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أوال -مقدمة 
ـــون  أيـدت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا ٢٠١/٥٤ املعن - ١
�تسـخري العلـم والتكنولوجيـا ألغـــراض التنميــة�، القــرارات 
واملقـــررات ذات الصلـــة الـــيت اختذهـــا الـــس االقتصـــــادي 
ــــى  واالجتمــاعي يف دورتــه املوضوعيــة لعــام ١٩٩٩ بنــاء عل
ـــة بتســخري العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض  تقريـر اللجنـة املعني
التنميـة عـن دورـا الرابعـة؛ وأقـــرت بــالدور الــذي تقــوم بــه 
اللجنـة يف تنســـيق أنشــطة منظومــة األمــم املتحــدة يف ميــدان 
ــة  تسـخري العلـم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة؛ وأكـدت أمهي
األنشطة اليت سيسعى إىل حتقيقها يف إطار اللجنة، مبا يف ذلـك 
طائفة واسعة مـن التحديـات العامليـة اجلديـدة يف ميـدان العلـم 

والتكنولوجيا؛ وشجعت على دعم هذه املساعي. 
وطُلــب إىل األمــني العــام أن يعــرض علــــى اجلمعيـــة  - ٢
العامة للنظر يف دورا اخلامسة واخلمسني، عن طريـق الـس 
ـــاعي، ودون اإلخــالل بــالتواتر الــدوري  االقتصـادي واالجتم
هلذه املسألة، مقترحـات بشـأن تعزيـز تنسـيق اآلليـات املتصلـة 
ــــر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة  باللجنــة يف إطــار مؤمت
(األونكتاد) لكفالة تنسيق خمتلـف اجلـهود واألنشـطة يف جمـال 
التكنولوجيــات اجلديــدة واملبتكــرة، وخباصــــة تكنولوجيـــات 
املعلومـات واالتصـاالت، وتطبيقاـا، ومنـها مثـال تطبيقـــها يف 
حقل التجارة االلكترونية، دف حتقيق التكامل بني األنشـطة 
داخل منظومة األمم املتحدة. وقد أعدت أمانة األونكتاد هــذا 

التقرير تلبية لذلك الطلب. 
ويتضمن هذا التقرير موجـزا للمناقشـات الـيت أجرـا  - ٣
اللجنــة ســابقا بشــأن مســألة التنســيق. وهــو يتضمــن أيضــــا 
ـــيت اختذــا هيئــات شــىت يف منظومــة  اسـتعراضا للمبـادرات ال
األمـم املتحـدة إلنشـاء شـــبكات إلكترونيــة كوســيلة لتحقيــق 
التنسيق يف جمال سياسات العلم والتكنولوجيا. ويأيت يف ختـام 
ــا  التقريـر اقـتراح بإنشـاء شـبكة لتسـخري املعـارف والتكنولوجي

ألغـراض التنميـة، مـع إيضـاح احلاجـة إىل توفـري مـوارد كافيــة 
جلعل هذه الشبكة تعمل على الوجه الفعال. 

 
ــــــــم  ثانيا -تنســــــــيق األعمــــــــال يف جمــــــــال العل

والتكنولوجيا ودور اللجنة 
تــويل اللجنــة املعنيـــة بتســـخري العلـــم والتكنولوجيـــا  - ٤
ألغراض التنمية، منذ إنشائها يف عام ١٩٩٢، اهتماما خاصـا 
ــاون يف  ملسـألة التنسـيق. وطرقـت اللجنـة مسـألة التنسـيق والتع
جمـال العلـم والتكنولوجيـا داخـل منظومـة األمـــم املتحــدة أول 
مـــا طرقتـــها يف دورـــا األوىل، املعقـــودة يف نيســـان/أبريــــل 
١٩٩٣. وبعـد املـداوالت الـيت أجرـــا اللجنــة، أعربــت عــن 
رأي مـؤداه أن هـدف التنسـيق علـى نطـاق املنظومـــة يف جمــال 
العلم والتكنولوجيا ينبغي أن يتمثـل يف إجيـاد أوجـه للتعـاضد. 
وتكرر طرح موضوع التنسـيق مـن جـانب اللجنـة يف دوراـا 
الالحقة وكذلك من جـانب الـس االقتصـادي واالجتمـاعي 
ــــة لألنشـــطة  يف دوراتــه املوضوعيــة. ولــدى اســتعراض اللجن
املتصلــة بــالعلم والتكنولوجيــا الــيت أفــــادت عنـــها وكـــاالت 
منظومــة األمــــم املتحـــدة، الحظـــت أنـــه ال ميكـــن اســـتبعاد 
احتماالت التداخل بني الواليات والربامج. ويف هـذا الصـدد، 
رأت اللجنــة أن غــرض التنســيق ينبغــي أن يتمثـــل يف تعزيـــز 
التكــامل بــني خمتلــف األنشــطة مــــع تفـــادي االزدواج قـــدر 

