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الدورة السبعون
البند ( 23أ) من جدول األعمال
جمموعات البلدان اليت تواجـ أواـاعا صا:ـةت متا عـة
مؤمتر األمم املتحدة الرا ع املعين أقل البلدان منوا

دراســة جــدوى إنشــام مفــرن تونولوجيــا تــا ع لدمــم املتحــدة فـ
ألقل البلدان منوا
تقرير األمني العام
موجز
هذا التقرير مقدم عمال قرار اجلمعية العامة  ،224/68الذي طلبت اجلمعيـة ييـ إ
األمني العام أن حييـل تقريـر وتو:ـيات يريـا صـفام رييـع املسـتوى معـين وفـرن تونولوجيـا
ف ألقـل البلـدان منـوا إ اجلمعيـة ر دورلـا التاسـعة والسـتني لتن ـر ييـ  ،ـدن تشـ يل
ذلــ املفــرن صــالل دورلــا الســبعني ،إذا أو:ــا اليريــا ــذل وعمــال قــرار ا لــ
االقتفادي واالجتماعي  ،29/2014الذي أشار يي ا ل إ ذل الطلب.

* أُعيد إ:دارها ألسباب ينية ر  26تشرين األول/أكتو ر .2015
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أوال  -معلومات أساسية
 - 1لقد دعا رنامج العمل لفاحل أقل البلـدان منـوا للعقـد  ( 2020-2011رنـامج عمـل
اســطنبول) وإعــالن اســطنبول ،اللــذان اعتمــدا ر عــام  2011ر مــؤمتر األمــم املتحــدة الرا ــع
املعــين أقــل البلــدان منــوا ،إ إجــرام ليــل مشــترو ألوج ـ القفــور والقــدرات علــا ســبيل
األولويـــة للـــول عـــام  ،2013ـــرن إنشـــام مفـــرن للتونولوجيـــا وعليـــة لـــدعم العلـــم
والتونولوجيا واال توار ففان ألقل البلدان منوا .ورحـب املـؤمتر ،ر ذلـ الفـدد ،عـرن
حوومة تركيا السخي استضاية مركز دويل للعلم والتونولوجيا واال توار.
 - 2وطلبــت اجلمعيــة العامــة ،ر اليقــرة  21مــن قرارهــا  ،220/67إ األمــني العــام أن
يتخذ اخلطوات الالزمة إلجرام ليل مشترو ألوجـ القفـور والقـدرات علـا سـبيل األولويـة
للــول عــام  ،2013ــرن إنشــام مفــرن للتونولوجيــا وعليــة لــدعم العلــم والتونولوجيــا
واال توار ففان ألقل البلدان منوا ،االستيادة من املبادرات الدولية القائمة.
 - 3وويقا لذل  ،أعد األمني العام تقريـرا أكـد ييـ أن اةالـة الراهنـة للعلـم والتونولوجيـا
واال توار ر أقل البلدان منوا ال تزال اعيية .وامللحوظ األص أن أقل البلدان منوا ما زالـت
متخلية عن البلدان النامية األصرى من حيث حفة نيقات العلم والتونولوجيا واال توار ييهـا
كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل ،وعدد الطلبـات السـنوية لتسـ يل ـرامات االصتـراد ،وعـدد
املقاالت ر ا االت العلمية اليت يستعراها األقران.
 - 4و عد الن ر ر ذل التقرير ،الح ت اجلمعيـة العامـة مـع التقـدير ،ر اليقـرة  25مـن
قرارهــا  ،224/68العــرن الــذي قدمتـ تركيــا الستضــاية مفــرن للتونولوجيــا وعليــة لــدعم
العلــم والتونولوجيــا واال توــار ففــان ألقــل البلــدان منــوا رعايــة األمــم املتحــدة ،ور ذلـ
الفدد طلبت إ األمني العام أن ينشئ ،مما يقدم من تفعات ،يريا صفام رييـع املسـتوى مـن
أقــل البلــدان منــوا وشــركائها ر التنميــة ومن ومــة األمــم املتحــدة واجلهــات األصــرى :ــاحبة
املفلحة ،يتو موتب املمثل السامي ألقل البلدان منوا والبلدان الناميـة ـري السـاحلية والـدول
اجلزرية الف رية النامية تويري صدمات السورتارية ل  ،ر حدود املوارد املتاحة ،لدراسـة نطـا
مفرن التونولوجيا ومهام وجوانب التن يميـة و:ـلت املؤسسـية مـع األمـم املتحـدة .وطلبـت
اجلمعيــة إ األمــني العــام أيضــا أن حييــل تقريــر يريــا اخلــفام الرييــع املس ـتوى وتو:ــيات إ
اجلمعية ر دورلا التاسعة والستني لوي تن ر ييهما دن تش يل مفرن التونولوجيا صـالل
دورلا السبعني ،إذا أو:ا اليريا ذل .

2/25

15-17155

A/70/408

ثانيا  -مقدمة
 - 5أنشأ األمني العام ،ويقـا لطلـب اجلمعيـة العامـة ،ر  26تشـرين الثـان/نويمف 2014
اليريا الرييع املستوى لدراسة نطا ومهـام مفـرن التونولوجيـا املقتـرخ املخفـ ملسـاعدة
أقل البلدان منوا ر العامل علا انتشال أنيسها من راثن اليقر.
 - 6وقد أسندت اجلمعية العامـة إ يريـا اخلـفام الرييـع املسـتوى واليـة أن يـدر نطـا
مفـــرن التونولوجيـــا ومهامـ ـ وجوانبـ ـ التن يميـــة و:ـــلت املؤسســـية مـــع األمـــم املتحـــدة،
سبل منهات
تقييم قدرة املفرن علـا تشـ يع البحـث العلمـي واال توـار ،وتسـهيل نشـر
(أ)
ونقل التونولوجيات إ أقل البلدان منوا ،ويقا لشروط وأحوام طوعيـة ومتيـا عليهـا فـورة
متبادلة ،ومع تويري اةماية الالزمة للملوية اليورية
(ب) الن ــر ر حالــة املؤسس ـات علــا الفــعيد الــدويل ر الوقــت الــراهن وأوج ـ
التآزر وصيارات التعاون مع املبادرات التونولوجية الدولية ومع أ:حاب املفـلحة واملن مـات
الدوليــة املعنيــة ،داصــل من ومــة األمــم املتحــدة وصارجهــا علــا حــد ســوام ،واــرورة نــب
االزدواجية ر اجلهود
(ج) دراســة و ديــد املهــام احملتملــة واألنشــطة وطــر العمــل وعليــات اةوكمــة
وترتيبــات التوفيــل والتوــاليل ألي مفــرن للتونولوجيــا ودليــة دعــم للعلــم والتونولوجيــا
واال توار ،وا ر ذل املراكز اإلقليمية اليت ميون إنشاؤها ر أقل البلدان منوا
(د) دراسة صيارات تسهيل الدعم املايل الطوعي الالزم ملفـرن التونولوجيـا مـن
أجل إنشائ وتش يل فورة يعالة ومطردة.
 - 7وقــــد عقــــد اليريــــا الرييــــع املســــتوى اجتمــــاعني ر تركيــــا ،األول ر بــــزي ر
 16و  17شــباط/يفاير  2015والثــان ر اســطنبول ر  2و  3و  4أيلول/ســبتمف ،2015
استضـايهما جملـ البحـوا العلميـة والتونولوجيـة التركـي .وقـد قـدم موتـب املمثـل السـامي
ألقــل البلــدان منــوا والبلــدان الناميــة ــري الســاحلية والــدول اجلزريــة الف ـ رية الناميــة صــدمات
األمانة والدعم اليين لليريا الرييع املستوى ر إعداد دراسة اجلدوى.

ثالثا  -االستنتاجات الرئيسية لليريا الرييع املستوى
 - 8دعــا اليريــا الرييــع املســتوى ،ر دراســة اجلــدوى الــيت أعــدها ،إ إنشــام مفــرن
للتونولوجيا من أجل كيالة وجود تعاون مركّز ومطرد للنهون ـالعلم والتونولوجيـا ر أقـل
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البلدان منوا ونقل التونولوجيا ونشرها ،وكيالة إايام الطا ع املؤسسـي علـا الـدعم والتعـاون
العــامليني واتســاقهما .وأو:ــا اليريــا ،ــالن ر إ أن مفــرن التونولوجيــا ســيوون مؤسســة
جديدة ،أن تتطور أنشطت ورور الوقت علا أسا الت ر ة واخلفة اليت يوتسـبها مـن صـالل
جمموعـة أوليـة مـن األنشـطة .وسـتوون اخلــفة الـيت تتـراكم ر تنييـذ تلـ األنشـطة جوهريــة.
و نام علا ذل  ،اقترخ اليريا أنشطة ملرحلة دم أولية تست ر أر ع سنوات.
 - 9ورأى اليريا أن تلـ األنشـطة ر املرحلـة األوليـة االحتياجـات اليوريـة ألقـل البلـدان
منــوا وأن توــون وثا ــة ير:ــة ســالة إلفهــار اليوائــد الــيت تتحقــا لتلـ البلــدان مــن جهودهــا
الرامية إ سـني قـدرالا ر جمـاالت العلـم والتونولوجيـا واال توـار ،وـا ر ذلـ مـن صـالل
اعتماد هنج ر تل ا االت يوون منت ما درجة أكف ومن صالل نشر التونولوجيـا ونقلـها.
وستيســر املرحلــة األوليــة توطيــد القاعــدة املاليــة ملفــرن التونولوجيــا وإقامــة شــراكات مــع
اجلهـــات :ـــاحبة املفـــلحة ر أقـــل البلـــدان منـــوا و ريهـــا مـــن البلـــدان الناميـــة والبلـــدان
املتقدمة النمو.
 - 10واقترخ اليريا أن جيري ،عـد االنتـهام مـن املرحلـة األوليـة ،تقيـيم يُسـتخدم كأسـا
لتوطيد األنشطة اليت ري صالل املرحلـة األو  .وسـيتناول التقيـيم أيضـا توسـيع نطـا تلـ
األنشطة من صالل زيـادة الت طيـة القطريـة و ـدم أنشـطة جديـدة .وأو:ـا اليريـا ـأن يعتمـد
مفرن التونولوجيا هن ا ر عمل يتعدد يي أ:ـحاب املفـلحة وأن يسـت ل ترتيبـات التعـاون
ــني الشــمال واجلنـوب وييمــا ــني لــدان اجلنــوب والثالثيــة األطــران ر تفــميم أنشــطت ور
إجنازها .وأو:ا اليريـا ـأن يسـتخدم املفـرن أيضـا ،إاـاية إ تقدميـ الـدعم ليـرادى أقـل
البلدان منوا من صالل أنشطة ذات قيادة قطرية ،النُهُج اإلقليمية ودون اإلقليميـة واألقاليميـة ر
تطوير العلم والتونولوجيا واال توار.
 - 11وشــدد اليريــا علــا أنـ ــالر م مــن أن مفــرن التونولوجيــا ســيوون مورســا لنقــل
التونولوجيا وللنهون العلم والتونولوجيا واال توار ر أقل البلدان منوا ،ينب ي أن توون أقـل
البلدان منوا اليت خترج من تل اليئة قادرة علا اةفول علـا صدماتـ علـا أسـا كـل حالـة
علا حدة لويالة عدم حدوا توقل مياجئ ر تقدمها.
 - 12وأو:ـــا اليريـــا عـــن حـــا ـــأن ميثـــل إدراج النســـام والشـــباب ر أعمـــال مفـــرن
التونولوجيا أولوية عالية .يالفـلة ـني الشـباب وريـادة األعمـال وميـادين التونولوجيـا العاليـة
موجودة علا نطا واسـع ر العـامل املتقـدم النمـو .ومع ـم اجلهـود العامليـة الراميـة إ إشـراو
الشباب قد تركزت علا البلدان األكثر تقدما ذات االقتفادات الفاعدة ،ولون هنـاو عـ
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الف امج اليت تعود اليائدة علا الشباب والنسام ر أقل البلدان منوا .وينب ي أن يستند مفـرن
التونولوجيا ،ر مرحلت األولية ،إ مبادرات من هذا القبيل.
 - 13وأكد اليريا أمهية إشراو مؤسسات من ومة األمم املتحـدة الـيت تنيـذ اليعـل سلسـلة
مـــن األنشـــطة ر جمـــاالت العلـــم والتونولوجيـــا واال توـــار .وينب ـــي أن يســـت ل مفـــرن
التونولوجيــا املبــادرات القائمــة لوكــاالت األمــم املتحــدة و:ــناديقها و راجمهــا علــا املســتويني
اإلقليمــي والــوطين ر تنييــذ رنــامج عملـ  .وقــد أنشــئت ر عــام  2012يرقــة عمــل ففــة
مشتركة ني الوكاالت ،قيادة موتب املمثـل السـامي ألقـل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة ـري
الساحلية والدول اجلزرية الف رية النامية ،لإلسهام ر أعمـال اليريـا( .)1وسـتدعم هـذا ادليـة
املشتركة ني الوكاالت أعمال مفرن التونولوجيا.
 - 14وأو:ا اليريا أن توون األنشطة اليت يضطلع ا مفـرن التونولوجيـا متوائمـة مـع
األولويات اإلمن ائية الوطنية ومتسقة معها ومتوايقة مـع مبـادا الفجمـة القطريـة العامـة .و قيقـا
لتل ـ ال ايــة ،ســتدمج املبــادرات الــيت يضــطلع ــا مفــرن التونولوجيــا ،ر شــراكات مــع
وكاالت األمم املتحدة و:ناديقها و راجمهـا املعنيـة ،مـع إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة
اإلمنائية التشاور مع أيرقة األمم املتحدة القطرية واجلهات األصرى املعنية :احبة املفلحة.
 - 15ورأى اليريــا ،أثنــام إجرائـ استعرااــا دقيقــا ةالــة أقــل البلــدان منــوا ،أن حالــة العلــم
والتونولوجيا واال توار ر أقل البلدان منوا ال تزال اـعيية .والتياوتـات ـني أقـل البلـدان منـوا
و قية العامل من حيث القدرة علا توليد وتطبيا املعرية ر جمال العلـم والتونولوجيـا عصـذة ر
التزايـد .و ينمـا أنيــا أعضـام من مــة التعـاون والتنميـة ر امليــدان االقتفـادي  2.4ر املائــة ر
املتوسط من الناتج احمللي اإلمجايل علا البحث والتطوير ر عام  ،2013يـنن املبلـا املخفـ
للبحث والتطوير ر أقل البلدان منوا اليت تتواير يانات عنها ال يُذكر(.)2
 - 16ورأى اليريا أن حمدودية املوارد ،وا ر ذل ايا قاعدة اإلملام العلوم ،قـد أدت إ
اــعل توليــد املعــارن العلميــة ونشــرها وتطبيقهــا ر أقــل البلــدان منــوا .كمــا أن حمدوديــة

