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 خسكن العيا وال   ولو يا واالب  ار ألغراض ال  مية املس دامة - 74/229

 
 ،إن اجلمعية العامة 
حتويل عاملنا: خطة ”، املعنون 2015أيلول/ســـــــــــــــبتم   25املؤرخ  70/1قرارها إذ خعيد أتكيد  

، الذي اعتمدت فيه جمموعًة من األهداف والغاايت العاملية الشـــــــــــــــاملة “2030التنمية املســـــــــــــــتدامة لعا  
ملســـتدامة، الر ترعل على النات وت إـــل حو التحول، وتعيد لعيد التلام ا والبعيدة املدى املتعلقة ابلتنمية ا

، وحدراع ا أن القإـــــــــــــــاء على ال قر 2030ابلعمل دون علل من أجل تن يذ اخلطة ابلكامل حبلول عا  
جبميع صــــــــــــورا وأبعادا، قا ا دلع ال قر املدقع، هو أع  حتدا يواج ه العاع و ــــــــــــر       عنه لتحقي  

 - ا قتصادي وا جتماعل والبيئل -ية املستدامة، والتلام ا بتحقي  التنمية املستدامة أببعادها الثالثة التنم
على حنو متوازن ومتكــامــل، واب ســـــــــــــــتنــاد حو ار ــازات الر حتققــأل ا ح ــار األهــداف ار ــا يــة ل ل يــة 

 والسعل حو استكمال ما ع يُنّ ذ من تلع األهداف،
أاباب  بشأن خطة عمل أديس 2015متوز/يوليه  27املؤرخ  69/313قرارها أتكيد وإذ خعيد أيضا  

الصــــــــــادرة عن املؤمتر الدوت الثالل لتمويل التنمية، الر تشــــــــــكل جلءا   يتجلأ من خطة التنمية املســــــــــتدامة 
، وتدعُم ا وتكمُل ا وتســــــاعد على تواــــــي  ســــــياا  اايلا املتصــــــلة بوســــــا ل التن يذ من خالل 2030 لعا 

ملية، وتعيد لعيد ا لتلا  الســــــياســــــل القوي ابلتصــــــدي لتحدي التمويل وليئة بيئة ســــــياســــــات وحجراءات ع
 مؤاتية على مجيع املستوايت لتحقي  التنمية املستدامة، بروحا من الشراعة والتإامن على الصعيد العاملل،
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على  ودخوله حيل الن اد ابعرا، وحد تشجع مجيع أ راف ا ت اا (1)ات اا ابريس وإذ خعيد أتكيد 
الر ع تودِع بعد صـــــكو   (2)أن تن ذا تن يذا اتما، وأ راَف ات اقية األمم املتحدة ار ارية بشـــــأن تغا املناخ

 تصديق ا أو قبوهلا أو موافقت ا أو انإمام ا، على أن تقو  بذلع حسب ا قتإاء وا أقرب وقأل، 

بشـــــأن تســـــ ا العلم  2017عانون األول/ديســـــم    20املؤرخ  72/228حو قرارها  وإذ خشةةةةن 
 ،(3)والتكنولوجيا وا بتكار أل راض التنمية، وقرارلا السابقة املت ذة ا هذا املواوع

 2019متوز/يوليه  23املؤرخ  2019/25ل وا جتماع ا قتصادي جمللسبقرار ا عيما حتي  وإذ 
 ،(4)بشأن تس ا العلم والتكنولوجيا وا بتكار أل راض التنمية، وقراراته السابقة املت ذة ا هذا املواوع

بشــــــــــــــــأن أثر التغا  2018تشـــــــــــــــرين الثــا /نوفم   26املؤرخ  73/17حو قرارهــا  وإذ خشةةةةةةةةةةةن 
 التكنولوجل السريع على حتقي  أهداف و اايت التنمية املستدامة،

، و اها من النتا ج دات الصـــلة (5)حو القمة العاملية جملتمع املعلومات ونتا ج ا أيضةةةا وإذ خشةةةن 
 املت   علي ا على الصعيد احلكومل الدوت، 

بتقارير اللجنة املعنية بتســــ ا العلم والتكنولوجيا أل راض التنمية عن دورالا من ي  عيما وإذ حت 
 ،(6)الرابعة عشرة حو الثانية والعشرين

 ،(7)بتقرير األمني العا  وإذ حتي  عيما أيضا 
ابلعمل الذي يإـــــــــــــطلع به جملس الرنيســـــــــــــاء التن يذيني ا من ومة األمم  وإذ حتي  عيما كذلك 
املعين ابلتنســــــي  بشــــــأن أثر التكنولوجيات ائديدة والنا ــــــئة وبشــــــأن الن وض اب بتكار من أجل  املتحدة

 تسريع وتاة حتقي  أهداف التنمية املستدامة،
أبن العلم والتكنولوجيـــا وا بتكـــار، قـــا ا دلـــع التكنولوجيـــات الســـــــــــــــليمـــة بيئيـــا  سةةةةةةةةةةةياوإذ خ 

وتكنولوجيات املعلومات وا تصـــــــــــــا ت، حا ة ا الســـــــــــــعل حو حتقي  التنمية املســـــــــــــتدامة، وهل ححدى 

_________________ 

 .21-  أ/1 ، املقررFCCC/CP/2015/10/Add.1اعُتمد ا ح ار ات اقية األمم املتحدة ار ارية بشأن تغا املناخ ا الوثيقة  (1) 

 (2) 30822, No. 1771, vol. Treaty SeriesUnited Nations, . 
 68/220و  66/211و  64/212 و 62/201و  61/207و  60/205و  59/220و  58/200القرارات  (3) 