اإلمكان. 
وأكدت اللجنة، يف دورـا الرابعـة املعقـودة يف أيـار/  - ٥
مـايو ١٩٩٩، أن دور املنسـق داخـل منظومـــة األمــم املتحــدة 
ظـل دائمـا مهمـة معقـدة، وسـيظل كذلـك. وبوصفـها منســقة 
ألنشطة العلم والتكنولوجيـا يف إطـار منظومـة األمـم املتحـدة، 
تقـدم اللجنـة توصياـا إىل الـــس االقتصــادي واالجتمــاعي، 
الذي متثِّل اللجنة إحـدى هيئاتـه الفنيـة. ويقـوم الـس بـدوره 
ــــات وإحالتـــها إىل اجلمعيـــة العامـــة  باســتعراض هــذه التوصي
وغريها من وكاالت األمم املتحدة ومؤسساا املعنيـة مبسـائل 
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العلم والتكنولوجيا. وبالنظر إىل أن العلم والتكنولوجيا ميثالن 
عنصرا ال غىن عنه من عنـاصر التنميـة، فإمـا أخـذا يصبحـان 
بشكل متسارع مسة بارزة يف مجيع جوانب األنشطة اإلمنائيـة. 
وينبغـــي للجنـــة أن تســـعى إىل زيـــادة التفـــــاعل فيمــــا بــــني 
ـــــطة العلــــم  الوكـــاالت، ال إلجنـــاز واليتـــها كمنســـقة ألنش
والتكنولوجيا على حنو أكثر فعالية فحسب، بل لتوفري القيـادة 
والتوجيه يف هذا امليدان أيضـا. وقـد تعـززت فعاليـة اللجنـة يف 
اآلونة األخرية، بفضل التواصل املسـتمر بـني أمانتـها ومكتبـها 
وخـرباء اللجنـة يف فـترات مـا بـني الـدورات. وأصبـح يضطلــع 
بأعمال اللجنة املتعلقة بقضايا اجلنسني وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصــاالت والتكنولوجيــا البيولوجيــة أفرقــة عاملــة وأفرقــة 
للمناقشــة تعــىن باملســائل احملــددة املتصلــــة بـــاملواضيع الفنيـــة 
الرئيسية اليت ختتارهـا اللجنـة. وينبغـي بـذل مزيـد مـن اجلـهود 
لكفالة املراعاة التامة يف دورات اللجنة للنتائج اليت تصل إليـها 

هذه األفرقة العاملة وأفرقة املناقشة. 
وتعزيـزا لـدور اللجنـة بوصفـها منسـقة ألنشـطة العلــم  - ٦
والتكنولوجيا، ينبغي اختاذ تدابري لتشجيع مشاركة مؤسسـات 
األمم املتحدة يف خمتلف أفرقة املناقشة التابعـة للجنـة. وعـالوة 
على ذلك، ميكن أن يدرج يف تقارير الدورات املقبلـة املتعلقـة 
ببنود جدول األعمال الفنية باب بشـأن األنشـطة ذات الصلـة 
أو املماثلة يف نطاق منظومة األمـم املتحـدة. وميكـن للجنـة أن 
تؤدي دورها كمنسـقة مبسـاعدة البلـدان يف صياغـة سياسـات 