__________
( )1أعضام يرقة العمل املخففة املشتركة ني الوكاالت همت املن مة العاملية للملوية اليوريـة ،ومن مـة الت ـارة
العاملية ،ومؤمتر األمم املتحدة للت ارة والتنمية ،واال ـاد الـدويل لالتفـاالت ،ومن مـة األمـم املتحـدة للتنميـة
الفناعية ،ومن مة األمم املتحدة للتر ية والعلم والثقاية ،والبن الـدويل ،وهيئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة ـني
اجلنسني ومتوني املرأة ،والل نة االقتفادية أليريقيا ،والل نة االقتفادية واالجتماعية دسيا واحمليط اهلادا.

( )2علا سبيل املثال ،أنيقت وركينا ياسو  0.20ر املائة مـن نا هـا احمللـي اإلمجـايل علـا البحـث والتطـوير ر
عـــام  ،2009وأنيقـــت إثيو يـــا  0.24ر املائـــة ر عـــام  ،2010وأنيقـــت امبيـــا  0.133ر املائـــة ر
عــام  ،2011وأنيقــت ليســوتو  0.013ر املائــة ر عــام  ،2011وأنيق ـت مد شــقر  0.106ر املائــة ر
عام  2011وأنيقت أو ندا  0.56ر املائة ر عام .2010
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القـــدرات احملليـــة ر جمـــال البحـــث والتطـــوير ر تلــ البلـــدان علـــها معتمـــدة علـــا اقتنـــام
التونولوجيا اجلديدة من اخلارج.
 - 17والحــا اليريــا وجــود أحوــام كــثرية جــدا تــن م نقــل التونولوجيــا ر االتياقــات
واالتياقيات والفوتوكوالت الدولية .ومع ذل  ،ينن الترتيبـات وادليـات املوجـودة مـن أجـل
هذا النقل مل متون أقل البلدان منوا طريقة جمدية من الت لـب علـا اـعيها الشـديد ر جمـاالت
العلــم والتونولوجيــا واال توــار ومــن نــام قاعــدة تونولوجيــة .وقــد رأت دراســات ش ـ أن
ادليــات القائمــة لنقــل التونولوجيــا جمــزأة وكــثريا مــا توــون فو:ــة مــن حيــث مضــموهنا
املواــوعي وت طيتــها القطريــة .وال يتســم أي إطــار أو اتيــا عــاملي قــائم ،أو أي عليــة عامليــة
قائمة ،درجة مشول تويي لديع عملية نـام القـدرات ر جمـال العلـم والتونولوجيـا واال توـار
قدما ر أقل البلدان منوا.
 - 18ورأى اليريا أن من الالزم استثمار الوـثري مـن الوقـت واجلهـد واملـال لبنـام القـدرات
احمللية ر جماالت العلم والتونولوجيا واال توار وإلدماج تلـ القـدرات ر أنشـطة اإلنتـاج ممـا
من شأن أن يؤدي إ قيا منو اقتفادي أكف وأسـرد .و نـام مؤسسـة لثيـة تسـتور املعـايري
الدولية يتطلب استثمارات طويلة األجل متتد علا مدى عقد ونفل العقد أو أكثر.
 - 19وأو:ا اليريا بذل جهد كبري ،ر أثنام تل اليترة ،ر اجتذاب مـوارد شـرية علـا
أعلا مستوى ،و نام مرايا حديثة ،وشرام املعـدات األساسـية ،وإقامـة عالقـات مـع اجلامعـات
والشركات واألسوا علا الفعيد العاملي ،وتأمني القدرة علا االتفال عـف شـبوة اإلنترنـت
لويالة أن يتمون الباحثون من التياعل سهولة مع أقراهنم علا الفعيد العـاملي ومـن االطـالد
علا املنشورات اإللوترونية اةاليـة .وذلـ النمـوذج اإلمنـائي ييتـرن ،طبيعـة اةـال ،وجـود
ما يتناسب مع قيا هذا اهلدن الطموخ من قدرات مؤسسية ومن متويل.
 - 20وتــذكر الدراســة أن البلــدان الناميــة توج ـ حــوايل  1ر املائــة مــن جممــود املســاعدة
اإلمنائية الرمسية اليت فل عليها إ جمـاالت العلـم والتونولوجيـا واال توـار ،ينمـا توجـ أقـل
البلدان منوا نسـبة ال تت ـاوز  0.5ر املائـة مـن جممـود املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة الـيت فـل
عليها إ تل ا االت .ثانيا ،يبلا جممود املعونة املقدمة علا الفعيد الثنـائي إ أقـل البلـدان
منوا من أجل العلم والتونولوجيـا واال توـار حـوايل  15ر املائـة مـن املعونـة املقدمـة إ مجيـع
البلــدان الناميــة مــن أجــل العلــم والتونولوجيــا واال توــار .ثالثــا ،يئــات العلــم والتونولوجيــا
واال توــار ر كــل مــن البلــدان الناميــة وأقــل البلــدان منــوا الــيت فــل علــا أكــف مقــدار مــن
املساعدة اإلمنائية الرمسية هي البحوا الزراعية ،تليها البحـوا الطبيـة ،ا املؤسسـات العلميـة،
ا البحوا البيئية .وميثـل البحـث والتطـوير التونولوجيـان ،ر املتوسـط 3 ،ر املائـة يقـط مـن
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جممــود املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة الــيت تنيــا علــا العلــم والتونولوجيــا واال توــار ر كــل مــن
البلدان النامية وأقل البلدان منوا.
 - 21وقــد قــدم اليريــا ،ر دراســة اجلــدوى الــيت أعــدها ،ســردا مــوجزا للواــع اةــايل
للمبادرات املتعلقة التونولوجيا ر من ومة األمم املتحدة لدعم أقل البلدان منوا ،وحدد طائيـة
متنوعة من املبادرات املتعلقة التونولوجيا علا الفعيد العاملي واإلقليمي .ويقوم ـدعم ـرامج
ومبادرات هامة للنهون القدرات ر جمـاالت العلـم والتونولوجيـا واال توـار ر أقـل البلـدان
منــوا عــدد مــن كيانــات األمــم املتحــدة مــن ينــها املن مــة العامليــة للملويــة اليوريــة ،ومن مــة
الت ارة العاملية ،ومن مة األمم املتحدة للتر ية والعلم والثقايـة ،ومن مـة األمـم املتحـدة للتنميـة
الفــناعية ،واال ــاد الــدويل لالتفــاالت ،ومــؤمتر األمــم املتحــدة للت ــارة والتنميــة ،والبن ـ
الــدويل ،ومن مــة األمــم املتحــدة لد ذيــة والزراعــة ،و رنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة ،ومركــز
وشبوة تونولوجيا املناخ ،ومن مة الفحة العاملية ،وكذل الل ـان اإلقليميـة ،والن ـام العـاملي
لتبــادل األ:ــول والتونولوجيــا ييمــا ــني لــدان اجلنــوب .ويشــارو موتــب املمثــل الســامي
اســتمرار ،منــذ اعتمــاد رنــامج عمــل إســطنبول ،ر التــرويج خلطــة مفــرن التونولوجيـــا
املخف ألقل البلدان منوا ،وذلـ ويقـا لواليتـ  .وقـدم املوتـب الـدعم مـدمات السـورتارية
والدعم اليين لليريا وأنشـأ يرقـة العمـل املخففـة املشـتركة ـني الوكـاالت واملعنيـة وفـرن
التونولوجيــا لويالــة التنســيا علــا نطــا املن ومــة ر إنشــائ  .والحــا اليريــا أن كثــرة مــن
االتياقات واالتياقيات والفوتوكوالت الدولية تتضمن أحواما تن م نقل التونولوجيا.
 - 22وأشار اليريـا ،علـا أسـا ليـل للتـدا ري القائمـة الـيت تضـطلع ـا كيانـات من ومـة
األمــم املتحــدة ،إ أن تل ـ التــدا ري تتضــمن تقــدل الــدعم لدطــر الوطنيــة لسياســات العلــم
والتونولوجيــا واال توــار ،و ليــل ا اهــات تونولوجيــا املعلومــات واالتفــاالت واســتعران
السياسات ر هذا ا ال ،وإتاحة سبل الو:ول إ املعلومات العلمية والتقنية ،ودعـم اإلدمـاج
ر قواعـــد البيانـــات العامليـــة املتعلقـــة امللويـــة اليوريـــة واال توـــار ،واســـتعران تـ ـدا ري نقـــل
التونولوجيــا ،وتقــدل الــدعم الــتقين لبنــام القــدرات البشــرية واملؤسســية مــن صــالل التــدريب
وح لقات العمل ،وتقـدل املسـاعدة التقنيـة لنقـل التونولوجيـات املناصيـة والتوييـا ـني البلـدان
النامية ر نقل التونولوجيا.
 - 23ورأى اليريا أن املبادرات والتدا ري اليت تضطلع ا مؤسسات من ومـة األمـم املتحـدة
لتيسري نقل التونولوجيا موجهة لو قيا يوائد للبلدان النامية وأقـل البلـدان منـوا .ولوـن مـن
الفعو ة ووان النسبة ألقل البلدان منا أن تستييد من مرايا متعددة ،وذلـ سـبب احملدوديـة
الشــديدة لقــدرلا علــا االســتيعاب .وهــي لاجــة ،ــدال مــن ذل ـ  ،إ ترتيــب جــامع منســا
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ويسهل الو:ول إلي  .ومـن املموـن أن حيقـا مفـرن التونولوجيـا ذلـ اهلـدن العمـل عـن
كثب مع كيانات من ومـة األمـم املتحـدة و ريهـا مـن اجلهـات :ـاحبة املفـلحة إلجيـاد تـآزر
واتسا وتعاون من أجل تقـدل دعـم وتنسـيا مورسـني لنقـل التونولوجيـا و نـام القـدرات ر
جماالت العلم والتونولوجيا واال توار ر أقل البلدان منوا.
 - 24وصل اليريا ،علا أسا ليل دقيـا ،إ أن مفـرن التونولوجيـا سـيوون جمـديا
ومستفو ا علا حد سوام ،وأن يوائـدا املتوقعـة تيـو وراحـل توليـة عملياتـ  .ورأى اليريـا
