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 اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
  الدورة السابعة عشرة

  ٢٠١٤مايو / أيار١٦-١٢جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٣البند 

  ٢٠١٥ سخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار خلطة التنمية ملا بعد عامت    

  تقرير األمني العام    

   تنفيذيموجز    
يقدم هذا التقرير عرضاً للطريقة اليت ميكن هبـا تـسخري العلـم والتكنولوجيـا          

اليت تواجـه خطـة التنميـة ملـا بعـد           الرئيسية  واالبتكار من أجل التصدي للتحديات      
تناول التقرير واحداً من املواضيع ذات األولوية اليت ُحـددت يف الـدورة             وي. ٢٠١٥ عام

: ، وهـو )اللجنة(السادسة عشرة للجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية    
، ويندرج حتت هذا    ٢٠١٥تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار خلطة التنمية ملا بعد عام          

عقد من إسهامات اللجنة املعنية بتـسخري       : التقييم‘ ١‘: ااملوضوع موضوعان فرعيان، مه   
آفـاق  : االستشراف‘ ٢‘العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية يف األهداف اإلمنائية لأللفية؛    
ومن هذا املنطلق،   . ٢٠١٥العلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل خطة التنمية ملا بعد عام           

امت به اللجنة خالل العقد املاضي من أجل حتقيق         يسلط التقرير الضوء على العمل الذي ق      
األهداف اإلمنائية لأللفية، ويقدم رؤية تطلعية إىل اجملموعة القادمة من التحديات اإلمنائيـة             
واآلثار املترتبة على تطبيقات العلم والتكنولوجيا واالبتكار على الـسياسة العامـة بعـد              

  .٢٠١٥ عام
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  مقدمة    
، يف هناية األلفية الثانية، جمموعة من األهداف الطموحـة الـيت            وضع اجملتمع الدويل    -١

ومع اقتراب ذلك العام، وتقييم اجملتمع اإلمنائي ملا حتقـق          . ٢٠١٥ينبغي حتقيقها حبلول عام     
مل يتحقق من األهداف اإلمنائية لأللفية واستخالص الدروس من هذه التجربـة، تـربز               وما

  .٢٠١٥م مسألة وضع أهداف جديدة ملا بعد عا
، ٢٠١٣يونيـه   /واختارت اللجنة، يف دورهتا السادسة عشرة املعقودة يف حزيـران           -٢

تسخري العلـم   : ٢٠١٤-٢٠١٣املوضوع التايل باعتباره أحد املواضيع ذات األولوية للفترة         
، ويندرج حتته موضوعان فرعيـان،      ٢٠١٥والتكنولوجيا واالبتكار خلطة التنمية ملا بعد عام        

عقد من إسهامات اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية   : ييمالتق ‘١‘: مها
من أجل  لعلم والتكنولوجيا واالبتكار    آفاق ا : االستشراف‘ ٢‘؛  يف األهداف اإلمنائية لأللفية   

  .٢٠١٥بعد عام  خطة التنمية ملا
 ٢ الفترة مـن     وعقدت أمانة اللجنة اجتماعاً لفريق خرباء يف واشنطن العاصمة، يف           -٣
، هبدف اإلسهام يف زيادة فهم هذا املوضوع ذي األولوية ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٤ إىل

ويستند هذا التقرير إىل النتائج اليت      . ومساعدة اللجنة يف مداوالهتا أثناء دورهتا السابعة عشرة       
تقارير األخرى ذات   توصل إليها فريق اخلرباء، والتقارير الوطنية اليت قدمها أعضاء اللجنة، وال          

ويتألف التقرير من أربعة فصول، يتناول أوهلا الدور املهـم للعلـم والتكنولوجيـا              . الصلة
ويوجز الفصل الثاين ما اضطلعت به اللجنة من عمل بشأن مواضيع شىت . واالبتكار يف التنمية

 عمـل   تتعلق بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار على مدى عقد من الزمن، ويبني كيف يـرتبط            
أما الفصل الثالث فيتطلـع إىل حتديـد دور         . اللجنة ارتباطاً وثيقاً باألهداف اإلمنائية لأللفية     

ويسلط الفصل الرابع الـضوء علـى النتـائج         . ٢٠١٥اللجنة يف خطة التنمية ملا بعد عام        
  .واالقتراحات الرئيسية

  الدور املهم للعلم والتكنولوجيا واالبتكار يف التنمية  -أوالً  

  الفقر والتفاوت والطريق إىل التنمية املستدامة  -فأل  
. يتزايد االعتراف بدور التكنولوجيا واالبتكار يف فترة مـا بعـد النمـو الـصناعي                -٤

فالتكنولوجيا واالبتكار عامالن مهمان الستئصال الفقر، وتوفري فرص العمل، وتعزيز سبل حتقيق 
للجنة أن دور التكنولوجيا واالبتكار إجيـايب       ويؤكد عمل ا  . عدد من األهداف اإلمنائية لأللفية    

ويطرح االعتراف هبذا الدور املتزايد األمهية سـؤاالً        . ومهم يف مجيع مراحل التنمية بال استثناء      
بشأن الكيفية اليت ميكن للبلدان أن تسخر هبا الروابط القوية بني سياسات التكنولوجيا واالبتكار           

  .ومتثل هذه القضية شاغالً ملحاً جلميع البلدان. لرفاهمن أجل حتقيق التنمية املستدامة وا
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أما التحدي األول الذي يعترض الدور احليوي الـذي ينبغـي أن يؤديـه العلـم                  -٥
فباإلضافة إىل تدين مستوى الدخل، توجد      . والتكنولوجيا واالبتكار، فهو الفقر املتعدد األبعاد     
 منها االفتقار إىل كل من التعليم، والصحة، عوامل شىت تسهم يف احلرمان الذي يعانيه الفقراء،

وللعلـم والتكنولوجيـا    . والسكن، والتمكني، والعمل، واألمان الشخصي، وعوامل أخرى      
واالبتكار قدرة هائلة على اإلسهام يف معاجلة هذه األبعاد املتعددة للفقر عن طريق جمموعـة               

بتكار توفري فرص العمل، ويعـزز      فمثالً، ييسر العلم والتكنولوجيا واال    . متنوعة من القنوات  
تقدمي اخلدمات العامة األساسية، وحيّسن سبل الوصول إىل املعرفة والتعليم، وُيمكّن قطاعات            

ومع ذلك، ينبغي ضمان توجيه جهود العلم والتكنولوجيا واالبتكـار مـن            . اجملتمع املهمشة 
  . هذه العمليةخالل هذه القنوات، بغية متكني األشخاص األشد احتياجاً يف إطار 

. )١(أما التحدي الثاين، وهو التفاوت، فيمثل مؤشراً على مشول التنمية مـن عدمـه               -٦
 ازدياد التفاوت يف الدخل يف معظم البلدان يف مجيع أحنـاء            ٢٠١١-٢٠٠٦وشهدت الفترة   

 يف املائـة يف     ١١بنسبة  ) ٢٠١٠-١٩٩٠(، وازداد التفاوت خالل العقدين املاضيني       )٢(العامل
ولكي ميكن التغلب على حتديات التنمية، ينبغي لواضعي السياسات إيـالء           . )٣(ن النامية البلدا

أما أوجه التفاوت الرأسية فهي املسافات      . )٤(اهتمام لكل من أوجه التفاوت األفقية والرأسية      
القائمة بني األغنياء والفقراء، وأما أوجه التفاوت األفقية فهي املسافات القائمة بني الفئـات              

  .ددة ثقافياً املتمتعة باملزايا واحملرومة منها، مثل اجلنسني، واألعراق، والطوائف الدينيةاحمل
كما أن الفروق يف احلصول     . وُيعّد التوزيع غري املتكافئ للدخل أحد أبعاد التفاوت         -٧

على املوارد، كالتعليم والصرف الصحي واملياه والكهرباء والـسكن والتغذيـة والرعايـة             
. ثل أيضاً وجهاً من أوجه التفاوت، وتسهم يف الشعور باالستبعاد وعدم التمكني           الصحية، مت 

وجيب أن يقود   . ولذلك، فإن تقليل التفاوت يف الدخل ُيسهم جزئياً فقط يف التنمية الشاملة           
أي عملية كلية للتنمية الشاملة أفراد من اجملتمعات اليت عانت يف املاضي من التهميش، وينبغي     

لالستفادة من مهاراهتم يف كسب العيش، وإكساهبم قدرات جديدة، وإسهامهم          إجياد طرق   
ويف أي جمتمع يعاين من تفاوت شاسع، عـادةً مـا يكـون العلـم               . يف النمو االقتصادي  

. والتكنولوجيا نشاطاً من أنشطة صفوة اجملتمع، خيدم فقط عدداً قليالً من الناس والصناعات            
عد العلم والتكنولوجيا واالبتكـار حمـصوراً يف املختـربات          ويف سياق التنمية الشاملة، مل ي     

  .)٥(والتكنولوجيات الرائدة فحسب، وإمنا يسهم أيضاً يف التصدي للتحديات اليومية
__________ 

)١( A Sen, 1992, Inequality Reexamined (Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press). 
)٢( A Hodgson, 2012, Special report: Income inequality rising across the globe, Euromonitor 

International, 12 March, available at http://blog.euromonitor.com/2012/03/special-report-income-
inequality-rising-across-the-globe.html, accessed 21 February 2014. 

 ).نيويورك(مواجهة الالمساواة يف الدول النامية : انقسام اإلنسانية. ٢٠١٤برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  )٣(
)٤( F Stewart, 2002, Horizontal inequalities: A neglected dimension of development, Queen Elizabeth 

House working paper series, University of Oxford, available at 
http://www3.qeh.ox.ac.uk/pdf/qehwp/qehwps81.pdf. 