للبحث والتطوير، على سبيل املثال. 
ولدى قيام اللجنة يف دورا الرابعة بـالنظر يف دورهـا  - ٧
وأنشــطتها فيمــا يتعلــق بالتنســيق، رأت أــا ميكــن أن تعـــزز 
دورها كمنسقة على الوجه األمثل عن طريق اإلثبات العملـي 
لقيادا يف جمال تسخري العلم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة. 
ولــذا ينبغــي أن تكــون املواضيــع املختــارة لفــترات مــــا بـــني 
الدورات مواضيع مفيدة ومناسبة من حيث التوقيت. وحتقيقـا 
هلذا اهلدف، وبناء على توصية اللجنة، قام الــس االقتصـادي 

واالجتماعي، يف قراره ٦١/١٩٩٩، مبا يلـي: (أ) حـث أمانـة 
ـــاون مــع هيئــات األمــم  اللجنـة علـى مواصلـة جـهودها، بالتع
املتحـدة األخـرى، مبـا فيـها اللجـان اإلقليميـة والفريـــق العــامل 
املفتــوح بــاب العضويــة املعــين باملعلوماتيــة، إلنشــــاء شـــبكة 
الكترونية لنقل املعلومـات املتعلقـة بأنشـطتها يف جمـال تسـخري 
العلـــم والتكنولوجيـــا ألغـــراض التنميـــة؛ و (ب) طلــــب إىل 
األمانة مواصلة إصدار النشرة اإلخبارية الدوريـة الـيت تتضمـن 
معلومات مستكملة عن أنشطة منظومة األمم املتحدة املتعلقـة 
بتسـخري العلـم والتكنولوجيــا ألغــراض التنميــة، مبــا يف ذلــك 
املعلومـات املتعلقـة خبطـط ونتـائج األنشـــطة الــيت تضطلــع ــا 
اللجنة نفسها فيما بني الدورات؛ و (ج) دعا األمانة ومكتـب 
اللجنة إىل حتديد الفـرص واالسـتفادة منـها للتفـاعل علـى حنـو 
وثيـق مـع هيئـات منظومـة األمـم املتحـــدة مــن أجــل مواصلــة 
تعزيـز تبـــادل املعلومــات وتنســيق األنشــطة يف جمــال تســخري 
العلـوم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة، علـــى أن يشــمل هــذا 
ـــة  التفـاعل مشـاركة األمانـة يف اجتماعـات التنسـيق ذات الصل
للجنــة االستشــــارية املعنيـــة باملســـائل املوضوعيـــة (األنشـــطة 
ــــة فريـــق  التنفيذيــة)؛ و (د) أوصــى بعقــد اجتمــاع علــى هيئ
للمناقشة كل سنتني يف جنيف، علــى أن جيتمـع املكتـب بعـده 
بوفود الدول األعضاء ووفـود املراقبـني الـيت توجـد مقارهـا يف 
ـــة مــع الوفــود  جنيـف، وذلـك ملـدة يـوم واحـد إلجـراء مناقش
بشأن حالة األنشطة اليت تضطلع ا اللجنة فيما بني الـدورات 
وجـهودها الراميـة إىل تنسـيق أنشـطة منظومـــة األمــم املتحــدة 
يف جمـــال تســـخري العلـــم والتكنولوجيـــا ألغــــراض التنميــــة؛ 
و (هـ) وافق على إبقـاء بنـد يف جـدول أعمـال اللجنـة عنوانـه 
�أداء اللجنــة املعنيــة بتســخري العلــم والتكنولوجيــا ألغـــراض 
التنميـة، مبـا يف ذلـك دورهـا يف تنســـيق العلــوم والتكنولوجيــا 
ألغــراض التنميــة�، وطلــب إىل أمانــة اللجنــة إعــداد تقريــــر 
حتليلــي موجــز لألنشــطة ذات الصلــة داخــل منظومــة األمـــم 
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املتحدة، مبا يف ذلك نتائج املؤمتر العاملي للعلوم والتكنولوجيا، 
من أجل النظر فيه يف إطار هذا البند. 