أن يوــرة إنشــام مفــرن التونولوجيــا ســليمة وأن التخطــيط الــذي أُجــري اليعــل يشــري إ
إموانية تدشين علا أسا متني .ومن املمون أن يفبح أداة هامة لويالـة عـدم اسـتمرار تـرو
أقل البلدان منوا متخلية عن الركْب ر قيـا األهـدان اإلمنائيـة املتيـا عليهـا دوليـا ،ال سـيما
أهدان التنمية املستدامة.
 - 25وأو:ــا اليريــا ــأن يســتند مفــرن التونولوجيــا إ الطائيــة الواســعة مــن الــفامج
واملبادرات القائمة واملخططة ملساعدة أقل البلدان منوا علا التعـبري عـن سياسـالا وأولويالـا ر
جمــاالت العلــم والتونولوجيــا واال توــار و:ــل ذلـ جــزما مــن اســتراتي يالا اإلمنائيــة العامــة
وملساعدلا ر نام قدرالا ر تلـ ا ـاالت .وسيسـاعد املفـرن علـا تنميـة القـدرات احملليـة
ألقل البلدان منوا علا اسـتيعاب امللويـة اليوريـة املشـمولة ـفامات االصتـراد .وسـيعمل أيضـا
كقناة ني حائزي حقو امللوية اليورية ر البلدان املتقدمة النمـو واجلهـات الياعلـة املعنيـة ر
أقــل البلــدان منــوا ،ممــا يســاعد علــا إتاحــة يــر جديــدة لتعمــيم التونولوجيــات الرئيســية
ونشرها وتويييها.
 - 26واقترخ اليريا أن يتألل مفرن التونولوجيا من وحدتني تن يميـتني متـرا طتني مهـات
علية لدعم العلم والتونولوجيا واال توار ومفرن للملوية اليورية.
 - 27وسيساعد اهلدن الرئيسي دلية الدعم أقل البلدان منوا علـا تعزيـز قـدرالا الوطنيـة ر
جماالت العلـم والتونولوجيـا واال توـار ،الضـرورية لتطـوير التونولوجيـات واقتنائهـا وتويييهـا
واســتيعا ا مــن أجــل قيــا التنميــة املســتدامة .وعمليــات العلــم والتونولوجيــا واال توــار الــيت
توون التنميـة هـي دايعهـا تسـتتبع وجـود سياسـات موجهـة إلجيـاد ن ـم إيوولوجيـة لال توـار
احمللي ميون أن تذب التونولوجيـا اخلارجيـة وتولـد لوثـا حمليـة املنشـأ وتطرحهـا ر السـو .
ويرى اليريا أن ادلية ستش ع علا إقامة شبوات للمعرية وشراكات علـا نطـا العـامل ـني
الباحثني واملبتورين ورواد األعمال ر أقل البلدان منوا وأقراهنم علا :عيد العامل.
 - 38وسيوون اهلدن الرئيسي ملفـرن امللويـة اليوريـة هـو املسـاعدة علـا نـام القـدرات
الوطنية ألقل البلدان منوا ر جمال امللوية اليورية وتيسـري عمليـات نقـل التونولوجيـا والتو:ـل
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إ شـروط وأحوـام متيــا عليهـا التبـادل ،والقيــام ،ر هـذا العمليـة ،تســريع اإلدمـاج املييــد
ألقل البلدان منوا ر الن ام العاملي للملوية اليورية .و قيقـا لتلـ ال ايـة ،سيسـاعد املفـرن،
ني مهام أصرى ،ر الويام وعد نقل التونولوجيا ر إطار اتيا عـام  1994شـأن اجلوانـب
املتفلة الت ارة من حقو امللوية اليورية(.)3
 - 29وحاجج اليريا أن مفرن امللوية اليورية سيضـيل ،مـن من ـور أقـل البلـدان منـوا،
قيمة و:ي مفدرا جامعا لتقدل الدعم املنسا لبنام القدرات الوطنية ر جمال امللوية اليوريـة
ولتيسري نقل التونولوجيا .ومن املمون أيضا أن يوون املفـرن ،مـن من ـور البلـدان املتقدمـة
النمـو ،مركــزا للتنســيا ملســاعدة أقــل البلــدان منـوا علــا التوا:ــل والعمــل مــع العــامل اخلــارجي
يعالية ،وملساعدلا ر اتفااللا وطلبالا للحفـول علـا مسـاعدة تقنيـة وتعـاون مـايل .وذكـر
اليريا أن املفرن سييسـر إجـرام حـوار مييـد للطـريني وختفـي مـوارد مـن أجـل اسـتخدام
امللوية اليورية و:يها أداة للتنمية وسيعمل علا إحياد القدرة لدى أقل البلدان منـوا املشـاركة
يي علا االستيادة من نقل التونولوجيا ونشرها.
 - 30وأو:ا اليريا أن تتألل علية الدعم ،ر املرحلـة األوليـة ،مـن رنـاجمني يـرعيني مهـات
دعـم إتاحـة سُـبل الو:ــول الرقميـة إ البحـوا والتوا:ـل الشــبوي ،وتقـدل الـدعم للسياســة
و نام القدرات ر جماالت العلم والتونولوجيا واال توار.
 - 31وســـيتألل الفنـــامج اليرعـــي املتعلـــا نتاحـــة سُـــبل الو:ـــول الرقميـــة إ البحـــوا
والتوا:ــل الشــبوي مــن موــونني مهــات رنــامج إتاحــة ُســبل الو:ــول الرقميــة مــن أجــل نقــل
البحوا و ويلها والفنامج الوطين لتيسري إقامة شبوات للبحوا والتعليم.
 - 32ورأى اليريا أن أقل البلدان منـوا تـاج أشـد االحتيـاج إ املعلومـات ذات الفـلة ر
جمال العلم والتونولوجيا واملعلومات الطبية ولونها تواج أكف العقبات ر حفوهلا علا تلـ
املعلومــات ،وشــدد علــا حاجتــها إ الو:ــول ســهولة إ املــواد املتاحــة شــأن البحــوا
واملعارن العلمية .وأو:ا اليريا أن يش ع رنـامج إتاحـة سُـبل الو:ـول الرقميـة مـن أجـل
__________
( )3يعبّر مفطلح ”نقل التونولوجيا“ عن معنيني تليني اصتاليا شديدا ويستخدمان علا نطـا واسـع ويسـهل
اخللط ينـهما .يهـو يفـل ر اجلامعـات واملؤسسـات البحثيـة ال ر يـة عمليـة تيسـري التطبيـا الت ـاري للعلـوم
التطبيقية ،أي ”من املختف إ السو “ كما هو اةال ر حاانة أعمال تا عة لوليـة هندسـة .وهـو يشـري ر
السيا اةايل إ إحالة معرية تقنية متقدمة من البلدان املتقدمة النمو إ العـامل النـامي .وتـن املـادة 2-66
من اتيا اجلوانـب املتفـلة الت ـارة مـن حقـو امللويـة اليوريـة علـا أنت ”تـوير البلـدان األعضـام املتقدمـة
النمــو حــوايز للمشــاريع واملؤسســات ر أقاليمهــا مــن أجــل تعزيــز وتش ـ يع نقــل التونولوجيــا إ البلــدان
األعضام األقل منوا لتموينها من إقامة قاعدة تونولوجية سليمة وقادرة علا البقام“.
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نقــل البحــوا و ويلــها إقامــة شــبوات للمعريــة وشــراكات علــا نطــا العــامل ــني البــاحثني
واملبتورين ورواد األعمال ر أقل البلدان منوا وأقراهنم علا :عيد العامل.
 - 33وأو:ا اليريا أن يبين رنامج إتاحة سُبل الو:ـول الرقميـة مـن أجـل نقـل البحـوا
و ويلها تآزرا وشراكات مـع ادليـات القائمـة مـن قبيـل شـراكة ”لـوا مـن أجـل اةيـاة“،
وهي شراكة مبتورة ل لقطاعني العام واخلا ييما ني من مة الفحة العامليـة ومن مـة األ ذيـة
والزراعــة و رنــامج األم ـم املتحــدة للبيئــة واملن مــة العامليــة للملويــة اليوريــة والرا طــة الدوليــة
للناشــرين العلمــيني والتقنــيني والطبــيني وشــركة مايوروســويت وأكثــر مــن  160ناشــرا عامليـا
ملنشورات علمية وطبية وتقنية عف اإلنترنـت ،تتـيح للبلـدان الناميـة الو:ـول ا ـان أو توليـة
منخيضة إ املضامني األكادميية واملهنية اليت يستعراها األقران املوجودة علا اإلنترنـت .ور
عــام  ،2001تياواــت من مــة الفــحة العامليــة علــا اتياقــات مــع أكــف ســتة ناشــرين عــامليني
للم ــالت الطبيــة علــا اإلنترنــت ،وتش ـ ع شــركام عصــرين ودور نشــر علــا االنضــمام إ
تل الشراكة.
 - 34وأو:ا اليريا أن يتبع رنامج إتاحة سُبل الو:ـول الرقميـة مـن أجـل نقـل البحـوا
و ويلها هن ا مرحليا ،يبدأ أو ندا و ن الديش ومجهورية تزنانيا املتحدة والسن ال وموزامبيـا
ونيبال ،ومجيعها لدان توجد ييها جهات نفرية متحمسـة شـدة لشـراكة ”لـوا مـن أجـل
اةياة“ .ومـن املموـن أن تعمـل مراكـز التن سـيا األوليـة تلـ ك هـات توجيـ كلمـا أُاـيل
املزيــد مــن جهــات التنســيا القطريــة ،ليــث تفــبح ر هنايــة املطــان وثا ــة مراكــز إقليميــة
و/أو مواوعية/ل وية متخففة لتقدل الدعم من لـدان اجلنـوب ألقـل البلـدان منـوا األصـرى.
وأو:ا اليريا أيضا وجود تركيز صا علـا املنـاطا الناطقـة ـالل تني اليرنسـية والفت اليـة،
اليت يوجد ييها الوثري من أقل البلدان منوا واليت تعترن شراكة ”لوا من أجل اةيـاة“ أهنـا
كانت ال فل علا صدمات كايية(.)4
 - 35وأو:ا اليريا أيضا أن تساعد مراكز التنسيا القطرية البـاحثني ر أقـل البلـدان منـوا
لــتعلم كيييــة اســتخدام موتبــات دور النشــر مــن أجــل مجــع املعــارن وكيالــة أن تستشــهد
مؤليــالم البحثيــة(ور هنايــة املطــان تطبيقالــا املشــمولة ــفامات االصتــراد) بحــوا أصــرى