 .70/213 و
 2012/6و  2011/17و  2010/3و  2009/8و  2006/46قــرارات اجملــلــس ا قــتصــــــــــــــــــــــادي وا جــتــمــــــــاعــل  (4) 

 .2018/29و  2017/22و  2016/23و  2015/27و  2014/28و  2013/10 و
 .A/60/687و  A/C.2/59/3ان ر  (5) 
، 2012واملرجع ن ســــــــــــــــه،  (؛E/2011/31) 11، امللح  رقم 2011الواث   الر ية للمجلس ا قتصــــــــــــــــادي وا جتماعل،  (6) 

والتصـــــــــويب  11امللح  رقم ، 2013(؛ واملرجع ن ســـــــــه، E/2012/31/Corr.1و  E/2012/31والتصـــــــــويب ) 11امللح  رقم 
(E/2013/31  وE/2013/31/Corr.1 ،؛ واملرجع ن ســــــه)11امللح  رقم ، 2014 (E/2014/31 ،؛ واملرجع ن ســــــه)2015 ،

امللح  ، 2017(؛ واملرجع ن ســــــه، E/2016/31) 11امللح  رقم ، 2016(؛ واملرجع ن ســــــه، E/2015/31) 11امللح  رقم 
 11امللح  رقم ، 2019رجع ن ســه، (؛ واملE/2018/31) 11امللح  رقم ، 2018(؛ واملرجع ن ســه، E/2017/31) 11رقم 
(E/2019/31.) 

 (7) A/74/230. 
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تدامة الوســـــا ل الر يســـــية لتن يذ النتا ج ار ا ية املت   علي ا بني احلكومات، قا ا دلع خطة التنمية املســـــ
 وأهداف التنمية املستدامة املنبثقة عن ا،  2030لعا  

حيدد جمال العلم  2019لعا  تقرير التنمية املســـــــــــــــتدامة على الصـــــــــــــــعيد العاملل أن  وإذ خالحظ 
والتكنولوجيا وا بتكار بوصــــــ ه أحد العوامل امل إــــــية حو التحّول من أجل تســــــريع التقد  ا رز ا حتقي  

دامة وأن نشـــــرا على حنو اســـــ اتيجل  كن أن حيّل مشـــــكلة امل ااـــــلة بني األهداف أهداف التنمية املســـــت
والغاايت والتقليل من ا حو أدىن حد، وحد تســـّلم أبن نقل التكنولوجيا حو البلدان النامية وف   ـــرو  مت   

 والتعجيل به،  2030علي ا سيكون حا ا ا الن وض بتن يذ خطة التنمية املستدامة لعا  
تقرير فري  األمني العا  الرفيع املســــــــــتوى املعين ابلتعاون الرقمل الصــــــــــادر ا  أيضةةةةةةةةا خالحظذ وإ 

 ،“عصر ال ابط الرقمل”املعنون  2019 حليران/يونيه
على أن جما ت العلم والتكنولوجيا وا بتكار تؤدي دورا ر يســـــــيا ا التعجيل  طى  وإذ خشةةةةةةدد 

نتاجية والقدرة التنافســية، ومتكني املشــارعة الكاملة للبلدان النامية التنوع والتحول ا قتصــاديني، وحتســني ار
 ا ا قتصاد العاملل، 

تدامة  وإذ خؤكد من  ديد  أن من العوامل القوية الر حت ل النمو ا قتصـــــــــــــــادي والتنمية املســـــــــــــــ
لع نقل اســــــــتحدا  وتطوير ونشــــــــر مبتكرات وتكنولوجيات جديدة وما يرتبط ،ا من دراية فنية، قا ا د

 التكنولوجيا وف   رو  مت   علي ا، 
على أن التغا التكنولوجل الســــريع حيمل فرصــــا ها لة من أجل التعجيل ابلتقد  حنو  وإذ خشةةةدد 

تدامة، ويطرح ا الوقأل ن ســـــــــــــــه حتدايت جديدة، قا ا دلع اســـــــــــــــتمرار  حتقي  أهداف التنمية املســـــــــــــــ
 ا نقسامات داخل البلدان وفيما بين ا، 

أبن التكنولوجيــات ائــديــدة تليــد الطلــب على امل ــارات والك ــاءات الرقميــة، وأن  اوإذ خسةةةةةةةةةةةي 
البلدان النامية ا الوقأل ن ســــــه تشــــــ د ارت اعا ا أعداد الشــــــباب الذين يدخلون ســــــوا العمل واتســــــاعا 

ال جوة بني معارف م وم ارالم وقدرالم وبني ما يطلبه أصـــــــــــــــحاب العمل، وحد تعرب عن القل  من أن  ا
حصة النساء ا امل ن املت صصة ا جمال تكنولوجيا املعلومات وا تصا ت   تلال من  إة، و  سيما 

 ا البلدان النامية، 
أبن التعليم والتدريب وبناء القدرات ا جما ت العلم والتكنولوجيا وا بتكار  أيضةةةةةةةا خسةةةةةةةيا وإذ 

ل فرص العمــالــة وتلبيــة احتيــاجــات الســـــــــــــــوا عوامــل  كن أن توفر م ــارات جــديــدة وأن تتي  ابلتــات تعلي
 ن س الوقأل، ا

ابجملتمع الدوت ومجيع أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة دعم ائ ود الر تبذهلا البلدان النامية لتوفا  وإذ هتيب 
فرص تعليم وحبل ا جما ت العلم والتكنولوجيا واهلندســــــــــــة والراياــــــــــــيات للجميع، قن ا دلع الشــــــــــــباب 

