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  احلادية والستونالدورة
  من جدول األعمال١١٣ و ٤٢ البندان
  الس االقتصادي واالجتماعيتقرير
   نتائج مؤمتر قمة األلفية متابعة

موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل  ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول٢١ مؤرخــة رســالة  
 الدائم جلنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة

 
ه االسـتنتاجات والتوصـيات الـيت اعتمـدها اجتمـاع وزراء             أن أحيل إلـيكم طيـ      يشرفين 

أنغـرا دوس ريـيس بالربازيـل،    يف   املعقود   ٧٧الـ   والتكنولوجيا للدول األعضاء يف جمموعة       مالعل
 .)انظر املرفق (٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣يوم 

الرسـالة  هذه تعميم سيكون من دواعي تقديري لو مت       والصني،   ٧٧الـ   جمموعة   وباسم 
ــة العامــة    هــا ومرفق ــة والــستني للجمعي ــدورة احلادي ــائق ال ــدين يف إطــار كوثيقــة مــن وث  ٤٢البن

 . من جدول األعمال١١٣ و
 

 كومالو. دوميسان س) توقيع(
  واملمثل الدائم جلمهوريةالسفري
  املتحدةاألمم أفريقيا لدى جنوب

 ٧٧ رئيس جمموعة الـ
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جهـة إىل األمـني العـام مـن        و امل ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلول ٢١ؤرخة  امل رسالةمرفق ال   
 املمثل الدائم جلنوب أفريقيا

 
ــيات    ــتنتاجات وتوصـ ــا   اسـ ــم والتكنولوجيـ ــاع وزراء العلـ ــدول  اجتمـ للـ

املعقود يف أنغرا دوس ريـيس بالربازيـل، يـوم          ٧٧الـ  األعضاء يف جمموعة    
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣
 
مبناسـبة   والـصني  ٧٧  الــ اجتمع وزراء العلم والتكنولوجيا للدول األعـضاء يف جمموعـة    - ١

م واجلمعية العامـة التاسـعة لـشبكة العـامل          واملؤمتر العام العاشر ألكادميية العامل الثالث للعل      انعقاد  
ــة   ــات العلميــ ــيس،الثالــــث للمنظمــ ــرا دوس ريــ ــوم  يف أنغــ ــل، يــ ــانريو، الربازيــ ــو دي جــ  ريــ

 .٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ٣

للمنظمـات العلميـة قـرارا تارخييـا بتحويـل          وذه املناسـبة اختـذت شـبكة العـامل الثالـث             - ٢
 . املعين بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار يف بلدان اجلنوبحتادنفسها إىل اال

عن ترحيبهم احلار بإنشاء االحتاد وموافقتـهم علـى ذلـك وأوكلـوا إىل              الوزراء  أعرب  و - ٣
ـــ  ــيس جمموعــة ال ــة تعــيني    ٧٧ رئ ــامل الثالــث للمنظمــات العلمي ــيس شــبكة الع ــة عمــل   ورئ  فرق

 ).مرفقاملقرر  (٢٠٠٦قبل اية عام دخول االحتاد مرحلته التشغيلية مشتركة لضمان 

وأشــار الــوزراء إىل أن حتــديات التنميــة املــستدامة ال ميكــن التــصدي هلــا دون تــسخري    - ٤
ل وأكـدوا أمهيـة االلتـزام بالعمـ     .املعارف واملهارات العلمية والتكنولوجيا ملنفعـة البلـدان الناميـة   

 .من أجل تعزيز تطوير العلم والتكنولوجيا عن طريق زيادة املوارد املخصصة  هلذا الغرض

وشدد الوزراء على ضرورة مواصلة وتعزيز التعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب، باعتبـار                 - ٥
البلـدان  للمحافظة على حرية    ذلك عنصرا ال يستغىن عنه لتحقيق نظام دويل عادل ومنصف، و          

ووجه االنتبـاه إىل كـون التعـاون     . السياسات الالزمة لتحقيق أهدافها اإلمنائيةنتهاجايف النامية 
فيما بني بلدان اجلنوب يشكل هيكال جمديا ينبغي للبلدان النامية األكثر تقدما إتاحـة مبتكراـا                

 .يف إطاره للبلدان األقل منوا

ددة علــى الــصعيد الــوطين  عمومــا علــى االلتــزام بتنفيــذ اإلجــراءات احملــ  توافــق اآلراء و - ٦
تعزيـز املعـارف    : مـا يلـي  ذلك، يف مجلـة أمـور،   والدويل الواردة يف خطة عمل الدوحة، مبا يف 