وفيما يتعلق بالفقرة ٧ (د) أعاله، فـإن مـن املقـرر أن  - ٨
يعقد يف جنيف اجتماع مكتـب اللجنـة وأمانـة األونكتـاد مـع 
ممثلي وفود الدول األعضاء ووفود املراقبني اليت توجد مقارهـا 
يف جنيف، وذلك خالل االجتماع الثاين حللقة املناقشة املعنيـة 
بالتكنولوجيا البيولوجية التابعة للجنة، يف الفـترة مـن ٣ إىل ٥ 

متوز/يوليه ٢٠٠٠. 
 

ـــــادل  ـــــام لتب ــــة ونظ ــــبكة الكتروني ــــاء ش ثالثا -بن
املعلومات 

اختـذت أمانـة األونكتـــاد خطــوات إلنشــاء وصــالت  - ٩
الكترونيـة كجـزء مـن أنشـطة النشـــر الــيت تضطلــع ــا. فقــد 
أنشـــئت يف عـــام ١٩٩٩ حلقتـــان للمناقشـــة علـــــى شــــبكة 
اإلنترنت بشأن العلـم والتكنولوجيـا. أمـا األوىل، الـيت عنواـا 
ـــة  CSTD@topica.com فــهي مفتوحــة ألعضــاء اللجنــة وأمان

األونكتـاد مـن أجـل تبـادل املعلومـات بشـأن األعمـال اجلاريــة 
ـــــــة، الــــــيت عنواــــــا  فيمـــــا بـــــني الـــــدورات. وأمـــــا الثاني
STD@topica.com، فهي عبارة عن قائمـة للمناقشـة مفتوحـة 

جلميع املعنيني بتسـخري العلـم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة. 
ويشارك معظم أعضاء اللجنة يف القائمة األوىل، بينما يشـترك 
عـدد أكـرب مـن األشـخاص وبعـض أعضـاء اللجنــة يف القائمــة 

الثانية. 
واشترك األونكتاد أيضـا يف حمـاوالت أخـرى إلنشـاء  - ١٠
شــبكات الكترونيــة يف ميــدان تســخري العلـــم والتكنولوجيـــا 
ألغـراض التنميـة. وإحـدى هـذه املبـادرات هـــي املبــادرة الــيت 
اختذـا يف عـام ١٩٩٧ اجلـهات األعضـاء يف اللجنـة التنفيذيـــة 
ـــي اللجنــة االقتصاديــة  للشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة، وه
ألفريقيــا واللجنــة االقتصاديــة ألوروبــا واللجنــــة االقتصاديـــة 
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب واللجنـة االقتصاديـة 

واالجتماعيـــة آلســـيا واحمليـــط اهلـــادئ واللجنـــة االقتصاديــــة 
واالجتماعية لغريب آسيا ومركـز األمـم املتحـدة للمسـتوطنات 
البشرية (املوئل) واملعهد الـدويل للبحـث والتدريـب مـن أجـل 
النـهوض بـاملرأة واألونكتـاد وبرنـامج األمـم املتحـــدة للمراقبــة 
الدولية للمخدرات وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وبرنـامج 
األمم املتحدة للبيئة ومعهد األمـم املتحـدة للتدريـب والبحـث 
(اليونيتار) ومكتب الشؤون القانونية باألمم املتحـدة ومكتـب 
األمم املتحدة يف فيينـا ومعـهد األمـم املتحـدة لبحـوث التنميـة 
االجتماعيــة وجامعــــة األمـــم املتحـــدة. واهلـــدف مـــن هـــذه 
ـــات بشــأن  الشـبكات هـو إقامـة نظـام مركـزي لتبـادل املعلوم

