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 الدورة الثانية والستون
   من جدول األعمال) ب (٥٦البند 

 تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية :العوملة واالعتماد املتبادل  
 

 *تقرير اللجنة الثانية  
 

 )جورجيا (تشيتانافار مااالسيدة ت :املقررة
 

 قدمةم -أوال  
). ٢ ، الفقـرة  A/62/421نظـر   ا (٥٦ مناقشة موضوعية بشأن البند       اللجنة الثانية  أجرت - ١
 تدقــُعيت  الــ٣٣  و٢٨  و٢٥  و٢٠يف اجللــسات ) ب( البنــد الفرعــي خــذ إجــراء بــشأن واُت
يـــرد ســـرد و. ٢٠٠٧ديـــسمرب / كـــانون األول٧ نـــوفمرب، و/ تـــشرين الثـــاين١٦  و٨ و ١ يف

ــر ــة يف  لنظ ــذا اللجن ــوجزة   ه ــي يف احملاضــر امل ــد الفرع ــسات البن ــك اجلل  A/C.2/62/SR.20 ( لتل
 ).33 و 28و  25 و
 

 النظر يف املقترحات - ثانيا 
 A/C.2/62/L.36 و A/C.2/62/L.11مشروعا القرارين  -ألف  

إيطاليـا،   عـرض ممثـل      ،٢٠٠٧ نـوفمرب / تشرين الثاين  ١ يف   تقدُعيت  ، ال ٢٠يف اجللسة    - ٢
يرلنـدا  أباسم األرجنتني وأرمينيـا وإسـبانيا وإسـرائيل وأملانيـا وأنـدورا وأوروغـواي وأوكرانيـا و                

وإيطاليا والربازيـل والربتغـال وبلغاريـا وبـريو وتركيـا واجلزائـر واجلمهوريـة التـشيكية وجنـوب                   
ــاكو والن     ــسلفادور وشــيلي ومــصر واملكــسيك ومون ــدامنرك وســان مــارينو وال ــا وال مــسا أفريقي

 

 .Add.1-3 و A/62/421 سيصدر تقرير اللجنة عن هذا البند يف أربعة أجزاء، حتت الرمز  * 
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، الــسنة الدوليــة لعلــم الفلــك” اعنونــموهنــدوراس وهنغاريــا واليابــان واليونــان، مــشروع قــرار 
٢٠٠٩“ )A/C.2/62/L.11( نصه كالتايل: 

 
 إن اجلمعية العامة،” 
 ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٦١/١٨٥إىل قرارهـا    إذ تشري   ” 

 بشأن إعالن السنوات الدولية،
م  قــدلفلــك هــو أحــد أقــدم العلــوم األساســية وأنــه  علــم ا أنإدراكــا منــهاو” 

 واسـعة   طائفة األخرى يف     والتطبيقات يف تطور العلوم   كربىإسهامات  م  يزال يقد  الو
 ،امليادينمن 

ــأن موإذ تــسلّ”  ــة  ا ب ــارا عميقــة   ألرصــاد الفلكي ــى تطــور العلــم   تتــرك آث عل
 لكون،اعن السائد والفلسفة والدين والثقافة والتصور العام 

بـالرغم مـن االهتمــام   ، عامـة النـاس  ه غالبـا مـا يـصعب علــى     أنـ تالحـظ وإذ ” 
 ،عن هذا املوضوعالعام بعلم الفلك، احلصول على معلومات ومعارف 

 متعلقـة وتقاليـد   وخرافـات    أسـاطري    اختلـق  كل جمتمـع قـد        أن وإدراكا منها ” 
  الثقايف،تراثهباتت تشكل جزءا من  السماء والكواكب والنجومب

 الــذي اعتمــده املــؤمتر العــام ملنظمــة األمــم  ،٢٥/ م٣٣ لقرار بــاوإذ ترحــب” 
، لإلعـراب عـن     ٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٩يف   املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة      

 التــشديد علــى أمهيــة هبــدف الــسنة الدوليــة لعلــم الفلــك، ٢٠٠٩ عــالن عــامإلتأييــده 
  يف املعرفة والتطور،وإسهامهاالعلوم الفلكية 

هـــذه املبـــادرة منـــذ عـــام يؤيـــد االحتـــاد الفلكـــي الـــدويل  أنىل  إوإذ تـــشري” 
  األثر،أوسعاملشروع عمل على أن يترك هذا الأنه يعتزم  و،٢٠٠٣

 بأنه ميكن للسنة أن تؤدي دورا حيويـا يف مجلـة جمـاالت، مـن                واقتناعا منها ” 
يــة  مبــا لعلــم الفلــك والعلــوم األساســية مــن أمهيــة لتحقيــق التنم   اجلمهــوربينــها توعيــة 
تاحة فرص االطالع على املعـارف العامليـة املتعلقـة بـالعلوم            التشجيع على إ  املستدامة، و 

 تــدريس يولّــده موضــوع علــم الفلــك، ودعــم  االهتمــام الــشديد الــذياألساســية عــرب 
العلوم يف املدارس بشكل رمسـي وغـري رمسـي، وكـذلك عـن طريـق املراكـز واملتـاحف                    

