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اجلمعية العامة 
الدورة السابعة واخلمسون 

البنــــــــــــود ٣١، و ٣٢، و ٧٩، و ٨٤ (ج)، و ٨٧، و ٨٨، 
و ٨٩ من جدول األعمال 

إـــــاء التدابـري االقتصاديـــة القسـرية االنفراديـة الـيت تتجــاوز 
احلدود اإلقليمية كوسيلـــة لإلكراه السياسي واالقتصادي 

 تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية 
املسائل املتصلة باإلعالم 

املسائل املتعلقة بسياسـات االقتصـاد الكلـي: تسـخري العلـم 
والتكنولوجيا ألغراض التنمية 

البيئة والتنمية املستدامة 
األنشطة التنفيذية من أجل التنمية 

ــــد األمـــم املتحـــدة األول للقضـــاء علـــى الفقـــر  تنفيــذ عق
 (١٩٩٧-٢٠٠٦)  

رسـالة مؤرخـة ٥ تشـرين الثـاين/نوفمـــرب ٢٠٠٢ موجهــة إىل األمــني العــام مــن 
 املمثل الدائم لفرتويال لدى األمم املتحدة 

يشرفين أن أحيل إليكم طيه إعالن ديب لتعزيـز العلـم والتكنولوجيـا يف اجلنـوب (انظـر 
املرفـق)، الـذي اعتمـده املؤمتـر للتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب الرفيـع املسـتوى املعـين بــالعلم 
والتكنولوجيا والذي عقدته جمموعة الـ ٧٧ يف ديب، باإلمارات العربيـة املتحـدة، يف الفـترة مـن 

٢٧ إىل ٣٠ تشرين األول/ أكتوبر ٢٠٠٢. 
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وباسم جمموعة الـ ٧٧، أكون ممتنا للغاية لو عملتم على تعميم هذه الرسـالة ومرفقـها 
بوصفهما وثيقة من وثائق الـدورة السـابعة واخلمسـني للجمعيـة العامـة يف إطـار البنـود ٣١، و 

٣٢، و ٧٩، و ٨٤ (ج)، و ٨٧، و ٨٨، و ٨٩ من جدول األعمال. 
(توقيع) ميلوس ألكاالي 
السفري 
املمثل الدائم لفرتويال لدى األمم املتحدة 
رئيس جمموعة الـ ٧٧ 
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مرفق الرسالة املؤرخة ٥ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢ املوجهـة إىل األمـني العـام 
  من املمثل الدائم لفرتويال لدى األمم املتحدة 

 إعالن ديب لتعزيز العلم والتكنولوجيا يف اجلنوب 
حنن، املشاركني يف املؤمتر الرفيع املسـتوى للتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب املعـين 

بالعلم والتكنولوجيا الذي عقدته جمموعة الـ ٧٧،  
عمال مبقرر برنامج عمل هافانا الذي اعتمده مؤمتر قمة اجلنـوب األول الـذي عقدتـه 

جمموعة الـ ٧٧ يف هافانا، بكوبا، يف الفترة من ١٠ إىل ١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، 
وإذ يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الفجوة املعرفية بني الشمال واجلنوب واتسـاعها، 
مما يساهم يف ميش العديد من البلـدان الناميـة فضـال عـن الشـرحية الواسـعة مـن النـاس الذيـن 

يعانون من الفقر،  
وإذ ندرك أن التفاوت القـائم بـني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة مـن حيـث 

القدرات والتنفيذ ظهر كمشكلة كبرية، 
وإذ نؤكد دور األمم املتحدة يف تعميم الفوائـد اإلجيابيـة للعلـم والتكنولوجيـا للبلـدان 

النامية ونسعى إىل تعزيزه، 
والتزاما منا بالعمل على تطوير العلم والتكنولوجيا من خالل رصد املزيد مـن املـوارد 
هلذه الغاية، ووضع األطر املؤسسية املناسبة وتعزيز التكنولوجيا مــن خـالل توفـري تعليـم متقـدم 