__________
( )4اإلنوليزيــة هــي الل ــة الشــائعة ر ا ــالت العلميــة العامليــة ،ولوــن شــراكة ”لــوا مــن أجــل اةيــاة“ تتــيح
الو:ول إ جمالت كثرية ل ات أصرى.
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استشهادا شامال( . )5ومن املموـن أن تقـدم عليـة الـدعم أيضـا إرشـادات شـأن الوتا ـة ـالت
العلم والتونولوجيا اليت يستعراها األقران.
 - 36وشــدد اليريــا علــا أن العلمــام ر أقــل البلــدان منــوا ســيحتاجون ،إذا كــان املــراد أن
يشاركوا نشاط ر مفرن التونولوجيا ويستييدوا من  ،إ سُبل مقـدور عليهـا للو:ـول إ
البنيــة التحتيــة لالتفــاالت املتعلقــة نقــل البيانــات علــا كــل مــن الفــعيد الــوطين واإلقليمــي
والعاملي .وحاليا ،حيث اال توار التونولوجي علا مجيـع مسـتويات ا تمـع مـديود الو:ـول
إ االتفــاالت املتعلقــة نقــل البيانــات ،ختســر يوميــا أقــل البلــدان منــوا الــيت تقــل لــديها القــدرة
العامة علا دصول اإلنترنت عن  50ر املائة من سواهنا .وهذا البلدان هي ”البلدان احملرومـة
رقميــا“ ومــن الــالزم أن تــدرو اةوومــات واملن مــات الدوليــة أن البنيــة التحتيــة لالتفــاالت
املتعلقة نقل البيانات مل تعد شيئا يوون امتالك مرحيا يحسب ل هـي اـرورة مطلقـة لتنميـة
أي لد.
 - 37وتبيّن نتائج دراسة اجلدوى أن الباحثني يعتمدون علـا شـبوات االتفـاالت املورسـة
لنقل البيانات لتويري سرعة أكف ونقل البيانات ر الوقت املناسب ،والو:ـول إ مـدى عـاملي
شــامل ،ومســتوى مرتيــع جــدا مــن القــدرة علــا الفــمود ،وذلـ مــع ديــع األوســاط العلميــة
لتخــوم املعريــة إ مــدى أ عــد .وأو:ــا اليريــا ــأن يوــون مفــرن التونولوجيــا قــادرا علــا
قيا ر ط مباشر االتفاالت املتعلقة نقل البيانات للعلمام املقفود أن تفل إليهم.
 - 38وأو:ــا اليريــا ــأن يقــيم مفــرن التونولوجيــا شــراكات مــع شــبوات البحــوا
والتعليم الوطنية ،دن متديد نطا هذا املرايا ليـث تشـمل أقـل البلـدان منـوا طريقـة تتسـم
يعالية التواليل ور أقرب وقت ممون .يهذا شبوات اتفاالت عالية السرعة لنقـل البيانـات
مستقلة عن اإلنترنت الت ارية ومورسة لتلبية احتياجات األوساط األكادميية والبحثيـة .وهـذا
الشبوات ،اليت أُقيمت ر  100لد ،من ينها  16لدا من أقـل البلـدان منـوا ،تتـيح نيـة تيـة
مباشـرة ومورّســة لالتفـاالت املتعلقــة نقـل البيانــات علــا نطـا وطــين ،وهلـا روا ــط إقليميــة
وعامليــة .والبنيــة التحتيــة هلــذا الشــبوات تتــيح للبــاحثني واملعلمــني والطلبــة تبــادل املعلومــات
إلوترونيا طريقة يعوّل عليها وحسنة التوقيـت وتتـيح هلـم التعـاون يعاليـة علـا نطـا العـامل.
وقد ذكـر اليريـا أن املفـرن سيسـتطيع ،االسـتناد إ هـذا البنيـة التحتيـة ،أن يـوير للعلمـام
ر طا يوريا االتفاالت املتعلقة نقل البيانات.
__________
( )5منوذج مقـاالت ا ـالت العلميـة الـيت يستعراـها األقـران هـو أن توـون حايلـة استشـهادات ـالبحوا ذات
الفلة ،وهـو شـرط مسـبا لالدعـام ـأن مسـامهالا ال ـة التـأثري .واملؤليـون مـن أقـل البلـدان منـوا ال ميونـهم،
دون هذا االستشهادات ،أن ينالوا مفداقية ،مهما كانت رؤاهم املتعمقة أو اكتشايالم مبتورة.
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 - 39ويــــرى اليريــــا أن أســــا رنــــامج السياســــة و نــــام القــــدرات ر جمــــاالت العلــــم
والتونولوجيا واال توار هو أن أقل البلدان منوا يوجد لديها كلها تقريبـا علمـام وتونولوجيـون
علا مستوى عاملي ،ولون عددهم يوـون قلـيال جـدا ممـا جيعلـهم ـري قـادرين علـا االلتيـان
حول ختف مشترو .والتحديات املعا:رة الـيت تواجههـا أقـل البلـدان منـوا ،ومـن ينـها ت ـري
املناخ والتحديات البيئيـة وانعـدام األمـن ال ـذائي وشـحة امليـاا وقضـايا الفـحة العامـة والطاقـة
واالتفاالت والنقل واللوجستيات ،توون عـادة ـديات متعـددة القطاعـات وتستعفـا علـا
اةل من صالل جمال وحيد من جماالت املعرية .ومـن ا ،سـيتمثل هـدن أساسـي للفنـامج ر
املساعدة علا إقامة ما يسما شبوات اال توـار التعـاون( )6الـيت متوّـن العلمـام والتونولـوجيني
ر أقل البلدان منوا من التوا:ل والتعاون مع أقراهنم علا :عيد العامل.
 - 40وأو:ـــا اليريـــا ـــأن يبـــدأ رنـــامج السياســـة و نـــام القـــدرات ر جمـــاالت العلـــم
ال إ املبـادرات القائمـة ،ال سـيما
والتونولوجيا واال توار ،ر املرحلة األولية ،االستناد اخلـ ّ
تلــ الــيت تضــطلع ــا الــدول األعضــام ،ومؤسســات من ومــة األمــم املتحــدة ،واألوســاط
األكادميية ،والويانات ري اةوومية واليت ال تستهدن الر ح.
 - 41وأشار اليريا إ أن رنامج السياسـة و نـام القـدرات ر جمـاالت العلـم والتونولوجيـا
واال توــار ســيتطلب ،مــن أجــل واــع رنــامج مناســب لتقــدل املســاعدة ،إجــرام استعرااــات
أساسية لول لد من أقل البلدان منوا .واإلسراد نعداد ورقات استراتي ية وطنيـة أو االسـتناد
إ الورقات املوجودة ينب ي أن يوون أولوية يورية دلية الـدعم .وينب ـي أن يبـدأ ذلـ اجلهـد
و موعة مـن البلـدان الرائـدة ،ر شـراكة مـع مـؤمتر األمـم املتحـدة للت ـارة والتنميـة ومن مـة
األمم املتحدة للتر يـة والعلـم والثقايـة( ،)7اسـتنادا إ استعرااـات سياسـة العلـم والتونولوجيـا
واال توار اليت ريها هاتان املن متـان والـيت ـا تقـدير جيـد .وسـيتمثل جـزم أساسـي مـن
عملية إعداد ورقات االستراتي ية ر تن يم مؤمترات لل هـات :ـاحبة املفـلحة علـا الفـعيد
الوطين دن تع يم مشـاركة ومسـامهة اجلهـات الياعلـة املعنيـة ،وتع ـيم امـتالو البلـد لزمـام
األمور امتالكا حقيقيا.
 - 42وقد أو:ا اليريا أن توون أول مهمة لفنـامج السياسـة و نـام القـدرات ر جمـاالت
العلم والتونولوجيا واال توار هي إقامة روا ط تعاونية مع اجلهات الياعلة املؤسسـية املختفـة.
__________
( )6مفطلح ”شبوات اال توار التعاون“ :ا ت املبـادرة العامليـة للمعريـة وذلـ اسـتنادا إ لوثهـا ،الـيت م ّوهلـا
البن الدويل ومؤسسة روكيلر.

