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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/421/Add.2( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[

 تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية - ٦٢/٢٠١
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ٢٠٠٣ديــــــسمرب/ األولكــــــانون ٢٣ املــــــؤرخ٥٨/٢٠٠إىل قراراــــــاإذ تــــــشري 
ــسمرب/ األولكـــانون ٢٢ املـــؤرخ٥٩/٢٢٠ و  كـــانون٢٢ املـــؤرخ٦٠/٢٠٥ و٢٠٠٤ديـ

 ،٢٠٠٥ديسمرب/األول
 ٢٠٠٦ ديـــسمرب/ األولكــانون ٢٠ املــؤرخ٦١/٢٠٧ إىل قرارهــاوإذ تــشري أيــضا 

 وإشارته إىل العلم والتكنولوجيا،
 املـــؤرخ٢٠٠٦/٤٦ االقتـــصادي واالجتمـــاعيالـــسإىل قـــراروإذ تـــشري كـــذلك 

 ،٢٠٠٦يوليه/متوز ٢٨
لذي ميكن للعلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك التكنولوجيات بالدور احليوي اوإذ تسلم 

السليمة بيئيا، القيام به يف التنمية ويف تيسري اجلهود املبذولـة للقضاء على الفقـر وحتقيـق األمـن
الغذائي ومكافحة األمراض وحتـسني التعلـيم ومحايـة البيئـــة والتعجيـل خبطـى التنـوع والتحـول

 ية والقدرة على املنافسة،االقتصاديني وحتسني اإلنتاج
 ،)١(٢٠٠٥ مؤمتر القمة العاملي لعامنتائجإىلوإذ تشري 
 ،)٢(تمع املعلومات ة إىل نتائج القمة العامليوإذ تشري أيضا 
 أن الدعم الدويل ميكـن أن يساعـد البلدان النامية على االستفادة من أوجـهوإذ تدرك 

 تها اإلنتاجية،التقدم التكنولوجي وميكن أن يعـزز طاق
_______________

 .٦٠/١انظر القرار )١(
 .الفصل األولاملرفق،،A/C.2/59/3 وA/60/687انظر )٢(
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 الدور الذي ميكن أن تـؤديــه املعـارف التقليديـة يف التنميـة التكنولوجيـة ويفوإذ تربز 
 إدارة املوارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام،

 باحلاجة العاجلة إىل سد الفجوة الرقمية ومساعدة البلدان النامية يف احلـصولوإذ تقر 
  املعلومات واالتصاالت،تعلى الفوائد احملتملة لتكنولوجيا

 باعتماد خطة بـايل االسـتراتيجية لـدعم التكنولوجيـا وبنـاء القـدرات الـيتوإذ ترحب 
 ،)٣(وضعها برنامج األمم املتحدة للبيئة

ــد   احلاجــة إىل تعزيــز بــرامج العلــم والتكنولوجيــا للكيانــات ذاتوإذ تؤكــد مــن جدي
 الصلة يف منظومة األمم املتحدة،

 التعاون القائم بني اللجنة املعنيـة بتـسخري العلـم والتكنولوجيـاالتقديروإذ تالحظ مع 
ألغراض التنمية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف إنشاء شبكة ملراكز التفـوق يف جمـايل

لـسياسات املتعلقـة بـالعلملالعلم والتكنولوجيا لصاحل البلدان النامية، ويف تصميم استعراضـات
 ا واالبتكار واالضطالع ا،والتكنولوجي

ــام  ــع االهتمـ ــا مـ ــشتركوإذ حتـــيط علمـ ــاون املـ ــم املتحـــدة للتعـ ــبكة األمـ  بإنـــشـاء شـ
 العـام  يف تقريـر األمـني وصفهوردما على حنو،الوكاالت يف جمال التكنولوجيا البيولوجية بني

 ،)٤( التنمية عن تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض
 مني العام،بتقرير األوإذ حتيط علما 
على اختاذ مبادرات لتعزيز مشاركة القطـاع اخلـاص يف نقـل التكنولوجيـاوإذ تشجع 

 والتعاون التكنولوجي والعلمي،
 : مبا يلــيالتزامها من جديد تؤكـد - ١ 
 بوسـائل منـها،تقوية وتعزيز اآلليات القائمة ودعم مبادرات البحث والتنميـة )أ( 

اجــات اخلاصــةتيح مــن أجــل تلبيــة اال،اعني العــام واخلــاصإقامــة شــراكات طوعيــة بــني القطــ
للبلــدان الناميــة يف جمــاالت الــصحة والزراعــة واحلفــظ واالســتخدام املــستدام للمــوارد الطبيعيــة

 ة والطاقة والغابات وأثر تغري املناخ؛يدارة البيئاإلو

_______________

)٣( UNEP/GC.23/6/Add.1و Corr.1املرفق ،. 
)٤( A/62/136. 
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القيــام، حــسب االقتــضاء، بتــشجيع وتيــسري حــصول البلــدان الناميــة علــى )ب( 
كنولوجيات وتطويرها ونقلها ونشرها، مبـا يف ذلـك التكنولوجيـات الـسليمة بيئيـا والدرايـةالت

 املتصلة ا؛
مساعدة البلدان الناميـة يف اجلهـود الـيت تبـذهلا لتعزيـز ووضـع االسـتراتيجيات )ج( 

 دفــع أساســية لبنــاء القــدراتىلعلــم والتكنولوجيــا، الــيت متثــل قــواالوطنيــة للمــوارد البــشرية و
 وطنية من أجل التنمية؛ال
تشجيع ودعم املزيد من اجلهود لتطوير مصادر متجـددة للطاقـة، مثـل الطاقـة )د( 