 ل التكنولوجيات النا ئة، ولتوفا ظروف عمل مناسبة من أجل منع هجرة األدمغة، والنساء، و  سيما ا جما
أبن ا بتكار، من قبيل ا بتكار املناصــــــر ملصــــــال ال قراء والشــــــامل للجميع واملعتِمد  ياوإذ خسةةةةة 

على ائ ود الشــــــــــــــعبية ودلع املتعل  ابئانب ا جتماعل، والذي يراد به حّل املشــــــــــــــاعل،   حي ى على 
 الدوا  برعاية األسواا،
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أبمهية اســـــــت دا  العلم والتكنولوجيا وا بتكار بطريقة دات صـــــــلة ابألواـــــــاع  وإذ خسةةةةةيا أيضةةةةةا 
 وا حتياجات الو نية وا لية، 

أبمهية محاية البياانت وخصوصيت ا، و  سيما ابلنسبة للبلدان النامية ا سياا  وإذ خسيا كذلك 
 لتكنولوجيات ائديدة،تس ا العلم والتكنولوجيا أل راض التنمية، خصوصا فيما يتعل  ابعتماد ا

الصــــــــادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة  2019بتقرير ا قتصــــــــاد الرقمل لعا   وإذ حتي  عيما 
والتنمية، الذي يدرت نطاا توليد القيمة واعتســــا،ا ا ا قتصــــاد الرقمل من جانب البلدان النامية، ويوت 

ا قتصـــاد القا م على البياانت بصـــ ت ا ج ات  اهتماما خاصـــا راتحة ال رص هلذا البلدان لالســـت ادة من
منتجة وج ات مبتِكرة، ويالحظ أن حجياد أســـواا للحجم الســـريع التلايد للبياانت الرقمية وحتقي  عا دات 
منه يدفعان على حنو متلايد توليد القيمة، وحد تدر  ا الوقأل ن ســـــــه اخلطر املتمثل ا حمكانية أن تســـــــ م 

عد  املســـاواة وزايدة دمج األعمال التجارية بد  من حســـ ام ا ا التنمية األعثر  الرقمنة ا ارت اع مســـتوى
 مشو  للجميع،

أبن حتقي  املساواة بني ائنسني ومتكني النساء وال تيات سوف يس م حس اما حا ا  وإذ خسيا 
ورة ع الة است ادة ا ححراز التقد  حنو حتقي  مجيع أهداف و اايت التنمية املستدامة، وحد تسلم أيإا بإر 

النســـــــاء من عل األعمار من العلم والتكنولوجيا وا بتكار ومشـــــــارعت ن ا هذا اجملال بصـــــــورة عاملة وعلى 
قد  املســــــــاواة مع الرجال، وبإــــــــرورة توجيه اســــــــ اتيجيات العلم والتكنولوجيا وا بتكار حبيل تســــــــت دف 

 قا في ا ال جوة الرقمية بني ائنسني،متكني املرأة وتتصدى ألوجه عد  املساواة الر تواج  ا، 
حو ا ســـــــــــــــتنتاجات املت   علي ا الر اعتمدلا ئنة واـــــــــــــــع املرأة ا دورلا احلادية  وإذ خشةةةةةةةةةةةن 
بشــأن متكني املرأة اقتصــاداي ا عاع العمل ايفخذ ا التغا، والر ســلطأل الإــوء ا مجلة أمور  (8)والســتني

التكنولوجل والرقمل لتمكني املرأة اقتصــاداي أل راض من ا بوجه خاص  أخرى على احلاجة حو حدارة التغيا
تعليل قدرات البلدان النامية بغية متكني املرأة من تســ ا العلم والتكنولوجيا أل راض مبا ــرة األعمال احلرة 
ل وحتقي  التمكني ا قتصـــــــــــــــادي ا عاع العمل ايفخذ ا التغا، ودعم اســـــــــــــــت ادة املرأة، ا  تل  مراح

حيالا، من الوســا ل الك يلة بتطوير م ارالا ومتكين ا من احلصــول على العمل الال   ا اجملا ت ائديدة 
والنا ــــــئة، من خالل توســــــيع نطاا فرص التعليم والتدريب املتاحة هلا ا جما ت من ا العلو  والتكنولوجيا 

ملا  ابلعلو  الرقمية، وتعليل مشارعة النساء، واهلندسة والرايايات، وتكنولوجيا املعلومات وا تصا ت، وار
وعذلع ال تيات حســــــبما يكون مناســــــبا، بوصــــــ  ن مســــــت دمات هلذا التكنولوجيا ومســــــامهات ا حنتا  

 حمتوايلا وموظ ات ورا دات ل عمال ا قطاعالا ومبدعات وقا دات ا هذا املإمار،
  يلال يواجــه حتــدايت خطاة ا بنــاء  من أن العــديــد من البلــدان النــاميــة وإذ خعرب عن قيقها 

قدراته الو نية ا جما ت العلم والتكنولوجيا وا بتكار، وي تقر حو القدرة على احلصول على تكنولوجيات 
املعلومات وا تصــــــا ت أبســــــعار معقولة، وأن ايفمال املعقودة على العلم والتكنولوجيا وا بتكار ع تتحق  

 ،بعد ابلنسبة حو ال قراء
قــا تإـــــــــــــــطلع بــه  ت ات األمم املتحــدة لالبتكــار التكنولوجل من مع ال قةدير  وإذ حتي  عيمةا 

 ،2030ج ود لتيسا وحت يل ا بتكار أل راض تن يذ خطة التنمية املستدامة لعا  

_________________ 

 (، ال صل األول، ال رع أل .E/2017/27) 7، امللح  رقم 2017الواث   الر ية للمجلس ا قتصادي وا جتماعل،  (8) 

https://undocs.org/ar/E/2017/27
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أبن التعاون والعمل املشـــ   مع البلدان النامية ا جمال العلم والتكنولوجيا وا بتكار،  وإذ خسةةيا 
افة حو ا ســــــتثمار األجنش املبا ــــــر ا هذا البلدان واملباد ت التجارية مع ا وفيما بين ا، فإــــــال عن حاــــــ

