلك نقل التكنولوجيا وفق  

 شروط متفق علدها،  

ــا ه  وإذ يشةةةةةةدد  األلة من أجل التعجدل بالتقد  نحو على أن التغدر التكنولوجي الســـــــــريه يحمل فر ـــــــ
تحقدق أهداف التنمية المســــتدامة، ويطرح في الوقإ نفســــه تحديات جديدة، بما في ذلك اســــتمرار االنقســــامات  

 داخل البلدان وفيما بدنها،  

( أدت إلى تســــارع وتدرة التغدر التكنولوجي، 19-أن جاألحة مرض فدروس كورونا )كوفدد وإذ يالحظ 
د أدوات رقمية في العديد من مجاالت الحياة، شـملإ العمل والترفيه على السـواء، مما جلب  فقد عجلإ باعتما

فر ـا جديدة، من قبدل اعتماد أدوات رقمية للعمل عن ب عد وتسـريه الرقمنة في البلدان النامية، وإذ تؤكد كذلك 
المسـاواة القاألمة بدن البلدان  في الوقإ نفسـه أن هذا النوع من التغدر التكنولوجي السـريه، في سـيا  أوجه عد 

المتقدمة النمو والبلدان النامية فيما يتعلق بالبنى التحتية الرقمية وإمجانية الو ـــــول إلى التكنولوجيات الرقمية، 
ينطوي على خطر ترســـــيج الفجوات الرقمية ومفاقمتها، وإذ تقر كذلك بأهمية االســـــتثمار في العلم والتكنولوجيا 

بعد الجاألحة، وإذ تؤكد من جديد أن الحقو  نفســــها التي  را رأليســــيا في خطط التعافيواالبتكار بو ــــفه عنصــــ 
تحمى بالحماية على اانترنإ أيضــــــــــــا، وإذ تشــــــــــــدد على أن  يتمته بها الناس خارج نطا  اانترنإ يجب أن

ــهم فقط في تحقدق التنمية المســـ  ــريه ينلغي اعتلار  عام  ال يسـ ــر  التكي ف مه التغدر التكنولوجي السـ تدامة ونشـ
وفيما يتعلق أيضًا بإعمال جميه حقو  اانسان والحريات األساسية،   تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، بل

وإذ تشـــــــــدر في هذا الصـــــــــدد إلى الملادرات المتعددة األألراف والملادرات ااقليمية الرامية إلى تعزيز االزدهار 
ميه في االقتصـــــــاد الرقمي برمته، بما في ذلك إنشـــــــاء  االجتماعي عن ألريق المشـــــــاركة والنمو الشـــــــاملدن للج

 ،2020منممة التعاون الرقمي في عا  
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بـأن التكنولوجيـات الجـديـدة تزيـد الطلـب على المهـارات والكفـاءات الرقميـة، وأن البلـدان   وإذ يسةةةةةةةةةجي 
ــاعا في ــو  العمل واتســ ــلاب الذين يدخلون ســ ــهد ارتفاعا في أعداد الشــ ــه تشــ الفجوة بدن  النامية في الوقإ نفســ

معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم وبدن ما يطلله أ ــــــحاب العمل، وإذ تعرب عن القلق من أن حصــــــة النســــــاء في  
ــيما في البلدان  ــة، وال ســــ ــاالت ال تزال منخفضــــ ــة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصــــ ــصــــ المهن المتخصــــ

 النامية،

جاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار عوامل بأن التعليم والتدريب وبناء القدرات في م  وإذ يسةةةجي أيضةةةا 
 نف  الوقإ، يمجن أن توفر مهارات جديدة وأن تتيل بالتالي تعزيز فرص العمالة وتلبية احتياجات السو  في

بالمجتمه الدولي وجميه أ حاب المصلحة دعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية لتوفدر   وإذ يهتب 
ــلاب  فرص تعليم وبحي في مجاالت ا ــيات للجميه، بمن في ذلك الشـــــــــ ــة والريا ـــــــــ لعلم والتكنولوجيا والهندســـــــــ

 والنساء، وال سيما في مجال التكنولوجيات الناشئة، ولتوفدر ظروف عمل مناسلة من أجل منه هجرة األدمغة،

بأن االبتكار، من قبدل االبتكار المنا ــر لمصــالل الفقراء والشــامل للجميه والمعتِمد على  وإذ يسةةجي 
ــاكـل، ال يحمى على اـلدوا  ال جهود الشــــــــــــــعبـية وذـلك المتعلق ـبالجـاـنب االجتمـاعي، واـلذي يراد ـبه حـل  المشــــــــــــ

 األسوا ، برعاية

بأهمية اســـتخدا  العلم والتكنولوجيا واالبتكار بطريقة تراعي األو ـــاع واالحتياجات   وإذ يسةةجي أيضةةا 
 الوألنية والمحلية، 

خصــــو ــــدتها، وال ســــيما بالنســــلة للبلدان النامية في ســــيا   بأهمية حماية البيانات و   وإذ يسةةةجي كذلك 
 تسخدر العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، خصو ا فيما يتعلق باعتماد التكنولوجيات الجديدة،

الصــــــــادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة    2021بتقرير التكنولوجيا واالبتكار لعا    وإذ يحيت عجما 
ية أن تؤدي التكنولوجيات الراألدة إلى توســــــــــــيه أوجه عد  المســــــــــــاواة القاألمة وإيجاد والتنمية، الذي يدرس إمجان 