بـني مؤسـسات    واخلـربات فيمـا     والـربامج   الدرايـة الفنيـة     وتنميتها يف اجلنوب مـن خـالل تبـادل          
 .“ املتفوقةمراكز املعرفة”من يف بلدان اجلنوب البحوث واجلامعات بغية إنشاء شبكات 
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املتعلقـة  الـوزراء حـول التحـديات واالسـتراتيجيات     احلوار الـذي دار فيمـا بـني       ركز  تو - ٧
التحـدي العـام الـذي مت حتديـده يف     ويتمثـل   .العلم والتكنولوجيا واالبتكـار يف بلـدان اجلنـوب   ب

رغم حىت اآلن ضمن األولويـات العاجلـة، ال سـيما يف أقـل البلـدان منـوا، علـى الـ            هاعدم إدراج 
وال يـزال كـثري مـن    . من إنشاء كثري من البلدان وزارات معنية بـالعلم والتكنولوجيـا واالبتكـار        

يــل إىل إعطــاء األولويــة ــاالت مــن قبيــل الــصحة والتعلــيم والــدفاع، باعتبارهــا   مياحلكومــات 
لعلـم  غري أن الوزراء شجعتهم التقارير الـيت تفيـد بـأن ا    .جماالت تستحق العناية بالدرجة األوىل

 .دعم يف كثري من البلدان الناميةوالتكنولوجيا واالبتكار بدأت حتظى مبزيد من العناية وال
 
 :وتشمل التحديات ما يلي - ٨

 عدم ختصيص موارد كافة يف امليزانيات لتمويل العلم والتكنولوجيا؛ • 

الـــشباب حنـــو اجنـــذاب  مبـــا يف ذلـــك قلـــة الكـــايف،رأس املـــال البـــشري وعـــدم تـــوفر  • 
 دراسات العلمية؛ال

 خصخصة املعارف وقلة تقامسها؛و • 

ــالتنوع    و •  ــا يتعلـــق بـ ــا يف ذلـــك مـ عـــدم محايـــة امللكيـــة الفكريـــة واملعـــارف احملليـــة، مبـ
 .البيولوجي

 :وتشمل االستراتيجيات ما يلي - ٩

 زيادة التعاون اإلقليمي يف جمال العامل والتكنولوجيا؛ • 

  الصعيد الوطين؛تطوير، دعما للنمو علىزيادة األموال املخصصة للبحث وال • 

 املعين بالعلم والتكنولوجيا واالبتكـار يف بلـدان اجلنـوب ضـمن الـشراكة           ادإدماج االحت  • 
 االستراتيجية فيما بني بلدان اجلنوب؛

 العلميــة احملليــة يف اجلنــوب، مــن قبيــل اســتراتيجيات التــصدي إلدارة   اخلــرباتتقاســم  • 
 ة األمراض املتفشية يف اجلنوب؛الكوارث الطبيعية ومعاجل

إدراج العلم والتكنولوجيا يف جـدول أعمـال التنميـة علـى الـصعيد الـوطين فـضال عـن                     • 
 الصعيد الدويل؛

ــني   •  ــآزر بـ ــة التـ ــدمها   كفالـ ــيت يقـ ــدعم الـ ــواع الـ ــأنـ ــم  االقطاعـ ــاص للعلـ ــام واخلـ ن العـ
 والتكنولوجيا؛

 لقضاء على املعايري املزدوجة؛تعزيز اجلوانب األخالقية للعلم والتكنولوجيا وا • 
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  أن تسهل تقاسم املعلومات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا؛٧٧ ينبغي موعة الـ • 

 العمل على وضع مؤشرات دولية للعلم من أجل رصد اإلجنازات العلمية؛ • 

 تطـوير القضاء على األمية، وتعزيز التعليم العايل، وإقامة اهلياكل الـضرورية للبحـث وال           • 
 .كوسيلة ملنع نزوح األدمغة

وقد اعترف املشاركون على نطاق واسع بالدور اهلام الذي تؤديـه خمتلـف املؤسـسات               - ١٠
التابعة لنظام تريستا يف تعزيز العلم والتكنولوجيا، وأعرب الوزراء خاصة عن تقـديرهم للخطـة     

املرتبطـة ـا مـن أجـل حتـسني          االستراتيجية اليت تتبعها أكادميية العامل الثالث للعلوم واملنظمـات          
علـى نطـاق   أُشـيد   و.قدرات املؤسسات العلمية وتعزيز بناء القدرات العلمية يف البلـدان الناميـة    

بالــدور الــذي تــضطلع بــه األكادمييــة يف توثيــق التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب مــن خــالل   واســع 
 .ة تعزيز البحوث والقدرات العلميرعايتها لربامج الزماالت اهلادفة إىل

ــا،  احلاجــة إىل حتقيــق األهــداف اإل تأكيــد املــشاركون أعــاد و - ١١ ــة املتفــق عليهــا دولي منائي
فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، وأكدوا أن من الواجب بذل اجلهـود لبنـاء القـدرات العلميـة                  مبا