)٥( http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/povertyreduction/focus_areas/focus_inclusiv
e_development.html, accessed 26 February 2014. 
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فال تزال االحتياجات األساسية لعـدد      . ويتمثل حتٍد ثالث يف ضمان استدامة التنمية        -٨
 ُتلىب يف كثري من األحيـان بطـرق غـري           كبري من الناس يف مجيع أحناء العامل غري ملباة، أو         

ولذلك جيب حتويل نظم الطاقة على أساس عاملي من أجل نشر مزايا الكهرباء دون       . مستدامة
. وللعلوم واهلندسة دور حموري يف عملية إعادة التصميم هذه        . انبعاثات مفرطة لغازات الدفيئة   

 مليـار شـخص إىل      ٢,٥، وحنو    مليون شخص يف العامل إىل املاء النقي       ٧٨٣وباملثل، يفتقر   
وتشكل هذه املشاكل بعضاً من التحديات العاملية الرئيسية اليت         . )٦(الصرف الصحي املناسب  

  .)٧(حددها املهندسون يف مهنتهم
وسوف ختتلف طرق معاجلة هذه التحديات الثالثة اختالفاً كـبرياً يف الـسياقات               -٩

االت بعمليات االبتكار، مع تقدمي إسهامات      الوطنية املختلفة، وإن كانت ترتبط يف مجيع احل       
إىل اجلمع بني املعرفة التقنيـة      هادفة ترمي   جهود  بذل  غري أن   . مهمة من العلم والتكنولوجيا   

للتنمية الشاملة واملستدامة اليت جيب أن تستند إىل        الالزم  رسي األساس   يأن  شأنه  واحمللية من   
  .قاعدة، هي رفع املستوى التعليمي جلميع السكان

  ربط قدرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار بالتحديات األساسية للتنمية  -باء  
ولكي ميكن فهم العالقات بني العلم والتكنولوجيا واالبتكار، والفقـر، والتنميـة              -١٠

الشاملة واملستدامة، جيب فهم نتائج العلم والتكنولوجيا واالبتكار ال بوصفها تكنولوجيـات            
 تقـين،   -ففي إطار أي نظام اجتماعي      . )٨( تقنية -ها نظماً اجتماعية    فقط وإمنا أيضاً بوصف   

يعمل البشر والتكنولوجيات معاً من أجل حتقيق نتائج تتصدى على حنو فعال للتحديات اليت              
فأي نظام للمواصالت، مثالً، ليس جمرد مركبات وطرق، بـل أيـضاً            . )٩(يواجهها اجملتمع 

فـأي دواء  . ركبات ويركبوهنا وجيرون عمليات صـيانتها الكيفية اليت يقود هبا األشخاص امل   
يهدف إىل إنقاذ حياة الناس، مثل اإلنسولني، ميكن أن يقتل املريض إذا مل ُيـستخدم وفقـاً                 
للتعليمات، من حيث التوقيت وضبط اجلرعة والتخلص من األدوات، وكل ذلـك يتطلـب    

  . تقين-اعي مستوى معيناً من التعليم واإلعداد يف إطار أي نظام اجتم
 جيـد األداء    ومثة توافق واسع النطاق يف اآلراء على أن أي نظام إيكولوجي وطين             -١١

 يتطلب، يف مجلة أمور، استقراراً سياسياً ومؤسـسات جيـدة           للعلم والتكنولوجيا واالبتكار  
أساسية حبثية وتعليمية سليمة، وروابط بـني األطـراف          األداء، وقوة عاملة مثقفة، وهياكل    

__________ 

)٦( http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/water-cooperation/facts-and-figures/en/, accessed 
21 February 2014. 

)٧( http://www.engineeringchallenges.org/cms/8996/9142.aspx, accessed 26 February 2014. 
)٨( M Fressoli, A Smith and H Thomas, 2011, From appropriate to social technologies: Some 

enduring dilemmas in grassroots innovation movements for socially just futures, ninth Globelics 
International Conference 2011, 15–17 November, Buenos Aires. 

)٩ ( WE Bijker, TP Hughes and T Pinch, eds., 1987, The Social Construction of Technological Systems: 
New Directions in the Sociology and History of Technology (Cambridge, Massachusetts, MIT Press). 
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لة العامة واخلاصة املعنية باالبتكار، ومؤسسات ملتزمة بالبحث والتطوير، وإطاراً متوازناً           الفاع
غري أن ذلك يف حد ذاته ال يكفي لضمان توجيـه أنـشطة العلـم               . حلقوق امللكية الفكرية  

  .والتكنولوجيا واالبتكار حنو التنمية الشاملة واملستدامة
بتكار يف جمال التنمية الشاملة واملستدامة ثالثة       ويشمل تطبيق العلم والتكنولوجيا واال      -١٢

  : ُنهج مترابطة، هي
   من القدرة على االبتكار؛ةتلبية االحتياجات األساسية باالستفاد  )أ(  
  تشجيع تنظيم املشاريع، بداية من مستوى القاعدة الشعبية؛  )ب(  
البتكـار  تعزيز النمو الشامل عن طريق بناء قدرات العلم والتكنولوجيا وا           )ج(  

  .والقدرات االستيعابية
 التقنية اليت تلـيب     -فأوالً، من شأن تنمية القدرة على االبتكار يف النظم االجتماعية             -١٣

االحتياجات األساسية للسكان، كالغذاء واملاء والـصرف الـصحي والـصحة والـسكن             
طوي كـل هـذه     وتن. واملواصالت، أن تعزز قدرة البلدان على توفري املنافع العامة األساسية         

االحتياجات على عناصر تكنولوجية، وقد تتطلب جمموعات معقدة من اإلجـراءات مـن             
ويف كثري من األحيـان تكـون       . جانب األسر املعيشية، واجملتمع، والقطاعني العام واخلاص      

املشاكل احمللية حمفزاً رئيسياً على االبتكار، وينبغي تشجيع ذلك عن طريق حوافز الـسياسة              
األمثلة على ذلك كثرية، منها جناح الباحثني احملليني يف نيجرييا يف عالج فقر الـدم               و. العامة

  .املنجلي، أو اكتشاف تكنولوجيات جديدة للري يف آسيا
وثانياً، من املمكن للعلم والتكنولوجيا واالبتكار، باإلضافة إىل دورها يف تـوفري              - ١٤

لتعزيز الرخاء وحتسني القدرة الوطنيـة علـى        املنافع العامة العاملية، أن تكون حمركاً مهماً        
أن تشجيع تنظيم املشاريع، مبا يف ذلك مشاريع القاعدة الشعبية، دافع مهم              كما. املنافسة

وينفصل تنظيم املشاريع يف كثري مـن       . لتحسني األحوال املعيشية وزيادة مستويات الدخل     
ريع على مـستوى القاعـدة      األحيان عن سياسات االبتكار، وال حتظى أمهية تنظيم املشا        

  . الشعبية بالتقدير املناسب
وثالثاً، ميثل بناء القدرات يف جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكار شرطاً أساسياً مهماً              -١٥

ويتضح ذلك مـن الدراسـات      . لتعزيز النمو الشامل، غري أن حتقيق الشمول ال يأيت تلقائياً         
فاجلهود القوية اليت تقودهـا احلكومـة،       : )١٠(ادياملتعلقة بلحاق عدة بلدان بالركب االقتص     

 التقنية أن تزدهر، وللشركات احمللية أن تتشكل وتستمر وتنمو -واليت تتيح للنظم االجتماعية 
وتوفر فرص عمل، ال غىن عنها للحاق بالركب االقتصادي على حنو شامل، كما يتبني مـن               

  .حالة مجهورية كوريا
__________ 

)١٠( L Kim, 1997, Imitation to Innovation: The Dynamics of Korea’s Technological Learning (Boston, 
Harvard Business School Press). 
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وعقد من  عنية بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار      اللجنة امل : التقييم  -ثانياً  
بشأن مسائل العلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجـل حتقيـق          العمل  

  غايات األهداف اإلمنائية لأللفية
ت اللجنة خالل العقد املاضي، من خالل مواضيعها ذات األولوية، يف طائفة من            لعم  -١٦

وميكن إدراج هذه املسائل    . االبتكار ذات الصلة بالتنمية   املسائل املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا و    
  :يف مخسة جماالت مواضيعية مهمة، هي

  العلم والتكنولوجيا واالبتكار، وسد الفجوة التكنولوجية؛  )أ(  
العلم والتكنولوجيا واالبتكار لغرض حتقيق األهداف االجتماعيـة، مثـل            )ب(  

  استدامة التحضر والزراعة والطاقة؛
لم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض بناء القدرات، ال سيما عن طريـق           الع  )ج(  

  التثقيف والبحث؛
  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، والفجوة الرقمية؛  )د(  
  .تأثري التكنولوجيات اجلديدة على التنمية  ) ه(  

يق أهـداف   وُتسهم املواضيع ذات األولوية، يف إطار هذه اجملاالت املواضيعية اخلمسة، يف حتق           
شىت من األهداف اإلمنائية لأللفية، ويف النقاش املتعلق بكيفية تعزيز فعالية املداخالت املختلفة             

  ).انظر اجلدول(يف إطار العملية اإلمنائية 
ربط املواضيع ذات األولوية للجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، يف        

  ات األهداف اإلمنائية لأللفيةجمال العلم والتكنولوجيا، بغاي
 األهداف اإلمنائية لأللفية املواضيع ذات األولوية

تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض       -١ القضاء على الفقر املُدقع واجلوع: ١اهلدف 
  كفالة االستدامة البيئية:٧اهلدف  استدامة املدن واجملتمعات احمللية شبه احلضرية

 لقضاء على الفقر املُدقع واجلوعا: ١اهلدف 

 حتقيق تعميم التعليم االبتدائي: ٢اهلدف 

 ختفيض ُمعدَّل وفيات األطفال: ٤اهلدف 

 النفاسيةصحة الحتسني : ٥اهلدف 

/ فريوس نقص املناعة البشرية   مكافحة  : ٦اهلدف  
 واملالريا وغريمها من األمراضاإليدز 

ملُتــاح للجميــع، واملكتبــات الوصــول ا  -٢
اإللكترونية للعلوم، والتحليالت اجلغرافية املكانيـة      
وغريها من األصول التكميلية يف جماالت تكنولوجيا       
املعلومات واالتـصاالت، والعلـم والتكنولوجيـا       
واالبتكار، واهلندسة والرياضيات ملعاجلـة قـضايا       

 التنمية، مع إيالء اهتمام خاص للتعليم

 يةكفالة االستدامة البيئ: ٧اهلدف 
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 األهداف اإلمنائية لأللفية املواضيع ذات األولوية

قياس تأثري عملية تسخري تكنولوجيا املعلومات        -٣
 واالتصاالت ألغراض التنمية

ميكن ربطه جبميع األهـداف نظـراً إىل أمهيـة          
تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت لتقـدمي       
تطبيقات العلم والتكنولوجيا واالبتكار لغـرض      

دال -٧التصدي للتحديات، مبا يف ذلك الغايـة        
 ١٠-٧واملؤشر 

بتكار، والبحث، ونقل التكنولوجيا حتقيقاً     اال  -٤
للمنفعة املتبادلة، وتنظيم املشاريع والتنمية القائمـة       