الصــــــادر عن مؤتمر األمم المتحدة   2021بتقرير االقتصــــــاد الرقمي لعا  أوجه جديدة، وإذ تحيط علما أيضــــــا 
 التنمية،للتجارة والتنمية، الذي يدرس دور التدفقات المتزايدة للبيانات عبر الحدود ودورها في تحقدق 

بأن تحقدق المسـاواة بدن الجنسـدن وتمجدن النسـاء والفتيات سـوف يسـهم إسـهاما حاسـما في  وإذ يسةجي 
ــتفادة   ــا بضــــــرورة كفالة اســــ ــلم أيضــــ ــتدامة، وإذ تســــ إحراز التقد  نحو تحقدق جميه أهداف وغايات التنمية المســــ

في هذا المجال بصـــورة كاملة وعلى قد   النســـاء من كل األعمار من العلم والتكنولوجيا واالبتكار ومشـــاركتهن  
المســــاواة مه الرجال، وبضــــرورة توجيه اســــتراتيجيات العلم والتكنولوجيا واالبتكار بحدي تســــتهدف تمجدن المرأة  

 وتتصد  ألوجه عد  المساواة التي تواجهها، بما فدها الفجوة الرقمية بدن الجنسدن،

ــتنتاجات المتفق علدها التي  وإذ يشةةةةةةةتط  ــه المرأة في دورتها الحادية  إلى االســـــــــ اعتمدتها لجنة و ـــــــــ
بشأن تمجدن المرأة اقتصاديا في عالم العمل اآلخذ في التغدر، والتي سلطإ الضوء في جملة أمور    ( 8) والستدن

أخر  على الحاجة إلى إدارة التغددر التكنولوجي والرقمي لتمجدن المرأة اقتصـــــــــاديا ألغراض منها بوجه خاص  
جيا ألغراض ملاشـــــرة األعمال الحرة  تعزيز قدرات البلدان النامية بغية تمجدن المرأة من تســـــخدر العلم والتكنولو 

ــادي في عـالم العمـل اآلخـذ في التغدر، ودعم اســــــــــــــتفـادة المرأة، في مختل  مراحـل   وتحقدق التمجدن االقتصــــــــــــ
حياتها، من الوســاألل الكفدلة بتطوير مهاراتها وتمجدنها من الحصــول على العمل ال ألق في المجاالت الجديدة  

_________________ 
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التعليم والتدريب المتاحة لها في مجاالت منها العلو  والتكنولوجيا والناشـــــــــئة، من خ ل توســـــــــيه نطا  فرص 
والهندســة والريا ــيات، وتكنولوجيا المعلومات واالتصــاالت، واالما  بالعلو  الرقمية، وتعزيز مشــاركة النســاء، 
تها  وكذلك الفتيات حســـلما يجون مناســـلا، بو ـــفهن مســـتخدمات لهذ  التكنولوجيا ومســـاهمات في إنتاج محتويا

 وموظفات وراألدات ل عمال في قطاعاتها ومبدعات وقاألدات في هذا المضمار،

من أن العـدـيد من البـلدان الـنامـية ال يزال يواجـه تحـدـيات خطدرة في بـناء قـدراـته    وإذ يعطب عن قجقهةا 
ــات ــدرة على الحصــــــــــــــول على تكنولوجيـ ــار، ويفتقر إلى القـ ــا واالبتكـ ــاالت العلم والتكنولوجيـ ــة في مجـ  الوألنيـ
المعلومات واالتصــــاالت بأســــعار معقولة، وأن اآلمال المعقودة على العلم والتكنولوجيا واالبتكار لم تتحقق بعد 

 بالنسلة إلى الفقراء،

بما تضـــــــــطله به مختبرات األمم المتحدة ل بتكار التكنولوجي من جهود مع البقديط    وإذ يحيت عجما 
 ،2030 لتيسدر وتحفدز االبتكار ألغراض تنفدذ خطة عا 

ــتر  مه البلدان النامية في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار،   وإذ يسةةةةةجي  بأن التعاون والعمل المشــــــ
إ ــــــافة إلى االســــــتثمار األجنبي الملاشــــــر في هذ  البلدان والملادالت التجارية معها وفيما بدنها، فضــــــ  عن 

على االســـــــتفادة من أوجه التقد  التكنولوجي، الدعم الدولي، أمور أســـــــاســـــــية في النهوض بقدرة البلدان النامية 
وإنتاج المعارف العلمية والتكنولوجية واالبتكارية واالعتناء بها وتحصـــــــــــــدلها واســـــــــــــتيعابها واختيار ال ألق منها 

 وتكديفها واالنتفاع بها،

ــطتها في ميادين العلم والتكنولوجيا    وإذ يسةةةةةجي أيضةةةةةا  ــات البلدان النامية وأنشــــــ ــياســــــ بأهمية دعم ســــــ
البتكـار من خ ل التعـاون بدن الشــــــــــــــمـال والجنوب وفيمـا بدن بلـدان الجنوب والتعـاون الث  ي في مجـاالت  وا

 تقديم المساعدة المالية والتقنية، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا بموجب شروط متفق علدها،

بتكار، وخصــو ــا  بالحاجة إلى حشــد وتكثيف التمويل الموجه للعلم والتكنولوجيا واال  وإذ يسةجي كذلك 
 في البلدان النامية، دعمًا ألهداف التنمية المستدامة،

بالزيادة في المســـــــاعدة اانماألية الرســـــــمية التي تســـــــتهدف تطوير القدرات في مجال العلم  وإذ يطحب 
والتكنولوجيا واالبتكار في البلدان النامية في العقدين الما ــــــــددن، وإن ظل يســــــــاورها القلق من أن المســــــــاعدة 

