
 
 

    2004/68  
  تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية    

  
تعزيز تطبيق العلم والتكنولوجيا لتحقيق األهداف اإلمنائية الواردة يف إعـالن             - أوال     

  األمم املتحدة بشأن األلفية
  

  إن الس االقتصادي واالجتماعي،  

 بـشأن   راض التنمية اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغ     بأعمال   إذ يرحب   
تعزيز تطبيق العلم والتكنولوجيا لتحقيق األهداف اإلمنائية الواردة يف إعالن األمم           ”موضوع  

 وإذ حييط علما باستنتاجات تلك األعمال اليت تضمنت، يف مجلة أمور            “املتحدة بشأن األلفية  
  :ما يلي

ة املتفـق عليهـا     من املرجح أال حتقق معظم البلدان النامية األهداف اإلمنائي          - 1  
 ما مل تلتـزم التزامـا       )1(دوليا، ومن بينها تلك الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية          

  سياسيا واضحا بوضع العلم والتكنولوجيا يف صدارة أولويات جداول أعماهلا اإلمنائية؛

.  قاعـدة علميـة وتكنولوجيـة متينـة        إىليفتقر العديد من البلدان النامية        - 2  
ؤسسات العلمية والتكنولوجية وشبكات االبتكار الوطنية يف العديد من البلـدان الناميـة             فامل

تعاين من التشتت وقلة التنسيق، إضافة إىل أن الروابط بينها وبـني القطـاع اخلـاص غـري          
وينبغي التعجيل باستعراض وحتليل السياسات واألطر املؤسسية والقانونية الوطنيـة          . متطورة

لم والتكنولوجيا واالبتكار، مبا يف ذلك اهليئات واآلليات االستشارية، لكي ختـدم           املتعلقة بالع 
  بفعالية احتياجات البلد اإلمنائية؛

إن عدم وجود قاعدة علمية وتكنولوجية متينة ليس نتيجـة قلـة املـوارد                - 3  
لعلـم  البشرية والرأمسالية فقط، وإمنا أيضا نتيجة قلة تقدير الدور الرئيسي الـذي يؤديـه ا              

والتكنولوجيا يف التنمية، ونتيجة تطبيق منهجيات غري متناسقة يف إنـشاء تلـك القاعـدة،               
  يف جمال االحتياجات الوطنية واملوارد البشرية والرأمسالية؛املتضافرة وغياب السياسات 

،  لأللفية حتتاج البلدان النامية لكي حتقق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا           - 4  
أن حتـصل علـى      إىلها تلك الواردة يف إعالن األمم املتحـدة بـشأن األلفيـة،             ومن بين 

التكنولوجيات اجلديدة والناشئة، وهو ما يتطلب نقال للتكنولوجيا، وتعاونا تقنيـا، وبنـاء             

__________ 
  .55/2مة انظر قرار اجلمعية العا  )1(  



 
 

ورعاية للقدرة العلمية والتكنولوجية على املشاركة يف التنمية وتكييف تلك التكنولوجيـات            
  وفق الظروف احمللية؛ 

من شأن تعزيز تطوير وتطبيق التكنولوجيات اجلديدة والناشـئة، ال سـيما              - 5  
 وكذلك التكنولوجيات الطبيـة     تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  التكنولوجيا األحيائية و  

البيولوجية والبيئية، أن خيفض من التكلفة ويزيد من احتماالت حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق             
  بينها تلك الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية؛عليها دوليا، ومن 

الشراكات والعمل الشبكي بني األوساط األكادميية والصناعية واحلكوميـة           - 6  
. عنصران ضروريان يف بناء القدرات العلمية والتكنولوجية ويف تعزيز الـسياسات والتطـوير     

مال ومنظمات دعم االبتكار هي آليات      األعومراكز رعاية   العلمية والتكنولوجية،   وامعات  
فعالة يف تعزيز الشراكات بني األوساط األكادميية والصناعية واحلكومية والقيـام باملـشاريع             

  احلرة؛

بابتكـار  إن الفجوة املوجودة حاليا بني بلدان الشمال واجلنوب فيما يتعلق             - 7  
ة االقتصادية واالجتماعيـة متثـل      وتطبيق التكنولوجيات اجلديدة والناشئة وإسهامها يف التنمي      

 يتعني سدها إذا ما أريد للبلدان النامية أن تشترك بفعاليـة يف جمتمـع               “فجوة تكنولوجية ”
  معرفة عاملي يشمل اجلميع؛

على الدول أن تستثمر يف اجلامعات واملؤسسات البحثية املمولة متويال عاما             - 8  
االستثمار، ينبغـي   ولتعزيز أثر   . واملوارد البشرية عليم  بغية حتسني اهلياكل األساسية ونوعية الت     

   ربط متويل اجلامعات بأدائها يف جمايل التدريس والبحث؛إمكانيةللحكومات أن تنظر يف 

، ال يزال الفقـر موجـودا يف        اإلمنائيةبالرغم من جهود خمتلف الوكاالت        - 9  
د التقدم احملرز بغية كفالـة      وجيب تنسيق برامج التعاون التقين ورص     . العديد من مناطق العامل   