مواضيع شىت، منها التكنولوجيا. 
وعلى سبيل املتابعة ملبـادرة اللجنـة التنفيذيـة للشـؤون  - ١١
االقتصادية واالجتماعية، أشري على أعضاء تلك اللجنة بتعيــني 
مواقـع االتصـال لـدى كـل منـهم مـن أجـل تنفيـذ نظـام تبــادل 
املعلومـات. ووضـع بعـد ذلـك بصفـة مشـتركة نظـام للتدويــن 
اســتهدف تصنيــف مجيــع األنشــــطة املتصلـــة بالتكنولوجيـــا. 
وقررت اللجنة التنفيذية يف ١٥ كانون الثـاين/ينـاير ١٩٩٨ يف 
نيويورك أن يكون تطويـر تبـادل املعلومـات مركـزا يف وكالـة 
ـــري مركــزي يف عمليــات  واحـدة علـى أن يظـل هـذا النظـام غ
ـــة. وهــذا مــؤداه أن حتتفــط كــل وكالــة مــن  اسـتكماله املقبل
الوكــاالت األعضــاء مبدخالــا يف قــاعدة البيانــــات واملوقـــع 
ـــات. واختــريت إدارة  الشـبكي املركـزي املتصـل بقـاعدة البيان
ـــة الرائــدة يف  الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة لتكـون الوكال
هذا اال واختريت منطلقا لذلك قـاعدة بيانـات ناشـئة تابعـة 
لتلـك اإلدارة هـي قـاعدة بيانـات النظـام املتكـامل للمعلومــات 
املتعلقـة باالجتماعـات والوثـائق. واقـترح أن تكـــون األنشــطة 
ــــات هـــي  املتصلــة بالتكنولوجيــا الــيت تــدرج يف قــاعدة البيان
ـــة العاديــة: التقــارير  األنشـطة التاليـة املمولـة عـن طريـق امليزاني
واالجتماعــات وحلقــات العمــل ومشــاريع التعــاون التقــــين. 
وأوصـي فيمـــا بعــد بتوســيع نطــاق النظــام املتكــامل ليشــمل 
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بيانـات عـن العلـم والتكنولوجيـا أكـــثر ممــا كــان مصممــا أن 
حيتويـه أصـال. ومـن ذلـك علـى سـبيل املثـال، إدراج املشــاريع 

املمولة عن طريق موارد خارجة عن امليزانية. 
أمـا املبـادرة األخـرى إلنشـــاء شــبكة الكترونيــة فقــد  - ١٢
جـاءت مـن جلنـة التنسـيق اإلداريـة. ففـــي آخــر دورة عقدــا 
اللجنة يف ٢٥ نيســان/أبريـل ٢٠٠٠، أصـدرت مشـروع بيـان 
بشـأن تكنولوجيـا املعلومـات والتنميـة. وقـد أكـد مـــن جديــد 
عندئذ على أن تكنولوجيا املعلومات أداة إمنائيـة بالغـة األمهيـة 
ملنظومـة األمـم املتحـدة يف جمـال العمـل علـى حتقيـق األهــداف 
اإلمنائية املنبثقة يف جزء منها من املؤمترات العامليـة الـيت عقدـا 
األمم املتحدة يف فترة التسـعينات. والـتزم الرؤسـاء التنفيذيـون 
التزامـا مجاعيـا بإعطـــاء دفعــة جديــدة للعمــل التعــاوين الــذي 
تضطلع به مؤسسات األمـم املتحـدة ووكاالـا يف هـذا اـال 
البـالغ األمهيــة. وأكــد الرؤســاء التنفيذيــون علــى أن التركــيز 
الرئيسـي ملنظومـة األمـم املتحـدة ينبغـي أن ينصـب علـى تنميـة 
ثقافة تقوم على تبادل املعـارف وتعلمـها، ال علـى تكنولوجيـا 
املعلومـات وحدهـا. ورأى الرؤسـاء أن املعرفـة والقـــدرة علــى 
التعلم، وليس االستثمار يف األصول املادية وحدها، مها اللتـان 
سـتحددان بصـورة مـتزايدة نواتـــج التنميــة. ويلــزم أن تصبــح 
وكاالت األمم املتحدة �وكاالت للتعلم�، وهـو مـا يقتضـي 
اتباع ج شامل ومنسق على نطاق املنظومة لبناء قـدرة فعالـة 
علــى احلصــول علــى املعــارف ونشــــرها. واقـــترح الرؤســـاء 
التنفيذيون، يف مجلة أمور، تنظيـم جمتمـع علـى نطـاق املنظومـة 
يضـم خـــرباء ومســتعملي تكنولوجيــا املعلومــات عــن طريــق 
ـــا للخــربة  الترتيبـات املبتكـرة لالتصـال الشـبكي، ليكـون مرفق
وتقدمي املشورة علــى نطـاق املنظومـة يوفـر املعلومـات الالزمـة 
بشـأن اخليـارات والتكـاليف واملمارسـات اجليـدة والتطـــورات 
املســتجدة؛ كــي تســتخدمها مؤسســــات املنظومـــة يف تلبيـــة 
ـــــطتها  احتياجاـــا يف جمـــال تكنولوجيـــا املعلومـــات ويف أنش