 على التعاون يف جمتمع املعلومات

ميكن ربطه جبميع األهداف نظراً إىل أمهية بنـاء         
القدرات االبتكارية لتشجيع حل املشاكل، مبا يف       

ختفيض معـّدل وفيـات      (٤ذلك تناول اهلدف    
 املتعلق بـالتطعيم    ٣-٤ال، ال سيما املؤشر     األطف

فريوس نقص  مكافحة   (٦؛ واهلدف   )ضد احلصبة 
واملالريـا وغريمهـا مـن      اإليدز  /املناعة البشرية 

كفالة االستدامة البيئية،    (٧؛ واهلدف   )األمراض
 دال-٧جيم و-٧باء و-٧سيما الغايات  ال

 القضاء على الفقر املُدقع واجلوع: ١هلدف ا

 تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: ٣اهلدف 

 التكنولوجيا واالبتكار ألغراض الزراعة املستدامة  -٥

 كفالة االستدامة البيئية: ٧اهلدف 

تسخري التكنولوجيات اجلديدة والناشـئة يف        -٦ القضاء على الفقر املُدقع واجلوع: ١اهلدف 
 كفالة االستدامة البيئية: ٧اهلدف  جمال الطاقة املتجددة ألغراض التنمية املستدامة

 القضاء على الفقر املُدقع واجلوع: ١اهلدف 

 حتقيق تعميم التعليم االبتدائي: ٢اهلدف 

تسخري العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار،         -٧
 واهلندسة، وبناء القدرات يف جمايل التعليم والبحث

 كفالة االستدامة البيئية: ٧اهلدف 

جـامع هدفـه    جمتمع معلومات   تعزيز بناء     -٨ حتقيق تعميم التعليم االبتدائي: ٢اهلدف 
، بغية زيادة إتاحة الفرص     ويتجه حنو التنمية  اإلنسان  

 الرقمية للجميع
 تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: ٣اهلدف 

  املُدقع واجلوعالقضاء على الفقر: ١اهلدف 

 حتقيق تعميم التعليم االبتدائي: ٢اهلدف 

 سد الفجوة التكنولوجية فيما بني البلدان وداخلها  -٩

 كفالة االستدامة البيئية: ٧اهلدف 

 القضاء على الفقر املُدقع واجلوع: ١اهلدف 

 حتقيق تعميم التعليم االبتدائي: ٢اهلدف 

البحث وتعليم  كل من ال  التفاعل والتآزر بني      -١٠
  يف جمال العلم والتكنولوجياوالتطوير

 كفالة االستدامة البيئية: ٧اهلدف 

  .معلومات مجعتها أمانة اللجنة  :املصدر
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تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وسـّد            -ألف  
  الفجوة التكنولوجية

 اللجنة أحد احملافل األوىل املعنية مبناقشة مسألة اتساع الفجـوة التكنولوجيـة             متثل  -١٧
ويف . تحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       لفية تعزيز العلم والتكنولوجيا واالبتكار      وكي
تعزيز تسخري العلم والتكنولوجيا لتحقيـق األهـداف   "، ركَّزت املناقشات على    ٢٠٠٤ عام

وُسلِّط الضوء على القضايا الرئيسية التالية، مع       . )١١("اإلمنائية لأللفية الواردة يف إعالن األلفية     
  :ز بشكل خاص على التكنولوجيات اجلديدة والناشئةالتركي

 القضاء على الفقر يف مساعيميكن للتكنولوجيا احليوية أن توفر حلوالً فعالة   )أ(  
 عن طريق حتسني غلة احملاصيل، باإلضافة إىل ختفـيض معـدَّل وفيـات              )١٢(املُدقع واجلوع 

ورغـم  . التغذوية لألغذيـة   القيمة   رفععن طريق    )١٤(النفاسيةصحة  الوحتسني   )١٣(األطفال
، )١٥(ذلك، تفرض التكنولوجيا احليوية خماطر حمتملة قد تؤثر سلبياً على كفالة االستدامة البيئية

  وصحة اإلنسان؛
 تقدمي التدريب عـن ُبعـد        سبل تعزز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     )ب(  

 .)١٦( التعليم االبتدائي   تعميم للمدرسني والعاملني الصحيني، ويساعد هذا التدريب على حتقيق       
ومكافحة النفاسية  صحة  الوميكنه أن يساعد أيضاً يف ختفيض معدَّل وفيات األطفال وحتسني           

  ؛)١٧(واملالريا وغريمها من األمراضاإليدز /فريوس نقص املناعة البشرية
وال تنحصر الصعوبة يف نشر التكنولوجيا َعرب احلدود الوطنية فحسب، وإمنا             )ج(  

ويؤدي التفاوت يف الدخل على املستوى الوطين إىل اتساع الفجوة بني           . احلدودأيضاً داخل   
األغنياء والفقراء من حيث احلصول على خمتلف خدمات العلم والتكنولوجيـا واالبتكـار             
والقدرة على حتمل تكاليفها، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مما يـؤدي إىل              

  .)١٨(فجوة تكنولوجية واسعة
  :وتشمل التوصيات السياساتية للجنة بشأن هذا املوضوع ما يلي  -١٨

احلاجة إىل تنمية رأس املال البشري، من أجل حتسني اهلياكل األساسية املادية              )أ(  
  واخلدمية، وتعزيز اجلهود العاملية، مثل النقل الدويل للتكنولوجيا واملشاريع املنسقة دولياً؛

__________ 
 .http://unctad.org/en/Docs/ecn162004d2_en.pdf, accessed 26 February 2014انظر  )١١(
 .القضاء على الفقر املُدقع واجلوع: ١اهلدف  )١٢(
 .ختفيض معدَّل وفيات األطفال: ٤اهلدف  )١٣(
 .حتسني الصحة النفاسية: ٥اهلدف  )١٤(
 .كفالة االستدامة البيئية: ٧اهلدف  )١٥(
 .حتقيق تعميم التعليم االبتدائي: ٢اهلدف  )١٦(
 .اإليدز واملالريا وغريمها من األمراض/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية: ٦اهلدف  )١٧(
 .http://unctad.org/en/Docs/ecn162006d2_en.pdf, accessed 26 February 2014انظر  )١٨(
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القدرات احمللية من أجـل اسـتهداف وتيـسري    ينبغي للحكومات أن تبين     )ب(  
اكتساب التكنولوجيا عن طريق االستثمار األجنيب املباشر، بالتركيز بشكل خـاص علـى             
اكتساب املعلومات واملعرفة، باإلضافة إىل واردات اآلالت واملعدات، اليت هي منتجات ثانوية    

  .للتجارة الدولية

ر لتحقيق األهـداف االجتماعيـة، مثـل        تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكا     -باء  
  استدامة التحضُّر والزراعة والطاقة

انطالقاً من حرص اللجنة على حتليل العلم والتكنولوجيا واالبتكار والنظـر إليهـا               -١٩
بوصفها وسيلة لتحقيق األهداف االجتماعية، نظرت اللجنة بإسهاب خالل العقد املاضي يف            

  .، هي الطاقة والزراعة املستدامة والتحضُّر املستدامةثالثة من هذه األهداف االجتماعي

  )١٩(تسخري التكنولوجيات اجلديدة واملستجدة يف جمال الطاقة املتجددة ألغراض التنمية املستدامة  -١  
بغية نشر وتطوير تكنولوجيات الطاقة املتجددة، حدَّدت اللجنة القضايا واالعتبارات            -٢٠

  : يلي، وتشمل ماالرئيسية السياساتية
أمهية احلصول على خدمات الكهرباء والطاقة احلديثة لتحقيق مجلة أهداف            )أ(  

ملشكلة الفقر املُدقع واجلـوع، وحتـسني     التصدي  مبا يتيح   منها زيادة غلة احملاصيل الزراعية،      
 ونوعيـة الرعايـة      الوضع الصحي  احلصول على خدمات املعلومات واالتصاالت؛ وحتسني     

  وى املعيشي العام؛الصحية؛ وحتسني املست
  .)٢٠(التعليم دور احلصول على الطاقة احلديثة يف حتقيق املساواة بني اجلنسني وتقدمي  )ب(  

  :وتشمل توصيات اللجنة فيما يتعلق بالسياسة العامة ما يلي  -٢١
يف من الناحية التقنية، ينبغي للمنظمات الدولية أن تواصل تقـدمي الـدعم               )أ(  

الت التدريب وبناء القدرات والتخطيط االستراتيجي من أجـل         ل مساعدة تقنية يف جما    شك
  ؛ةتعزيز مصادر وتكنولوجيات الطاقة اجلديدة واملتجدد

ومن الناحية املالية، التزمت وكاالت دولية خمتلفة بتوفري موارد كبرية مـن              )ب(  
  وارد؛أجل اإلسراع بوترية االستثمارات يف التغريات التكنولوجية، ولكن ينبغي حشد هذه امل

ومن الناحية السياسية، من الضروري التصدي للمسألة املعلَّقة املتمثلـة يف             )ج(  
كيفية حتقيق التوازن بني ُنظُم التجارة وامللكية الفكرية من أجل نقل التكنولوجيا، والعمليات،      

 الربجميات املفتوحـة املـصادر، ومـشاعات بـراءات االختـراع            ،مثالً(وأساليب اإلنتاج   
  ).التكنولوجيايف جمال ختراع االبراءات واالحتادات العاملية لتقاسم جية، اإليكولو

__________ 
 .http://unctad.org/en/Docs/ecn162010d4_en.pdf, accessed 26 February 2014انظر  )١٩(
 .٣ و٢اهلدفان  )٢٠(
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  )٢١(دور التكنولوجيا واالبتكار يف الزراعة املستدامة  -٢  
قتراح األشكال املناسبة للدعم السياسايت، أكدت اللجنة أمهية أساليب اإلنتـاج           وال  -٢٢

لتكنولوجيـات ذات الـصلة املهمـة       املستدام اجلديدة والتقليدية على السواء، واملهارات وا      
  :وتشمل املسائل الرئيسية ما يلي. لتشجيع الزراعة املستدامة

لطـرق  يف جمال العلم والتكنولوجيـا، وا     لتطبيقات الواعدة   ية تعميم ا  كيف  )أ(  
  من أجل زيادة اإلنتاجية الزراعية؛الزراعية املبشرة، على النطاق العاملي 