، وحفــز الزيــادة علــى املــدى الطويــل يف صلةالعلميــة وغــري ذلــك مــن الوســائل ذات الــ
 ،حمو األمية العلميةمعدل تسجيل الطالب يف ميداين العلوم والتكنولوجيا، ودعم 
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  السنة الدولية لعلم الفلك؛٢٠٠٩ إعالن عام تقرر - ١” 
الوكالــة لتكــون  منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة ختتــار - ٢” 

أن تتـوىل بـصفتها هـذه تنظـيم         إىل  ية للسنة املـذكورة، وتـدعوها       الرائدة واجلهة التنسيق  
ــم املتحــدة         ــة األم ــات منظوم ــع كيان ــاون م ــسنة، بالتع ــيت ســتنفذ خــالل ال ــشطة ال األن
ــاد الفلكـــي الـــدويل واملرصـــد اجلنـــويب األورويب واجلمعيـــات    ــة واالحتـ األخـــرى املعنيـ

ري يف هــذا الــصدد إىل أن واجملموعــات املعنيــة بعلــم الفلــك يف مجيــع أحنــاء العــامل، وتــش 
 ل من التربعات، مبا فيها التربعات اليت ترد من القطاع اخلاص؛موأنشطة السنة سُت

 مجيع الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة ومجيـع اجلهـات           تشجع - ٣” 
اختـاذ إجـراءات علـى       للتـشجيع علـى      الفاعلة األخرى علـى اإلفـادة مـن الـسنة الدوليـة           

 وعلـى إتاحـة   ، بأمهيـة العلـوم الفلكيـة   اجلمهـور  وعـي  زيـادة ي إىل مجيع املستويات ترمـ   
 “.فرص واسعة النطاق الكتساب معارف وخربات جديدة عن األرصاد الفلكية

 
نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين    ١٦، املعقـودة يف     ٢٨وكان معروضا على اللجنـة يف جلـستها          - ٣

 قدمــه نائــب )A/C.2/62/L.36( “٢٠٠٩وليــة لعلــم الفلــك، الــسنة الد”مــشروع قــرار معنــون 
جريــت بــشأن ، بنــاء علــى مــشاورات غــري رمسيــة أُ )لبنــان(رئــيس اللجنــة، حــسن علــي صــاحل  

 .A/C.2/62/L.11مشروع القرار 
آثــار يف عليــه أي ال تترتــب مــشروع القــرار  أنبــ اللجنــة  مت إبــالغويف اجللــسة ذاهتــا، - ٤

 .امليزانية الربناجمية
نـة، حـسن علـي صـاحل        نائـب رئـيس اللج    كـل مـن     دىل  وقبل اعتماد مـشروع القـرار، أ       - ٥
 ).A/C.2/62/SR.28انظر ( وممثل مصر ببيان، )لبنان(
ــسة  - ٦ ــضا٢٨ويف اجللـ ــرار    أيـ ــشروع القـ ــة مـ ــدت اللجنـ ــر  (A/C.2/62/L.36، اعتمـ انظـ

 ). مشروع القرار األول،١٤ ةالفقر
قــــرار ، قــــام مقـــدمو مــــشروع ال A/C.2/62/L.36العتمــــاد مـــشروع القــــرار  ا نظـــر و - ٧

A/C.2/62/L.11بسحبه . 
 

 A/C.2/62/L.52 و A/C.2/62/L.26مشروعا القرارين  -باء  
نوفمرب، عـرض ممثـل باكـستان، باسـم         / تشرين الثاين  ٨ يف   تقدُعيت  ، ال ٢٥يف اجللسة    - ٨

قـرار معنـون   والـصني، مـشروع    ٧٧الدول األعضاء يف األمم املتحـدة األعـضاء يف جمموعـة الــ           
 :نصه كالتايل) A/C.2/62/L.26 (“كنولوجيا ألغراض التنميةتسخري العلم والت”
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 ،إن اجلمعية العامة” 
 ٢٠٠٣ديـسمرب   / األول كـانون  ٢٣ املـؤرخ    ٥٨/٢٠٠ا  اهتإىل قرار إذ تشري   ” 

ــؤرخ ٥٩/٢٢٠ و  املـــــؤرخ ٦٠/٢٠٥ و ٢٠٠٤ديـــــسمرب / األولكـــــانون ٢٢ املـــ
 ،٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٢٢

 ميكــن للعلــم والتكنولوجيــا القيــام بــه يف   بالــدور احليــوي الــذي مإذ تــسلّو” 
 ، وحتقيــق األمــن الغــذائي  ،التنميــة ويف تيــسري اجلهــود املبذولـــة للقــضاء علــى الفقــر      

 طى التنوع والتحـول   خبتعجيل  ال و ، ومحاية البيئــة  ، وحتسني التعليم  ،ومكافحة األمراض 
 االقتصاديني، وحتسني اإلنتاجية والقدرة على املنافسة،

  املعين مبجتمع املعلومات،ىل نتائج مؤمتر القمة العاملي إوإذ تشري” 
 أن الدعم الدويل ميكـن أن يساعـد البلدان النامية على االسـتفادة  دركوإذ ت ” 