ــة للقدرات في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار والموجهة إلى أقل البلدان نموا ا ــمية المخصـــــصـــ انماألية الرســـ
والبلدان النامية غدر الســــــاحلية والدول الجزرية الصــــــغدرة النامية والبلدان األفريفية ظلإ في نف  المســــــتويات  

 تقريلا ألوال العقد الما ي،

المحوري الذي تقو  به اللجنة المعنية بتســخدر العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية،  بالدور وإذ يسةةجي  
بو ـــفها جهة التنســـدق التابعة ل مم المتحدة فيما يتعلق بشـــؤون تســـخدر العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض  

في ذلــك   بتكــار، بمــاالتنميــة المســــــــــــــتــدامــة، في مجــال تحلدــل الكيايــة التي يمجن بهــا للعلم والتكنولوجيــا واال
، من خ ل العمل كمحفل  2030 تكنولوجيات المعلومات واالتصــــــاالت، أن تكون عنا ــــــر تمجدن لخطة عا 

للتخطيط االستراتيجي، وتلادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، وتوفدر نمرة استشرافية حول االتجاهات  
أليســـية من االقتصـــاد والبدئة والمجتمه، فضـــً  عن توجيه  الحدوية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار في المجاالت الر 
بة،  االهتما  إلى أنواع التكنولوجيا الناشئة والمخرِ 
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 رورة تعزيز برامج العلم والتكنولوجيا واالبتكار التابعة للكيانات المعنية في منمومة وإذ يعتد يأكتد   
ــد  ــدد إلى والية آلية تيسـ ــدر في هذا الصـ ــخدر العلم والتكنولوجيا األمم المتحدة، وإذ تشـ ر التكنولوجيا المعنية بتسـ

واالبتكار ألغراض تحقدق أهداف التنمية المستدامة التي تقتضي منها تعزيز التنسدق واالتسا  والتعاون داخل  
 منمومة األمم المتحدة،

 ية،بضرورة تقوية التعاون والتلادل بدن وا عي السياسات واألوساط العلمية والتكنولوجوإذ يسجي  

ــلحة   وإذ يطحب  ــحاب المصــ ــادس من المنتديات المتعددة أ ــ ــنوي األول إلى الســ بانعقاد المنتد  الســ
المعنية بتســخدر العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية المســتدامة، وإذ ت ح  مه التقدير العمل  

ة المعني بتســــخدر العلم والتكنولوجيا الجاري الذي يضــــطله به فريق العمل المشــــتر  بدن وكاالت األمم المتحد
واالبتكار ألغراض أهداف التنمية المســـــــــتدامة، بما في ذلك البرنامج التجريبي العالمي بشـــــــــأن تســـــــــخدر العلم 
والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض إعداد خراألط الطريق المتعلقة بأهداف التنمية المســــــتدامة، وإذ ت ح  التوســــــه 

بو ـفها تشـمل العنا ـر الث  ة آللية تيسـدر التكنولوجيا،  2030لكتروني لعا  في تشـغدل منصـة التوا ـل اا
 ،2030والتي يمجن أن تساعد على النهوض بخطة عا  

ــاعدة الدول  وإذ يالحظ  ــتمرة التي تبذلها المنممة العالمية للملكية الفكرية من أجل مســــــ الجهود المســــــ
دئة نمم إيجولوجية وألنية تشــجه االبتكار واابداع وتدعم األعضــاء في و ــه اســتراتيجيات للملكية الفكرية وته

 تدفق المعارف والخبرات التقنية،

ما تبذله اللجان االقتصادية ااقليمية من جهود وما تقدمه من مساهمات في الوقإ    وإذ يالحظ أيضا 
 الراهن فيما يتعلق بتسخدر العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية المستدامة،

، وكـذلـك خطــة عملــه العشــــــــــــــريـة، 2063إلى أهميــة دعم خطــة االتحــاد األفريقي لعــا   وإذ يشةةةةةةةةةتط   
ل اجتماعي واقتصـــــــادي إيجابي في أفريفيا في غضـــــــون  باعتلارهما يشـــــــج ن إألارا اســـــــتراتيجيا لضـــــــمان تحو 

ــدن القادمة، ودعم برنامجه القاري المجرس في قرارات الجماية العامة المتعلقة ب  ــنوات الخمســـــــــ ــراكة  الســـــــــ الشـــــــــ
الجديدة من أجل تنمية أفريفيا والملادرات ااقليمية، وإذ ت ح  في هذا السيا  إع ن شر  الشيج الذي اعتمد  

والذي ينص على التعهد بالعمل على تهدئة مجتمه واقتصـاد    2019االتحاد األفريقي في تشـرين األول/أكتوبر 
ل تحســــــــــــــدن نوطـية حـياة المواألندن األفريقددن، وكـذـلك رقمددن متكـاملدن وشــــــــــــــاملدن للجميه في أفريفـيا بمـا يتي 
 التي و عها االتحاد األفريقي، 2024استراتيجية العلو  والتكنولوجيا واالبتكار ألفريفيا لعا   

ــليم بأن كرامة اانســــــــان   خل التعهد بعد  تر  أي أحد   وإذ يبطر يأكتد  الركب، وإذ تعدد تأكدد التســــــ
األهداف والغايات وقد تحققإ لجميه األمم والشـــــــعوب ولجميه شـــــــراألل  أمر أســـــــاســـــــي، واألمل في أن تشـــــــهد 

 المجتمه، وإذ تعدد االلتزا  بأن يجون المسعى هو الو ول أوال إلى أشد الناس تخلفا عن الركب،