الدعم الدوت، أمور أساسية ا الن وض بقدرة البلدان النامية على ا ست ادة من أوجه التقد  التكنولوجل، 
وحتصــــــــــــيل ا واســــــــــــتيعا،ا واختيار الال   من ا وحنتا  املعارف العلمية والتكنولوجية وا بتكارية وا عتناء ،ا 

 وتكيي  ا وا نت اع ،ا،
أبمهية دعم ســـــياســـــات البلدان النامية وأنشـــــطت ا ا ميادين العلم والتكنولوجيا  وإذ خسةةةةيا أيضةةةةا 

وا بتكار من خالل التعاون بني الشــــــــــــــمال وائنوب وفيما بني بلدان ائنوب والتعاون الثالثل ا جما ت 
 اعدة املالية والتقنية، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا قوجب  رو  مت   علي ا، تقدمي املس
ابحلاجة حو حشـــــــــــــد وتكثي  التمويل املوجه للعلم والتكنولوجيا وا بتكار،  وإذ خسةةةةةةةةةةيا كذلك 

 وخصوصا ا البلدان النامية، دعماً ألهداف التنمية املستدامة، 
 ا ية الر ية الر تســــــــــت دف تطوير القدرات ا جمال العلم ابللايدة ا املســــــــــاعدة ار وإذ خرحب 

والتكنولوجيا وا بتكار ا البلدان النامية ا العقدين املااـــــــــــــــيني، ولكن   يلال يســـــــــــــــاورها القل  من أن 
املســـــــــــاعدة ار ا ية الر ية امل صـــــــــــصـــــــــــة للقدرات ا جمال العلم والتكنولوجيا وا بتكار واملوج ة حو أقل 

 وا والبلدان النامية  ا الســـــاحلية والدول ائلرية الصـــــغاة النامية والبلدان األفريقية ظلأل ا ن س البلدان 
 املستوايت تقريبا  وال العقد املاال، 

ابلدور ا وري الذي تقو  به اللجنة املعنية بتس ا العلم والتكنولوجيا أل راض التنمية، وإذ خسيا  
التابعة ل مم املتحدة فيما يتعل  بشــــــــــؤون تســــــــــ ا العلم والتكنولوجيا وا بتكار بوصــــــــــ  ا ج ة التنســــــــــي  

ا دلع  أل راض التنمية املســـــــــتدامة، ا جمال حتليل الكي ية الر  كن ،ا للعلم والتكنولوجيا وا بتكار، قا
، من 2030  تكنولوجيات املعلومات وا تصــــــا ت، أن تكون عناصــــــر متكني خلطة التنمية املســــــتدامة لعا

خالل عمل اللجنة عمح ل للت طيط ا ســــــــ اتيجل، وتقا  ا الدروت املســــــــت ادة وأفإــــــــل املمارســــــــات، 
وتوفاها ن رًة اســـــــــتشـــــــــرافية حول ا  اهات احليوية للعلم والتكنولوجيا وا بتكار ا اجملا ت الر يســـــــــية من 

 ع التكنولوجيا النا ئة وامل رِّبة،ا قتصاد والبيئة واجملتمع، فإاًل عن توجيه ا هتما  حو أنوا 
اـــــــــــــــرورة تعليل برامج العلم والتكنولوجيـا وا بتكـار التـابعـة للكيـاانت املعنية ا وإذ خعيد أتكيد  

من ومة األمم املتحدة، وحد تشــــــا ا هذا الصــــــدد حو و ية تلية تيســــــا التكنولوجيا املعنية بتســــــ ا العلم 
ي  أهداف التنمية املستدامة الر تقتإل من ا تعليل التنسي  وا تساا والتكنولوجيا وا بتكار أل راض حتق

 والتعاون داخل من ومة األمم املتحدة،
 تقوية التعاون والتبادل بني وااعل السياسات واألوسا  العلمية والتكنولوجية، بإرورةوإذ خسيا  
أصـــــــــــــحاب املصـــــــــــــلحة املعنية  ابنعقاد املنتدى األول حو الرابع من املنتدايت املتعددة وإذ خرحب 

بتســــــــ ا العلم والتكنولوجيا وا بتكار أل راض أهداف التنمية املســــــــتدامة، وحد تالحظ مع التقدير العمل 
املتواصـــــل الذي يقو  به فري  العمل املشـــــ   بني وعا ت األمم املتحدة املعين بتســـــ ا العلم والتكنولوجيا 

ة، وحد تتطلع حو حنشــاء حم ل حلك و  لرســم صــورة  ــاملة عن وا بتكار أل راض أهداف التنمية املســتدام
املعلومات املتعلقة ابملبادرات وايفليات وال امج القا مة الر تع  ابلعلم والتكنولوجيا وا بتكار، ابعتبارها 

 العناصر الثالثة يفلية تيسا التكنولوجيا، 
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ملية للملكية ال كرية من أجل مساعدة الدول ائ ود املستمرة الر تبذهلا املن مة العا وإذ خالحظ 
األعإـــــاء ا واـــــع اســـــ اتيجيات للملكية ال كرية وليئة ن م حيكولوجية و نية تشـــــجع ا بتكار واربداع 

 وتدعم تدف  املعارف واخل ات التقنية، 
 ما تبذله اللجان ا قتصـــادية ارقليمية من ج ود وما تقدمه من مســـامهات ا وإذ خالحظ أيضةةا 