وجيد، 
وقد اجتمعنا يف مؤمتر رفيع املستوى معين بالعلم والتكنولوجيا عقدته جمموعة الــ ٧٧ 
يف ديب باإلمـارات العربيـة املتحـدة يف الفـترة مـن ٢٧ إىل ٣٠ تشـــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٢، 

لوضع رؤية جديدة واستراتيجية شاملة لتعزيز العلم والتكنولوجيا يف اجلنوب، 
نعتمد، مبوجب هذا، إعالن ديب بوصفه منهاجا عمليـا لتعزيـز العلـم والتكنولوجيـا 

فيما بني الدول األعضاء يف جمموعة الـ ٧٧: 
ــا  نؤكـد مـن جديـد التزامنـا بتنفيـذ اإلجـراءات احملـددة يف برنـامج عمـل هافان - ١
علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل. وتشـمل هـذه اإلجـراءات، يف مجلـــة أمــور، تعزيــز وتطويــر 
املعــارف والتكنولوجيــا يف اجلنــوب؛ وتشــجيع مؤسســات اجلنــوب علــى طــرح مزيــد مــــن 
املبـادرات لتعزيـز املعـارف والتكنولوجيـا يف البلـدان الناميـة؛ وتسـخري إمكانـــات اجلنــوب مــن 
املـوارد البشـرية، مبـا يف ذلـك املغـتربني، لفـائدة البلـدان الناميـة؛ ومواجهـة التحديـــات املرتبطــة 
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جرة ذوي الكفاءة؛ ويئة بيئة دولية مسـتقرة تكفـل لبلـدان اجلنـوب إمكانيـة احلصـول علـى 
املعـارف والتكنولوجيـا؛ وتعزيـز الـدور املركـزي لألمـم املتحـدة لتذليـل خمتلـف العقبـــات الــيت 

حتول دون اكتساب بلدان اجلنوب للمعارف والتكنولوجيا؛  
نشـدد مـع بـالغ القلـق علـــى الفــوارق القائمــة بــني البلــدان املتقدمــة النمــو  - ٢
والبلـدان الناميـة مـن حيـث القـدرة علـى إنتـاج املعـارف العلميـة والتكنولوجيـة الالزمـة لدعـــم 
التنمية االجتماعية واالقتصادية. ويف هذا السياق، نرحب مببادرة اإلمــارات العربيـة املتحـدة يف 
منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو) بطـرح برنـامج للتضـامن فيمـا بـــني 
بلـدان اجلنـوب يف جمـال التعليـم يـهدف إىل مسـاعدة البلـدان الناميـة علـى اســـتغالل إمكانــات 
اجلنوب يف جمال التعليم واالستفادة منها؛ واحلد من األميـة؛ وحتسـني التعليـم للجميـع. ويـب 
ـــل علــى وضــع  بـالدول األعضـاء يف جمموعـة الــ ٧٧ وبغريهـا مـن البلـدان والوكـاالت أن تعم
استراتيجية تكفل إتاحة املوارد الكافية يف البلـدان الناميـة للتعليـم العلمـي يف املرحلتـني الثانويـة 

واجلامعية؛  
نعرب عن قلقنا البالغ إزاء استمرار الفقر وانتشـاره علـى نطـاق عـاملي وإزاء  - ٣
االستراتيجيات القائمة للتخفيف والقضاء على الفقر اليت أسفرت عـن نتـائج غـري كافيـة وغـري 
ملموسـة. وإذ نـدرك مـا للفقـــر مــن أثــر ضــار علــى التقــدم العلمــي والتكنولوجــي والتنميــة 
االجتماعيـة واالقتصاديـة لألمـم، ال ســيما اتمعــات الناميــة، ندعــو إىل القضــاء علــى الفقــر 