ر الزراعي، اليت تشمل إدماج مـصادر خمتلفـة         تشجيع ُنظُم االبتكا  ية  كيف  )ب(  
 فمثالً، عادةً ما متلك النساء والفئات املهمَّشة األخـرى          .للمعرفة، مبا يف ذلك املعارف احمللية     

معارف حملية قوية األثر، وأساليب منخفضة التكلفة، واستراتيجيات للتـصدي، ميكنـها أن           
  جتعل ُنظُم الزراعة أكثر قدرةً على التكيُّف؛

تصميم ُنظُم حلقوق امللكية الفكرية حتمي املزارعني وتوسِّع نطـاق          ية  كيف  )ج(  
عمليات تربية النبات التشاركية، وتشجع يف الوقت نفسه الرقابة احمللية على املصادر الوراثية             

  .املساواةواملعارف التقليدية ذات الصلة من أجل زيادة 
  :للجنة ما يليوتشمل االعتبارات السياساتية اليت حددهتا ا  -٢٣

التحالفات الوطنية املعنية باالبتكار، وبرامج االبتكـار، يف جمـال          تشكل    )أ(  
  نجاح أنشطة االبتكار؛عوامل أساسية لتكنولوجيات أو سياسات أو عمليات معينة، 

يتوقف جناح االبتكار الزراعي على إيالء اهتمام جلميـع عناصـر الـُنظُم               )ب(  
القروض والدعم التقين، واألسواق    تقدمي  ، و  الزراعي  واإلرشاد الزراعية، مبا يف ذلك البحث،    

  السليمة، واهلياكل األساسية اجليدة، والسياسة الداعمة، والبيئة املؤسسية؛
 تسخري قدرات حقوق امللكية الفكرية من أجـل محايـة املـزارعني             ميثل  )ج(  

ضاً الرقابة احملليـة علـى   ومن املمكن أن يتيح ذلك أي    .  عامالً أساسياً  وتشجيع مريب النباتات  
  .ملساواةعزز اياملصادر الوراثية ذات الصلة باملعارف التقليدية، مما 

  )٢٢(تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التحضُّر املستدام  -٣  
ركزت اللجنة على النماذج املبتكرة للتخطيط والتكنولوجيـا واإلدارة املـستخدمة           -٢٤

وميكن ألوجه التحسن يف التخطيط املكاين والتنقل أن تؤدي         .  العامل بالفعل يف عدد من بلدان    
وُتعد الطاقة وإدارة النفايات واملباين قطاعات ميكـن أن تعـاجل            .دوراً يف القضاء على الفقر    

__________ 
 .http://unctad.org/en/Docs/ecn162011d2_en.pdf, accessed 26 February 2014انظر  )٢١(
ــر  )٢٢(  http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162013d2_en.pdf, accessed 26انظ

February 2014. 
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ومتثل زيادة القدرة على التكيف يف املدن ركناً أساسياً للتكيف مع           . )٢٣(مسألة نضوب املوارد  
إدماج املناطق القريبة من املدن يف التخطيط احلضري أن حيقق منـافع            ومن شأن   . تغري املناخ 

  .)٢٤(من حيث األمن الغذائي وتوفري املياه وفرص العمل
  : ومشلت املسائل الرئيسية اليت ُنظر فيها ما يلي  -٢٥

معاجلة عدم كفاية اهلياكل األساسية للمواصالت يف املدن، عـن طريـق              )أ(  
  ل التنقل يف املناطق احلضرية؛التكنولوجيات اليت حتسن سب

احللول املبتكرة املتعلقة بالطاقة، اليت حتقق أفضل جناح يف البيئات احلـضرية        )ب(  
 ،املكتظة بالسكان، ومن أمثلة هذه احللول األرصفة املولدة للطاقة احلركية، ونظم تدفئة املدن            

   الذكية؛ الكهربائية والشبكات
ملة للنفايات يف التـصدي ملـسألة النفايـات         االستفادة من اإلدارة املتكا     )ج(  

  احلضرية، فضالً عن مبادرات مجع النفايات من خالل الشراكات مع قطاعات خمتلفة؛
دور تقنيات مراقبة ورصد املخاطر، واألدوات اجلغرافية املكانية املستخدمة           )د(  

 متكني املدن   لتقييم خماطر الكوارث، فضالً عن دور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف         
  .من رصد املخاطر بطريقة متكاملة واإلسهام يف القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية

املقدمة من اللجنة فيما يتعلق بالسياسة العامة        كبرية من التوصيات   وركزت جمموعة   -٢٦
يـز  على االستفادة من احللول القائمة على التكنولوجيا البسيطة والتكنولوجيا املتقدمة يف تعز           

  : النمو احلضري املستدام، ومن أمثلة هذه التوصيات ما يلي
قد يكون من املفيد وضع خطط مكانية يف املراحل األوىل للتحضر استناداً              )أ(  

  إىل التوافق السياسي يف اآلراء بني أصحاب املصلحة؛
ميكن للمدن أن تستفيد من التكنولوجيات يف حتويل أنـواع معينـة مـن                )ب(  

   طاقة؛النفايات إىل
من شأن استخدام التكنولوجيات اجلديدة يف املدن أن يقلل مـن عـبء               )ج(  

  تزايد على الطاقة؛الطلب السريع امل
ميكن للحكومات احمللية يف البلدان النامية أن تعاجل النقص يف املساكن باختاذ              )د(  

  وائية؛مبادرات بإنشاء مساكن ميسورة التكلفة ومستدامة، والنهوض باملستوطنات العش
ميكن للمناطق احمليطة باملدن أن تستفيد من برامج اإلدمـاج االجتمـاعي              )ه(  

الرامية إىل النهوض باملستوطنات العشوائية القائمة ومنع إنشاء مستوطنات عشوائية جديدة،           
  . وذلك بالتخطيط املكاين املالئم

__________ 

 .٧يع غايات اهلدف يسهم ذلك يف حتقيق مج )٢٣(
 .٧ و١يسهم ذلك يف حتقيق اهلدفني  )٢٤(
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  خالل التعليم والبحثالعلم والتكنولوجيا واالبتكار، وبناء القدرات، وال سيما من   -جيم  
، ٢٠٠٨بعد صدور تقرير األمم املتحدة املتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية، يف عـام               -٢٧

احمللية مل تؤد بعد دوراً كبرياً للغاية، سلطت اللجنـة  التكنولوجية الذي أشار إىل أن القدرات    
لفية عن طريق العلم    الضوء على بعض التقدم احملرز يف عدد من جماالت األهداف اإلمنائية لأل           

 مـن   اًمزيـد تقتـضي   والتكنولوجيا واالبتكار، كما أجرت مداوالت بشأن املسائل الـيت          
 النامجة عن أمـراض مثـل       )٢٦(وتشمل هذه اجملاالت ختفيض معدالت الوفيات     . )٢٥(االهتمام

، وزيادة عدد األشخاص الذين ميكنهم      )٢٧(املالريا ومرض اإليدز والعدوى بفريوسه واحلصبة     
وفيما يتعلق ببعض الغايات، على النحو الذي اعترفت        . )٢٨(صول على مياه الشرب النقية    احل

به اللجنة، اعتمد التقدم على املشاريع الكبرية احلجم املمولة دولياً يف توزيـع التكنولوجيـا               
وتشمل هذه املشاريع، مثالً، تقـدمي      . القائمة على املنتجات توزيعاً مباشراً على املستخدمني      

ية املضادة للفريوسات القهقرية، وتوفري الناموسيات املعاجلة مببيدات احلشرات، وتنفيـذ     األدو
 إىل الفترة الزمنية اليت حتتاجها بعض البلدان،        ة هامة روردت إشا و. برامج التطعيم ضد احلصبة   

. ال سيما يف أفريقيا جنوب الصحراء، لبناء لقدرات يف جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكـار             
 هذا الصدد، أشارت اللجنة إىل احلاجة إىل التخطيط ملا بعد غايات األهـداف اإلمنائيـة    ويف

، وناقشت املسائل ذات الصلة يف إطـار ثالثـة مواضـيع            ٢٠١٥املقرر حتقيقها حبلول عام     
  : رئيسية، على النحو التايل

  نشر العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية  -١  
العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية ببناء القدرات احمللية       ينبغي أن تبدأ عملية تسخري        -٢٨

وإنشاء قدرة استيعابية يف البلدان، وإن كانت هذه العملية ال تكفي يف ذاهتا إلحلاق البلـدان                
  :يلي طار ماهذا اإلومشلت بعض التوصيات الرئيسية املقدمة يف . النامية بركب التكنولوجيا

تكارية على الصعيد الوطين بذل جهود يف ثالثـة         يستلزم بناء القدرات االب     )أ(  
تطوير املشاريع، وتنمية رأس املـال البـشري، وتطـوير القـدرات            : جماالت مترابطة، هي  

  السياساتية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار؛
من منظور نظام االبتكار الوطين، تتقـاطع الـسياسات املتعلقـة بـالعلم             )ب(  

ويعتمد بناء أي نظام ابتكار ناجح      . وزارية خمتلفة /يات قطاعية والتكنولوجيا واالبتكار مع وال   
  على حتقيق توازن بني السياقني الوطين والعاملي السائدين الدائمي التغري؛

__________ 

 http://unctad.org/en/Docs/ecn162009d3_en.pdf, accessed 26 February 2014 انظر )٢٥(
 .٤اهلدف  )٢٦(
 .٦اهلدف  )٢٧(
 .٧اهلدف  )٢٨(
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ال غىن عن إيالء أولوية للتعاون بني اجلنوب واجلنوب باإلضافة إىل التعاون              )ج(  
ات العلم والتكنولوجيا واالبتكار،    القائم بني الشمال واجلنوب على الصعيد الوطين يف سياس        
  .بغية استطالع سبل إقامة شراكات جديدة ألغراض التنمية

  )٢٩(نقل التكنولوجيا حتقيقاً للمنفعة املتبادلة، وتنظيم املشاريع، والتنمية القائمة على التعاون  -٢  
ت اليت  التعلم القائم على التعاون عامل مهم لعمليات تبادل املعلومات، وهي العمليا            -٢٩

ويشكل التعلم القائم على التعاون ركيزة للجهود       . تتولد عنها منفعة متبادلة وتنظيم مشاريع     
اإلمنائية القائمة على التعاون، اليت تتجاوز نطاق القطاع اخلاص إىل قطاعات التعليم والصحة             

وميكن للتكنولوجيا أن حتسن فرص تنظيم املشاريع، وتعزز فرص كـسب العـيش،             . والبيئة
واستطلعت اللجنة فرص األنشطة التعاونيـة يف جمـاالت         . )٣٠(تتيح فرصاً للتجارة والتنمية   و