 الوقأل الراهن فيما يتعل  بتس ا العلم والتكنولوجيا وا بتكار أل راض التنمية املستدامة، 
، وعذلع خطة عمله العشـــــــــــــــرية، 2063أمهية دعم خطة ا حتاد األفريقل لعا   حووإذ خشةةةةةةةةةةةن  

ت ابعتبارها ح ارا اســـــــــ اتيجيا لإـــــــــمان حتّول اجتماعل واقتصـــــــــادي حجيا  ا أفريقيا ا  إـــــــــون الســـــــــنوا
اخلمســــــــــني القادمة، ودعم برانجمه القاري املكرت ا قرارات ائمعية العامة املتعلقة ابلشــــــــــراعة ائديدة من 
أجل تنمية أفريقيا واملبادرات ارقليمية، وحد تالحظ ا هذا الســــــــــياا حعالن  ــــــــــر  الشــــــــــي  الذي اعتمدا 

ابلعمـــل على ليئـــة جمتمع  والـــذي ينل على التع ـــد 2019ا حتـــاد األفريقل ا تشـــــــــــــــرين األول/أعتوبر 
 واقتصاد رقميني متكاملني و املني للجميع ا أفريقيا قا يتي  حتسني نوعية حياة املوا نني األفريقيني،

تعيــد لعيــد التســـــــــــــــليم أبن عرامــة حد التع ــد أب  يت ل  أحــد عن الرعــب، و  وإذ خ رر أتكيةةد 
وقد حتققأل ئميع األمم والشعوب وئميع  أن تش د األهداف والغاايتا ارنسان أمر أساسل، واألمل 

 تعيد ا لتلا  أبن يكون املسعى هو الوصول أو  حو أ د النات ختل ا عن الرعب،حد  را   اجملتمع، و 
الر تع دت ،ا ا خطة عمل أديس أاباب الصـــــــادرة عن املؤمتر  االل زامات خعيد أتكيد - 1 

والر تشــــــــــمل، ا مجلة أمور، العلم والتكنولوجيا وا بتكار، بوصــــــــــ  ا من  (9)الدوت الثالل لتمويل التنمية
 جما ت العمل اهلامة لتحقي  التنمية املستدامة؛ 

قواصـــــلة تشـــــجيع اســـــت دا  العلم والتكنولوجيا وا بتكار ا  ال زامها أتكيد أيضةةةةا خعيد - 2 
 ود القإاء على ال قر؛ وحتقي  األمن الغذا ل تيسا ائ ود املبذولة ملواج ة التحدايت العاملية، من قبيل ج

والتغذية؛ وزايدة ارنتاجية اللراعية؛ وتعليل حمكانية حصـــــــــــول ائميع بتكل ة ميســـــــــــورة على خدمات الطاقة 
 احلديثة املوثوقة واملستدامة؛ ومكافحة األمراض؛ وحتسني التعليم؛ ومحاية البيئة والتصدي لتغا املناخ؛ 

ابألعمال املت   علي ا بني أقل البلدان  وا والشـــــــــــــــرعاء ا  ال زامهاد خعيد كذلك أتكي - 3 
من برانمج العمل  53و  52التنمية ا جمال العلم والتكنولوجيا وا بتكار، على النحو املبني ا ال قرتني 

 ؛(10)2020-2011لصال أقل البلدان  وا للعقد 
لنشــطة من جانب أصــحاب املصــلحة الدور ا وري للحكومات، مع املشــارعة اخالحظ  - 4 

من القطاع اخلاص واجملتمع املد  واألوســــــــا  األعاد ية واملؤســــــــســــــــات البحثية، ا ليئة ودعم بيئة مؤاتية 
على مجيع املســـــــــــــــتوايت، قا ا دلع األ ر التن يمية واردارية املواتية، وفقا ل ولوايت الو نية، من أجل 

عمال احلرة ونشــــــــــر املعارف والتكنولوجيات وف   ــــــــــرو  مت   علي ا، تعليل العلم وا بتكار ومبا ــــــــــرة األ
سـيما ابلنسـبة حو املؤسـسـات املتناهية الصـغر والصـغاة واملتوسـطة، عالوة على التنويع الصـناعل والقيمة   

 األساسية؛  املإافة للسلع
_________________ 

 ، املرف .69/313القرار  (9) 

(، A/CONF.219/7) 2011أاير/مايو  13-9تقرير مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين أبقل البلدان  وا، اســــــــــــــطنبول، ترعيا،  (10) 
 ال صل الثا .

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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عناصـــــر على اـــــرورة اعتماد اســـــ اتيجيات للعلم والتكنولوجيا وا بتكار تكون خشةةةةدد  - 5 
   عن ا ا اخلطط وا سـ اتيجيات الو نية للتنمية املسـتدامة، وتسـاعد على تعليل تبادل املعارف وف    

 ــــــــــــرو  مت   علي ا والتعاون وزايدة ا ســــــــــــتثمار ا تدريس العلم والتكنولوجيا واهلندســــــــــــة والراياــــــــــــيات 
 والن وض ابلتعليم والتدريب التقين وامل ين والتعليم العات؛

أبمهية ســـّد ال جوة ا القدرات على صـــعيد البلدان والقطاعات و ـــرا   اجملتمع خسةةةيا  - 6 
وفيما بين ا حىت تتمكن عافة فئات اجملتمع، و  سيما األ  اص الذين يوجدون ا أوااع هشة وال قراء، 

 من التكّي  مع التغاات التكنولوجية وا ست ادة من ا؛
أبمهية ليئة بيئة مؤاتية  تذب وتدعم ا ســــتثمار اخلاص ومبا ــــرة األعمال  أيضةةةا ياخسةةة - 7 