( على  ـــــــحة  19-الوقه الســـــــلبي الحاد لجاألحة مرض فدروس كورونا )كوفدد  وإذ يالحظ  قجق  الغ 
ألحقته   اانســـــــان وســـــــ مته ورفاهدته وما تعر ـــــــإ له المجتمعات واالقتصـــــــادات من اخت الت شـــــــديدة، وما

الجاألحة من دمار بحياة الناس وســــبل طيشــــهم، وأن أشــــد الفئات فقرا و ــــعفا هي األكثر تضــــررا من آ ارها، 
ــه تؤكد م وإذ ــتدامة عن ألريق و ــ ــحيل لتحقدق أهداف التنمية المســ ــار الصــ ن جديد الطموح للعودة إلى المســ

  2030وتنفدذ اسـتراتيجيات للتعافي تتسـم باالسـتدامة والشـمول من أجل التعجدل بالتقد   ـوب تنفدذ خطة عا  
ل وبناء القدرة على تنفدذا كام  والمســـــاعدة على الحد من مخاألر الصـــــدمات واألزمات والجواألل في المســـــتقب 

الصــــمود في وجهها، بســــبل من بدنها تعزيز النمم الصــــحية وتوفدر التغطية الصــــحية الشــــاملة، وإذ تســــلم بأن 
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حصـــول الجميه على نحو منصـــ  وفي الوقإ المناســـب على اللقاحات ووســـاألل الع ج والتشـــخيص المتعلقة 
هو جزء  ــــــــــميم من التدابدر العالمية المتَخذة  التي تكون مأمونة وجددة وفعالة وميســــــــــورة التكلفة 19-بجوفدد

 على أساس الوحدة والتضامن والتعاون المتعدد األألراف المتجدد والمبدأ القا ي بأال يتر  أحد خل  الركب،

ــادرة عن المؤتمر   يعتد يأكتد اتلبزامات - 1  التي تعهدت بها في خطة عمل أدي  أبابا الصـــــــــــ
والتي تشــــــــــــــمـل، في جمـلة أمور، العلم والتكنولوجـيا واالبتكـار، بو ــــــــــــــفهـا من    ( 9) اـلدولي الـثاـلي لتموـيل التنمـية

 مجاالت العمل الهامة لتحقدق التنمية المستدامة؛

بموا ـلة تشـجيه اسـتخدا  العلم والتكنولوجيا واالبتكار في تيسـدر   البزامها  يعتد أيضةا يأكتد - 2 
ود القضـــــــــــــــاء على الفقر؛ وتحقدق األمن الغـذاألي الجهود المبـذولـة لمواجهـة التحـديـات العـالميـة، من قبدـل جه

والتغـذـية؛ وزـيادة اانـتاجـية الزراطـية؛ وتعزيز إمجـانـية حصــــــــــــــول الجميه بتكلفـة ميســــــــــــــورة على خـدمـات الطـاقة  
 الحديثة المو وقة والمستدامة؛ ومجافحة األمراض؛ وتحسدن التعليم؛ وحماية البدئة والتصدي لتغدر المناخ؛

باألعمال المتفق علدها بدن أقل البلدان نموا والشـركاء في التنمية  البزامهايعتد كذلك يأكتد   - 3 
ــالل   53و   52في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار، على النحو المبدن في الفقرتدن   من برنامج العمل لصـــــــــــ

البلــدان   ، وتتطله إلى مؤتمر األمم المتحــدة الخــام  المعني بــأقــل( 10) 2020-2011أقــل البلــدان نموا للعقــد  
 ؛2022كانون الثاني/يناير  27إلى  23نموا، المقرر عقد  في الدوحة، قطر، في الفترة من 

ــلحة  يالحظ  - 4  ــحاب المصــ ــاركة النشــــطة من جانب أ ــ الدور المحوري للحجومات، مه المشــ
مؤاتية   من القطاع الخاص والمجتمه المدني واألوســــاط األكاديمية والمؤســــســــات اللحثية، في تهدئة ودعم بدئة

على جميه المســــــــــــــتوـيات، بمـا في ذـلك األألر التنميمـية واادارـية المواتـية، وفقـا ل ولوـيات الوألنـية، من أجل  
سـيما  تعزيز العلم واالبتكار وملاشـرة األعمال الحرة ونشـر المعارف والتكنولوجيات وفق شـروط متفق علدها، ال

توســــــطة، ع وة على التنويه الصــــــناعي والفيمة  بالنســــــلة إلى المؤســــــســــــات المتنا ية الصــــــغر والصــــــغدرة والم
 األساسية؛ المضافة للسله

غنى  على  رورة اعتماد استراتيجيات للعلم والتكنولوجيا واالبتكار تكون عنا ر اليشدد   - 5 
عنها في الخطط واالســتراتيجيات الوألنية للتنمية المســتدامة، وتســاعد على تعزيز تلادل المعارف وفق شــروط  

ــيات والنهوض بالتعليم  متفق علده ــة والريا ـ ــتثمار في تدري  العلم والتكنولوجيا والهندسـ ا والتعاون وزيادة االسـ
 والتدريب التقني والمهني والتعليم العالي؛

بأهمية ســـــــد  الفجوة في القدرات على  ـــــــعدد البلدان والقطاعات وشـــــــراألل المجتمه يسةةةةجي   - 6 
ــة والفقراء، بدنها حتى تتمجن كافة فئات المجتمه،  وفيما ــاع هشــ ــيما األشــــخاص الذين يوجدون في أو ــ وال ســ