التنفيذية من أجل التنمية 

وتتمثــل إحــدى طــرق االســتجابة علــى حنـــو كفـــؤ  - ١٣
ــــب اجلمعيـــة العامـــة، وملختلـــف االحتياجـــات  وتطلعــي لطل
املذكــورة أعــاله، وللواليــات الصــادرة يف الــــدورة العاشـــرة 
لألونكتـاد والرؤيـة الـيت قدمـها األمـني العـام لألونكتـاد جلعـــل 
تلـك املؤسسـة منظمـة قائمـــة علــى املعرفــة، يف إنشــاء شــبكة 
لتســخري املعــارف والتكنولوجيــا ألغــــراض التنميـــة، وذلـــك 
داخليا (عن طريـق اإلنـترانت) وخارجيـا عـن طريـق التوصيـل 
فيمـا بـني املؤسسـات ذات الصلـة علـى نطـاق منظومـة األمـــم 
ـــا  املتحـدة. وسـيكون هـدف الشـبكة يف هـذه احلالـة حتسـني م

يلي: 
ــــري  التشــارك يف املعلومــات، عــن طريــق توف (أ)
إمكانية االطالع على أحدث املعلومات ذات الصلـة بتسـخري 
العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميـة، فضـال عـن اإليصـال إىل 
املعلومات املتعلقة بأنشطة العلم والتكنولوجيا اليت تضطلع ـا 

هيئات األمم املتحدة ذات الصلة، مبا فيها اللجان اإلقليمية؛ 
نشــر املعرفــة، عــن طريــق توفــري املعلومــات  (ب)
ــــــق باآلليـــــات  والتعريــــف بــــأفضل املمارســــات فيمــــا يتعل
واالسـتراتيجيات والقنـوات الالزمـة لتعزيـز نقـــل التكنولوجيــا 
ونشـرها وتكييفـها وبنـاء القـدرات. وستنشـر مـن أجـل ذلــك 
أنباء وتقارير تتضمن معلومات ودراسات إفرادية بشأن العلـم 

والتكنولوجيا، وذلك يف شكل وثائق يتم نشرها شبكيا؛ 
ـــار، عــن طريــق احلصــول علــى  توليـد األفك (ج)
تغذية مرتدة بشأن كيفية تعزيز قدرة األونكتاد واللجنة املعنية 
ـــا ألغــراض التنميــة علــى معاجلــة  بتسـخري العلـم والتكنولوجي
ـــا  املســائل ذات الصلــة يف ميــدان تســخري العلــم والتكنولوجي