احلرة واملســـــــــؤولية ا جتماعية للشـــــــــرعات، قا يشـــــــــمل ليئة ح ار للملكية ال كرية يتســـــــــم ابلك اءة واملالءمة 
 جيا وا بتكار؛ والتوازن وال عالية، والتشجيع، ا الوقأل ن سه، على وصول البلدان النامية حو العلم والتكنولو 

الدول األعإـــــــــــــــاء على تعليل ودعم ا ســـــــــــــــتثمار ا جمال البحل والتطوير  شةةةةةةةةةةة عخ - 8 
يتعل  ابلتكنولوجيات الســــليمة بيئيا وعلى تشــــجيع مشــــارعة قطاع األعمال التجارية والقطاع املات ا  فيما

 ائ ود؛ تلعتطوير تلع التكنولوجيات، وتدعو اجملتمع الدوت حو دعم 
مجيع أصــحاب املصــلحة على القيا ، ســعيا حو ا ســتعداد لل رص والتحدايت شةة ع خ - 9 

القا مة واملســـــــــــــتقبلية الر يطرح ا التغا التكنولوجل، قا ا دلع الثورة الصـــــــــــــناعية الرابعة، ا مجلة أمور، 
يمل ابســـــتكشـــــاف الســـــبل والوســـــا ل الرامية حو حجراء تقييم تكنولوجل  ـــــامل على الصـــــعد الو ين وارقل

والدوت وعمليات استشراف للمستقبل بشأن أنواع التكنولوجيا القا مة وائديدة والنا ئة للمساعدة على 
 تقييم حمكاانلا ار ا ية والت  ي  مما قد ي تب علي ا من تاثر سلبية و ا ر؛ 

الدول األعإــاء، من ردة وجمتمعة، على أن تقد  الدعم للســياســات الر تليد من  عخشةة  - 10 
تعميم اخلدمات املالية، قا ا دلع اب ست ادة من التكنولوجيا املالية، ،دف تعمي  وتنويع مصادر التمويل، 

 ؛ (11)املستدامة تنميةوبتوجيه ا ستثمارات حنو جما ت العلم والتكنولوجيا وا بتكارات الر تتناول أهداف ال
الدول األعإـــــــــــــــاء على تعليل قدرات ا بتكار ا لية أل راض التنمية  شةةةةةةةةةةة ع أيضةةةةةةةةةةةاخ - 11 

ا قتصادية الشاملة للجميع واملستدامة عن  ري  ائمع بني املعارف العلمية وامل نية واهلندسية ا لية، وتعبئة 
 وا تصا ت، ودعم تطوير اهلياعل األساسية؛  املوارد من مصادر متعددة، وحتسني تكنولوجيا املعلومات

الدول األعإـــــــــاء على تشـــــــــجيع تعميم التكنولوجيا الرقمية وارملا  ،ا  شةةةةةةة ع كذلكخ - 12 
وعلى الن ر ا حدما  الك اءات الرقمية اــــــمن الن ا  التعليمل، مع ال عيل بشــــــكل خاص على تشــــــجيع 
ال تيـــات وتعليل تنميـــة امل ـــارات والك ـــاءات الرقميـــة، بطرا من بين ـــا ا ســـــــــــــــتثمـــار ا التـــأهيـــل الرقمل، 

لتكنولوجيات الرقمية، واهلياعل األساسية الرقمية، والسياسات العامة، وتطوير املؤسسات، والت صل ا ا
 والتعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين والتعاون الدوت؛ 

على أن تذليل العقبات الر حتول دون اســــــــــت ادة النســــــــــاء وال تيات من العلم  شةةةةةةةةددخ - 13 
مع الرجال أمر يتطلب األخذ بن ج منت م و ـــــــــــامل ومتكامل  والتكنولوجيا وا بتكار على قد  املســـــــــــاواة

ومســــتدا  ومتعدد الت صــــصــــات ومتعدد القطاعات، وا هذا الصــــدد، حتل الدول األعإــــاء على حدما  
_________________ 

 .70/1ان ر القرار  (11) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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من ور جنســـــا  ا التشـــــريعات والســـــياســـــات وال امج، وتشـــــجع ائ ود الرامية حو توفا الرعاية التوجي ية 
دراســــــــــة العلم والتكنولوجيا واهلندســــــــــة والراياــــــــــيات وحبوث ا واجتذا،ن حلي ما للنســــــــــاء وال تيات ا جمات 

واســـــــتبقا  ن في ما، ودعم النســـــــاء ا تســـــــ ا العلم والتكنولوجيا ملبا ـــــــرة األعمال احلرة وحتقي  التمكني 
 ا قتصادي ا عاع العمل ايفخذ ا التغا؛ 

ا ت العلم والتكنولوجيا وا بتكار، على أمهية مشــــــارعة النســــــاء وال تيات ا جم خشةةةةةدد - 14 
وتشــــجع عذلع من ومة األمم املتحدة ار ا ية على دعم ائ ود الرامية حو احلد من الت اوت ائنســــا  ا 

 تلع اجملا ت، ابلتعاون مع الدول األعإاء واملن مات الدولية املعنية ابلتعاون ا جمال البحل؛
التكنولوجيا الس لة املنال واملِعيَنة وتقا  ا، عن  ري   أمهية تيسا احلصول علىخالحظ  - 15 

نقل التكنولوجيا وف   ـــــــــــــــرو  مت   علي ا ومن خالل تدخالت أخرى، من أجل الن وض بعملية التنمية 
 متكين م؛ الر تشمل مسا ل ارعاقة، وع الة توفا التس يالت اخلاصة ابأل  اص دوي ارعاقة وتعليل