ــصعيد     ــى ال ــا ســواء عل ــرديواحملافظــة عليه ــى صــعيد املؤســسات  الف ــن  . أو عل  وأضــافوا أن م
ختـصيص مـوارد إضـافية وبنـاء شـراكات مـن أجـل إجيـاد حلـول عمليـة لالحتياجـات                      الواجب  

االقتــصادية واالجتماعيــة احلامســة، وتعزيــز دور العلــم يف النــهوض بالتنميــة املــستدامة يف العــامل   
وشــدد الــوزراء علــى احلاجــة إىل تعزيــز الــشراكات االســتراتيجية بــني بلــدان الــشمال  .النــامي

 . تقاسم املعارف واالبتكارات، ونقل التكنولوجياواجلنوب، مبا يسهم يف

ــم         - ١٢ ــل العل ــز نق ــداعم يف تعزي ــا ال ــم املتحــدة ودوره ــة األم ــة منظوم ــوزراء أمهي وأكــد ال
 والتكنولوجيا والتنمية يف البلدان النامية، وال سيما منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة             

 جارة والتنمية، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية           ، ومؤمتر األمم املتحدة للت    )اليونسكو(
وأعلنـوا أن احلاجـة تـدعو إىل     .، والوحدة اخلاصة للتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب     )اليونيدو(

ورحبـوا بقـرار الـس االقتـصادي      .زيادة قدرات هذه املؤسسات على تعزيز االبتكـار العلمـي  
مــم املعنيــة بتــسخري العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض واالجتمــاعي توســيع نطــاق عــضوية جلنــة األ

 .البلدان النامية يف املسائل املتعلقة بالعلم والتكنولوجيالزيادة تأثري التنمية، كوسيلة 

املعــين لالحتــاد وأعــرب الــوزراء عــن تقــديرهم للــدعم الــذي وفرتــه احلكومــة اإليطاليــة  - ١٣
 ٧٧  املنتدى الرفيـع املـستوى موعـة الــ     تنظيموتعهد الوزراء ب   .بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار  

، ٢٠٠٧يف تريـستا يف عـام      انعقادمها  عرضها املتعلقني بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار، املقرر       مو
 .وهــو حــدث مــن شــأنه أن يــوفر الفرصــة الســتعرض القــرارات املتخــذة يف هــذا االجتمــاع  
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 لتبـادل اآلراء وتعزيـز املبـادرات        باالجتماع كـل سـنتني    آخر  وأعرب الوزراء كذلك عن التزام      
 .فيما بني بلدان اجلنوب يف جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكار

، ا شــكرهم حلكومــة الربازيــل وشــعبها لــسخاء وكــرم ضــيافتهم  نوأعــرب الــوزراء عــ - ١٤
وم ملا قـدمتاه مـن دعـم لوجـسيت          لوكذلك لألكادميية الربازيلية للعلم وأكادميية العامل الثالث للع       

 .تازمم
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 املرفق
 قررم  

اـتمعني   والـصني،  ٧٧ إن وزراء العلم والتكنولوجيـا للـدول األعـضاء يف جمموعـة الــ            
انعقـاد   يف أنغرا دوس رييس، ريو دي جـانريو، الربازيـل، مبناسـبة              ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٣يوم  

 العامل الثالـث    سعة لشبكة املؤمتر العام العاشر ألكادميية العامل الثالث للعلوم، واجلمعية العامة التا         
 .للمنظمات العلمية

 رؤسـاء الــدول واحلكومـات يف مــؤمتر القمـة الثــاين    ه إىل املقــرر الـذي اختــذ ونإذ يـشري  
ــة قطــر(لبلــدان اجلنــوب، املعقــود يف الدوحــة   ــرة مــن ) دول ــه / حزيــران١٦ إىل ١٢يف الفت يوني

سـيما أكادمييـة     ، وال ، بـدعم جهـود نظـام تريـستا        ) من خطة عمل الدوحة    ٣٥الفقرة   (٢٠٠٥
 للعلـم والتكنولوجيـا، علـى النحـو املتفـق عليـه يف              دام، اهلادفـة إىل إنـشاء احتـ       والعامل النامي للعلـ   

 .اجلنوباألول لبلدان قمة مؤمتر ال
يف أنغـرا دوس  العلميـة    بـالقرار الـذي اختذتـه شـبكة العـامل الثالـث للمنظمـات                ونيرحب - ١

 .ملعين بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار يف بلدان اجلنوب ادارييس، بتحويل نفسها إىل االحت

 ورئـيس شـبكة العـامل       ٧٧  رئيس جمموعـة الــ     ون إىل ويوكلاالحتاد   على إنشاء    ونفقايو - ٢
االحتـاد مرحلتـه التـشغيلية      وصـول   الثالث للمنظمات العلمية تعيني فرقة عمل مشتركة لـضمان          

 .٢٠٠٦قبل اية عام 
 