 الشمسية وطاقة الرياح والطاقة احلرارية األرضية؛
الــدويل الجتــذاب االســتثمار العــامالــوطين وتنفيــذ سياســات علــى املــستويني )هـ( 

ويقـوم بنقـل التكنولوجيـا بـشروط متفـق عليهـاواخلاص، احمللي واألجنيب، الـذي يعـزز املعرفـة
 فيما بني األطراف ويزيد اإلنتاجية؛

ــل )و(  ــن أجـ ــة، مـ ــردة وجمتمعـ ــة، منفـ ــدان الناميـ ــذهلا البلـ ــيت تبـ ــود الـ ــم اجلهـ دعـ
 وسـائل مـستدامةباسـتخدامتكنولوجيات زراعيـة جديـدة لزيـادة اإلنتاجيـة الزراعيـة استخدام

 من الناحية البيئية؛
ــسلم - ٢  ــاتـ ــك تكنولوجيـ ــا يف ذلـ ــا، مبـ ــم والتكنولوجيـ ــأن للعلـ ــاتت بـ  املعلومـ

واالتصاالت، أمهية حيوية لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبـا يف ذلـك األهـداف
 اإلمنائية لأللفية، ومشاركة البلدان النامية مشاركة كاملة يف االقتصاد العاملي؛

 العلـم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة تـوفري إىل اللجنة املعنيـة بتـسخريتطلب - ٣ 
بوصـفه مركـز التنـسيق علـى االقتصادي واالجتماعيالسمساعدةيف إطارهواصلتمنتدى

 ضـمن نطـاق واليتـها،،، والقيـام)٢(تمـع املعلومـات ةنتائج القمة العامليملتابعةنطاق املنظومة
يف جمـاالت حتياجات اخلاصة للبلدان الناميـة، مبعاجلة اال٢٠٠٦/٤٦وفقا ألحكام قرار الس

 البيئية؛  املعلومات واالتصاالت واإلدارةتمن قبيل الزراعة والتنمية الريفية وتكنولوجيا
 مؤمتر األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـة علـى أن يواصـل، بالتعـاون مـعتشجع - ٤ 

 والتكنولوجيا واالبتكار ـدفلسياسات املتعلقة بالعلملالشركاء املعنيني، إجراء استعراضات
 حتديـد التـدابري الـالزميفمساعدة البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتـصاداا مبرحلـة انتقاليـة

ــة ــا واالبتكــار يف اســتراتيجياا اإلمنائي ــالعلم والتكنولوجي ــسياسات املتعلقــة ب ــدمج ال اختاذهــا ل
 الوطنية؛
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 والتنمية وغريه من املنظمات املعنيـة علـى مؤمتر األمم املتحدة للتجارةتشجع - ٥ 
مساعدة البلدان الناميـة يف اجلهـود الـيت تبـذهلا لـدمج الـسياسات املتعلقـة بـالعلم والتكنولوجيـا

 واالبتكار يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛
 تكنولوجيـاتعـن ودعم االستثمار يف البحثعزيز احلكومات على تتشجع - ٦ 

شاركة قطــاع األعمـال التجاريــة والقطــاع املــايل يفمبــ النــهوض وعلـىويرهــا وتطسـليمة بيئيــا
  اجلهود؛تلك التكنولوجيات، وتدعو اتمع الدويل إىل دعمتلكتطوير

ــشتركة للبحـــثتـــشجع - ٧  ــز مـــشاريع مـ ــة واملـــضي يف تعزيـ ــات القائمـ  الترتيبـ
ــةوالتطــوير علــى املــستوى اإلقليمــي ودون اإلقليمــي واألقــاليمي بالقيــا م، حيثمــا أمكــن، بتعبئ

علميـة ومعـداتالمرافـقللاملوارد العلمية والبحثية واإلمنائية القائمة وعن طريق الربط الشبكي
 تطورة؛املبحثال
، يف ضــوء تفــاوت مــستويات علــى أن يواصــل القيــام اتمــع الــدويلتــشجع - ٨ 

تشارا كافيا ونقل التكنولوجيـا إىلتيسري انتشار املعارف العلمية والتقنية انبالتنمية بني البلدان،
فيمـاتفق عليهامتتسم بالشفافية ووالبلدان النامية وحصوهلا عليها واقتنائها هلا بشروط منصفة

  اتمع؛لصاحلريقة تفضي إىل حتقيق الرفاه االجتماعي واالقتصادي، بطاألطرافبني
ملنظمــات الدوليــة إىل مواصــلة التعــاون بــني كيانــات األمــم املتحــدة واتــدعو - ٩ 

تمـع املعلومـات،ة األخرى واتمع املدين والقطاع اخلاص يف جمال تنفيذ نتـائج القمـة العامليـ
مـن املعلومات واالتصاالت من إمكانات يف خدمة التنميـةت تكنولوجيالدىدف وضع ما

 املعلومـات، حبوث السياسات املتعلقة بالفجوة الرقمية والتحديات اجلديـدة أمـام جمتمـعخالل
 ؛ املتعددينصلحةاملشراكات بني أصحابالشملمبا ي ، أنشطة املساعدة التقنيةوكذلك

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الرابعـة والـستنيتطلب - ١٠ 
نتقريرا عن تنفيذ هذا القرار وتوصيات للمتابعة يف املستقبل، مبا يف ذلك الدروس املستفادة م

 .دمج السياسات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية
 ٧٨اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٩