  : البحث والتطوير واالبتكار كأساس لبناء القدرات، وخلصت إىل ما يلي
أمهية استطالع فرص جديدة لنقل التكنولوجيا، تشمل الوساطة املعرفيـة            )أ(  

  واملنخفضة الدخل؛وتبادل املعارف بني البلدان املرتفعة الدخل 
عدم كفاية التطورات اليت حدثت يف اهلياكل األساسية املادية لتقدمي فوائد             )ب(  

  جمتمع املعلومات، ال سيما يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل؛
احلاجة إىل سرعة تطوير جمموعة متنوعة من ترتيبات الوصول واألشـكال             )ج(  

  .ة للسياسة العامة وللمشاركة يف تنظيم املشاريعاملؤسسية اليت تتيح فرصاً مهم

   يف جمال العلم والتكنولوجياالبحث والتطويروتعليم كل من الالتفاعل والتآزر بني   -٣  
تناولت اللجنة بالبحث واحدة من أهم الروابط يف نظام االبتكار، وهي الرابطة بني               -٣٠

ي املؤسسات التعليمية، ال سـيما  وتؤد. من جانب والبحث والتطوير من جانب آخر التعليم  
فهي متثل ملتقى الباحثني    . مؤسسات التعليم العايل، دوراً مهماً يف البحث والتنمية االقتصادية        

وباإلضافة إىل ذلك، يتزايـد اضـطالع   . والتقنيني احملليني، ومنتدى إلجراء البحث والتطوير  
األداء االقتصادي على الـصعيدين  العديد من املؤسسات يف البلدان النامية مبسؤوليات حتسني  

  :وُنظر يف املسائل الرئيسية التالية. اإلقليمي أو الوطين
كيف ميكن للعلماء أن يطبقوا معارفهم وأن يؤثروا يف جماالت أخرى مـن               )أ(  

جماالت التخصص من أجل التصدي للتحديات العاملية، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية،             
   السياسات؟ وأن يؤثروا يف وضع

__________ 

ــر  )٢٩(  http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162012d2_en.pdf, accessed 26انظ

February 2014. 
 .١يسهم ذلك يف حتقيق اهلدف  )٣٠(
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كيف ميكن مراجعة نظم احلوافز األكادميية على أفضل حنو، ال سـيما يف               )ب(  
  البلدان النامية، من أجل رفع مكانة العمل يف جمال العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية؟ 

  : ومشلت التوصيات املتعلقة بالسياسة العامة ما يلي  -٣١
تيعابية داخل املؤسسات واملنظمـات     جيب إدراج مسألة بناء القدرات االس       )أ(  

اليت تقدم الرعاية االجتماعية كهدف أساسي للسياسة املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار،           
  نظراً إىل ضرورة هذه القدرات ألنشطة االبتكار يف البلدان؛

جيب التصدي ألوجه القصور التالية، اليت تؤدي على صعيد السياسة العامة             )ب(  
د الصعوبات اليت تعترض حتقيق التوازن بني األولويات القصرية األجـل واألهـداف             إىل تزاي 

  : الطويلة األجل
يف " (الـتعلم "عدم إجراء حتليل قائم على التجربة للوقت الالزم لعمليـة            '١'

  ؛)املنظمات، وعلى الصعيد الوطين
االفتقار إىل األساليب املناسبة يف جمال حبوث وحتليل السياسة العامـة مـن         '٢'

  .جل تقييم اآلثار النظامية للخيارات السياساتية املختلفةأ
ينبغي تشجيع إنشاء مكاتب التكنولوجيا وحدائق التكنولوجيـا واملراكـز            )ج(  

احلاضنة للتكنولوجيا، اليت ثبتت فعاليتها يف توجيه املوارد الشحيحة حنو حتفيز تسويق البحوث 
  . وما يترتب على ذلك من منو املشاريع

  نولوجيات املعلومات واالتصاالت، والفجوة الرقميةتك  -دال  
أجرت اللجنة مداوالت مستفيضة حول املسائل املتعلقة بتكنولوجيات املعلومات           - ٣٢

وشهد العقد املاضي تزايداً تدرجيياً يف نطاق تطبيقات تكنولوجيـا          . واالتصاالت، والتنمية 
، منها الصحة والتعليم وتـوفري      املعلومات واالتصاالت، ليغطي طائفة عريضة من اجملاالت      

وتتسم بعض التطبيقات بأمهية بالغة لتشجيع تلبية       . فرص العمل واإلدارة املستدامة للموارد    
االحتياجات األساسية، مثل الصحة، وإن كان الكثري من التطبيقات يعتمد علـى تعزيـز              

نة الضوء علـى    وسلطت اللج . الرفاه االقتصادي وعلى التنمية على املستوى األوسع نطاقاً       
الشروط األساسية الالزمة جلين مثار تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وهي الـشروط           
اليت يؤدي االفتقار إليها إىل توسيع الفجوات التنموية بـني البلـدان، ومنـها الدرايـة                

  . بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
نامجة عـن تكنولوجيـات     وسلطت اللجنة الضوء أيضاً على التحديات اجلديدة ال         -٣٣

ويتمثل أول هذه التحديات يف الفجوة الرقمية اليت حتدث يف البلدان           . املعلومات واالتصاالت 
اليت تعاين من ضعف اهلياكل األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مما حيـرم هـذه              

ومـات واالتـصاالت    ويتعلق التأثري الثاين بتزايد أمهية تكنولوجيات املعل      . البلدان من مثارها  
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لألعمال التجارية وتقدمي اخلدمات االجتماعية، مما يستدعي إجراء إصـالحات يف األطـر             
ويتطلب التصدي هلذه اآلثار وضع مناذج جديدة لإلدارة يشارك         . املؤسسية والتنظيمية القائمة  

وعالوة على ذلك، يؤدي الـتغري      . فيها أطراف مصلحة متعددون، وإعادة هيكلة القطاعات      
السريع يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت إىل إدامة احلاجة إىل إعادة هيكلة الصناعة، إذ 
يؤثر هذا التغري يف البلدان النامية من حيث السياسة العامة، نظراً إىل حاجة هذه البلـدان إىل                 
الدعم من أجل إنشاء األطر املؤسسية السليمة لكي تستفيد من تكنولوجيـات املعلومـات              

أما التحدي األخري الناجم عن تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت، فهـو           . تصاالتواال
احلاجة إىل جمتمع إمنائي ينظر إىل هذه التكنولوجيات ال باعتبارها هيكالً أساسياً فحـسب،              
وإمنا أيضاً كأدوات أساسية تساعد على حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة، كما            

  . حة اإللكترونية والتعليم اإللكتروينيف جمايل الص
  : ونوقشت هذه القضايا يف إطار عدَّة مواضيع  -٣٤

  ؛)٣١(النهوض ببناء جمتمع معلومات جامع، هدفه اإلنسان وموجه حنو التنمية  )أ(  
السياسات املوّجهة حنو التنمية من أجل جمتمع معلومات يتسم بالشمول من             )ب(  

لك السياسات املتعلِّقة بفرص الوصول واهلياكل األساسية وهتيئة        الناحية االجتماعية، مبا يف ذ    
  ؛)٣٢(بيئة متكينية
  .)٣٣(قياس تأثري عملية تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية  )ج(  

ركـزت، يف   و. وأشارت اللجنة أيضاً إىل اآلثار اإلجيابية والسلبية لشبكة اإلنترنت          -٣٥
احلاجة إىل تشجيع املناقشات حول طرق التعامل مع اجلرائم ذات          على   ، اآلثار السلبية  سياق

الصلة باإلنترنت، ومنها االحتيال وانتهاك حقوق التأليف والنشر؛ وتعرض األطفال حملتـوى            
غري مرغوب واإلفراط يف استخدام تطبيقات وألعاب اإلنترنت؛ واستخدام اإلنترنت لنـشر            

ويف الوقت نفسه، أشـادت اللجنـة       .  باألمن واخلصوصية  املواد اإلباحية؛ والشواغل املتعلقة   
باآلثار اإلمنائية اإلجيابية لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، ومنها قدرهتا علـى حتـسني            

ـ            ذج لـه؛ ونـشر     اكفاءة الطاقة؛ وتيسري إزالة الطابع املادي؛ ورصد تغري املناخ ووضع من
وتنشأ أيضاً آثار سلبية عن اسـتخدام       . املعلومات؛ وإدارة خمططات خفض التلوث بالكربون     

الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة من جراء استخدام وتصنيع ونقل مواد تكنولوجيا املعلومات            
  . واالتصاالت، والتلوث الناجم عن التخلص من النفايات اإللكترونية

__________ 

انظـر  . ٢٠٠٨-٢٠٠٦املوضوع اجلـوهري الـذي اختارتـه اللجنـة لفتـرة مـا بـني الـدورات                  )٣١(
http://unctad.org/en/Docs/ecn162007d2_en.pdf, accessed 26 February 2014. 

انظـر  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨املوضوع اجلـوهري الـذي اختارتـه اللجنـة لفتـرة مـا بـني الـدورات                  )٣٢(
http://unctad.org/en/Docs/ecn162009d2_en.pdf, accessed 26 February 2014. 