 من أوجه التقدم التكنولوجي وميكن أن يعـزز طاقتها اإلنتاجية،
ــرب”  ـــه املعـــ  زوإذ تـ ــن أن تـؤديـ ــذي ميكـ ــدور الـ ــة  ا الـ ــة يف التنميـ رف التقليديـ

 ، واستخدامها بشكل مستدامكنولوجية ويف إدارة املوارد الطبيعيةالت
عزيـز   يف تا حـافز ا املعلومات واالتـصاالت دور  بأن لتكنولوجياتموإذ تسلّ ” 
الـيت تـسهم   مهيـة  األ يف هذا الـصدد،  ؤكد،تإذ األهداف اإلمنائية، ومجيع  حتقيق  وتيسري  

حمـوره  لومـات يف بنـاء جمتمـع معلومـات      عملية مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املع     هبا
مــن أجــل تعزيــز الفــرص الرقميــة جلميــع اإلنــسان، ويكــون متوازنــا وشــامال للجميــع، 

 الناس للمساعدة يف سد الفجوة الرقمية،
مــن ) العاصــمة( وبـبـــرنامج تــونس )العاصــمة(التـــزام تونـــس إىل  شريوإذ تــ” 

ة مـن مـؤمتر القمـة العاملــي املعنــي           ملرحلـة الثانيـ   الـصادرين عـن ا     أجل جمتمع املعلومـات   
 عــنمبجتمــع املعلومــات، وإىل إعــالن مبــادئ جنيــف وخطــة عمــل جنيــف الــصادرين  

 املرحلة األوىل ملؤمتر القمـة،
ــدير  ”  ــع التق ــر م ــذي  وإذ تق ــدور ال ــام بال ــصاالت    ق ــدويل لالت ــه االحتــاد ال  ب

 السلكية والالسلكية يف تنظيم مرحليت مؤمتر القمة العاملي،
 باعتمــاد خطــة بــايل االســتراتيجية لــدعم التكنولوجيــا وبنــاء        ترحــبوإذ” 

 القدرات اليت وضعها برنامج األمم املتحدة للبيئة،
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عاجلة إىل سد الفجـوة الرقميـة ومـساعدة البلـدان الناميـة         الاجة  احل ب روإذ تق ” 
  املعلومات واالتصاالت،تعلى االستفادة من إمكانات تكنولوجيا

احلاجة إىل تعزيز برامج العلم والتكنولوجيا للكيانـات         وإذ تؤكد من جديد   ” 
 ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة،

 األعمال اليت قامت هبا اللجنة املعنية بتـسخري العلـم     وإذ تالحظ مع التقدير   ” 
بالتعاون مع مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة، يف             والتكنولوجيا ألغراض التنمية    

ــدان ا  ــساعدة البل ــالعلم     م ــة ب ــسياسات املتعلق ــى االضــطالع باستعراضــات ال ــة عل لنامي
والتكنولوجيا واالبتكار ويف إنشاء شبكة ملراكز التفـوق يف جمـايل العلـم والتكنولوجيـا               

 لصاحل البلدان النامية،
 بإنشـاء شبكة األمم املتحـدة للتعـاون املـشترك      وإذ حتيط علما مع االهتمام    ” 

، علــى حنــو مــا جـــاء )UN-Biotech( ولوجيــا البيولوجيــةبــني الوكــاالت يف جمــال التكن
 يف تقرير األمني العام،وصفه 

 بتقريـر األمـني العـام عـن تـسخري العلـم والتكنولوجيـا            وإذ حتيط علما أيضا   ” 
 ألغراض التنمية،

 : مبا يلــيالتزامهامن جديد  تؤكـد - ١” 
ــادرات      )أ(”  ــم مب ــة ودع ــات القائم ــز اآللي ــة وتعزي ــة،  والبحــثتقوي التنمي

 إقامــة شــراكات طوعيــة بــني القطــاعني العــام واخلــاص مــن أجــل تلبيــة    بوســائل منــها
 والزراعـة واحلفـظ، واالسـتخدام       ،احلاجات اخلاصة للبلدان النامية يف جمـاالت الـصحة        

  وأثر تغري املناخ؛، والغابات،املستدام للموارد الطبيعية وإدارة البيئة، والطاقة
وتيــسري حــصول البلــدان الناميــة  ، بتــشجيع ضاءاالقتــالقيــام، حــسب  )ب(” 

على التكنولوجيات وتطويرها ونقلها ونشرها، مبا يشمل التكنولوجيات الـسليمة مـن            
 ؛الدراية املتصلة هباالناحية البيئية و

ــع        )ج(”  ــز ووضـ ــذهلا لتعزيـ ــيت تبـ ــود الـ ــة يف اجلهـ ــدان الناميـ ــساعدة البلـ مـ
علــم والتكنولوجيــا، الــيت متثــل قــوة دفــع  وطنيــة للمــوارد البــشرية وللالســتراتيجيات اال