 من التكي ف مه التغدرات التكنولوجية واالستفادة منها؛

ــتثمار الخاص وملاشـــرة األعمال   أيضةةا يسةةجي - 7  بأهمية تهدئة بدئة مؤاتية تجتذب وتدعم االسـ
ــم بالكفاءة والم ءمة  الحرة والمســـــــــؤولية االجتماطية للشـــــــــركات، بما يشـــــــــمل تهدئة إألار للملكية ال فكرية يتســـــــ

 والتوازن والفعالية، والتشجيه، في الوقإ نفسه، على و ول البلدان النامية إلى العلم والتكنولوجيا واالبتكار؛

_________________ 

 ، المرفق.69/313القرار  (9) 
(،  A/CONF.219/7)  2011أيــار/مــايو    13-9اســــــــــــــطنبول، تركيــا،  تقرير مؤتمر األمم المتحــدة الرابه المعني بــأقــل البلــدان نموا،   (10) 

 الفصل الثاني.

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/CONF.219/7
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الـدول األعضـــــــــــــــاء على تعزيز ودعم االســــــــــــــتثمـار في مجـال اللحـي والتطوير   يشةةةةةةةةةجع - 8 
مشـــــــاركة قطاع األعمال التجارية والقطاع المالي في  يتعلق بالتكنولوجيات الســـــــليمة بدئيا وعلى تشـــــــجيه  فيما

 تطوير تلك التكنولوجيات، وتدعو المجتمه الدولي إلى دعم تلك الجهود؛

ــتعداد للفرص والتحديات يشةةةةجع  - 9  ــايا إلى االســـ ــلحة على الفيا ، ســـ ــحاب المصـــ جميه أ ـــ
ــتقبلية التي يطرحها التغدر التكنولوجي، بما في ذلك الثورة ــناطية الرابعة، في جملة أمور،   القاألمة والمســــــ الصــــــ

باســتكشــاف الســبل والوســاألل الرامية إلى إجراء تقديم تكنولوجي شــامل على الصــعد الوألني وااقليمي والدولي 
وعمليات اســتشــراف للمســتقبل بشــأن أنواع التكنولوجيا القاألمة والجديدة والناشــئة للمســاعدة على تقديم إمجاناتها  

 قد يترتب علدها من آ ار سلبية ومخاألر؛اانماألية والتخايف مما 

إلى آلية تيســـــــــــدر التكنولوجيا واللجنة المعنية بتســـــــــــخدر العلم والتكنولوجيا ألغراض    يطجب - 10 
ــقة وفي إألار والية كل   التنمية، من خ ل المجل  االقتصـــــادي واالجتماعي، أن توا ـــــ  النمر بطريقة منســـ

ــتخدا  مواردهما الحالية، في أ   ــريعة والتكنولوجيات الراألدة على تحقدق منهما وباســــ ر التغدرات التكنولوجية الســــ
ــياســـــي الرفيه   ــتدامة، وأن تواألما هذا المســـــعى مه أعمال دورة متابعة المنتد  الســـ أهداف وغايات التنمية المســـ
ـية  المســــــــــــــتو  المعني ـبالتنمـية المســـــــــــــــتدامـة بغـية دعم الجهود التي تـبذلهـا البـلدان كـافـة نحو بلو  أهـداف التنم
ــلحة والمنممات والملادرات   ــاحلة المصــ ــاألر الجهات  ــ ــراكات مه ســ ــاألل منها إقامة شــ ــتدامة، وذلك بوســ المســ
والمنتديات المعنية، من قبدل شـــــــــراكة في العمل بشـــــــــأن تســـــــــخدر العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض إعداد 

ــتدامة وتعميم المعرفة بالت  طورات التكنولوجية ونشــــــــــــر أفضــــــــــــل  خراألط الطريق المتعلقة بأهداف التنمية المســــــــــ
 الغاية؛ الممارسات تيسدرا للتعاون من أجل تحقدق هذ 

الدول األعضــــاء، منفردة ومجتمعة، على أن تقد  الدعم للســــياســــات التي تزيد من   يشةةةجع - 11 
مويل تعميم الخدمات المالية، بما في ذلك باالســـتفادة من التكنولوجيا المالية، بهدف تعمدق وتنويه مصـــادر الت 

ــاهم في تحقدق أهداف  ــرة الموجهة نحو مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار التي تســــــــ ــتثمارات الملاشــــــــ واالســــــــ
 ؛( 11) المستدامة التنمية

الدول األعضــــــــــــاء على تعزيز قدرات االبتكار المحلية ألغراض التنمية   يشةةةةةةةةجع أيضةةةةةةةةا - 12 
االقتصــــادية الشــــاملة للجميه والمســــتدامة عن ألريق الجمه بدن المعارف العلمية والمهنية والهندســــية المحلية،  
وتعبئة الموارد من مصــــــــــــادر متعددة، وتحســــــــــــدن تكنولوجيا المعلومات واالتصــــــــــــاالت، ودعم تطوير الهياكل 

 اسية؛األس

الدول األعضــــــاء على تشــــــجيه تعميم التكنولوجيا الرقمية واالما  بها وعلى   يشةةةةجع كذلك - 13 
النمر في إدماج الكفاءات الرقمية  ــــــــمن النما  التعليمي، مه التركدز بشــــــــجل خاص على تشــــــــجيه الفتيات 

الرقمي، والتخصـــــــــص في    وتعزيز تنمية المهارات والكفاءات الرقمية، بطر  من بدنها االســـــــــتثمار في التأهدل
التكنولوجيات الرقمية، والهياكل األســـــاســـــية الرقمية، والســـــياســـــات العامة، وتطوير المؤســـــســـــات، والتعاون بدن 