( )7سيحتاج مفرن التونولوجيــا إ مجع أموال ألن ال مؤمتر األمم املتحدة للت ـارة والتنميـة وال من مـة األمـم
املتحدة للتر ية والعلم والثقاية لديهما متويل كان لتحمل العبم املايل اإلاار.
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وتستلزم إقامة تل الروا ط ديد امل ساعدة املتاحة ،والوييية الـيت حـدد ـا كـل لـد مـن أقـل
البلدان منوا أولوياتـ ر جمـاالت العلـم والتونولوجيـا واال توـار ،ومـا هـو أيضـل سـبيل لتيسـري
وجــود الفــالت الالزمــة مــع الشــركام احملــتملني .وســيؤدي الفنــامج ،ر ذل ـ الفــدد ،دورا
اتفاليا شامال ونشطا.
 - 43ورأى اليريا أن الن ر إ وجود عدد ال أ ـ مـن األكادمييـات العلميـة حاليـا ر
أقل البلدان منوا ر أيريقيا من املموـن أن يسـاعد رنـامج السياسـة و نـام القـدرات ر جمـاالت
العلم والتونولوجيا واال توار علا النهون قدرة تلـ األكادمييـات علـا إسـدام املشـورة إ
اةوومــات شــأن اســتراتي يات التنميــة .وأو:ــا اليريــا ،لتحقيــا تل ـ ال ايــة ،ــأن يعمــل
مفرن التونولوجيا مع كيانات من قبيل شراكة األكادمييات ،وهي ا اد عـاملي لدكادمييـات
العلمية يوجد مقرا ر األكادميية العاملية للعلوم ،ر ترييست ،نيطاليا.
 - 44واقتــرخ اليريــا أيضــا أن ينخــرط رنــامج السياســة و نــام القــدرات ر جمــاالت العلــم
والتونولوجيا واال توار ر توا:ل مع شراكة األكادمييات للوقون علا ما ميون عمل لزيـادة
عدد وتأثري أكادمييات العلوم ر أقل البلدان منوا األصرى .وتيتقر كل من هـاييت وأقـل البلـدان
منوا ر جنوب شر عسيا إ وجود أكادميية لـديها .ومتثـل أقـل البلـدان منـوا ر منطقـة احملـيط
اهلـادا ــديا صا:ــا ،ومــن املموــن أن تقــيم أكادمييــة إقليميــة ،مثلمــا حــدا ر منطقــة البحــر
الواري  .ومن املمون إقامـة تعـاون ـني الفنـامج وشـراكة األكادمييـات لتحقيـا تلـ ال ايـة.
وسيوون من املييـد تشـ يع الشـبوات اإلقليميـة ألكادمييـات العلـوم وتعزيزهـا .ويتزايـد عـدد
أكادمييات العلوم اليتية ،وينب ي وجود :الت قويـة ينـها واألكادمييـات العريقـة .وإاـاية إ
ذلـ ـ  ،مـــن الـــالزم أن تـــؤدي أكادمييـــات العلـــوم ر أقـــل البلـــدان منـــوا دورا ر السياســـات
اإلمنائية الوطنية.
 - 45وقد واـع اليريـا تو:ـيات مفـو نـام القـدرات ر جمـاالت العلـم والتونولوجيـا
واال توــار مــن أجــل مؤسســات التعلــيم العــايل .واســتياد اليعــل عــدد مــن املؤسســات ر أقــل
البلــدان منــوا مــن املبــادرة اإلقليميــة األيريقيــة ر جمــال العلــم والتعلــيم ،املمولــة مــن مؤسســة
كارني ي ر نيويورو( . )8وينب ـي يحـ عيـا اجلهـات املالـة يحفـا حثيثـا لضـمان الن ـر ر
أمر املؤسسات املختفة ر أقـل البلـدان منـوا مـن أجـل إدراجهـا ر مبـادرات مـن هـذا القبيـل،
مما يساعد اجلهات املالة واملتلقني احملتملني علا ديد الفالت التآزرية.
__________
( )8من ني املستييدين ر أقل البلدان منوا جامعـة إدوارد مونـدالن (موزامبيـا) وجامعـة مـاركرييري (أو نـدا)
وجامعــة ســوكوان للزراعــة (مجهوريــة تزنانيــا املتحــدة) ومؤسســة لــوا الشــاي لوســط أيريقيــا (مــالوي)
وجامعة دار السالم وجامعة مالوي واملبادرة اإلقليمية ملنطقة رب احمليط اهلندي (زنز ار ،تزنانيا).
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 - 46ورأى اليريــا أن مع ــم العلمــام ر أقــل البلــدان منــوا ميوــن أن يســتييدوا مــن تــدريب
شـأن كيييـ ة إتقـان عمليـة مـلم طلبـات اةفـول علـا مـنح وتقـدل الطلبـات مماثـل للتـدريب
الذي حفل علي أقـراهنم ر البلـدان املتقدمـة النمـو( .)9ومـن املموـن أن يفـبح هـذا التـدريب
ورور الوقت صدمة قيّمـة ميوـن أن يقـدمها رنـامج السياسـة و نـام القـدرات ر جمـاالت العلـم
والتونولوجيا واال توار .ومن املمون ر املرحلة األولية إعـداد وحـدة تـدريب علـا اإلنترنـت
وتويريها للباحثني ر أقل البلدان منوا ،وذل التعاون الوثيا مع املن مات املعنية.
 - 47وأشـــار اليريـــا أيضـــا إ أن رنـــامج السياســـة و نـــام القـــدرات ر جمـــاالت العلـــم
والتونولوجيا واال توار ميون  ،التنسـيا مـع عمليـات لـث وثـائا شـراكة ”لـوا مـن أجـل
اةياة“ ،أن يساعد الباحثني ر أقل البلدان منوا علا العثور علا متعـاونني ذوي تيوـري مماثـل،
و التايل ،علا مؤليني مشاركني عندما يسعون إ نشر النتائج الـيت تو:ـلوا إليهـا ر لـوثهم.
ومن املمون أيضا تد ري تقدل إرشادات شأن الوتا ة الت العلـم واهلندسـة الـيت يستعراـها
األقران وذل من صالل الفنامج ور شراكة مع من مات مـن قبيـل مبـادرة ”،“AuthorAID
الــيت أطلقــت ر عــام  2013و:ــيها جمموعــة يرعيــة مــن الشــبوة العامليــة لتــواير املنشــورات
العلمية ،وهي من مة ري حوومية يوجد مقرها ر اململوة املتحدة لفيطانيـا الع مـا وأيرلنـدا
الشــــمالية ،ملســــاعدة العلمــــام ر العــــامل النــــامي علــــا نشــــر مقــــاالت ر جمــــالت العلــــم
والتونولوجيا(.)10
 - 48وأو:ـــا اليريـــا ـــأن يقـــوم رنـــامج السياســـة و نـــام القـــدرات ر جمـــاالت العلـــم
والتونولوجيا واال توار ،اقترانا مـع مفـرن امللويـة اليوريـة ،نسـدام املشـورة إ املـؤليني ر
أقل البلدان منوا شأن كييية التقدم طلب تس يل رامة اصتراد قبل الوشل علنا عن النتـائج
اليت تو:لوا إليها ر لوثهم .ومن شأن التدريب التقليدي ر جمال امللويـة اليوريـة أن يشـمل
__________
( )9تقدم مع م اجلامعات البحثية الرئيسية ر أورو ا وأمريوا الشـمالية دورات دراسـية ر مـلم طلبـات اةفـول
علا منح من أجل هيئـات التـدري لـديها .ومـع ذلـ سـي ل األكـادمييون املثقلـون األعبـام ر أقـل البلـدان
منــوا ،ح ـ إذا تعلمــوا ،يواجهــون :ــعو ة ر تد يـــر الوقــت الــالزم ملــلم طلبــات اةفــول علــا مــنح .ومــن
املمون أن تساعدهم علية دعم العلم والتونولوجيا واال توـار علـا تضـييا عمليـة البحـث عـن مفـادر متويـل
مُ يلة ،والترتيب ليح طلبالم قبل تقدميها.

( )10أنشأت الشبوة الدولية لتواير املنشــورات العلميــة أيضا من مــة ”ا الت العلميـة األيريقيـة عـف اإلنترنـت“،
الــيت يوجــد مقرهــا ر جنــوب ايريقيــا ،ر عــام  1997للتعريــل بحــوا األكــادمييني األيارقــة .ور ــم عــدم
اقتفارها علا العلم أو اهلندسة أو الطب يـنن تلـ التخففـات لـيمن علـا ميـدان نشـرها .ومتويـل من مـة
”ا الت األيريقيـة علـا اإلنترنـت“ يتـأتا ر املقـام األول مـن إدارة التنميـة الدوليـة التا عـة ةوومـة اململوـة
املتحدة لفيطانيا الع ما وأيرلندا الشمالية والوكالة النروجيية للتعاون اإلمنـائي ،مـع دعـم إاـار مـن مؤسسـة
يورد ووزارة اخلارجية الدامنركية .أما مبادرة ” “AuthorAIDيتموهلا حاليا اململوة املتحدة والسويد.
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تدريب املبتورين الوـادمييني مفـو األسـباب الـيت تسـتوجب منـهم التقـدم طلبـات ةمايـة
ا توارالم وكييية القيام ذل  .وتزصـر أقـل البلـدان منـوا املعـارن التقليديـة ومـن املموـن أن
تنعم يوائد املؤشرات اجل رايية ملنت ات كثرية .ومن املمون أن يدعمها مفرن التونولوجيـا
ر جين يوائد تل املوارد.
 - 49ورأى اليريــا أن رنــامج السياســة و نــام القــدرات ر جمــاالت العلــم والتونولوجيــا
واال توار ينب ي أن يوون قادرا علـا إسـدام املشـورة ،وتقـدل الـدعم عنـد الضـرورة ،ر جمـال
التيـاون إ املؤسسـات املشـاركة ر أقـل البلـدان منــوا ،الـيت تيتقـر عمومـا إ مـوارد قانونيــة
كاييــة ،قبــل اهراطهــا ر إجــرام لــوا تعاونيــة مــع مؤسســات أصــرى( .)11وينب ــي أن يقــدم
الفنامج تل اخلدمة من البداية ،الن ر إ هدي األساسي املتمثـل ر إقامـة شـراكات إقليميـة
وعامليــة ميونــها تقــدل صــدمالا عــف اإلنترنــت .وســتتاخ أيضــا لفنــامج إتاحــة ُســبل الو:ــول
الرقمية من أجل نقل البحوا و ويلها وشراكة ”لوا من أجل اةياة“ الير:ـة للعمـل مـع
الناشرين من أجل الو:ول إ جمموعالم املستييضة من ـرامات االصتـراد املنتهيـة والسـارية،
وطلبــات تســ يل ــرامات االصتــراد ،وأدوات البحــث احملميــة ــفامات االصتــراد ،وتقــدل
التدريب لل هاز :احبة املفلحة لتيسري نقل املعرية قوة أكف.
 - 50وأو:ـــا اليريـــا ـــأن ينبـــ رنـــامج السياســـة و نـــام القـــدرات ر جمـــاالت العلـــم
والتونولوجيــا واال توــار ميــن سيفــبحون مــؤليني شــأن الزيــادة املؤســية ر جمــالت العلــم
والتونولوجيا املوجودة علـا اإلنترنـت وينشـرها حمتـالون وتطلـب مسـامهات مـن ـاحثني ـري
متشووني ييها ،ال سيما الباحثني ر العـامل النـامي .ومـن الوااـح أن أي جملـة علميـة مرتبطـة
شراكة ”لوا من أجل اةيـاة“ مشـروعة ،ولوـن مـن الفـعب معريـة مجيـع تلـ ا ـالت،
صا:ــة عنــدما يلــزم الو:ــول إليهــا مــن صــالل املوقــع الشــبوي لوــل ناشــر .و نموــان موتــب
املساعدة ر جماالت العلم والتونولوجيا واال توار أن يوون جهـة يـرز للتحقـا مـن مشـروعية
أي منشور ،وذل عمل كموتب جامع وكنقطة مرجعية ملراكز التنسيا القطرية.
 - 51وأو:ا اليريا ،ييمـا يتعلـا التوا:ـل مـع امل تـر ني ،ـأن يتمثـل إجـرام ذو أولويـة ر
ديد سُبل تس يل املعلومات ذات الفلة( .)12وسيتعاون رنـامج السياسـة و نـام القـدرات ر

__________
( )11تشـــمل اتياقـــات البحـــوا مجيعهـــا تقريبـــا ر العـــامل املتقـــدم النمـــو مريقـــا يتنـــاول امللويـــة اليوريـــة يـــن م
االستنتاجات اجلديدة اليت قد تن م عن التعاون املتبادل .ولون مع م الباحثني ال حياولون يهـم تعقُـد حقـو
امللوية اليورية ويعتمدون دال من ذل علـا جامعـالم أو اإلدارات القانونيـة ر مؤسسـالم ةمايـة حقـو
امللوية اخلا:ة م.