 أساسية لبناء القدرات الوطنية من أجل التنمية؛
زيد من اجلهود لتطوير مصادر متجددة للطاقة، مثـل         املتشجيع ودعم    )د(” 

 الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة احلرارية األرضية؛
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الســتثمار تنفيــذ سياســات علــى املــستويني الــدويل والــوطين جلــذب ا   )هـ(” 
نقـل التكنولوجيـا بـشروط      يقـوم ب  العام واخلاص، احمللي واألجنيب، الذي يعزز املعرفـة و        

 متفق عليها فيما بني األطراف ويزيد اإلنتاجية؛
دعم اجلهود الـيت تبـذهلا البلـدان الناميـة، منفـردة وجمتمعـة، مـن أجـل                   )و(” 

يــة مــن خــالل وســائل اســتخدام تكنولوجيــات زراعيــة جديــدة لزيــادة اإلنتاجيــة الزراع
 مستدامة من الناحية البيئية؛

بــأن الفجــوة يف جمــال التكنولوجيــا والقــدرات العلميــة بــني        سلّمتــ - ٢” 
البلدان املتقدمة النمو والبلدان الناميـة، وخباصـة أقـل البلـدان منـوا، هـي أحـد الـشواغل           

االقتـصاد العـاملي    املستمرة ألهنا تعرقل قدرة كثري من البلدان النامية علـى املـشاركة يف              
 مشاركة كاملة؛

 بأن العلم والتكنولوجيا يشكالن عنصرا حيويا مـن أجـل     م أيضا تسلّ - ٣” 
النمـــو االقتـــصادي املـــستدام والقـــضاء علـــى الفقـــر، وتؤكـــد أن الفجـــوة املتعلقـــة         

 لناميـة تـشكل حتـديا كـبريا للبلـدان         بالتكنولوجيا بني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان ا          
ــة  ــداف اإلمنا   الناميـ ــق األهـ ــود لتحقيـ ــن جهـ ــه مـ ــا تبذلـ ــداف   فيمـ ــا األهـ ــا فيهـ ــة، مبـ ئيـ
 لأللفية؛ اإلمنائية

 احلاجــة إىل تــشجيع وتيــسري إمكانيــات تطــوير التكنولوجيــات تؤكــد - ٤” 
ونقلها ونشرها يف البلدان الناميـة، عـن طريـق وضـع سياسـات وتـدابري مفـصلة لتهيئـة                    

وتطويرهـا ولتعزيـز القـدرة علـى االبتكـار اسـتنادا            بيئة مؤاتية لتيسري اقتناء التكنولوجيا      
 يت يتضمنها إعالن الدوحة الوزاري؛إىل الواليات ال

 بأن للعلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلـك تكنولوجيـات املعلومـات            متسلّ - ٥” 
واالتصاالت، أمهية حيويـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة، وبـأن الـدعم الـدويل ميكـن أن                   

ية على االستفادة من أوجه التقـدم التكنولـوجي وأن يعـزز قـدراهتا              يساعد البلدان النام  
اإلنتاجية، وتؤكد من جديد، يف هذا الصدد، االلتزام بتعزيز وتيـسري إمكانيـة حـصول               
البلــدان الناميــة علــى التكنولوجيــات، مبــا فيهــا التكنولوجيــات الــسليمة بيئيــا والدرايــة   

 لها إليها ونشرها فيها، حسب االقتضاء؛املتعلقة هبا، وتطوير تلك التكنولوجيات ونق
 الترتيبات القائمة واملضي يف تعزيز مشاريع مـشتركة للبحـث           تشجع - ٦” 

والتطوير علـى املـستوى اإلقليمـي ودون اإلقليمـي واألقـاليمي بالقيـام، حيثمـا أمكـن،                  
ق بتعبئــة املــوارد العلميــة والبحثيــة واإلمنائيــة القائمــة وعــن طريــق الــربط الــشبكي مبرافــ 

 علمية ومعدات حبثية متطورة؛
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 إىل اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغـراض التنميـة     تطلب - ٧” 
توفري منتدى يقوم، داخل نطاق واليتها مبعاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان الناميـة يف             
 جماالت من قبيـل الزراعـة، والتنميـة الريفيـة، وتكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت،               

 واإلدارة البيئية؛
أن يواصـل،  ) األونكتاد( مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية      تشجع - ٨” 

ــالعلم       ــة بـ ــسياسات املتعلقـ ــات الـ ــراء استعراضـ ــيني، إجـ ــشركاء املعنـ ــع الـ ــاون مـ بالتعـ
والتكنولوجيــا واالبتكــار هبــدف مــساعدة البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت متــر اقتــصاداهتا 

علــى حتديــد التــدابري الــالزم اختاذهــا لــدمج الــسياسات املتعلقــة بــالعلم  مبرحلــة انتقاليــة 
 والتكنولوجيا واالبتكار يف استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية؛

 مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة وغـريه مـن املنظمـات                 تشجع - ٩” 
املتعلقــة سات سياالــاملعنيــة علــى مــساعدة البلــدان الناميــة يف اجلهــود الــيت تبــذهلا لــدمج 

 العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛ب
 اجملتمـــع الـــدويل علـــى مواصـــلة العمـــل علـــى تيـــسري انتـــشار حتـــث  - ١٠” 

املعارف العلمية والتقنية انتشارا كافيا ونقل التكنولوجيا إىل البلـدان الناميـة وحـصوهلا              
 عليها واقتنائها هلا؛

ــ  - ١١”  ــا إىل البلـــدان الناميـــة ينبغـــي أن يـــوفر   دتؤكـ  أن نقـــل التكنولوجيـ
 بشروط منصفة وبتكلفة معقولة تشمل شروطا تساهلية وتفضيلية؛

 إىل مواصلة التعـاون بـني كيانـات األمـم املتحـدة واملنظمـات               تدعو  - ١٢” 
، الدولية األخـرى يف جمـال تنفيـذ نتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي املعـين مبجتمـع املعلومـات                     

وذلك هبدف وضع ما تنطوي عليه تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت مـن إمكانيـات           
يف خدمة التنمية عرب حبوث السياسات املتعلقـة بـالفجوة الرقميـة والتحـديات اجلديـدة                
أمام جمتمع املعلومات فضال عن أنشطة املـساعدة التقنيـة املـشتملة علـى شـراكات بـني             

 أصحاب مصلحة متعددين؛
 إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا تطلـــب  - ١٣” 

 “.الرابعة والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وتوصيات للمتابعة يف املستقبل
 
ديـسمرب،  / كـانون األول ٧، املعقـودة يف     ٣٣وكان معروضـا علـى اللجنـة يف جلـستها            - ٩

 قدمـه   )A/C.2/62/L.52( “راض التنميـة  علـم والتكنولوجيـا ألغـ     تسخري ال ”نونا  مشروع قرار مع  
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جريـت بـشأن    ، بناء على مشاورات غـري رمسيـة أُ        )لبنان(نائب رئيس اللجنة، حسن علي صاحل       
 .A/C.2/62/L.26مشروع القرار 

 آثـار يف     عليـه أي   ال تترتـب    مـشروع القـرار    أنبـ  اللجنـة     مت إبـالغ   ويف اجللسة نفسها،   - ١٠
 ).A/C.2/62/SR.33انظر ( امليزانية الربناجمية

مـشروع  املـشاورات بـشأن     ، بصفتها ميسرة    النمسا أيضا، قامت ممثلة     ٣٣ويف اجللسة    - ١١
 :، بتصويبه شفويا على النحو التايلA/C.2/62/L.52 القرار

 ، وأُدرجــــت مباشــــرة بعــــد  عيــــد تــــرقيم الفقــــرة الثالثــــة مــــن املنطــــوق     أُ )أ( 
فقــرات املنطــوق بعــد عيــد تــرقيم  مــن املنطــوق، وأ٩ُ مــن املنطــوق، وُحــذفت الفقــرة ٧الفقــرة 
 لذلك؛  تبعا٢الفقرة 

بـشروط منـصفة تتـسم      ”تـها عبـارة     هناييف  ضـيفت    من املنطوق، أُ   ٨يف الفقرة    )ب( 
بالشفافية وتتفق عليها مجيع األطراف وبتكلفة معقولة تشمل شروطا تساهلية وتفـضيلية ُتطبـق              

 .“ذي يعود بالفائدة على اجملتمعلبطريقة تفضي إىل حتقيق الرفاه االجتماعي واالقتصادي ا
ه املـصوبة    بـصيغت  A/C.2/62/L.52ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مـشروع القـرار           - ١٢

 ). مشروع القرار الثاين،١٤انظر الفقرة (شفويا 

، قــــام مقـــدمو مــــشروع القــــرار  A/C.2/62/L.52ونظـــرا العتمــــاد مـــشروع القــــرار    - ١٣
A/C.2/62/L.26 بسحبه. 
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  اللجنة الثانيةاتتوصي -ثالثا  
 :اجلمعية العامة باعتماد مشروعي القرارين التاليني توصي اللجنة الثانية - ١٤
 

 مشروع القرار األول  
 ٢٠٠٩السنة الدولية لعلم الفلك،   

 
 إن اجلمعية العامة، 
 بـــشأن ٢٠٠٦ديـــسمرب / كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٦١/١٨٥إىل قرارهـــا إذ تـــشري  

 ولية،إعالن السنوات الد
م يـزال يقـد   ال  م و  قـد   علم الفلك هو أحد أقدم العلوم األساسية وأنـه         ن أ إدراكا منها و 

 ،امليادين واسعة من طائفة األخرى يف  والتطبيقاتيف تطور العلوم أساسيةإسهامات 
على تطور العلم والفلـسفة والثقافـة       تترك آثارا عميقة    ألرصاد الفلكية   ا ن بأ موإذ تسلّ  

 لكون،لسائد عن ااوالتصور العام 
بـالرغم مـن االهتمـام العـام بعلـم          ،  عامـة النـاس   غالبا مـا يـصعب علـى        أنه   وإذ تالحظ  

 ،عن هذا املوضوعالفلك، احلصول على معلومات ومعارف 
الــسماء ب متعلقــة وتقاليــد  وخرافــات أســاطرياختلــق كــل جمتمــع قــد ن أوإدراكــا منــها 