 أ حاب المصلحة المتعددين والتعاون الدولي؛

ــاء والفتـيات من العلم  يشةةةةةةةةةدد - 14  على أن ـتذلـدل العفـلات التي تحول دون اســــــــــــــتفـادة النســــــــــــ
كار على قد  المســـاواة مه الرجال أمر يتطلب األخذ بنهج منتمم وشـــامل ومتكامل ومســـتدا  والتكنولوجيا واالبت 

_________________ 

 .70/1انمر القرار  (11) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ومتعدد التخصـصـات ومتعدد القطاعات، وفي هذا الصـدد، تحي الدول األعضـاء على إدماج منمور جنسـاني 
ء والفتيات في  في التشـــريعات والســـياســـات والبرامج، وتشـــجه الجهود الرامية إلى توفدر الرعاية التوجدهية للنســـا

ــتلقاألهن فدهما، ودعم  ــيات وبحو ها واجتذابهن إلدهما واســــ مجالي دراســــــة العلم والتكنولوجيا والهندســــــة والريا ــــ
النساء في تسخدر العلم والتكنولوجيا لملاشرة األعمال الحرة وتحقدق التمجدن االقتصادي في عالم العمل اآلخذ  

 في التغدر؛

ــاء والفتيات في مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار، على أهمية مشــــــــــاركة ال  يشةةةةةةةدد - 15  نســــــــ
وتشــــــجه كذلك منمومة األمم المتحدة اانماألية على دعم الجهود الرامية إلى الحد من التفاوت الجنســــــاني في  

 تلك المجاالت، بالتعاون مه الدول األعضاء والمنممات الدولية المعنية بالتعاون في مجال اللحي؛

ــدر الحصــــــول على التكنولوجيا الســــــهلة المنال والمِعدَنة وتقاســــــمها، عن أهميالحظ  - 16  ية تيســــ
ــروط متفق علدها ومن خ ل تدخ ت أخر ، من أجل النهوض بعملية التنمية  ألريق نقل التكنولوجيا وفق شـــــــ

 تمجدنهم؛ التي تشمل منمور ااعاقة، وكفالة توفدر التسهد ت الخا ة باألشخاص ذوي ااعاقة وتعزيز

الدور الحاســـــم للعلم والتكنولوجيا واالبتكار في بناء القدرة على الصـــــمود في    يالحظ أيضةةةا - 17 
ومجـافحتهـا والتعـافي منهـا، بمـا في ذلـك في مجـال تطوير اللقـاحـات اآلمـنة والفعـاـلة    19-مواجهـة جـاألحـة كوفـدد

لم في هذا الصـــــدد  ـــــد الفدروس المســـــبب لهذا المرض بســـــرعة ملحوظة باســـــتخدا  تكنولوجيات راألدة، وتســـــ 
ــجل ركدزة  19-بأهمية ملادرات من قبدل مرفق كوفاك  اتاحة لقاحات كوفدد ــعدد العالمي، الذي يشـ على الصـ
، والذي تدعمه منممة الصــــــــــــحة العالمية 19-اللقاحات في إألار ملادرة تســــــــــــريه إتاحة أدوات مجافحة كوفدد
ي إلى تســــريه وتدرة اللحي عن وســــاألل االختلار والشــــركاء العالمدون، وســــاألر الملادرات ذات الصــــلة التي ترم

والع ج واللقاحات اآلمنة والفعالة لجميه البلدان وال يزال يســـــــاورها القلق، مه ذلك، إزاء اســـــــتمرار الحاجة إلى 
توســيه إمجانية الحصــول المنصــ  على وســاألل التشــخيص والع ج واللقاحات وســاألر التكنولوجيات المتصــلة  

وتهدب في هذا الصــــدد بالدول األعضــــاء واألمم المتحدة ومؤســــســــات   19-ألحة كوفددبالصــــحة في مواجهة جا
القطاع الخاص وغدرها من الجهات  ـــاحلة المصـــلحة المعنية أن توا ـــل اتخاذ وتنفدذ ودعم التدابدر الفعالة  
والبنى  لتعزيز التعاون والعمل على الصــعدد الدولي من أجل تدطيم النمم الصــحية والتغطية الصــحية الشــاملة  

التحتية الصـــــــحية والنهوض بزيادة فرص الحصـــــــول على األدوية المأمونة والفعالة والميســـــــورة التكلفة والعالية 
فدها األدوية الجنيســة واللقاحات ووســاألل التشــخيص وغدرها من التكنولوجيات المتصــلة بالصــحة،   الجودة، بما

لجوانب المتصــــــــــــلة بالتجارة من حقو  الملكية الفكرية وإذ تؤكد مجددا اتفا  منممة التجارة العالمية المتعلق با
الصـادر عن منممة التجارة العالمية بشـأن  2001بصـيغته المعدلة، وإذ تؤكد مجددا أيضـا إع ن الدوحة لعا  

ــحة العامة، الذي يقر بأن حقو    ــلة بالتجارة من حقو  الملكية الفكرية وبالصـ االتفا  المتعلق بالجوانب المتصـ
كرية ينلغي تفسـدرها وإعمالها بطريقة تدعم حق الدول األعضـاء في حماية الصـحة العامة، وال سـيما الملكية الف

تعزيز فرص حصــــــــــــــول الجميه على األدوـية، وي ح  الحـاجـة إلى توفدر حوافز م ألمـة في تطوير المنتجـات 
 الصحية الجديدة؛