( )12اجلمعيـة امللويـة،Knowledge, Networks and Nations: Global Scientific Collaboration in the 21st Century, ،
الفيحة ( 107لندن.)2011 ،
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جمـاالت العلــم والتونولوجيــا واال توــار مـع املؤسســات املعنيــة مــن أجـل إنشــام قاعــدة يانــات
ملعلومات امل تـر ني املتعلقـة ـالعلم والتونولوجيـا واال توـار ،سـتوون وثا ـة اخلطـوة األوليـة ر
إقامة شبوة للعلم والتونولوجيا واال توار مل تريب أقل البلدان منوا.
 - 52وقد أفهرت الدراسة أن البلدان املتقدمة النمو وأقـل البلـدان منـوا علـا حـد سـوام قـد
جاهــدت صــالل العقــدين املااــيني ،منــذ قبــول اتيــا اجلوانــب املتفــلة الت ــارة مــن حقــو
امللوية اليورية اعتبارا جزما من الن ام العاملي للملوية اليورية ،لوي تستخدم اإلطـار القـائم
ملادتي ـ ( 2-66البلــدان األعضــام األقــل منــوا) و ( 67التعــاون الــتقين) ــدون أن قــا جناحــا
ميون إثبات  .وسيسعا مفرن امللوية اليورية إ سد تل الي وة من صالل أنشـطت األوليـة
وذل ملساعدة أقل البلدان منوا علا أن تساعد نيسها ذاتيا.
 - 53وأشار اليريا إ أن الي وة ميون سدها من صـالل اةـل البنيـوي البسـيط املتمثـل ر
متوــني مفــرن امللويــة اليوريــة ،و:ــي وســيطا متطــورا ،مــن تنميــة القــدرات ر جمــاالت
االســتيعاب والتويــل ورأ املــال البشــري ومــن تش ـ يع توــوين ن ــم إيوولوجيــة ا تواريــة
وماليــة ،ونقــل التونولوجيــا ،واالســتثمار األجــن املباشــر ،والعلــم والتونولوجيــا واال توــار.
وجيب علا وااعي السياسات أن يراعوا عددا من االعتبارات ،لدعم تل األهدان.
 - 54وأو:ــا اليريــا ــأن توــون اجلهــود الراميــة إ نقــل التونولوجيــا مدعومــة ال مــن
اةوومــات يحســب ــل أيضــا مــن املن مــات البحثيــة العامــة ،ويــرادى البــاحثني ،والقطــاد
اخلا  .يهؤالم مجيعهم مشاركون رئيسيون ر الن ام اإليوولوجي لنقل التونولوجيـا ،وجيـب
مواممة األهدان احمليطة نقل التونولوجيا مع احتياجالم.
 - 55وأو:ـا اليريـا أيضـا ،لتيسـري اال توـار احمللـي يضـال عـن نقـل التونولوجيـا ،تحديـد
حقــو امللويــة اليوريــة ديــدا وااــحا و عــدم يــرن عقبــات ال داعــي هلــا تقــل ر طريــا
الترصي تل اةقـو  .يوجـود تـأصريات ـري مناسـبة أو ميرطـة تنـتج عـن عمليـة تـرصي
التونولوجيـــا أو إتاحتـــها سُـ ـبُل أصـــرى ميوـــن أن يعرقـــل الشـــراكات البحثيـــة ،وترتيبـــات
الترصي  ،واال توار.
 - 56ورأى اليريــا أن نقــل التونولوجيــا يتخطــا جمــرد تــرصي التونولوجيــات يهــو عمليــة
مستمرة سِّن ترا ط ن ام اال توار .ومن ا ،ينب ي أن تيسـر سياسـة نقـل التونولوجيـا سـرعة
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اعتماد القطاد اخلا للتونولوجيات املنقولة من اخلارج إ أقـل البلـدان منـوا ،وكـذل تلـ
اليت تستخدمها املن مات البحثية والتعليمية العامة ر تل البلدان(.)13
 - 57واقتــرخ اليريــا أن تتمثــل مهمــة يوريــة رئيســية ملفــرن امللويــة اليوريــة ر العمــل
و:ي نقطة اتفال وحيدة متثل مفاحل أقل البلدان منوا ،واملساعدة علا التحييـز علـا وجـود
قاعدة تونولوجيا سليمة وقادرة علا البقام.
 - 58وعرن اليريا احملاذير املتمثلة ر أن الن ر إ أن مفرن امللوية اليورية من املتوقـع
أن ينمــو ــنطراد وأن قــدرة أقــل البلــدان منــوا مــن املتوقــع أن تنمــو ويقــا لــذل  ،توجــد ع ـ
املســائل املعقــدة الــيت لــن تشــملها املرحلــة األوليــة ،مــن قبيــل االهــراط ر جممعــات لــفامات
االصتـــراد ،و ـــرامات االصتـــراد األساســـية الســـتخدام املعـــايري ،والتـــرصي العـــادل املعقـــول
ري التمييزي.
 - 59وأو:ــا اليريــا ــأن يضــع مفــرن امللويــة اليوريــة ،لــذل  ،اســتراتي يات متواملــة
ومتسقة مويية حسب االحتياجات احملددة لول مشـارو ر أقـل البلـدان منـوا .وينب ـي توجيـ
تل االستراتي يات لـو إقامـة قاعـدة معـارن وتونولوجيـا سـليمة وقـادرة علـا البقـام متوـن
النفل علا األقل من أقل البلـدان منـوا البـالا جمموعهـا  48لـدا مـن اخلـروج مـن تلـ اليئـة
للـــول عـــام  2020طريقـــة تراعـــي حقـــو امللويـــة اليوريـــة القائمـــة وتنـــدمج ر الن ـــام
اإليوولوجي العاملي للملوية اليورية.
 - 60وأو:ــا اليريــا ــأن يســاعد مفــرن امللويــة اليوريــة ر تيســري إجــرام تقييمــات
للتونولوجيــا علــا الفــعيد الــوطين اعتبــار ذل ـ جــزما متميــزا مــن استعرااــات السياســة ر
جماالت العلم والتونولوجيا واال توـار ومـن التحلـيالت االقتفـادية الالزمـة الـيت تُعـد ر إطـار
علية الدعم .وستشمل اإلجـرامات الرئيسـية ر املرحلـة األوليـة تقـدل الـدعم ألقـل البلـدان منـوا
من صالل اإلجرامات التاليةت
ديـــد جمـــاالت التركيـــز األساســـية ،وـــا ر ذلــ تلــ الـــيت ذُكـــرت أثنـــام
(أ)
االجتمــاد األول لليريــا ،وهــيت الفــحة العامــة (علــوم اةيــاة) ،والزراعــة ،والطاقــة املســتدامة
(وــا ر ذلــ الطاقــة الشمســية والوقــود األحيــائي) ،وتونولوجيــا املعلومــات واالتفــاالت،
__________
( )13األنشطة األصرى ملفرن التونولوجيا  -الـيت تشـمل تعزيـز الو:ـول إ شـراكة ”لـوا مـن أجـل اةيـاة“
و سـني الـر ط الشـبوات الوطنيـة للبحـوا والتعلــيم ،وتقـدل دعـم قـوي للعلـم والتونولوجيـا واال توــار -
ينب ـــي أن متوـــن العلمـــام والتونولـــوجيني ر أقـــل البلـــدان منـــوا مـــن توليـــد ملويتـــهم اليوريـــة اخلا:ـــة ـــم
ورور الوقت.
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وإعــداد مقترحــات حمــددة شــأن املســاعدة .وكانــت ــرامج املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة تركــز
اليعل علا ع تل ا االت
(ب) ديـد الـبا التحتيــة للبحـث والتطـوير العتيقــة أو الضـعيية وإهناؤهـا تــدرجييا.
وســيتطلب ذل ـ  ،علــا االصــتالن مــن جمــاالت النشــاط األصــرى ،وجــود حــوايز للقطــاد
اخلا  .وسيوير مف رن امللوية اليورية منفا تشـتد اةاجـة إليـ للتنسـيا مـع الـفامج القائمـة
لبنام القدرات من أجل سني سُبل و:ول أقل البلـدان منـوا إ تلـ الـفامج ومـن أجـل ـدم
رامج جديدة
(ج) التعاون مع أقل البلدان منوا واجلهـات القائمـة الـيت تقـدم الـدعم ر جمـال نـام
القدرات لويالة توجي معايري االصتيار لتحديد التونولوجيات لو تع يم اليوائد ـري املباشـرة
الــيت تتحقــا ألقــل البلــدان منــوا .وســي ري التيــاون طوعــا علــا التونولوجيــات الــيت ــدد
وست ري هيولتـها مـع مراعـاة قيـا يوائـد ألقـل البلـدان منـوا واـرورة ييـز اجلهـة اةـائزة
للملوية اليورية علا نقل التونولوجيا اليت دد.
 - 61واقتــرخ اليريــا أن يقــدم مفــرن امللويــة اليوريــة أيضــا ،ر املرحلــة األوليــة ،اخلــفة
الينيــة ر جمــال التياعــل مــع البلــدان املالــة واملن مــات الدوليــة للتعــبري عــن االحتياجــات ذات
األولوية لدى أقل البلدان منوا ،وإعداد مقترحات ،والتوا:ل مع اجلهات اليت تقدم الـدعم ذي
الفلة امللوية اليورية من صالل أر عة أنشطة رئيسية ملفرن امللوية اليورية هي ما يليت
(أ)