 لثقايف، اتراثهباتت تشكل جزءا من ، والكواكب والنجوم
 الذي اعتمده املؤمتر العام ملنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة      ٢٥/ م ٣٣  بالقرار وإذ ترحب  

ــة  ــم والثقاف ــشرين األول١٩يف  والعل ــوبر / ت ــده  )١(٢٠٠٥أكت  عــالن عــام إل لإلعــراب عــن تأيي
 يف وإســهامها التــشديد علــى أمهيــة العلــوم الفلكيــة هبــدف الــسنة الدوليــة لعلــم الفلــك، ٢٠٠٩
 والتطور،املعرفة 

أنــه  و،٢٠٠٣هــذه املبــادرة منــذ عــام يؤيــد االحتــاد الفلكــي الــدويل أن  إىل وإذ تــشري 
  األثر،أوسعاملشروع عمل على أن يترك هذا اليعتزم 

 بأنه ميكن للسنة أن تؤدي دورا حيويا يف مجلة جماالت، من بينها توعيـة               واقتناعا منها  
 أمهية لتحقيق التنمية املـستدامة، والتـشجيع علـى          اجلمهور مبا لعلم الفلك والعلوم األساسية من      

_________________ 
 ورة الثالثـــة والثالثـــون، بـــاريس، وثـــائق املـــؤمتر العـــام، الـــدمنظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة،   )١( 

، اجمللــد األول، )بــاريس، منظمـة األمــم املتحـدة للتربيـة والعلــم والثقافـة     (٢٠٠٥أكتـوبر  / تـشرين األول ٢١‐٣
 . الفصل اخلامسالقرارات،
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إتاحــة فــرص االطــالع علــى املعــارف العامليــة املتعلقــة بــالعلوم األساســية عــرب االهتمــام الــشديد 
الذي يولّده موضوع علم الفلك، ودعم تدريس العلوم يف املدارس بشكل رمسي وغـري رمسـي،                

ك مــن الوســائل ذات الــصلة، وحفــز وكــذلك عــن طريــق املراكــز واملتــاحف العلميــة وغــري ذلــ 
الزيادة على املدى الطويل يف معـدل تـسجيل الطـالب يف ميـداين العلـوم والتكنولوجيـا، ودعـم           

 حمو األمية العلمية،
  السنة الدولية لعلم الفلك؛٢٠٠٩ إعالن عام تقرر - ١ 
دة  منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة لتكــون الوكالــة الرائــ  ختتــار - ٢ 

واجلهــة التنــسيقية للــسنة املــذكورة، وتــدعوها إىل أن تتــوىل بــصفتها هــذه تنظــيم األنــشطة الــيت 
ســتنفذ خــالل الــسنة، بالتعــاون مــع كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة األخــرى املعنيــة واالحتــاد   
الفلكي الدويل واملرصد اجلنويب األورويب واجلمعيات واجملموعات املعنية بعلـم الفلـك يف مجيـع               

ــسنة ســتُ      ــشطة ال ــصدد إىل أن أن ــشري يف هــذا ال ــامل، وت ــا   موأحنــاء الع ــا فيه ل مــن التربعــات، مب
 التربعات اليت ترد من القطاع اخلاص؛

 مجيع الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحـدة ومجيـع اجلهـات الفاعلـة             تشجع - ٣ 
مجيـع املـستويات    األخرى على االستفادة من السنة الدولية للتشجيع على اختاذ إجراءات علـى             

إتاحـة فـرص واسـعة النطـاق الكتـساب          وترمي إىل زيادة وعي اجلمهور بأمهية العلوم الفلكية،         
 .معارف وخربات جديدة عن األرصاد الفلكية
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 مشروع القرار الثاين  
 تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية  

 
 ،إن اجلمعية العامة 
 ٢٠٠٣ديـــــسمرب / األولكـــــانون ٢٣ؤرخ  املـــــ٥٨/٢٠٠ا اهتـــــإىل قرارإذ تـــــشري  

ــؤرخ ٥٩/٢٢٠ و ــانون ٢٢ املـ ــسمرب / األولكـ ــؤرخ ٦٠/٢٠٥ و ٢٠٠٤ديـ ــانون ٢٢ املـ  كـ
 ،٢٠٠٥ديسمرب /األول

 ٢٠٠٦ ديــسمرب/ األولكــانون ٢٠ املــؤرخ ٦١/٢٠٧ إىل قرارهــا وإذ تــشري أيــضا  
 وإشارته إىل العلم والتكنولوجيا،

 املـــؤرخ ٢٠٠٦/٤٦ي واالجتمـــاعي  االقتـــصاداجمللـــسإىل قـــرار وإذ تـــشري كـــذلك  
 ،٢٠٠٦يوليه /متوز ٢٨

، مبا يف ذلك التكنولوجيـات    بالدور احليوي الذي ميكن للعلم والتكنولوجيا      مإذ تسلّ و 
 وحتقيـق األمـن     ، القيام به يف التنمية ويف تيسري اجلهود املبذولـة للقضاء على الفقر           السليمة بيئيا، 