ــانـــات لـــدعم قيـــاس    يشةةةةةةةةةجع - 18  ــادة توافر البيـ ــار الوألنيـــة  الجهود الراميـــة إلى زيـ نمم االبتكـ
مؤشـــــــــر االبتكار العالمي المعمول به حاليا( واللحوث التجريبية في مجال االبتكار والتطوير لمســـــــــاعدة  )مثل

وا ـــــــعي الســـــــياســـــــات في تصـــــــميم اســـــــتراتيجيات االبتكار وتنفدذها من أجل قياس أ ر التكنولوجيات الرقمية 
 ألغراض التنمية المستدامة؛
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تســـــــخدر التكنولوجيا على نحو فعال من أجل ســـــــد الفجوات الرقمية على  ـــــــرورة    يشةةةةدد - 19 
 داخل البلدان وبدن البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛

ــتخدا  البيانات  يشةةةةجع - 20  تعزيز دعم بناء القدرات المقد   إلى البلدان النامية، بغية إتاحة اســــ
نفة، وتشــــجه أيضــــا التعاوَن الدولي، بوســــاألل منها تقديم  العالية الجودة والحســــنة التوقدإ والمو و  بها والمصــــ 

 الدعم التقني والمالي، بهدف تقوية قدرات النمم ااحصاألية الوألنية؛

الترتدلات القاألمة والمضــــي في الترويج لمشــــاريه مشــــتركة في مجال اللحي  أيضةةةا   يشةةةجع - 21 
عد الدولي وااقليمي ودون ااقليمي واأل قاليمي وتضـــــم أ ـــــحاب مصـــــلحة متعددين،  والتطوير ت نفذ على الصـــــ 

ولبرامج تــدريبيــة وأشــــــــــــــجــال تعــاون بدن الجــامعــات حدثمــا أمجن، وذلــك بتعبئــة موارد العلم وتطوير اللحوث  
 ومرافقهما ومعداتهما؛

بالدول األعضـاء ومنمومة األمم المتحدة اانماألية أن توا ـل اتخاذ تدابدر لتحسـدن   يهتب - 22 
المهندســـــــــــدن من البلدان النامية في المشـــــــــــاريه التعاونية الدولية لللحوث والعلم مســـــــــــتو  مشـــــــــــاركة العلماء و 

والتكنولوجيا واالبتكار وتنفدَذ تلك التدابدر ودعمها، وتشــــجه أ ــــحاب المصــــلحة اآلخرين، حســــب االقتضــــاء،  
 على الفيا  بذلك؛

تعزيز دعمها  بالدول األعضـــاء ومنمومة األمم المتحدة اانماألية أن توا ـــل  يهتب أيضةةا - 23 
لمختل  الشــــــــــــــراكــات المتعلقــة بــالعلم والتكنولوجيــا واالبتكــار القــاألمــة مه البلــدان النــاميــة في التعليم االبتــداألي 
والثانوي والعالي وفي التعليم المهني والتعليم المســــــــــــتمر؛ وللفرص التجارية المتاحة للقطاع الخاص؛ وللهياكل 

وللمشـورة المقدمة للبلدان النامية في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار،  األسـاسـية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار؛  
 وتشجه أ حاب المصلحة اآلخرين، حسب االقتضاء، على الفيا  بذلك؛

إلى اللجنة المعنية بتســخدر العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية أن ت وا ــل مســاعدة يطجب   - 24 
ة التنســدق على نطا  المنمومة في متابعة نتاألج القمة العالمية المجل  االقتصــادي واالجتماعي، بو ــفه جه

 لمجتمه المعلومات، وأن توا ل أنشطتها المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار؛

اللجنة المعنية بتسـخدر العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية على مناقشـة واسـتكشـاف  يشةجع  - 25 
ر المؤ ر، كوســـــــــدلة الجتذاب جهات جديدة من أ ـــــــــحاب المصـــــــــلحة  نماذج تمويل ابتكارية، مثل االســـــــــتثما

والمبتكرين ومصـادر رأس المال االسـتثماري ال ز  لمجاالت العلم والتكنولوجيا والهندسـة وايجاد حلول مسـتندة 
 إلى االبتكار، بالتعاون مه المنممات األخر ، حسب االقتضاء؛

ــركاء مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتن يشةةةةةةةجع  - 26  ــل، بالتعاون مه الشــــــــ مية على أن يوا ــــــــ
الصــلة، مثل المنممة العالمية للملكية الفكرية واالتحاد الدولي ل تصــاالت ومنممة األمم المتحدة للتربية   ذوي 

ــات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار  ــياســــ ــات للســــ ــتعرا ــــ والعلم والثقافة وجامعة األمم المتحدة، إجراء اســــ
لبلدان النامية، بناء على أللبها، على تحديد التدابدر ال زمة ادماج السياسات المتعلقة بالعلم بهدف مساعدة ا

والتكنولوجيا واالبتكار في اســــــــــــــتراتيجياتها اانماألية الوألنية وكفالة أن تكون داعمًة للخطط اانماألية الوألنية، 
ض ســـــــياســـــــات العلم والتكنولوجيا حســـــــب االقتضـــــــاء، وتحيط علما في هذا الصـــــــدد بااألار الجديد الســـــــتعرا

 واالبتكار الذي و عه مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية؛



A/RES/76/213  يسلتط العجي والببتولو يا واتنببار   طا  البتمية المسبدامة 
 

21-19274 11/12 

 

على أهمية تحسـدن التنسـدق واالتسـا  فيما بدن اآلليات القاألمة، بما فدها آلية تيسـدر    يشةدد - 27 
مددان العلو   عضــــــــاء فيالتكنولوجيا ووكاالت األمم المتحدة والمنممات الدولية في تقديم الدعم إلى الدول األ