باعتباره هدفا استراتيجيا وأولوية من أولويات احلكومات والدوائر العلمية؛ 
نرى أنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يويل مزيدا من االهتمـام لشـواغل البلـدان  - ٤
الناميـة والسـتخدامات املعـارف العلميـة الـيت تالئـم العـــامل النــامي والــيت تنفعــه مباشــرة، وأن 
خيصص هلما موارد جديدة وإضافية. ويدعو املؤمتر إىل زيادة االعـتراف باالحتياجـات اخلاصـة 
للبلـدان الناميـة يف جمـايل العلـم والتكنولوجيـا. ويدعـو إىل تعزيـز التفـــاهم والتعــاون فيمــا بــني 
الدول األعضاء والـدول األخـرى بشـأن االحتياجـات واألولويـات املختلفـة للبلـدان الناميـة يف 

جمال التكنولوجيات اجلديدة؛ 
ندعو إىل إيالء املزيد من االهتمام وتكريس املزيد مـن املـوارد لنشـر املعـارف  - ٥
التقليدية، وتروجيها، وإثرائها، وتطويرها ووضع آليات حلمايتها، وتقاسـم الفوائـد الناشـئة مـن 

استخدامها؛ 
ـــة،  نـدرك أن هنـاك معوقـات هامـة أمـام العلـم والتكنولوجيـا يف البلـدان النامي - ٦
ومنها انعدام أو نقص املوارد، واهلياكل األساسية واملؤسسات، واختالل التوازن بـني اجلنسـني 
يف جمــال العلــم والتكنولوجيــا، ونقــص املوظفــني املدربــني، والتكــاليف الباهظــة الكتســــاب 
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املعارف والتكنولوجيا، واحلواجز اليت حتـول دون انتقـال املعـارف واملوظفـني والتكنولوجيـات 
من البلدان املتقدمة النمو إىل البلدان النامية. ويدعو املؤمتر إىل اختـاذ خطـوات ملموسـة لتذليـل 
هذه العقبات وتيسري انتقال املوارد من أجل تعزيز بناء القدرات احمللية يف االقتصادات النامية؛ 
إذ نشـري إىل الفقـرات ٤٢ و ٤٣ و ٤٤، مـن اإلعـــالن الــوزاري املعتمــد يف  - ٧
االجتمـاع السـنوي السـادس والعشـرين لـوزراء خارجيـة جمموعـة الــ ٧٧ املنعقـد بنيويــورك يف 
١٩ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، نرفض رفضا باتـا فـرض القوانـني والنظـم الـيت متتـد آثارهـا خـارج 
ـــع األشــكال األخــرى مــن التدابــري االقتصاديــة القســرية، مبــا يف ذلــك  اإلقليـم الوطـين، ومجي
العقوبـات مـن طـــرف واحــد املفروضــة علــى البلــدان الناميــة الــيت تؤثــر يف الــربامج العلميــة 

والتكنولوجية اليت تضطلع ا الدول األعضاء يف جمموعة الـ ٧٧ ألغراض سلمية؛ 
نسلم بالدور اهلام الذي يضطلع به األعضاء املؤسسـون لنظـام تريسـتا لتعزيـز  - ٨
بناء القدرات يف جمال العلـم والتكنولوجيـا بالعـامل النـامي والنـهوض بالتعـاون فيمـا بـني بلـدان 
اجلنـوب مـن خـالل تعزيـز الشـبكات العلميـة. ويف هـذا الســـياق، يــب بــالدول األعضــاء يف 

جمموعة الـ ٧٧ أن تنظر يف دعم مثل هذه الربامج يف املستقبل؛ 
نؤكـد أمهيـة الدور الـذي يضطلـع بـه مؤمتـر األمـم املتحـدة للتنميـــة والتجــارة  - ٩
(األونكتاد) وجلنة األمم املتحدة لتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية لتعزيز نقــل العلـم 