انظـر  . ٢٠١١-٢٠١٠املوضوع اجلـوهري الـذي اختارتـه اللجنـة لفتـرة مـا بـني الـدورات                  )٣٣(
http://unctad.org/en/Docs/ecn162011d3_en.pdf,accessed 26 February 2014. 
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يتطلَّب وأوصت اللجنة أيضاً بأن جين مثار تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت             -٣٦
سياسات وطنية منسقة يف البلدان النامية تتصدى للتحدِّيات املؤسسية القائمة وحتدد أولويات            
لتنسيق السياسات، مع مراعاة العوامل السياسية والتعليمية والثقافيـة والعلميـة والقانونيـة             

ويعتمد أي جمتمع معلومات شامل على التدخُّل احلكـومي لتـصحيح إخفاقـات             . واملالية
سواق، واحلفاظ على املنافسة، وجذب االستثمار احمللي واألجنيب، وتعزيز البنية التحتيـة            األ

االجتماعية إىل أقـصى    لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا من أجل زيادة فوائدها         
ــضت   -٣٧.حد، وخاصةً بالنسبة للمجتمعات اليت تعاين نقصاً يف هذه اخلدمات ومتخ

هذه املداوالت عن عدد من التوصيات السياساتية تتعلق بتحسني الفرص الرقمية للجميـع،             
  :منها ما يلي

ينبغي حتسني القدرات الوطنية يف جمال حبوث وتطوير تكنولوجيا املعلومات            )أ(  
  واالتصاالت من أجل حتقيق التنمية املستدامة جملتمع املعلومات؛

راكات بني البلدان النامية يف جمال البحث والتطوير، ونقل    ينبغي تشجيع الش    )ب(  
التكنولوجيا، وتصنيع منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالستفادة منها وتقـدمي          

  خدماهتا، من أجل تعزيز بناء القدرات واملشاركة العاملية يف جمتمع املعلومات؛
 النامية، اليت تتعامل مع العلم      ينبغي تقوية املؤسسات والسياسات يف البلدان       )ج(  

  .والتكنولوجيا واالبتكار، ال سيما تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

  تأثري التكنولوجيات اجلديدة على التنمية  -هاء  
نظرت اللجنة يف تأثري التكنولوجيـات اجلديـدة علـى التنميـة، وأكـدت                - ٣٨

ا الوصول املفتوح وتكنولوجيا    وحذرت من خماطر استبعادها، ال سيما تكنولوجي        فوائدها
  .)٣٤(اجلغرافيا املكانية

واالتصاالت يف  ونظرت اللجنة يف قضايا رئيسية، منها دور تكنولوجيات املعلومات            -٣٩
تعزيز الوصول املفتوح والعلوم االفتراضية من أجل التغلُّب على العقبات اليت تعترض إنـشاء              

 وخلصت اللجنة إىل أن بإمكان .)٣٥(بلدان الناميةونشر خمزون عاملي من املعرفة، ال سيما يف ال     
إذ يتيحا طرقاً مبتكرة    :  والتحليل اجلغرايف املكاين، أن حيسنا التعليم      نظم املعلومات اجلغرافية،  

لتفسري العامل؛ كما ميكنهما مساعدتنا على أداء املهام بسرعة أعلى، وتيسري معاجلة املـشاكل   
  .تقدِّمةاملعقّدة، واستخدام طرق التحليل امل

__________ 

    ، املتاحة يف املوقع E/CN.16/2012/3انظر  ) ٣٤(
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162012d3_en.pdf, accessed 27 February 2014. 

 .٢يسهم يف حتقيق اهلدف  )٣٥(
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ولتعزيز هذه الفوائد االجتماعية، أوصت اللجنة بزيادة استخدام نظم املعلومات            - ٤٠
اجلغرافية يف التعليم للمساعدة على تنمية القدرات املكانية الالزمة يف طائفة من املواضيع             

وينبغي بذل جهود من أجل إدماج نظم املعلومات        . املختلفة اليت تتجاوز دروس اجلغرافيا    
غرافية يف عملية وضع السياسات على حنو أمشل، وبناء قـدرات نظـم املعلومـات               اجل

اجلغرافية على مجيع املستويات، ودعم تطوير تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية ألغراض           
التعليم، وإقامة شبكات ملمارسي نظام املعلومات اجلغرافية من أجل تبـادل املعـارف             

  .وأفضل املمارسات

العلم والتكنولوجيا واالبتكار وخطة التنميـة ملـا بعـد      : شرافاالست  -ثالثاً  
  ٢٠١٥ عام
 باملهمة الشاقة املتمثلة يف وضـع جـدول         ٢٠١٥يضطلع جمتمع التنمية ملا بعد عام         -٤١

ومن شأن تقييم العمل الذي أجرته اللجنة على        . أعمال لسياسة التنمية يناسب العقود القادمة     
لعلم والتكنولوجيا واالبتكار، على النحـو املتبلـور يف         بشأن مسائل ا  من الزمن   مدى عقد   

اجملاالت املواضيعية اخلمسة، أن يساعد يف حتديد دور سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار            
ويف الوقت الذي قد يرى     .  يف جمموعة متنوِّعة من املواضيع املهمة      )٣٦(املتعلِّقة بالتنمية الشاملة  

ألولوية للجنة مل تستعرض بشكل مباشر التقدُّم احملرز يف إطار كل           فيه املرء أن املواضيع ذات ا     
هدف من األهداف اإلمنائية، تركَّز عمل اللجنة دائماً على كيفية حتقيق كل هدف من هـذه   

االفتقار إىل وتبني االستعراضات الراهنة أن . األهداف من خالل العلم والتكنولوجيا واالبتكار
تكنولوجيا واالبتكار أعاق بالفعل حتقيق عدد من األهداف اإلمنائية         القدرات يف جمال العلم وال    

وبينما يؤكد ذلك الدور املهم للعلم والتكنولوجيا واالبتكار يف حتقيـق األهـداف             . لأللفية
اإلمنائية لأللفية، فإنه يفترض أيضاً استخالص دروس قيمة من أجل خطة التنمية ملـا بعـد                

وصيات اللجنة، يف إطار هذه اخلطة، على الكيفية اليت         وقد ركّزت مواضيع وت   . ٢٠١٥ عام
ميكن هبا لسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار تعزيز ثالثة أهداف أساسية مترابطة من أجل    

  :اإلسهام يف حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة، هي
  تعزيز القدرات االبتكارية من أجل تلبية االحتياجات األساسية؛  )أ(  
  جيع تنظيم املشاريع؛تش  )ب(  
دعم النمو الـشامل عـن طريـق بنـاء القـدرات يف جمـال العلـم                   )ج(  

  .واالبتكار  والتكنولوجيا

__________ 

 .http://unctad.org/en/Docs/ecn162004d2_en.pdf, accessed 27 February 2014انظر  )٣٦(
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ولذلك، ترتبط هذه النتائج ارتباطاً مباشراً باملناقشات اليت جرت يف إطـار جمتمـع                -٤٢
واالبتكار  بشأن كيفية االستفادة من سياسات العلم والتكنولوجيا         ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام     

وقد ناضلت عملية األهداف اإلمنائية لأللفية، السابقة، مـن         . يف حتقيق هذه األهداف الثالثة    
أجل إجياد طرق إلدراج مواضيع شاملة ذات صلة جبميع االحتياجات األساسية للبشر، مثـل   

مهية بشأن  ومن املمكن، حتديداً، أن تؤدِّي اللجنة دوراً بالغ األ        . العلم والتكنولوجيا واالبتكار  
هو املساعدة يف حتديد دور العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف خطة التنمية ملا بعد             : هذه املسألة 

وحيدد تقريـر، أصـدره   . ، ال سيما مبراعاة التغريات اإلمنائية املتوقعة يف املستقبل   ٢٠١٥ عام
م ويطـرح   مؤخراً مركز االستخبارات الوطين التابع للواليات املتحدة، مسات عـامل اليـو           

 وقد يكون لعـدد مـن       .)٣٧( القادمة ٢٠  لا أو   ١٥  لاملسارات العاملية احملتملة خالل األعوام ا     
وميكن تلخيص . ٢٠١٥املسائل الرئيسية اليت ُحدِّدت آثار مهمة على خطة التنمية ملا بعد عام 

 األفـراد،  متكني: ، مها ٢٠٣٠هذه املسائل يف اجتاهني رئيسيني هلما تأثري عاملي ميتد حىت عام            
 وُيتوقَّع أن ُتعزى، إىل درجة كبرية، الزيادة يف حجـم           .)٣٨(والتكنولوجيات املاحية ملا قبلها   

 ٤,٨إىل حنو    ١٩٦٥ مليون شخص يف عام      ٧٣٧الطبقة املتوسطة على الصعيد العاملي، من       
وينبغـي  . ، إىل حتوُّل القوة االقتصادية إىل الشرق واجلنوب       ٢٠٣٠مليارات شخص يف عام     

 الـسياسي   -ذا التحوُّل أن خيفض من معّدل الفقر، مما يزيد الطلب على التغري االجتماعي              هل
  .ومتكني األفراد

ويف الوقت نفسه، فإن االجتاه الرئيسي الثاين املتوقَّع هو الوصول على حنـو أوسـع                 -٤٣
ر مـستمر   ، مما سيسفر عن شعو    "التكنولوجيات القاتلة واملاحية ملا قبلها    "نطاقاً إىل ما يسمى     

بعدم األمن من جانب، وعن منو سريع ناجم عن االستغالل الواسع النطاق للتكنولوجيـات              
وسوف يسفر النمو السريع يف االبتكـار الـذي   . املؤاتية اجلديدة، ال سيما يف البلدان النامية  

توجهه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن تقارب التكنولوجيات، مما يؤدِّي إىل أنـشطة            
كار يف جماالت مثل تعزيز القدرات البشرية، وإنترنت األشـياء، واألسـواق املترابطـة،              ابت

  .)٣٩(واالتصال اآليل
تأخذ املهام الروتينية من البـشر      وسوف تتمخض هذه اإلجنازات عن تكنولوجيات         -٤٤

ة ومن مث، فإن التكنولوجيات املاحي    . وحتدث ثورة يف قدرات األفراد على التأثري يف اجملتمعات        
ملا قبلها ستحتاج إىل التكيُّف من حيث إنشاء فرص عمل يف جمـاالت جديـدة، وتنظـيم                 

وال شـك أن طـرق ووسـائل        . حكومي إلدارة اآلثار السلبية احملتملة، دون إعاقة الفرص       
  .التصدِّي هلذه املسائل على حنو مستدام ستشمل تطبيقات العلم والتكنولوجيا

__________ 

)٣٧ ( National Intelligence Council, 2012, Global Trends 2030: Alternative Worlds, ISBN 978-1-929667-21-

5 (Washington, D.C.)متاح يف املوقع ، :http://www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf. 
 .املرجع نفسه )٣٨(
 .املرجع نفسه )٣٩(
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 بوصفها حامل شـعلة     ٢٠١٥طة التنمية ملا بعد عام      وينبغي للجنة أن تؤثِّر على خ       -٤٥
منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق مبسائل العلم والتكنولوجيا واالبتكار، وذلك بـأن تكـون              
حمفالً الستكشاف آفاق التحدِّيات اإلمنائية املستقبلية اليت ميكن التصدِّي هلا من خالل العلـم             

ن للتخطيط االستراتيجي ووضع السياسات فيمـا       والتكنولوجيا واالبتكار، وبأن تكون أماك    
  .يتعلق بدور العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف حتديد معامل النتائج اإلمنائية