 والتكنولوجيات واالبتكارات الموجهة  وب أولويات التنمية واحتياجاتها؛

ــدر التكنولوجيا   يدعو - 28  اللجنة المعنية بتســـــخدر العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية وآلية تيســـ
واالبتكار، وتدعو األمانة   إلى تعزيز أوجه التآزر وتحقدق التعا ـــــــــــــد في أعمالهما المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا

 العامة إلى تنسدق مواعدد اجتماعاتهما من أجل تفادي التداخل و مان االتسا  والتنسدق بدن الكياندن؛

فريق العمل المشـــــتر  بدن وكاالت األمم المتحدة المعني بتســـــخدر العلم  يواصةةةش يشةةةجيع - 29 
على موا ـــــلة تحســـــدن وتحديي مســـــحه ل نشـــــطة  والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية المســـــتدامة 

المتعلقـة ـبالعلم والتكنولوجـيا واالبتكـار في منمومـة األمم المتحـدة بهـدف توجـيه المزـيد من الجهود نحو التعـاون  
ــاء التي تعمل على النهوض باألألر الوألنية للعلم  ــقة لفاألدة الدول األعضـ ــياغة مشـــورة متسـ وبناء القدرات و ـ

، بســــــبل منها البرنامج التجريبي العالمي بشــــــأن تســــــخدر العلم 2030ار  ــــــمن خطة عا  والتكنولوجيا واالبتك
 والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض إعداد خراألط الطريق المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة؛

إلى تقـديم تبرعـات من أجـل توفدر الموارد من القطـاعدن العـا  والخـاص معـا   دعويهةا  يبطر - 30 
 الكامل لجميه عنا ر آلية تيسدر التكنولوجيا؛لدعم التفعدل  

في  المنممة العالمية للملكية الفكرية على موا لة الفيا  بأنشطة الدعم التقني، بمايشجع  - 31 
ــتراتيجيات وألنية للملكية الفكرية واالبتكار تتواء  مه  ــه وتنفدذ اســـــ ــميم وو ـــــ ــاعدة البلدان على تصـــــ ذلك مســـــ

 ة؛استراتيجياتها في مجال التنمي 

بتفعدـل بنـك التكنولوجيـا ألقـل البلـدان نموا، وتهدـب بـالـدول األعضــــــــــــــاء وغدرهـا من   يطحةب - 32 
الجهات  ـــاحلة المصـــلحة إلى أن تقد  التبرعات لتمويل الصـــندو  االســـتئماني لبنك التكنولوجيا لكي يتســـنى 

 وا؛له تحقدق أهدافه في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار لفاألدة أقل البلدان نم

ــلة   يواصةةةةةةش يشةةةةةةجيع - 33  منمومة األمم المتحدة على أن تؤدي دورا نشـــــــــطا في تو دق الصـــــــ
ر على النحو األمثل العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض   بالهدئات االســــــــتشــــــــارية العلمية الوألنية لكي تســــــــخ 
ــتكملة بشـــــأن ااجراءات المتخذة وبما تتمخ    ــتدامة، وتتطله إلى موافاتها بمعلومات مســـ أهداف التنمية المســـ

 نها من نتاألج من خ ل تقرير اللجنة المعنية بتسخدر العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية؛ع

بصـــناديق األمم المتحدة وبرامجها ووكاالتها المتخصـــصـــة أن تقد ، بناء على أللب  يهتب   - 34 
ــاء، اـلدعم للتعـاون التقني والعلمي والتعـاون بدن الشــــــــــــــمـال والجنوب وفيمـا بدن بـلدان ا لجنوب  اـلدول األعضــــــــــــ

والتعاون الث  ي وااقليمي والدولي فيما يتعلق بالو ــــــــــــول إلى العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتلادل المعلومات 
 بشروط متفق علدها؛

ــلة التعاون بدن كيانات األمم المتحدة والمنممات الدولية األخر     يبطر دعويها - 35  إلى موا ــــ
 دذ نتاألج القمة العالمية لمجتمه المعلومات؛والمجتمه المدني والقطاع الخاص في مجال تنف

بعــد  تر  أحــد خل  الركــب   2030االلتزا  الوارد في  ــــــــــــــميم خطــة عــا     يؤكةد مجةددا - 36 
والتعهد باتخاذ مزيد من الخطوات الملموسـة لدعم األشـخاص الذين يايشـون أو ـاعا هشـة وأشـد البلدان  ـعفا 

 والو ول أوال إلى من هم أشد تخلفا عن الركب؛



 A/RES/76/213 يسلتط العجي والببتولو يا واتنببار   طا  البتمية المسبدامة 

 

12/12 21-19274 

 

إلى األمدن العـا  أن يقـد  إلى الجماـية العـامـة في دورتهـا الـثامـنة والســــــــــــــلعدن تقريرًا  يطجةب   - 37 
ــات  ــياسـ ــتفادة في مجال إدماج سـ ــتقب ، بما في ذلك الدروس المسـ ــياٍت للمتابعة مسـ عن تنفدذ هذا القرار وتو ـ

ات عملية في مجال دعم تنفدذ خطة  العلم والتكنولوجيا واالبتكار في االســـــتراتيجيات اانماألية الوألنية وتو ـــــي 
، وتقرر أن تــدرج في جــدول األعمــال المؤقــإ لــدورتهــا الثــامنــة والســــــــــــــلعدن البنــد الفرعي المعنون  2030عــا   

 والترابط“. ”تسخدر العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية المستدامة“ في إألار البند المعنون ”العولمة
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