والتكنولوجيا وتنميتهما يف البلدان النامية، وندعمه؛ 
نسلم بأن احلصول على املياه النقية واملرافق الصحية املالئمـة أساسـي لكفالـة  - ١٠
الصحة واحلياة اجليدة وهي مسؤولية تقع أساسـا علـى عـاتق القطـاع العـام. وميكـن أن يكـون 
للعلم والتكنولوجيا دور رئيسي يف إتاحة احلصول علـى امليـاه وإدارـا واسـتخدامها املسـتدام. 
وينبغي اختاذ مجيع التدابري الالزمـة، اعتمـادا علـى احللـول التكنولوجيـة والعلميـة الفعالـة لدعـم 
الـربامج الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة مـن أجـل توفـري امليـاه النقيـة وحتسـني املرافـــق الصحيــة يف 

اتمعات احمللية واألسر املعيشية، مبا يف ذلك: 
إدخال حتسينات علـى معاجلـة امليـاه ومـد الشـبكات واسـتخدام امليـاه وإعـادة  (أ)

استخدامها، ومراعاة األساليب واملعارف التقليدية، عند االقتضاء؛ 
اتباع نهج متكاملة إلدارة املوارد املائية من أجل كفالة اسـتخدامها املسـتدام،  (ب)
مبا يف ذلك محاية موارد املياه اجلوفية، والتخفيف إىل احلـد األدىن مـن آثـار اسـتخدام األمسـدة، 

ومن التلوث الصناعي؛ 
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ـــك  اتبـاع طـرق جديـدة يف جتميـع امليـاه وختزينـها وإعـادة تدويرهـا، مبـا يف ذل (ج)
اتباع النهج املبتكرة للحد من تكاليف إزالة ملوحة املياه؛ 

االضطالع بعمليات فعالة يف جمال الصرف الصحي؛  (د)
استغالل مراحل التعليـم االبتدائـي والثـانوي واجلـامعي بصـورة فعالـة للتوعيـة  (هـ)

باملياه واملرافق الصحية. 
نسلم بأمهية التكنولوجيا اإلحيائية وما يتصل ا من صناعات ومبا تتيحه مـن  - ١١
إمكانـات هائلـة للقضـاء علـى الفقـر، وحتقيـق التقـدم التكنولوجـي والتنميـة الصناعيـة وحتســـني 
املسـتوى الصحـى. وندعـو الـدول األعضـاء يف جمموعـة الــ ٧٧ إىل اسـتثمار املـوارد يف املــوارد 
الوراثية اهلائلة. وينبغي أيضا توثيـق االسـتخدامات التقليديـة واحملليـة هلـذه املـوارد واالضطـالع 
باألنشـطة البحثيـة لرفـع كفاءـا. ويـب بـالدول األعضـاء أن حتيـط علمـا باالعتبـارات العامـة 
واألخالقيـة املتصلـة بتطبيـق بعـض جوانـب التكنولوجيـا اإلحيائيـة وأن تسـتجيب هلـا، ولذلـــك 
تكتسب توعية اجلماهري بالسالمة اإلحيائية وإصدار اللوائح والتشريعات بشأا أمهية كربى؛ 

ـــرزوا تقدمــا بــارزا يف جمــال  ندعـو إىل حتديـد املؤسسـات واألفـراد الذيـن أح - ١٢
التكنولوجيــا اإلحيائيــة، ال ســيما يف جمــاالت التكنولوجيــات اإلحيائيــة الطبيــــة، والزراعيـــة، 
واحلراجية، واحليوانية، ويف جمال مصائد األمساك، والبحرية، والبيئية وتوثيقها والربـط الشـبكي 
فيما بينها. وينبغي ملؤسسات التمويـل مـن قبيـل املصـارف اإلمنائيـة أن تدعـم هـذه املؤسسـات 
بتوفـري األمـوال الالزمـة إلجـراء البحـوث، والـربامج التعاونيـة والربـط الشـــبكي. واملؤسســات 
الدوليـة مـن قبيـل منظمـــة األغذيــة والزراعــة (الفــاو)، واألونكتــاد، وبرنــامج األمــم املتحــدة 
اإلمنـائي، واليونسـكو وغريهـا مـن املنظمـات مدعـوة إىل زيـادة الدعـم الـذي تقدمـه إىل برامــج 