  تناغم السياسات وحتقيق املنافع االقتصادية واالجتماعية للفقراء؛

شهدت السنوات األخرية ارتفاعا سريعا يف عدد املشاريع املفتوحة والتعاونية            - 10  
وهي مشاريع يف غاية األمهية ألا تؤثر على قدرة البلدان على حتقيـق             . إلنتاج السلع العامة  

  داف اإلمنائية الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية؛األه

اللجنة املعنية بتـسخري     تقدمي التوصيات التالية لتنظر فيها احلكومات الوطنية و        تقرر  
  :العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

  : التاليةباإلجراءاتتشجع احلكومات على القيام   )أ(  



 
 

ادة اإلنفاق على البحث والتطوير يف جمال العلم         التزامها السياسي بزي   إظهار  ‘1’  
 يف املائة على األقل من الناتج احمللي اإلمجـايل،          1 مستوى   إىلوالتكنولوجيا  

وتشجيع البحث والتطوير وأنشطة اهلندسة والتصميم يف مجلة جماالت منـها           
اليت تنطوي على استيعاب املعارف املوجودة اليت تليب االحتياجات         ااالت  

  منائية الوطنية؛ اإل

لكـي  واجلهات املرتبطة ـا     أو تعزيز اهليئات االستشارية الوطنية      /إنشاء و   ‘2’  
تقدم مشورة مؤسسية منتظمة يف جمال العلم والتكنولوجيا إىل خمتلف فروع           

  احلكومة املسؤولة عن تنسيق وتطبيق االستراتيجيات اإلمنائية؛

ز لتـشجيع البحـث والتطـوير يف        تطبيق حوافز ضريبية وغريها من احلواف       ‘3’  
القطاع اخلاص واملشاريع املشتركة بني شركات القطاع اخلـاص ومعاهـد           

  البحث والتطوير يف القطاع العام؛

تعزيز اجلامعات واملؤسسات البحثية وإنشاء مراكز االمتياز يف جمايل العلـم             ‘4’  
  سهام يف التنمية الوطنية؛إلوالتكنولوجيا وتشجيعها على ا

يادة االستثمار يف التعليم العلمي والتقين، ال سيما يف مستويي التعليم العايل            ز  ‘5’  
واملهين، واختاذ تدابري ملموسة لزيادة قيد الفتيات والنساء يف االختصاصات          
العلمية واهلندسية وكفالة متثيلهن يف جماالت العلم والتكنولوجيا، ال سيما يف           

  مراكز صنع القرار؛

الشباب املوهوبني يف جمـايل العلـم       واستبقاء  وضع تدابري خاصة الجتذاب       ‘6’  
والتكنولوجيا، وإقامة صالت وثيقة مـع العلمـاء واملهندسـني املغتـربني            

  وتشجيعهم على االشتراك يف تنمية بلدهم؛

ية وغريها  رؤوس األموال االستثمار  تعزيز نشر وترويج التكنولوجيا بتشجيع        ‘7’  
لول املالية اليت تدعم االبتكار من مصادر القطـاعني العـام           من أشكال احل  

ومراكز رعايـة   العلمية  امعات  واخلاص، وإنشاء مؤسسات تيسريية مثل      
  التكنولوجيا؛

 وضع مشاريع إمنائية عامـة مفتوحـة تعـزز اهلياكـل      إمكانيةاستكشاف    ‘8’  
  األساسية العلمية والتكنولوجية؛

ية العلم والتكنولوجيا يف التنمية، وخاصة باملنـافع        تعميق وعي اجلمهور بأمه     ‘9’  
  .“والفرص واملخاطر املتصلة بالتكنولوجيات اجلديدة والناشئة



 
 

، يف  اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغـراض التنميـة        يطلب من     )ب(  
ـ            إطارحدود مواردها ويف     م  دورها يف تنسيق أنشطة العلم والتكنولوجيـا يف منظومـة األم
  :يلي املتحدة، القيام مبا

 للتشجيع  طنية العلمية والتقنية يف كل بلد     إقامة صالت بينها وبني اهليئات الو       ‘1’  
على العمل الشبكي وتبادل اخلربات الوطنية وتيسر تدفق املعلومات وتعزيـز   

واللجنة مدعوة يف هذا الـصدد إىل إنـشاء         . األثر الذي حيدثه عمل اللجنة    
ت العلم والتكنولوجيا، تشمل اللجان الوطنية العلميـة        شبكة دولية ملؤسسا  

والتكنولوجية وغريها من أصحاب املصلحة يف التنمية مثل مراكز البحـث           
وجتتمع الرابطة اجلديدة سنويا بشكل متزامن مـع        . الوطنية يف نظام تريستا   
  الدورات العادية للجنة؛

ائي وغريه مـن املؤسـسات      القيام، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمن        ‘2’  
املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغـراض حتقيـق األهـداف           

 لأللفية، بوضع آليات الستعراض وتقييم وحتليـل االسـتراتيجيات          اإلمنائية
 حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، ومـن بينـها           إىلالوطنية الرامية   