طــى التنــوع  خبتعجيــل ال و، ومحايــة البيئــــة ،تعلــيم وحتــسني ال، ومكافحــة األمــراض ،الغــذائي
  االقتصاديني، وحتسني اإلنتاجية والقدرة على املنافسة،والتحول
 ،)١(٢٠٠٥إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام وإذ تشري  
 ،)٢( املعين مبجتمع املعلومات إىل نتائج مؤمتر القمة العاملي أيضاوإذ تشري 
 الدعم الدويل ميكـن أن يساعـد البلدان النامية على االستفادة من أوجـه              أن دركوإذ ت  

 التقدم التكنولوجي وميكن أن يعـزز طاقتها اإلنتاجية،
رف التقليديـة يف التنميـة التكنولوجيـة ويف         ا الدور الذي ميكـن أن تـؤديــه املعـ         زوإذ ترب  

 ، واستخدامها بشكل مستدامإدارة املوارد الطبيعية
يف احلـصول   عاجلة إىل سد الفجوة الرقمية ومساعدة البلدان النامية         الاجة  احل ب روإذ تق  
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،احملتملة لد ئاوعلى الف

 باعتماد خطـة بـايل االسـتراتيجية لـدعم التكنولوجيـا وبنـاء القـدرات الـيت                  وإذ ترحب  
 ،)٣(وضعها برنامج األمم املتحدة للبيئة

_________________ 
 .٦٠/١ انظر القرار  )١( 
 .، الفصل األولA/C.2/59/3 و A/60/687 انظر  )٢( 
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 احلاجــة إىل تعزيــز بــرامج العلــم والتكنولوجيــا للكيانــات ذات  يــدوإذ تؤكــد مــن جد 
 الصلة يف منظومة األمم املتحدة،

 اللجنة املعنيـة بتـسخري العلـم والتكنولوجيـا        تعاون القائم بني   ال وإذ تالحظ مع التقدير    
ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة، يف إنــشاء شــبكة ملراكــز التفــوق يف  ألغــراض التنميــة 

جمايل العلم والتكنولوجيا لـصاحل البلـدان الناميـة، ويف تـصميم استعراضـات الـسياسات املتعلقـة                  
 بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار واالضطالع هبا،

ــام   ــا مـــع االهتمـ ــبكة األوإذ حتـــيط علمـ ــاون املـــشترك   بإنـــشـاء شـ مـــم املتحـــدة للتعـ
 املــبني يف تقريــر نحــوال، علــى )UN-Biotech (الوكــاالت يف جمــال التكنولوجيــا البيولوجيــة بــني

 ،)٤(العام األمني
ــضا    ــا أيـ ــيط علمـ ــن    وإذ حتـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ ــا    بتقريـ ــم والتكنولوجيـ ــسخري العلـ تـ
 ،)٤(التنمية ألغراض
على اختاذ مبادرات لتعزيز مـشاركة القطـاع اخلـاص يف نقـل التكنولوجيـا               وإذ تشجع    

 والتعاون التكنولوجي والعلمي،
 : مبا يلــيلتزامهاامن جديد  تؤكـد - ١ 
 بوسـائل منـها     والتنميـة  البحـث تقوية وتعزيز اآلليات القائمة ودعـم مبـادرات          )أ( 

إقامة شراكات طوعية بني القطـاعني العـام واخلـاص مـن أجـل تلبيـة احلاجـات اخلاصـة للبلـدان                 
ارة  والزراعـة واحلفـظ، واالسـتخدام املـستدام للمـوارد الطبيعيـة وإد             ،النامية يف جمـاالت الـصحة     

  وأثر تغري املناخ؛، والغابات،البيئة، والطاقة
علــى وتيــسري حــصول البلــدان الناميــة    ، بتــشجيع االقتــضاءالقيــام، حــسب   )ب( 

الدرايـة   و بيئيـا  التكنولوجيـات الـسليمة       يف ذلـك   التكنولوجيات وتطويرها ونقلها ونـشرها، مبـا      
 ؛املتصلة هبا
سـتراتيجيات  االبـذهلا لتعزيـز ووضـع       مساعدة البلدان الناميـة يف اجلهـود الـيت ت          )ج( 

وطنيــة للمــوارد البــشرية وللعلــم والتكنولوجيــا، الــيت متثــل قــوة دفــع أساســية لبنــاء القــدرات     ال
 الوطنية من أجل التنمية؛

_________________ 
 )٣(  UNEP/GC.23/6/Add.1 و Corr.1املرفق ،. 
 )٤(  A/62/136. 
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زيد من اجلهود لتطوير مصادر متجـددة للطاقـة، مثـل الطاقـة             املتشجيع ودعم    )د( 
 ة؛الشمسية وطاقة الرياح والطاقة احلرارية األرضي

ب االســتثمار العــام اذتــجتنفيــذ سياســات علــى املــستويني الــدويل والــوطين ال  )هـ( 
نقـل التكنولوجيـا بـشروط متفـق عليهـا          يقـوم ب  واخلاص، احمللي واألجنيب، الـذي يعـزز املعرفـة و         