دعم ديد االحتياجات ذات األولوية لدى أقل البلدان منوا

(ب) تقــدل املســاعدة إ أقــل البلــدان منــوا عــرن تلـ االحتياجــات علــا جملـ
اجلوانب املتفلة الت ارة من حقو امللوية اليورية التا ع ملن مة الت ارة العاملية
(ج) التنسيا مع العديد مـن اجلهـات القائمـة املهتمـة الـيت تقـدم املسـاعدة ر جمـال
التونولوجيا املشمولة امللوية اليورية
ديد تل االحتياجـات ذات األولويـة علـا أسـا النتـائج الـيت تسـير عنـها
(د)
األنشطة األولية الثالثة املذكورة أعالا
(هـ) مساعدة أقل البلدان منوا ييما يتعلا وا يتفل ـذا املواـود مـن املهـام املاليـة
ومهام إدارة األعمال الالزمة إلقامة املشاريع.
 - 62وأو:ا اليريا أن ينسا مفرن امللوية اليورية أعمال تنسيقا وثيقا مع عليـة الـدعم
وشراكة ”لوا من أجل اةياة“ وذل ملساعدة الباحثني واملبتوـرين ر اجلامعـات واهليئـات
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العامــة ورواد األعمــال ر جمــال التونولوجيــا ر القطــاد اخلــا ر أقــل البلــدان منــوا علــا
الو:ــول إ املعلومـــات عــن التونولوجيـــا وإ املســاعدة التقنيـــة واملاليــة ر اســـتخدام هـــذا
املعلومات .وينب ي ملفرن امللوية اليورية القيام وا يليت
تويري قيمة مضاية وساعدة اجلهات :احبة املفلحة ر أقل البلدان منـوا علـا
(أ)
الو:ــول إ املعلومــات ا انيــة عــن ــرامات االصتــراد .وتنطــوي تل ـ القــدرة علــا إجــرام
لوا ،وعلا الترمجة ،عند الضرورة
(ب) مســاعدة أقــل البلــدان منــوا علــا اكتشــان التونولوجيــا ،و ديــد واســتعران
املعلومــات التقنيــة املتاحــة ،و ديــد مــالوي ــرامات االصتــراد ،وكــذل  ،وهــذا هــو األهــم،
الشركات اليت توجد لديها حلول تقنية متاحة اريا
(ج) إقامة روا ـط مـع من مـات امللويـة اليوريـة املوجـودة علـا كـل مـن الفـعيد
الوطين واإلقليمي والعـاملي لتعزيـز ا التفـاالت مـع أقـل البلـدان منـوا وتقـدل اخلـدمات إليهـا ر
املرحلة األولية
(د) العمــل كقنــاة للعالقــات مــع الشــبوات القائمــة ليــث يتســا أن ييضــي ــدم
أعمال البحث والتطوير إ اصتراعات وإقامة شـركات جديـدة .ومـن ـني الشـركام ادصـرين
احملـــتملني مراكـــز تع يـــل األعمـــال ،واملراكـــز اةااـــنة لدعمـــال ،وجممعـــات التونولوجيـــا،
ومؤسسـات البحـوا املتخففـة و ريهـا مــن مراكـز املعريـة واالمتيـاز ،والـفامج ذات الفــلة
للمؤسسات املالة الرئيسية من قبيل مؤسسة يل وميليندا يت
(هـ) استخدام املنا ر القائمة لتبادل املعارن من أجل االستخدام األويل وا يشـمل،
مثال ،علية تيسري التونولوجيا اليت أنشأها املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية
(و) استخدام عليات التشارو القائمة ،ال سيما البوا ات املوجـودة علـا اإلنترنـت
اليت تتيح الو:ول إ موارد الشراكات ني القطاعني العام واخلا
(ز) التنسيا مع أنشطة علية الدعم لتقدل تثقيل وتـدريب أل:ـحاب املفـلحة ر
اةوومــات وقطاعــات األعمــال واجلامعــات و ريهــم مــن أ:ــحاب املفــلحة شــأن تلــل
أشوال امللوية اليورية وأساسيات نقل التونولوجيا.
 - 63وأو:ا اليريا أيضا ـأن يعمـل مفـرن امللويـة اليوريـة ،ر املرحلـة األوليـة ،كآليـة
تنسيا لتبادل املعلومات وتنمي ة وتنسيا التعـاون الـتقين واملـايل ـني أقـل البلـدان منـوا واجلهـات
اليت تقدم املساعدة ر نام القدرات ر جمال امللوية اليورية السُبُل التاليةت
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(أ) إسـدام املشــورة التقنيـة شــأن ريـع مســتوى القـوانني القائمــة و:ـيا ة قــوانني
جديدة ،وتعزيز القدرات البشرية واملؤسسية ،و سني التنييذ واإلنياذ
(ب) دعم ديث إدارة امللوية اليورية من حيث البحـث الرقمـي ويحـ
والنشر عنها وتس يلها

امللويـة

سني البنية التحتية املؤسسية والنهج اللولبـي الثالثـي الـذي يشـمل اةوومـة
(ج)
واجلامعات والفناعة و سني الدعم ا تمعي العام املقدم لدور العلـم والتونولوجيـا واال توـار
وللملوية اليورية و:يهما أداتني للنمو االقتفادي.
 - 64ورأى اليريــا أن توســيع نطــا أنشــطة مفــرن امللويــة اليوريــة ييمــا يت ــاوز تقــدل
الدعم األساسي لنقل التونولوجيا قد يثبـت أنـ معقـد وشـا لل ايـة .ولوـن ال يعـين ذلـ أن
أقل البلدان منوا ستنت ر إ أجل ري مسما ريثما ينمي املفرن قدرت هو علـا املشـاركة ر
أنشــطة أعقــد .وينب ــي للمفــرن ،وااــعاع هــذا ر االعتبــار ،أن يضــطلع ر املرحلــة األوليــة
األنشطة التاليةت
واــع رنــامج يقــدم مــن صاللــ احملــامون دعمــا جمانيــا ألقــل البلــدان منــوا
(أ)
ييما يتعلـا وياواـات العقـود املعقّـدة الراميـة إ اةفـول علـا ـرامات اصتـراد وتـراصي .
ومن املمون أن يواع الفنامج علا رار رنـامج مسـاعدة املختـرعني التـا ع للمن مـة العامليـة
للملوية اليورية واملنتدى االقتفادي العاملي .وينب ي أن يضع املفرن أيضا اتياقات منوذجيـة
لنقــل التونولوجيــا وأن يســتند إ النمــوذج املشــترو ــني املن مــة العامليــة للملويــة اليوريــة
واملنتدى االقتفادي العاملي لقيام حمامني تويري تراصي حمانا ألقل البلدان منوا
(ب) تنمية اخلفة الينية ر جمال إسدام املشورة وتقدل اإلرشادات لوـل مـن مُـالّو
التونولوجيــا وأقــل البلــدان منــوا .ووــرور الوقـــ ســيوون ارتيــاد مســتويات التطــور أمــرا ل ـ
ما يسو  ،وينب ي أن يضع املفرن استراتي يات ويعد أنشطة نذن من علية إدارت .
 - 65وحاجج اليريا ،علا النحو الذي ورد تشديد علي أعالا ،ـأن املشـاركة اليعالـة مـن
جانب القطاد اخلا ستوون حيوية لن اخ مفرن امللوية اليورية وج صـا  ،ومفـرن
التونولوجيا وج عام .وينب ي ،لتحقيا تل ال اية ،الن ر ر إنشـام رنـامج لتركيـز مشـاركة
القطاد اخلا ر أقل البلدان منوا.
 - 66واقترخ اليريا أيضا أن جيري مفرن امللويـة اليوريـة حـوارا مـع البلـدان الـيت توجـد
لديها إموانية منـو كـبرية ليشـري ييـ إ اليـر الـيت متثلـها أقـل البلـدان منـوا كأسـوا جديـدة
لالستثمار والتعاون واال توار .وسيمثل العلـم والتونولوجيـا واال توـار ويـر إقامـة مشـاريع
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مييدة للطريني حمور عملية التحاور .ويتزايد اإلقرار أن أقل البلدان منـوا متثـل اةـدود األصـرية
للنمو ـري املسـت ل علـا كوكـب األرن ( ـدما مـن األسـوا اةديـة إ األسـوا الفـاعدة)
وأن هذا النود من النشاط سيساعد أقل البلدان منـوا علـا قيـا إموانالـا ،وهـو أمـر سـيعود
اليائدة ال عليها يحسب ل أيضا علا قية العامل.
 - 67ون ــر اليريــا ر ترتيبــات حوكمــة كيانــات األمــم املتحــدة التاليــة الــيت توجــد لــديها
ترتيبــات حوكمــة تعدديــةت جامعــة األمــم املتحــدة ،واالتيــا العــاملي لدمــم املتحــدة ،ومبــادرة
تويري الطاقة املستدامة لل ميع.
 - 68وأو:ا اليريا ،علا أسا ترتيبات اةوكمة ر تلـ الويانـات الثالثـة ،ـأن توـون
جوانب مفرن التونولوجيا املتعلقة اةوكمة واإل الغ علا رار تل اخلا:ة جبامعـة األمـم
املتحــدة .ويالحــا أنـ ســيلزم واــع الفــي ة النهائيــة للترتيبــات امليفــلة أثنــام مرحلــة تش ـ يل
املفرن ،التشاور مع إدارات األمم املتحدة املعنية.
 - 69وأو:ــا اليريــا ،ر حالــة جعــل ترتيبــات حوكمــة مفــرن التونولوجيــا علــا ــرار
ترتيبات حوكمة جامعـة األمـم املتحـدة ،ـأن يوـون مقـر املفـرن ر تركيـا ،وأن يتـألل مـن
جملـ إدارة يضــم  12عضــوا ،مــن ينــهم ممثــل للبلــد املضــيل ،يضــال عــن ممثــل لدمــني العــام
و:ي عضوا لوم منفب  .وسيؤدي جمل اإلدارة املهام التاليةت
(أ)

واع مبادا وسياسات وم أنشطة مفرن التونولوجيا وعمليات

(ب) اعتمــاد مــا هــو اــروري مــن ن ــم أساســية وتو:ــيات ألدام املفــرن لعملـ
سالسة ويعالية
(ج) الن ر ر رنامج عمل املفرن وإقرارا واعتماد ميزانية املفـرن علـا أسـا
املقترحات اليت يقدمها املدير اإلداري إلي
(د)
(هـ)
أعمال املفرن
(و)

الن ر ر تقارير املدير اإلداري عن أنشطة املفرن وتنييذ صطة عمل
تقــدل تقــارير انت ــام إ اجلمعيــة العامــة ،مــن صــالل األمــني العــام ،عــن
إنشام ما يراا اروريا من هيئات يرعية.