اميـــة حو زايدة توافر البيـــاانت لـــدعم قيـــات ن م ا بتكـــار الو نيـــة ائ ود الر  خشةةةةةةةةةةة ع - 16 
القا م حاليا من ف ارت ا بتكار على الصعيد العاملل( والبحو  التجريبية ا جمال ا بتكار والتطوير  )مثل

ملساعدة وااعل السياسات ا تصميم اس اتيجيات ا بتكار وتن يذها من أجل قيات أثر التكنولوجيات 
 مية أل راض التنمية املستدامة؛ الرق

على اــرورة تســ ا التكنولوجيا على حنو فعال من أجل ســد ال جوات الرقمية  شةةددخ - 17 
 داخل البلدان وبني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية؛ 

تعليل دعم بناء القدرات املقّد  حو البلدان النامية، بغية اســـــــــــــت دا  البياانت  شةةةةةةةةةة عخ - 18 
عالية ائودة واحلســـنة التوقيأل واملوثوا ،ا واملصـــن ة، وتشـــجع أيإـــا التعاوَن الدوت، بوســـا ل من ا تقدمي ال

 الدعم التقين واملات، ،دف تقوية قدرات الن م ارحصا ية الو نية؛ 
ال تيبات القا مة واملإـــــل ا ال ويج ملشـــــاريع مشـــــ عة ا جمال البحل أيضةةةةا  شةةةة عخ - 19 
 ذ على الُصعد الدوت وارقليمل ودون ارقليمل واألقاليمل وتإم أصحاب مصلحة متعددين، والتطوير تُن

ول امج تدريبية وأ ـــــــــــــــكال تعاون بني ائامعات حيثما أمكن، ودلع بتعبئة موارد العلم وتطوير البحو  
 ومرافق ما ومعدالما؛ 

تواصل اختاد تدابا لتحسني  ابلدول األعإاء ومن ومة األمم املتحدة ار ا ية أن يبهت - 20 
مســــــــــتوى مشــــــــــارعة العلماء وامل ندســــــــــني من البلدان النامية ا املشــــــــــاريع التعاونية الدولية للبحو  والعلم 
والتكنولوجيا وا بتكار وتن يَذ تلع التدابا ودعم ا، وتشــــــــــجع أصــــــــــحاب املصــــــــــلحة ايفخرين، حســــــــــب 

 ا قتإاء، على القيا  بذلع؛ 
ل األعإــــاء ومن ومة األمم املتحدة ار ا ية أن تواصــــل تعليل دعم ا ابلدو  يب أيضةةةاهت - 21 

مل تل  الشـــــــــــــــراعات املتعلقة ابلعلم والتكنولوجيا وا بتكار القا مة مع البلدان النامية ا التعليم ا بتدا ل 
؛ ولل ياعل والثانوي والعات وا التعليم امل ين والتعليم املســـــــــــــــتمر؛ ولل رص التجارية املتاحة للقطاع اخلاص

األســـــــــــاســـــــــــية للعلم والتكنولوجيا وا بتكار؛ وللمشـــــــــــورة املقدمة للبلدان النامية ا جمال العلم والتكنولوجيا 
 وا بتكار، وتشجع أصحاب املصلحة ايفخرين، حسب ا قتإاء، على القيا  بذلع؛ 
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ُتواصــــــــــــــــل حو اللجنــة املعنيــة بتســـــــــــــــ ا العلم والتكنولوجيــا أل راض التنميــة أن خطيةب  - 22 
مساعدة اجمللس ا قتصادي وا جتماعل، بوص ه ج ة التنسي  على نطاا املن ومة ا متابعة نتا ج القمة 

 ابلعلم والتكنولوجيا وا بتكار؛، وأن تواصل أنشطت ا املتعلقة (5)العاملية جملتمع املعلومات
اللجنة املعنية بتســـــــــــــــ ا العلم والتكنولوجيا أل راض التنمية على مناقشـــــــــــــــة  خشةةةةةةةةةةة ع - 23 

واســتكشــاف  اد  متويل ابتكارية، مثل ا ســتثمار املؤثر، عوســيلة  جتذاب ج ات جديدة من أصـحاب 
ت العلم والتكنولوجيا واهلندســــــة ورجياد املصــــــلحة واملبتكرين ومصــــــادر رأت املال ا ســــــتثماري الالز  جملا 

 حلول مستندة حو ا بتكار، ابلتعاون مع املن مات األخرى، حسب ا قتإاء؛
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية على أن يواصـــــــــل، ابلتعاون مع الشـــــــــرعاء خشةةةةةةة ع  - 24 

تصا ت ومن مة األمم املتحدة لل بية دوي الصلة، مثل املن مة العاملية للملكية ال كرية وا حتاد الدوت لال
والعلم والثقافة وجامعة األمم املتحدة، حجراء استعرااات للسياسات املتعلقة ابلعلم والتكنولوجيا وا بتكار 
،دف مســـــاعدة البلدان النامية، بناء على  لب ا، على حتديد التدابا الالزمة ردما  الســـــياســـــات املتعلقة 

وا بتكار ا اســـــــــــــــ اتيجيالا ار ا ية الو نية وع الة أن تكون داعمًة لل طط ار ا ية ابلعلم والتكنولوجيا 
الو نية، حســـــــب ا قتإـــــــاء، وحتيط علما ا هذا الصـــــــدد ابر ار ائديد  ســـــــتعراض ســـــــياســـــــات العلم 

 والتكنولوجيا وا بتكار الذي واعه مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية؛ 
ية حتســــــني التنســــــي  وا تســــــاا فيما بني ايفليات القا مة، قا في ا تلية على أمه شةةةةةددخ - 25 