 فيما بني األطراف ويزيد اإلنتاجية؛
ــة،    )و(  ــدان الناميـ ــذهلا البلـ ــيت تبـ ــود الـ ــم اجلهـ ــن  دعـ ــة، مـ ــردة وجمتمعـ ــل  منفـ أجـ
تكنولوجيات زراعية جديـدة لزيـادة اإلنتاجيـة الزراعيـة مـن خـالل وسـائل مـستدامة                   استخدام

 من الناحية البيئية؛
 بــــأن للعلــــم والتكنولوجيــــا، مبــــا يف ذلــــك تكنولوجيــــا املعلومــــات  متــــسلّ - ٢ 

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

 إىل اللجنة املعنيـة بتـسخري العلـم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة تـوفري                 تطلب - ٣ 
بوصـفه مركـز التنـسيق ملتابعـة، علـى           االقتـصادي واالجتمـاعي      اجمللـس منتدى يواصل مساعدة    
، والقيـام ضـمن نطـاق    )٥(مـؤمتر القمـة العـاملي املعـين مبجتمـع املعلومـات          نطاق املنظومـة، نتـائج      

ــا ألحكـــام قـــرار اجمللـــس   ، مبعاجلـــة االحتياجـــات اخلاصـــة للبلـــدان  ٢٠٠٦/٤٦واليتـــها، وفقـ
يف جمــاالت مــن قبيــل الزراعــة، والتنميــة الريفيــة، وتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت،  الناميــة
 البيئية؛ واإلدارة
علـى أن يواصـل،   ) األونكتـاد (ؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة       مـ  تشجع - ٤ 

بالتعــاون مــع الــشركاء املعنــيني، إجــراء استعراضــات الــسياسات املتعلقــة بــالعلم والتكنولوجيــا   
واالبتكار هبدف مساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية علـى حتديـد               

ختاذها لدمج السياسات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار يف اسـتراتيجياهتا          التدابري الالزم ا  
 اإلمنائية الوطنية؛

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية وغريه من املنظمـات املعنيـة علـى       تشجع - ٥ 
وجيـا  العلم والتكنول املتعلقـة بـ   سياسات  الـ مساعدة البلـدان الناميـة يف اجلهـود الـيت تبـذهلا لـدمج               

 واالبتكار يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛

_________________ 
 .، الفصل األولA/C.2/59/3 و A/60/687 انظر  )٥( 
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 احلكومـات علـى تـشجيع ودعـم االسـتثمار يف البحـث واالسـتحداث          تشجع - ٦ 
ــا   ــسليمة بيئي ــات ال ــتعلقني بالتكنولوجي ــة    ،امل ــشجيع مــشاركة قطــاع األعمــال التجاري ــى ت  وعل

  إىل دعم هذه اجلهود؛والقطاع املايل يف تطوير هذه التكنولوجيات، وتدعو اجملتمع الدويل
 الترتيبات القائمة واملضي يف تعزيز مشاريع مشتركة للبحث والتطـوير       تشجع - ٧ 

على املستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي واألقاليمي بالقيام، حيثما أمكن، بتعبئـة املـوارد العلميـة           
 ثية متطورة؛والبحثية واإلمنائية القائمة وعن طريق الربط الشبكي مبرافق علمية ومعدات حب

 اجملتمع الدويل، يف ضوء تفاوت مـستويات التنميـة بـني البلـدان، علـى                شجعت - ٨ 
مواصـلة تيــسري انتــشار املعــارف العلميــة والتقنيــة انتــشارا كافيــا ونقــل التكنولوجيــا إىل البلــدان  

ــصفة     ــشروط من ــا هلــا ب ــا واقتنائه ــة وحــصوهلا عليه ــع     النامي ــا مجي ــشفافية وتتفــق عليه ــسم بال تت
ُتطبـق بطريقـة تفـضي إىل حتقيـق          راف وبتكلفة معقولـة تـشمل شـروطا تـساهلية وتفـضيلية           األط

 الرفاه االجتماعي واالقتصادي الذي يعود بالفائدة على اجملتمع؛
 إىل مواصــلة التعــاون بــني كيانــات األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة   تــدعو - ٩ 

ذ نتائج مؤمتر القمة العاملي املعـين مبجتمـع         األخرى واجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف جمال تنفي       
ــصاالت مــن        ــا املعلومــات واالت ــه تكنولوجي ــا تنطــوي علي ــات، وذلــك هبــدف وضــع م املعلوم
إمكانات يف خدمة التنمية عرب حبوث السياسات املتعلقة بالفجوة الرقميـة والتحـديات اجلديـدة               

شتملة على شراكات بني أصـحاب      أمام جمتمع املعلومات، فضال عن أنشطة املساعدة التقنية امل        
 مصلحة متعددين؛

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا الرابعـة والـستني         تطلب - ١٠ 
تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وتوصيات للمتابعة يف املستقبل، مبا يف ذلك الدروس املستفادة مـن                

 .بتكار يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنيةدمج السياسات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واال
 