التكنولوجيا اإلحيائية بالدول األعضاء يف جمموعة الـ ٧٧؛ 
ـــات واالتصــاالت لتحويــل  نسـلم باإلمكانيـة الـيت تتيحـها تكنولوجيـا املعلوم - ١٣
ـــن حــدة الفقــر وبضــرورة تضــافر  الظـروف االقتصاديـة واالجتماعيـة واإلسـراع بـالتخفيف م
اجلهود لتضييق الفجوة الرقمية، داخل البلدان وفيمـا بينـها، ويلـزم اختـاذ إجـراءات علـى مجيـع 

املستويات من أجل: 
وضع معايري وأطر مالئمة لدعم البلدان النامية؛  (أ)

اإلسراع بتوفري اهلياكل األساسية الالزمة لتكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت  (ب)
وزيادة احلصول عليها وخفض تكاليفها على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛ 
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زيادة الربط واحلصول الفعلي على اهليـاكل األساسـية لتكنولوجيـا املعلومـات  (ج)
ـــة، وخباصــة  واالتصـاالت، مبـا يف ذلـك تطويـر واسـتخدام معـدات وبرجميـات منخفضـة التكلف

املتاحة جمانا؛ 
اإلســراع بتوفــري املضــامني واخلدمــات مــن أجــل املصلحــة العامــة وتوســـيع  (د)
نطاقها، مبا يف ذلـك يف جمـاالت احلكومـة اإللكترونيـة، والصحـة، والتعليـم، والزراعـة، والعلـم 

والتكنولوجيا، والثقافة والفنون؛ 
تعزيـز وتوســـيع نطــاق الــربامج املتاحــة يف البلــدان الناميــة للمــوارد البشــرية  (هـ)

واملهارات واملعارف يف جمايل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ 
العمل من أجل موقـف متسـق موعـة الــ ٧٧ يف مؤمتـر القمـة العـاملي املعـين  (و)
مبجتمع املعلومات الذي سيعقد على مرحلتني جبنيف يف عام ٢٠٠٣ وبتونس يف عـام ٢٠٠٥ 

وضمان مشاركة نشطة يف أعماله؛ 
دعــوة املؤسســات الدوليــة مــن قبيــل االحتــاد الــدويل لالتصــاالت الســـلكية  (ز)
والالسـلكية وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وغريمهـا مـن املؤسسـات إىل زيـادة الدعـم الـــذي 

تقدمه إىل برامج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالدول األعضاء يف جمموعة الـ ٧٧. 
نؤكد من جديد دعمنا والتزامنا التام والثابت بالتعاون العلمي والتكنولوجـي  - ١٤
فيمـا بـني البلـدان الناميـة مبوجـب برنـامج عمـل هافانـا ونعيـــد تــأكيد التزامنــا بــروح التعــاون 
ـــام بعــض البلــدان يف اجلنــوب بتطويــر  فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب يف إطـار جمموعـة الــ ٧٧. وق
ـــاه  خـربات هامـة يف جمـايل التكنولوجيـا اإلحيائيـة، وتكنولوجيـا املعلومـات، وتكنولوجيـات املي
واملرافـق الصحيـة. ولذلـك، ندعـو إىل تبـادل اخلـربات العلميـة والتكنولوجيـــات بغيــة تكثيــف 
التعـاون فيمـا بـني البلـدان الناميـة وجـين الفوائـد احلقيقيـة  مـن خـالل االســـتفادة الكاملــة مــن 

اآلليات القائمة واجلديدة؛ 
ـــالدول األعضــاء يف جمموعــة الـــ ٧٧ واألعضــاء يف منظمــة التجــارة  يـب ب - ١٥
العامليـة أن تعمـل علـى اإلقـرار بـأن نظـام امللكيـــة الفكريــة ينبغــي أن يســتجيب لالحتياجــات 