ملتحدة بشأن األلفية، لكفالـة قيـام العلـم         تلك الواردة يف إعالن األمم ا     
 النظـر يف    إىلوحتقيقا لذلك، دعيت اللجنـة      . والتكنولوجيا بدور مركزي  

  جدوى وضع أداة موثوق ا لرصد تنفيذ وقياس التقدم احملرز؛

 اختاذ مبادرات جديدة يسهم فيهـا شـركاء كبـار يف            إمكانيةاستكشاف    ‘3’  
 بغية توثيق التعـاون     )2(افريقيأ أجل تنمية    الشراكة اجلديدة من  التنمية، مثل   

  بني بلدان اجلنوب يف جمال العلم والتكنولوجيا؛

استكشاف جدوى إعداد وإنتاج تقرير سنوي عن تـسخري التكنولوجيـا             ‘4’  
ألغراض التنمية يف العامل يتضمن مؤشرات وأرقاما مرجعية تتعلق باإلجنازات          

لناشئة والسياسات املتـصلة ـا،      التكنولوجية، واستعراضا للتكنولوجيات ا   
وكذلك أحسن املمارسات ودراسات إفرادية عن تطبيق العلم والتكنولوجيا         
يف حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، ومن بينها تلـك الـواردة يف    

  إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية؛

__________ 
  )2(  A/57/304املرفق ،.  



 
 

 )3(غراض التنميـة  إنشاء منتدى داخل  شبكة تسخري العلم والتكنولوجيا أل          ‘5’  
للتعرف على التجارب الناجحة ولتبادل الدروس املستخلصة مـن اجلهـود           

  الوطنية يف جمال تطبيق العلم والتكنولوجيا خلدمة احتياجات التنمية؛

 تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت   التعاون الوثيق مع فرقة العمل املعنية ب        ‘6’  
، بغية  ة ومع اللجان اإلقليمي   لالتصاالت واالحتاد الدويل    التابعة لألمم املتحدة  

مساعدة البلدان النامية على تنفيذ خطط عمل وطنية دعما لألهداف الواردة           
ـ       )5( وخطة العمل  )4(يف إعالن املبادئ   ف املعتمدة يف املرحلة املعقودة يف جني

مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمـع       يف   2003ديسمرب  / كانون األول  12يف  
إلسهام يف إعداد املرحلة الثانية من مؤمتر القمة ذلـك الـيت            املعلومات، وا 

  .2005نوفمرب /ستعقد يف تونس يف تشرين الثاين
  

  موضوع فين جديد وأنشطة أخرى  - ثانيا     

  إن الس االقتصادي واالجتماعي،  

 املقرر التايل الذي اختذته اللجنة املعنية بتسخري العلم، والتكنولوجيا ألغـراض            يؤيد  
  : السابعةمية يف دورهتاالتن
  

  ،اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميةإن   
 بأن تنفيذ األهداف اإلمنائية الواردة يف إعالن األلفية يستتبع إدخال تغـيري             إذ تسلم   

كبري يف توجهات سياسات استخدام العلم والتكنولوجيا واالبتكار بغيـة كفالـة تلبيتـها              
بأن للـهيئات االستـشارية     وإذ تسلم أيضا    نمية، السيما التخفيف من الفقر،      احتياجات الت 

 الـسلطة   إىلالوطنية أمهية حامسة يف إسداء املشورة املؤسسية العلمية والتكنولوجية بانتظـام            
التنفيذية واىل غريها من فروع احلكومة املسؤولة عن تنسيق االستراتيجيات اإلمنائية وتنفيذها،            

العـاملي  مؤمتر القمـة    مرحلة جنيف من     )19( وخطة عمل  )18(إعالن املبادئ ب وإذ حتيط علما  
أن ختتار ملوضوعها   تقرر  ،  2003ديسمرب  /األول املعقودة يف كانون     املعين مبجتمع املعلومات  

وتطبيقهما وإسداء  العلم والتكنولوجيا   تعزيز  ”،  2005-2004الفين لفترة ما بني الدورات      
ألهداف الدولية املتفق عليها الواردة يف إعالن األمم املتحدة بـشأن           املشورة بشأما حتقيقا ل   

، وترى وجوب التشديد على  ثالثة جماالت رئيسية على األقل، هي التفاعل والتآزر              “األلفية
__________ 

  )3(  http://www.unctad.org/stdev.  
  .، املرفق، الفصل األول، الفرع ألفA/C.2/59/3انظر   )4(  
  .، املرفق، الفصل األول، الفرع باءA/C.2/59/3انظر   )5(  



 
 

بني تعليم العلم والتكنولوجيا وبني البحث والتطوير؛ وبناء اهلياكل األساسية اليت متثل أسـس              
وجي؛ وتعزيز العمالة املرحبة عموما، وتطـوير املؤسـسات بـشكل           التطور العلمي والتكنول  

خاص، باستخدام التكنولوجيات املوجودة والناشئة، ال سيما تكنولوجيا املعلومات واالتصال          
  .والتكنولوجيات البيولوجية

  
  اجللسة العامة الثالثة واخلمسون
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