
 

 بوكوفا إيرينا السيدة رسالة
 لليونسكو العامة المديرة

 والتنمية السالم أجل من مو للعل العالمي اليومبمناسبة 
 م من أجل مستقبل مستدامو العل
 ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٠

 

 التنمية خطةعلى  تفاقاالبعد شهرين من  والتنمية السالم أجل من للعلوم العاملي يأيت اليوم
 .٢٠٣٠ لعام املستدامة

اخلمس عشرة  وللسالم وللسنوات ولكوكب األرضوجتسد هذه اخلطة رؤية جديدة لإلنسانية 
 للتنمية. اً مضاعف وعامالً قوة للتحول اإلجيايب  يف صميم هذه اخلطة بوصفهام و العلوتقع ، القادمة

إدارة املياه على حنو من أجل إجابات رئيسية تقدمي على العلوم قدرة بوتعرتف اليوم مجيع احلكومات 
ومحاية النظم اإليكولوجية بطريقة تضمن استدامتها احلفاظ على احمليطات واستخدامها أفضل و 

واحلد من  الفقروتعزيز االبتكار والقضاء على  والتنوع البيولوجي والتصدي لتغري املناخ وللكوارث
لعلوم ل، حنتاج إىل أن نفهم املشهد العاملي هذه ولالستفادة القصوى من قدرة العلومالالمساواة. 

 أفضل لرصد التقدم. أدواتٍ إىل ، كما حنتاج وضوحزيد من المب

الوقوف على ، الذي يصدر كل مخس سنوات، يف العلوم عن اليونسكو تقريرهذه هي أمهية و 
 يف كل منطقة.  واالبتكاروالتكنولوجيا العلوم ب املتعلقة االجتاهات

لتسليط الضوء  والتنمية السالم أجل من للعلوم العاملي اليوماجلديدة من  النسخةهذه وإننا نستهل 
 ازديادفإن  .كافة  التنمية مستويات علىتركيز البلدان على العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  على زيادة

دفع  املتكررة وغريها من الظواهر الطبيعية واألعاصري والفيضاناتحاالت اجلفاف  بشأنالقلق 
احلكومات إىل اعتماد اسرتاتيجيات على الصعيدين الوطين واإلقليمي حلماية الزراعة وللحد من 

 يف ستثماراال زيادةوتدل  .الوطينعلى الصعيد الطاقة حاالت مزج مصادر خماطر الكوارث ولتنويع 
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 حتدث إىل جانب اقتصادات خضراء بضرورة بناء جمتمعات خضراء أوسعاعرتاف على العلوم 
  .على حد سواء وأوجه السلوكالقيم يف و  والتشريعالسياسات تغيريات يف 

حيث  ،واملزمع عقده يف باريستغري املناخ  بشأنهذه املسائل يف مؤمتر األمم املتحدة املقبل  وستعاجلَ 
التخفيف من  بغيةالعتماد اتفاق جديد بشأن التعاون الدويل  أرجاء العامل كلمن  قادة سيجتمع 
القيام  ينالعو يف هذا الصدد، أمرًا أساسيًا العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  ومتثل تغري املناخ.عواقب 

تدعو و  .وتبادهلااملعارف ، يف كل قارة، من أجل ابتكار أمجع بكل شيء لدعم اجملتمعات يف العامل
سياسات بناء  بغيةاجلهود  بذل املزيد منإىل  ،عمل أديس أبابابرنامج  مبا فيها ،٢٠٣٠عام خطة 
 ي تلتزمالذ األمر ،تكنولوجيا واحللوللتسهيل نقل الاالبتكار و التكنولوجيا للعلوم و وطنية متينة  ونظم

 .اً تاماً لتزامااليونسكو  به

، والتنمية السالم أجل من للعلوم العاملي اليومورسالة  العلوم عن اليونسكو تقريرهذه هي رسالة 
من أجل بناء مستقبل أفضل  كل شخٍص إىل االنضمام إلينا لنشر هذه الرسالة يف العامل أمجع  وأدعو

 .للجميع

 

 بوكوفا إيرينا