  وضع إطار للعلم والتكنولوجيا واالبتكار كمسألة أساسية للتنمية املستدامة  -ألف  
سات واملمارسات ميكن للجنة، بوصفها حمفالً لتبادل أفضل املمارسات يف جمال السيا     -٤٦

فيما بني البلدان واخلرباء، أن تشجع عملية معاجلة أطر العلم والتكنولوجيا واالبتكار بطريقة             
موّحدة بدرجة أكرب يف إطار السياسات الوطنية من أجـل تعزيـز الـروابط بـني العلـم                  

 وعـادةً . والتكنولوجيا واالبتكار من جانب، والتنمية الشاملة واملستدامة من جانب آخـر          
  : ُتصنَّف مكوِّنات سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف إطار أربع فئات رئيسية، هي ما

  سياسات املوارد البشرية؛  )أ(  
  سياسات البحث؛  )ب(  
  سياسات التكنولوجيا واالبتكار؛  )ج(  
  .السياسات التنظيمية  )د(  

شخاص املـدربني   وتستهدف سياسات املوارد البشرية ضمان اإلمداد الكايف من األ          -٤٧
كما ركّزت السياسات املتعلِّقة بـالعلوم      . جيداً لتنفيذ أنشطة العلم والتكنولوجيا واالبتكار     

وكان املعتاد أن تتركّز أنشطة النهوض      . على توفري العلماء واملهندسني وتشكيل جمالس للعلوم      
نية بتنمية املنتجـات  باملعرفة يف النظم األكادميية، وأن ُتهمل مسائل إنشاء شبكات تعاونية مع          

والعمليات، وتدفقات املعرفة، والتعلُّم التفاعلي، وهي مسائل أساسية لتوجيه القدرات العلمية           
  .حنو حل املشاكل وتشجيع االبتكارات املكّيفة حملياً اليت تليب االحتياجات احمللية

بينما ُيوجـه   و. وحتدد السياسات التنظيمية القواعد األساسية الستخدام التكنولوجيا        -٤٨
، )مثل اللوائح املتعلِّقة بـسالمة األدويـة      (بعض هذه السياسات حنو التكنولوجيات اجلديدة       

  ).مثل التنظيم البيئي للكيماويات الصناعية(يرتكز البعض اآلخر بشدة على العلوم 
وشهد العقد املنصرم حتوالً كبرياً من سياسات التكنولوجيا إىل سياسات التكنولوجيا             -٤٩
ورغم ذلك، يوجد تعريف ضيق وآخر واسع لعملية االبتكار، وقد . بتكار يف العامل الناميواال

أما التعريف الضيق فهو مدرج يف      . تعكس سياسات االبتكار أحد هذين التعريفني أو كليهما       
ويركّـز  . مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار، ويتعلق بعمليات البحث والتطوير الرمسية        

 على االبتكارات يف جماالت املنتجات والعمليات واخلدمات، وُيقاس من خالل           هذا التعريف 
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 وأما التعريف الواسع، فينظـر إىل االبتكـار         .)٤٠(الدراسات االستقصائية وبراءات االختراع   
 ويشمل هذا التعريف أنشطة حتسني العمليات واملنتجات        .)٤١(بوصفه عملية متغلغلة يف اجملتمع    

 ال، طاملا حققت ميـزة      بتكارات سواء أكانت تكنولوجية أم    عتبارها ا والتحسني التنظيمي با  
  .تنافسية للعمل التجاري

على املـستويات   وقد عمل كل جمال من هذه اجملاالت بصورة مستقلة إىل حد ما               - ٥٠
الوطنية، رغم أمهية االشتراك معاً يف هتيئة قدرات يف جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكـار              

وينبغي للجنة، بوصفها املنتدى الرائد للمناقشات املتعلِّقـة بـالعلم          . إلمنائيةتعزز النتائج ا  
والتكنولوجيا واالبتكار، والتنمية، أن تبحث وتعزِّز الطرق اليت ميكن هبا حتقيق تكامل أوثق          

وسوف يعتمد ما يطرحه العلـم      . بني كل سياسة من هذه السياسات وبني التنمية الشاملة        
تكار من حلول هتدف إىل تعزيز االستجابات الفعالة لالجتاهـات الـيت          والتكنولوجيا واالب 

 وبعده، على هنج ُتنسَّق يف إطاره هذه السياسات علـى حنـو         ٢٠٣٠  ستميز العامل يف عام   
وتتضمَّن الفقرات التالية بعض الطرق     . أوثق، باإلضافة إىل حوافز سياساتية ومعامل واضحة      

  .والوسائل املقترحة

 ضمان توفري عدد كاٍف من العلمـاء واملهندسـني لتلبيـة            -وارد البشرية   سياسات امل   -١  
  احتياجات البلد

ينبغي جملالس البحث، اليت هي مبثابة الوكاالت املركزية اليت تكفل توفري املـوارد               - ٥١
البشرية الالزمة للعلم والتكنولوجيا واالبتكار، أن تشارك يف توعية اجلمهور مـن أجـل              

وتقدم هذه اجملالس، يف كثري من األحيان، منحاً . االت العلم واهلندسةجذب الطالب إىل جم
داخلية على مستوى الدراسات العليـا يف جمـاالت العلـوم والتكنولوجيـا واهلندسـة               

وميكن توجيه هذه املنح حنو جماالت البحث االستراتيجية اليت ُتعـد مهمـة             . والرياضيات
 وينبغي جملالس البحث أيضاً أن تتعاون على حنو         .للصناعات الوطنية أو التنمية االجتماعية    

وثيق مع سلطات التعليم الوطنية من أجل توسيع نطاق القدرات التعليمية، ال سيما يف جمال 
  . التعليم اجلامعي والتدريب املهين

وحققت برامج إيفاد الطالب إىل اخلارج للحصول على تدريب متقدم هبدف بنـاء               -٥٢
غري أن هذه الربامج تواجه التحدي املتمثـل      .  إجيابية يف عدد من البلدان     القدرات احمللية نتائج  

يف هجرة ذوي الكفاءة، وهي مشكلة ميكن التصدي هلا عن طريق االشـتراطات القانونيـة               

__________ 

 http://www.oecd.org/innovation/inno/frascatimanualproposedstandardانظر  )٤٠(

practiceforsurveysonresearchandexperimentaldevelopment6thedition.htm, accessed 27 February, 2014. 
)٤١( BA Lundvall, 1988, Innovation as an interactive process: From user-producern interactions to 

national systems of innovation. In: Technical Change and Economic Theory, G Dosi et al., eds. 
(London, Pinter) and RR Nelson, 1993, National Innovation Systems: A Comparative Analysis 

(New York, Oxford University Press). 
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ومتس احلاجة إىل هذه احلوافز يف أقل البلدان منواً، على النحـو الـذي تبينـه             . لقبول املنحة 
  . )٤٢(ي الكفاءة من أفريقيااإلحصاءات املتعلقة هبجرة ذو

وتشري سجالت جمالس البحث، اليت ختص العلماء واملهندسني احلاصلني على مـنح              -٥٣
. تنافسية لدعم البحوث املدفوعة بالفضول، إىل حتقق نتائج جيدة يف العديـد مـن البلـدان       

فـاظ  فقط لبناء قاعدة تنافسية من املوارد البـشرية واحل        ليس  فيمكن أن تستخدم هذه املنح      
عليها، وإمنا أيضاً لتشجيع املشاريع التعاونية اليت تعزز االبتكار القائم على تلبية االحتياجات             

وكان جمللس البحـث العلمـي يف       . احمللية، وهي مشاريع ميكن أن تكون شرطاً لربامج املنح        
 على  جامعة اجلمهورية يف أوروغواي، مثالً، السبق يف وضع برامج تربط الباحثني يف اجلامعة            

  . )٤٣( اليت تواجهها هذه اجملتمعاتحنو فعال باجملتمعات احمللية من أجل حل املشاكل
وجتد جمالس البحث، أو شركاؤها يف احلكومة، يف بعض األحيان، مـوارد لـدعم                -٥٤

. مراكز البحث األكرب حجماً املوجهة حنو الصناعات ذات الصلة باألولويات احمللية للبلـدان            
كز البحث تربط الوظائف التعليمية بوظائف البحث والتوعية، متثـل هـذه   ونظراً إىل أن مرا   

وقد تـشمل التوعيـة     . املراكز فرصاً لتوجيه الثقافة العلمية حنو األهداف الشاملة واملستدامة        
وقد تكون االستدامة موضوعاً مطلوباً لكـل       . االبتكار احمللي ودعم تنمية املشاريع الصغرية     

  .  صميم أي جمهود حبثي كبريمركز، وميكن إدراجها يف

   النهوض باملعارف األساسية واالستراتيجية -سياسات البحث   -٢  
  : يتنافس عدد من التأثريات على جذب االنتباه يف الربامج البحثية للبلدان النامية  -٥٥

يدعو برنامج القدرة التنافسية إىل توجيه البحوث حنو تلبية احتياجات الصناعة،             )أ(  
إىل صـغار    ه االهتمام إىل احتياجات الشركات الكربى ذات التوجه التـصديري ال          وبذلك يوج 

  املزارعني، كما هو احلال مثالً يف البحوث املتعلقة باملوز يف جامايكا أو بالنب يف كوستاريكا؛
حيث برنامج املكانة الدولية الباحثني على نشر حبوثهم يف اجملالت الدولية،             )ب(  

بقاء يف بيئة دولية، مما حيقق نتيجة ضمنية تتمثل يف وضع املواضـيع             وحيث الشركات على ال   
وُيعد قطاع األدويـة يف     . اليت حتظى باالهتمام خارج البلد يف بؤرة اهتمام الصناعة والعلوم         

ويؤدي هذا التوجيـه إىل إمالـة البحـوث         . العديد من البلدان النامية مثاالً جيداً على ذلك       
  يا املهمة وطنياً أو حملياً؛واالبتكار بعيداً عن القضا

تويل خطة التنمية أولوية لقاعدة املعارف اليت تتصدى للمسائل اليت تعـوق              )ج(  
  .سيما جماالت االحتياجات األساسية كالصحة والغذاء والطاقة واملياه التنمية، ال

__________ 

 http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20131011121316706 andانظر  )٤٢(

http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/Pages/ArticleDetails.aspx?PublicationID=704, 

accessed 27 February 2014. 
)٤٣( S Alzugaray, L Mederos and J Sutz, forthcoming, Building bridges: Social inclusion problems as 

research and innovation issues, Review of Policy Research. 
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ويستلزم إدماج الشواغل اإلمنائية واألولويات احمللية يف بـرامج االبتكـار تعزيـز               -٥٦
مؤسسات القطاع العام يف البلدان النامية، إذ متثل هذه املؤسسات، يف كثري مـن األحيـان،          