اإلمنائية للبلدان النامية وأن يدعم أكثر أهدافها العلمية والتكنولوجية؛ 
كما ندعو إىل إنشاء شبكة بني بلدان اجلنوب، تربط بني املؤســسات البحثيـة  - ١٦
واإلمنائية وغريها من مراكز االمتياز للدفــع باجلـهود الـيت تبذهلـا بلـدان اجلنـوب لوضـع الـربامج 
االستراتيجية للبحث والتطوير، ال سيما لتطوير اللقاحات، والعقاقري والتشـخيصات مـن أجـل 
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ـــن قبيــل املالريــا والســل  كفالـة الوقايـة والعـالج مـن األمـراض املعديـة الرئيسـية يف اجلنـوب م
وفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)؛ 

ندعـو رئيـس جمموعـة الــ ٧٧ يف نيويـورك إىل أن يشـرع، حسـب االقتضــاء،  - ١٧
وبالتعاون مع رؤساء الفروع يف جمموعة الـ ٧٧، ، يف إجراء مشاورات بشأن تنفيـذ القـرارات 
التالية الصادرة عن مؤمتر قمة اجلنوب، وأن يقـدم يف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٣ تقريـرا عـن نتـائج 

مشاوراته إىل االجتماع السنوي املقبل لوزراء خارجية بلدان جمموعة الـ ٧٧: 
إنشـاء صنـدوق اســـتئماين لتعزيــز املعرفــة والتكنولوجيــا يف اجلنــوب. وهلــذه  (أ)
الغاية، جيري تشجيع احلكومات والقطاع اخلاص واملؤسسات واملنظمات األخرى على تقـدمي 

أموال بدء تشغيل الصندوق؛ 
إنشـاء احتـاد للمعرفـة والتكنولوجيــا يضــم ممثلــني عــن احلكومــات والقطــاع  (ب)
اخلاص واملنظمات األخرى ذات الصلـة، جيتمـع علـى أسـاس دوري مـن أجـل تعزيـز املشـاريع 

املشتركة يف اجلنوب يف ميدان العلم والتكنولوجيا؛ 
إنشاء جائزة موعة الـ ٧٧ يف جمال العلم والتكنولوجيا مـن أجـل االعـتراف  (ج)
بفضل فرادى العلماء من البلدان النامية ممن يقدمون إسهامات علمية مميزة وفائقة عل الصعيـد 

الدويل وتكرميهم؛ 
ندعو إىل تنفيذ هـذا اإلعـالن تنفيـذا فعـاال وندعـو رئيـس جمموعـة الــ ٧٧ يف  - ١٨
نيويورك والفروع املعنية إىل وضع املناهج العملية الالزمة ملتابعة نتائج مؤمتر ديب بتنسـيق وثيـق 

مع هيئات األمم املتحدة ووكاالا املختصة من خالل: 
إنشـاء ثالثـة أفرقـة عاملـة عمليـة معنيـة بتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـــاالت،  (أ)

والتكنولوجيا اإلحيائية، واملياه النقية بغرض تنفيذ أحكام اإلعالن؛ 
إنشاء آلية لالتصال علـى شـبكة اإلنـترنت تتـألف مـن أفـراد ومؤسسـات مـن  (ب)

جمموعة الـ ٧٧ خلفض التكاليف والنهوض بعمل جمموعة الـ ٧٧؛ 
ندعو إىل أن تعقد بصورة منتظمة اجتماعات رفيعة املستوى موعة الــ ٧٧  - ١٩
ـــا الناشــئة وتلقــي تقــارير  بشـأن العلـم والتكنولوجيـا، علـى غـرار مؤمتـر ديب، للنظـر يف القضاي

األفرقة العاملة املشار إليها أعاله. 
 