ألغراض التنمية. 
ـــد املمارســة قيــام األونكتــاد  ومـؤدى هـذا علـى صعي - ١٤
ـــات خمتلفــة، بادئــا بقــاعدة  بصفـة تدرجييـة بإنشـاء قواعـد بيان
ــا،  بيانـات تتعلـق مبجـال حمـدد مـن جمـاالت العلـم والتكنولوجي
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مثل السياسات الراهنة بشـأن التكنولوجيـا البيولوجيـة ونقلـها 
أو نشــرها (وســيوجد هــذا جمــاالت للتعــاضد مــع األعمــــال 
ــــاء  اجلاريــة للجنــة فيمــا بــني الــدورات بشــأن موضــوع �بن
ـــا البيولوجيــة�). ومــع  القـدرات الوطنيـة يف جمـال التكنولوجي
تزايد اخلربة املكتسـبة يف إدارة تلـك الشـبكة، ستسـتمر تغطيـة 
مزيد من املواضيع مـع إيـالء األولويـة للمواضيـع الـيت تـم ـا 
ـــع املواضيــع  اللجنـة. ويف ايـة املطـاف، ستشـمل الشـبكة مجي
املدرجـة علـى جـدول أعمـال اتمـع الـدويل يف ميـدان العلـــم 
والتكنولوجيا. وسيشمل املشاركون يف الشبكة أعضاء اللجنة 
ومقرري السياسات واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة والبـاحثني 
ــــرب املقـــترح  واملنظمــات غــري احلكوميــة واتمــع املــدين. يعت
املعروض من شركة Yetz.com للتعاون مع األونكتاد يف جمال 
نشــــر املعلومــــات املتعلقــــة بالتكنولوجيــــا ألغــــراض نقــــــل 
التكنولوجيـا فرصـة جتـيء يف حينـها وينبغـي اسـتغالهلا. وتوفــر 
هــذه الشــركة معلومــات علــى شــبكة اإلنــترنت عـــن آالف 

التكنولوجيات املتاحة للنقل يف مجيع أحناء العامل. 
 

ـــن امليزانيـــــة  ـــدة م ـــوارد جدي ـــة إىل م رابعا -احلاج
العادية 

يلـزم لكـي تصمـم الشـبكة املذكـورة أعـــاله تصميمــا  - ١٥
جيدا، ولكي تعمل على حنو كفؤ، ولكي يكون هلا أثر ظـاهر 
على تنسيق أنشطة العلم والتكنولوجيا يف إطار منظومة األمـم 
املتحـدة وعلـى التنميـة بوجـه عـام، أن ختصـص مـوارد إضافيــة 
ألمانة األونكتاد لكي تقوم بإنشـاء وتصميـم وتنفيـذ وتشـغيل 
ـــاله. وال يتوفــر  الشـبكة ونظـم تبـادل املعلومـات املذكـورة أع
لـدى املوظفـني احلـاليني مـــا يلــزم لذلــك مــن الوقــت أو مــن 

املهارات التقنية. 
ويلــزم كذلــك حضــور االجتماعــات الفنيــة املهمــــة  - ١٦
فضال عن عقد اجتمــاع للتنسـيق. ويف الواقـع أنـه، كمـا ذكـر 
أعـاله، فـإن هـدف تنسـيق األعمـال املضطلـع ـا علـى نطـــاق 

األمــم املتحــــدة بشـــأن العلـــم والتكنولوجيـــا يســـتلزم عقـــد 
اجتماعـات دوريـة ملمثلـي أمانـات مؤسســات األمــم املتحــدة 
املختلفة، فضال عـن مشـاركة هـؤالء املمثلـني علـى حنـو أكـثر 
نشـاطا يف األعمـال الـيت تضطلـع ـا كـل مؤسسـة، وال ســيما 
اجتماعـات اخلـــرباء، بشــأن املواضيــع احملــددة املتصلــة بــالعلم 
والتكنولوجيـا. وإحـدى العقبـات الرئيسـية الـيت تعرقـــل تعزيــز 
التعاون والتنسيق فيما بني الوكاالت هـي عـدم وجـود مـوارد 
كافية حتت تصرف مؤسسات األمـم املتحـدة إلرسـال ممثليـها 
إىل تلك االجتماعات. وبالنظر إىل ذلك، فإن مـن املـهم، مـن 
أجل تعزيز آليات التنسيق، أن تقوم كل مـن املؤسسـات ذات 
الصلة بتخصيص موارد يف امليزانية هلـذا الغـرض. وقـد ترغـب 
اجلمعية العامة يف أن تتخذ مقررا بشـأن هـذه املسـائل املتعلقـة 

باملوارد. 
 