ميدان  تيسا التكنولوجيا ووعا ت األمم املتحدة واملن مات الدولية ا تقدمي الدعم حو الدول األعإاء ا
 العلم والتكنولوجيا وا بتكار املوجه صوب أولوايت التنمية واحتياجالا؛ 

ملعنية بتســـــ ا العلم والتكنولوجيا أل راض التنمية وتلية تيســـــا التكنولوجيا اللجنة ا خدعو - 26 
حو تعليل أوجه التآزر وحتقي  التعااـــــــــــــد ا أعماهلما املتعلقة ابلعلم والتكنولوجيا وا بتكار، وتدعو األمانة 

 ني الكيانني؛العامة حو تنسي  مواعيد اجتماعالما من أجل ت ادي التداخل وامان ا تساا والتنسي  ب
فري  العمل املشــــ   بني وعا ت األمم املتحدة املعين بتســــ ا العلم  خشةةة يع خواصةةة  - 27 

والتكنولوجيا وا بتكار أل راض أهداف التنمية املســـتدامة على مواصـــلة حتســـني وحتديل مســـحه ل نشــطة 
جيه املليد من ائ ود حنو التعاون املتعلقة ابلعلم والتكنولوجيا وا بتكار ا من ومة األمم املتحدة ،دف تو 

وبناء القدرات وصـــــــيا ة مشـــــــورة متســـــــقة ل ا دة الدول األعإـــــــاء الر تعمل على الن وض ابأل ر الو نية 
بســــــبل من ا واــــــع خرا ط  ،(11)2030للعلم والتكنولوجيا وا بتكار اــــــمن خطة التنمية املســــــتدامة لعا  

  ري  العلم والتكنولوجيا وا بتكار ألجل حتقي  أهداف التنمية املستدامة؛ 
حو تقدمي ت عات من أجل توفا املوارد من القطاعني العا  واخلاص معا  دعوهتا  ررخ - 28 

 يا، و  سيما ا  ل ارلك و ؛ لدعم الت عيل الكامل ئميع عناصر تلية تيسا التكنولوج
املن مة العاملية للملكية ال كرية على مواصــــــــــلة القيا  أبنشــــــــــطة الدعم التقين، خشةةةةةةة ع  - 29 

ا دلع مســـــاعدة البلدان على تصـــــميم وواـــــع وتن يذ اســـــ اتيجيات و نية للملكية ال كرية وا بتكار  قا
 مع اس اتيجيالا ا جمال التنمية؛ تتواء 
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بت عيل بنع التكنولوجيا ألقل البلدان  وا، وليب ابلدول األعإــــــاء و اها من  خرحب - 30 
ائ ات صـــــــاحبة املصـــــــلحة حو أن تقد  الت عات لتمويل الصـــــــندوا ا ســـــــتئما  لبنع التكنولوجيا لكل 

 وا بتكار ل ا دة أقل البلدان  وا؛ يتس  له حتقي  أهدافه ا جمال العلم والتكنولوجيا
من ومة األمم املتحدة على أن تؤدي دورا نشــــــــطا ا توثي  الصــــــــلة   يعخواصةةةةةة  خشةةةةةة - 31 

ابهليئات ا ســتشــارية العلمية الو نية لكل تســّ ر على النحو األمثل العلم والتكنولوجيا وا بتكار أل راض 
قعلومات مستكملة بشأن ارجراءات املت ذة وقا تتمّ ض أهداف التنمية املستدامة، وتتطلع حو موافالا 

 عنه من نتا ج من خالل تقرير اللجنة املعنية بتس ا العلم والتكنولوجيا أل راض التنمية؛
بصـــنادي  األمم املتحدة وبراجم ا ووعا لا املت صـــصـــة أن تقد ، بناء على  لب هتيب  - 32 

بني بلدان ائنوب  العلمل والتعاون بني الشـــــــــمال وائنوب وفيماالدول األعإـــــــــاء، الدعم للتعاون التقين و 
والتعــاون الثالثل وارقليمل والــدوت فيمــا يتعل  ابلوصـــــــــــــــول حو العلم والتكنولوجيــا وا بتكــار وتقــاســــــــــــــم 

 املعلومات بشرو  مت   علي ا؛
لية األخرى حو مواصلة التعاون بني عياانت األمم املتحدة واملن مات الدو  خ رر دعوهتا - 33 

 واجملتمع املد  والقطاع اخلاص ا جمال تن يذ نتا ج القمة العاملية جملتمع املعلومات؛
بعد  تر  أحد خل  الرعب  2030ا لتلا  الوارد ا صـــــــــــــــميم خطة عا   خؤكد جمددا - 34 

لدان والتع د ابختاد مليد من اخلطوات امللموســـة لدعم األ ـــ اص الذين يعيشـــون أواـــاعا هشـــة وأ ـــد الب
 اع ا والوصول أو  حو من هم أ د ختل ا عن الرعب؛

حو األمني العا  أن يقد  حو ائمعية العامة ا دورلا الســادســة والســبعني تقريراً خطيب  - 35 
عن تن يذ هذا القرار وتوصـــياتا للمتابعة مســـتقبال، قا ا دلع دروت مســـت ادة ا جمال حدما  ســـياســات 

 بتكار ا ا س اتيجيات ار ا ية الو نية وتوصيات عملية ا جمال دعم تن يذ خطة العلم والتكنولوجيا وا
البند ، وتقرر أن تدر  ا جدول األعمال املؤقأل لدورلا السادسة والسبعني 2030التنمية املستدامة لعا  

ح ار البند املعنون ا “ تســـــــــ ا العلم والتكنولوجيا وا بتكار أل راض التنمية املســـــــــتدامة” ال رعل املعنون
 “.العوملة وال ابط”
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