 - 70وأو:ا اليريا أيضا أن يتـألل موفيـو املفـرن مـن املـدير اإلداري ،ومـوفيني مـن
اليئة الينية ومـن يئـة اخلـدمات العامـة ،ومـوفيني يعملـون عقـود قفـرية املـدة ،واستشـاريني،
ومتدر ني .وستسري علا املدير اإلداري واملـوفيني املعيـنني دوليـا أحوـام الن ـامني األساسـي
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واإلداري ملوفيي األمم املتحدة ،علـا ـرار الترتيبـات املعمـول ـا ر جامعـة األمـم املتحـدة.
وســيوون املــدير اإلداري ،الــذي يعينـ األمــني العــام ،مســؤوال أمــام جملـ اإلدارة عــن توجيـ
املفرن وإدارت وواع راجم وتنسيا أعمال .
 - 71وأو:ا اليريا أيضا ننشام مركزين إقليمـيني للمفـرن ،ويقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة
 ،224/68ووايقة جمل اإلدارة.
 - 72والحــا اليريــا أن االعتبــارات الرئيســية ييمــا يتعلــا ترتيبــات التوفيــل وتقــديرات
التواليل ألول يترة سنتني ( )2017-2016هي تع ـيم كيـامة إجنـاز الـفامج وإقامـة أسـا
جيد للمستقبل علا أسا التقييم املتوا:ل ألعمـال املفـرن .وينب ـي قيـا تـوازن حفـيل
ني املوفيني األساسيني واأليراد الـذين يعملـون عقـود قفـرية املـدة ممـن تتـواير لـديهم معريـة
وصفة حمددتان ،الن ر إ الطا ع الـدينامي للتونولوجيـا واالحتياجـات املتنوعـة ألقـل البلـدان
منــوا .وينب ــي أن يركــز املوفيــون األساســيون علــا تنييــذ الــفامج ال علــا النيقــات العامــة
اإلداريـــة .وينب ـــي أن يســـتخدم املفـــرن أيضـــا أيضـــل التونولوجيـــات املتاحـــة ر واـــع
راجم وتنييذها.
 - 73وقد أو:ا اليريا ،ييما يتعلا املرحلة األولية ،توفيل  27موفيـا مـن اليئـة الينيـة
و  9موفيني من يئة اخلدمات العامة ،ستبلا توالييهم  18 566 530دوالراع ليتـرة السـنتني
األو ( .)2017-2016وأو:ا اليريا أيضـا تخفـي مبلـا قـدرا  7 090 000دوالر
للتوــاليل ــري املتعلقــة ــاملوفيني لــني اليتــرة .وســيبلا جمم ـود التوــاليل املقــدرة املتعلقــة
املوفيني و ـري املتعلقـة ـاملوفيني إ جانـب توـاليل الـدعم الفنـاجمي ،وعـدل قـدرا  13ر
املائة من جممود التواليل 17 691 879 ،دوالراع ليترة السنتني األو .
 - 74وقــدم اليريــا تقــديرات لتوــاليل املــوفيني وللتوــاليل ــري املتعلقــة ــاملوفيني ،مــع
استثنام االعتماد اخلا اهلياكل األساسية املادية وصدمتـها ،الـيت مـن املتوقـع تناوهلـا ر سـيا
االتيـا مــع البلــد املضــيل .وقـد ُقــدمت تلـ التقــديرات إلعطـام يوــرة ألعضــام اليريــا عــن
مدى ح م املـوارد املاليـة الضـرورية لتنييـذ األنشـطة املعرواـة ر دراسـة اجلـدوى أثنـام يتـرة
ا لســنتني األوليــة .وســيلزم إجــرام عمليــة واــع امليزانيــة اليعليــة ر ســيا تشــ يل مفــرن
التونولوجيا ،التشاور مع اإلدارات املعنية ر األمم املتحدة.
 - 75واقترخ اليريا ت طية التواليل الرأمسالية والتواليل املتوررة ملفرن التونولوجيا مـن
صــالل تفعــات تقــدمها الــدول األعضــام ومؤسســات من ومــة األمــم املتحــدة و ريهــا مــن
املن مــات الدوليــة ومــن املفــادر ــري اةووميــة ،ومــن ينــها املؤسســات ،والقطــاد اخلــا ،
واجلامعــات ،واملن مــات ــري اةووميــة ،ورأ املــال االســتثماري ،واأليــراد ،ومــن صــالل
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اإليرادات اليت تتأتا من تل التفعات .وإااية إ ذل  ،ستلتم تفعات عينيـة وشـراكات
لتوملة املوارد املالية.
 - 76وأو:ا اليريا أن توون الترتيبات املالية متماشية مـع الترتيبـات املاليـة جلامعـة األمـم
املتحدة علا النحو التايلت
يُحتيا ـأموال مفـرن التونولوجيـا ر حسـاب صـا يُنشـئ األمـني العـام
(أ)
ويقــا للن ــام املــايل والقواعــد املاليــة لدمــم املتحــدة .ويــؤدي األمــني العــام مجيــع املهــام املاليــة
واحملاســبية الالزمــة للمفــرن ،وــا ر ذل ـ االحتيــاظ أموال ـ ر عهدت ـ  ،ويعــد اةســا ات
السنوية اليت تبني مركز اةساب اخلا للمفرن ويفد عليها
(ب) ينطبــا الن ــام املــايل والقواعــد املاليــة علــا عمليــات املفــرن املاليــة .وختضــع
الفناديا اليت يديرها املفرن وتل اليت ختف ل للمراجعة من جمل مراجعـي اةسـا ات،
علا النحو املنفو علي ر الن ام املايل
(ج) يعد املدير اإلداري تقديرات ميزانية املفرن علا لو يتسا مع أن مة األمـم
املتحـــدة وقواعـــدها وسياســـالا وإجرامالـــا .وتقـــدم التقــديرات ،مشـــيوعة تعليقـــات الل نـــة
االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية عليها و تو:يالا شأهنا ،إ ا ل ليوايا عليها
(د) يســـتعمل املفـــرن اخلـــدمات اإلداريـــة العامـــة لدمـــم املتحـــدة وموفييهـــا
وصدمالا املالية الشروط اليت دد التشاور ني األمني العام واملدير اإلداري ،علا أسـا أن
يوون ميهوما أن امليزانية العادية لدمم املتحدة لن تتوبد أي تولية إاايية.
 - 77وقــد أو:ــا اليريــا تحديــد الفــي ة النهائيــة للمركــز القــانون ملفــرن التونولوجيــا
وسلطت التشاور مع األجزام ذات الفلة من األمانـة العامـة .وأو:ـا اليريـا أيضـا ـأن يُعتـف
املفرن ،أسوة جبامعة األمم املتحدة ،هيئة مستقلة ذاتيا من هيئـات اجلمعيـة العامـة وأن يتمتـع
املركز واالمتيازات واةفانات املنفـو عليهـا ر املـادتني  104و  105مـن ميثـا األمـم
املتحـــدة ور االتياقـــات والقـــرارات الدوليـــة األصـــرى املتعلقـــة وركـــز املن مـــة وامتيازالـــا
وحفــانالا .ومــن املموــن أن يقــتين املفــرن أمالكــا عقاريــة وشخفــية ويتفــرن ييهــا ،وأن
يتخذ ما يلزم من إجرامات قانونية ألدام مهامـ والـدصول ر اتياقـات أو إ ـرام عقـود أو عقـد
ترتيبات مع اةوومـات أو املن مـات أو املؤسسـات أو الشـركات أو األيـراد مـن أجـل القيـام
أنشطت  .ومـن املموـن تزويـد األشـخا الـذين يسـايرون ر مهمـة رمسيـة للمفـرن وثـائا
سير مناسبة من األمم املتحدة ،نام علا الطلب.
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را عا  -تو:يات اليريا
 - 78حاجج اليريا ،ر الدراسة اليت أعدها ،جبدوى إنشام مفرن التونولوجيا .يقد تـبني
ل أن يورة إنشام املفرن سليمة ويبدو ،مـن أسـا ليـل للدراسـة ،أن مـن املموـن تدشـين
علا أسا متني .ومـع عـرن حوومـة تركيـا استضـاية املفـرن ،ـدأت املبـادرة دايـة تبشـر
اخلري إ حد كبري.
 - 79ورأى اليريا أن مفرن التونولوجيا ميون  ،و:ي مريقا مورسا ومنسقا ومترا طـا،
أن حيقا مواسب سريعة أثنام مرحلة تش يل األولية .كذل يبشر سُّن عيا حـدوا زيـادة
ر املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة املقدمــة إ أقــل البلــدان منــوا ،الــذي انعوـ ر الوثيقــة اخلتاميــة
للمـــؤمتر الـــدويل الثالـــث لتمويـــل التنميـــة ،واملقـــرون الير:ـــة الـــيت يتيحهـــا إنشـــام مفـــرن
التونولوجيا لتوجي مزيد من املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة إ أقـل البلـدان منـوا ر جمـاالت العلـم
والتونولوجيا واال توار ،اخلري ييما يتعلـا آيـا متويـل املفـرن .وكمـا هـو مـذكور أعـالا،
سيسـتند املفـرن إ مـوارد طوعيــة وسيسـتخدم الـدعم العـيين واملــايل علـا حـد سـوام الــذي
تقدم الدول األعضام و ريها من اجلهات :احبة املفلحة.
 - 80وقــد رأى اليريــا أن يســتييد مفــرن التونولوجيــا مــن املبــادرات القائمــة وأن ينمــو
نطراد ،وأن يستند إ اخلفة والدرو املوتسبة مـن أعمالـ  .وسـيعطي املفـرن ،ر تفـميم
راجم وتنييذها ،األمهية األساسية المتالو البلدان زمـام األمـور .ولـذا ،سـيوون الـدعم املقـدم
إ كل لد من أقل الب لـدان منـوا موجهـا قطريـا ر املقـام األول ،ليـث يعوـ أولويـات كـل
لد وتطلعات .
 - 81وأو:ا اليريا أن يسعا املفـرن ،التعـاون مـع موتـب املمثـل السـامي ،إ كيالـة
التنسيا الوامل مع من ومة األمـم املتحـدة اسـتخدام عليـات التنسـيا القائمـة علـا مسـتويات
تلية .وهـذا النـهج سـيتو لد عنـ تـآزر ،ويـؤدي إ نـب االزدواجيـة ر العمـل ،ويعـزز أثـر
املفرن ،وييسر اسـت الل املبـادرات اجلاريـة واملخططـة ملؤسسـات من ومـة األمـم املتحـدة ر
ا االت ذات الفلة أعمال املفرن .وسيتشارو املفرن أيضا مع الدول األعضام والقطـاد
اخلا واملؤسسات اخلريية وا تمع املدن ر تنييذ أنشطت .
 - 82ويـرى اليريــا ،ر اــوم التحليــل الــوارد أعــالا ،جــدوى إنشــام مفــرن التونولوجيــا
ويو:ي تش يل أثنام الدورة السبعني لل معية العامة .و الن ر إ أن استعران منتفـل املـدة
الشـــامل لفنـــامج عمـــل اســـطنبول ســـي ري ر أنطاليـــا ،تركيـــا ،ر حزيران/يونيـ ـ ،2016
سيوون من املستحسن تشـ يل املفـرن رمسيـا أثنـام تلـ املناسـبة اهلامـة ،ممـا يشـري إ قيـا
24/25

15-17155

A/70/408

مبادرة رئيسية انبثقت من املؤمتر .وطلب اليريا ،لتحقيا تل ال اية ،أن يضطلع األمـني العـام
وا يليت
(أ) اختــاذ اخلطــوات الالزمــة لتدشــني وتش ـ يل مفــرن التونولوجيــا ،وــا يشــمل
إعداد االتيا مع البلد املضيل ،وإ الغ اجلمعية العامة ذل
(ب) إنشام :ندو استئمان يتسم وا يلزم من مرونة الجتذاب متويل طـوعي مـن
الدول األعضام و ريها من اجلهات :احبة املفلحة ،وـا يشـمل القطـاد اخلـا واملؤسسـات
اخلا:ة
(ج)
واإلقليمية

حشــد مؤسســات من ومــة األمــم املتحــدة و ريهــا مــن املن مــات الدوليــة

(د) تش يع اجلهات األساسية :احبة املفلحة علا تقدل دعم سـخي للمفـرن
ر مرحلت األولية و عدها.

صامسا  -صامتة
 - 83يرى األمني العام ،متاشيا مع تو:يات اليريا ،أن إنشام مفرن التونولوجيا املخفـ
ألقــل البلــدان منــوا و:ــي أداة ال ــة األمهيــة إلقامــة قاعــدة للعلــم والتونولوجيــا واال توــار قويــة
وقادرة علا البقام ر تل البلدان وإلدماج العلم والتونولوجيا ر مجيع جمـاالت أنشـطتها ميوـن
أن يســاعد ر القضــام علــا اليقــر الواســع االنتشــار ،وإزالــة املعوقــات اهليوليــة اهلائلــة ،وإطــال
العنان للتحول اهليولي ،والنمو املطرد ،والتنمية املستدامة ،مع محاية كوكب األرن.
 - 84ويتضــمن كــل مــن صطــة التنميــة املســتدامة لعــام  2030وصطــة عمــل أدي ـ أ ا ــا
الفــادرة عــن املــؤمتر الــدويل الثالــث لتمويــل التنميــة إقــرارا أمهيــة واــرورة مفــرن التنميــة.
و دد صطة عام  2030هديا يتمثل ر تشـ يل مفـرن التونولوجيـا وعليـة نـام القـدرات ر
جماالت العلم والتونولوجيا واال توار املخففني ألقل البلدان منوا للول عـام  .2017ويـوير
ذل املوعد النهائي حايزا قويا الصتتام العمل املتعلا ننشام املفرن ر الوقت املناسب.
 - 85ويرحب األمني العام عرن حوومة تركيا استضـاية مفـرن التونولوجيـا املخفـ
ألقل البلدان منوا.
 - 86وسيوا:ل موتب املمثل اخلا تقدل الدعم املواـوعي واملسـاعدة ر تنسـيا أعمـال
كيانات من ومة األمم املتحدة من أجل تش يل مفرن التونولوجيا.
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