وعادةً مـا توجـد لـدى بلـدان         . الدعامة األساسية ال للبحث فقط، وإمنا أيضاً لالبتكار       
أو أي  " جملس البحث العلمي والصناعي   "الكومنولث الربيطانية مؤسسات حبث عامة تسمى       

وال خيفى أن العميل األساسي التقليدي هلذا اجملال، كما تدل أمساء هذه       . تسمية أخرى مغايرة  
اليت ليست هيئات   " الدوائر األكادميية "وتتبع بلدان نامية أخرى منوذج      . اجملالس، هو الصناعة  

  . فية وإمنا جمموعة من مؤسسات البحث العامةيشرت
 العام، ولكنها حباجة إىل     وتوجد لدى أغلبية البلدان النامية مؤسسات تابعة للقطاع         -٥٧

دعم قدراهتا لكي تتحمل املسؤولية املباشرة عن حتقيق األهداف العامة وتكون مواقع حمتملة              
ولذلك، فإن البحوث املتعلقة خبطة التنمية ملا بعـد         . لتنفيذ برامج البحث الشاملة واملستدامة    

يلية ملؤسسات البحـث     ميكن إدماجها يف اخلطط االستراتيجية واالجتاهات التشغ       ٢٠١٥عام  
وبذلك من املمكن أن تصبح اهليئات املتخصصة، مثل معهد تكنولوجيا . العامة يف املقام األول   

  . املياه يف املكسيك، أكثر شيوعاً

   حتفيز تطوير منتجات وعمليات جديدة-سياسات االبتكار   -٣  
كرية، وبرامج نقـل    ُتصمم معظم سياسات االبتكار التقليدية، مثل قوانني امللكية الف          -٥٨

التكنولوجيا، واحلوافز الضريبية للبحث والتطوير، من منظور التعريف الـضيق لالبتكـار،            
ُيهمل الفوائد اجملتمعية الواسعة النطاق لألفكار واألعمال التجارية اجلديدة، فـضالً عـن              مما

ة يتطلـب  غري أن الطريق املؤدي إىل التنمية الـشاملة واملـستدام  . توفري فرص عمل للجميع 
جمموعة خمتلفة من سياسات االبتكار، منها اإلرشاد وتطوير التكنولوجيا العامة، باإلضافة إىل            

  . احلوافز والدعم املقدمني لتنظيم املشاريع
وُيعرف أيضاً االبتكار الذي يهدف إىل الوصول إىل أسواق البلدان املنخفضة الدخل              -٥٩

ى املتعددة اجلنسيات فرصة ساحنة خلدمة ذلـك        وُتتاح للشركات الكرب  ". قاعدة اهلرم "باسم  
السوق إذا توافرت لديها القدرة االبتكارية الكافية على إعادة تغليف وتعبئة منتجاهتا أو إعادة          

  .ومن املؤسف أن األمثلة على هذه النجاحات قليلة. )٤٤(تصميمها بصورة مناسبة
ولوجيا املصممة مـن القمـة إىل       وعندما ترتبط اهليئات املعنية باالبتكار بنظم التكن        -٦٠

غري أنـه عنـدما     . القاعدة، مثل املرافق العامة، رمبا يتعذر تقييم املعرفة الصادرة من القاعدة          
يكون صغار املبتكرين جزءاً من الشبكات احمللية اخلاصة هبذه النظم، قد حيدث التعلم األفقي              

ن هذا النموذج يف القطـاع غـري        وقد أُبلغ ع  . بسرعة حبيث يندر أن مينح االبتكار أية ميزة       
الرمسي يف ترتانيا، وهو جمال من جماالت االقتصاد غري الرمسي يأيت مبئات مـن امليكـانيكيني                

__________ 

)٤٤( CK Prahalad, 2006, The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through 
Profits (Upper Saddle River, New Jersey, Pearson Education, Inc.). 
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واحلرفيني إىل نفس جماالت السوق، حيث سرعان ما يتبىن آخرون تصميماً جديـداً يبدعـه    
  . )٤٥(منظم مشاريع غري رمسي، ويصبحون منافسني

ريع التجارية الصغرية واملشاريع التجارية للمجتمعات احمللية من        وميكن مساعدة املشا    -٦١
خالل اخلدمات اإلرشادية التقليدية اليت ميكنها أن تقدم املشورة التجاريـة والتقنيـة علـى               

وينبغي أيضاً أن تتضمن استراتيجيات االبتكار الوطنية رواداً أقوياء وبـرامج قويـة             . السواء
 أي مشاريع جتارية ناجحة تغري اهلياكل االجتماعية يف اجتاهات          لتنظيم املشاريع االجتماعية،  

، وهي منظمة هندية غري حكومية      )٤٦(ومن أمثلة ذلك، منظمة سالبة للصرف الصحي      . إجيابية
وقد جنحت هذه املنظمة، من خالل تصميماهتا املبتكرة        . مهمتها مكافحة التمييز االجتماعي   

يف إضفاء الكرامة على وظائف آالف األشـخاص،        للمراحيض وأشكاهلا املبتكرة للتسويق،     
  . فضالً عن توفري دورات مياه نظيفة لعشرات اآلالف من األسر

   وضع القواعد األساسية للتكنولوجيات اجلديدة-السياسات التنظيمية   -٤  
ال يتألف النمو الشامل، من خالل العلم والتكنولوجيا واالبتكار، من التنظيم القائم              -٦٢

م فحسب، وإمنا أيضاً من مستويات عالية من التعقد واالسـتثمارات الكـبرية يف              على العل 
. الوقت، ولوائح تدمج توفري فرص العمل واألهداف العامة األخرى يف عملية تعزيز الصناعة            

وتتميز بعض القطاعات التكنولوجية بالقدرة على توفري فرص العمل أكثر من غريها، وينبغي             
ر اختيار مزيج من القطاعات اليت ميكنها أن توفر فرص عمل كثرية            لواضعي سياسات االبتكا  

  . للعاملني ذوي املهارات املتوسطة واملهارات املنخفضة واملهارات العالية
وينبغي إدماج قيم االستدامة يف جوانب احلياة اليومية، مثل نظم املواصالت العامـة               -٦٣

 وكل هذه أمثلة -لة القابلة إلعادة االستخدام اجليدة، والسيارات الصغرية، وأكياس تعبئة البقا
 التقنية اليت جتسد قيم أي جمتمـع مـن حيـث التكنولوجيـات              -جيدة للنظم االجتماعية    

غري أن املسائل اليت تدور حوهلا املناقشات يف اتفاقات         . واملمارسات االجتماعية على السواء   
فالتوقعات التنظيمية اليت تقوم عليها     . )٤٧(تغري املناخ تبني اختالفات جذرية يف وجهات النظر       

كما .  التقنية، من وجهة نظر البلدان النامية، تشكل فيما يبدو هتديداً  -هذه النظم االجتماعية    
وباملثل، قد ُينظر إىل احلظر املفروض على       . يبدو ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة عائقاً للنمو      

وتؤدي اللـوائح   . عتباره حيافظ على محاية التجارة    األغذية املعدلة وراثياً، يف أحيان كثرية، با      
التنظيمية إىل زيادة التكاليف، ومن مث األسعار، وتؤثر يف القدرة التنافسية للمنتجات اآلتية من    

  . العامل النامي

__________ 

)٤٥( S Daniels, 2010, Making Do: Innovation in Kenya’s Informal Economy (Analogue Digital). 
 .http://sulabhinternational.org/, accessed 27 February 2014انظر  )٤٦(
 ,/http://thediplomat.com/2013/11/the-us-and-china-play-chicken-over-climate-changeانظر  )٤٧(

accessed 27 February 2014. 
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وينبغي حل مثل هذه املعضالت من منظور تعزيز فرص ختفيض الفقر وحتقيق التنمية               -٦٤
ويدعو ذلك إىل وضع حلول مستدامة هـي يف         . دامة هذه الفرص  يف البلدان النامية، مع است    

 التقنيـة   -ذاهتا ابتكارات يف أحيان كثرية؛ وهي ابتكارات ال تناسب الـنظم االجتماعيـة              
فنظم توريد الطاقة، مثالً، ميكنها أن حتافظ على البيئة وأن تستفيد مـن املهـارات               . القائمة

ربائية بطريقة أسرع وأمشل باملقارنة مـع مـشاريع         واملعارف احمللية، وأن توزع الطاقة الكه     
  . ومن مث، فإن هذه النظم شاملة ومستدامة. )٤٨(السدود الكبرية

  الشركاء يف اجلهود   -باء  
جهودها إىل جهود األطراف الفاعلة الرئيسية املعنية       متعددة  تضم مؤسسات شريكة      -٦٥

لوطنية، من أجل حتقيـق التنميـة       بسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار، يف احلكومات ا      
، وذلك بتحديد أوجه التعاون اليت حتقق منفعة        ٢٠١٥الشاملة واملستدامة يف فترة ما بعد عام        

للطرفني، وتبين قدرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار، وتربط سياسات العلم والتكنولوجيـا           
طراف الفاعلـة املـذكورة يف      وينبغي أن تتعاون اللجنة مع األ     . واالبتكار باألهداف اإلمنائية  

الفقرات التالية من أجل ضمان املعاجلة املتوازنة للعلم والتكنولوجيا واالبتكار يف خطة التنمية             
  . ٢٠١٥ملا بعد عام 

  املؤسسات العامة  -١  
تشمل هيئات القطاع العام ذات الصلة يف البلدان النامية كيانات خترج عن النطـاق      -٦٦

ولوجيا واالبتكار، مثل وزارات الصحة والبيئة وجمموعة متنوعـة مـن         التقليدي للعلم والتكن  
ومبا أن العنصر البشري هو حمور قدرات العلم والتكنولوجيا واالبتكـار،           . اهليئات التنظيمية 

غىن عن الشراكات بني املؤسسات املعنية بسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار وبـني             فال
  .  ذلك السلطات التعليمية املسؤولة عن التعليم العايلهذه املؤسسات األخرى، مبا يف

  األطراف الفاعلة دون الوطنية وفوق الوطنية املعنية بالسياسات  -٢  
، ستعتمد التنمية بصورة أكرب على األطراف الفاعلة دون         ٢٠١٥يف فترة ما بعد عام        -٦٧

و اإلدارات، أكثـر مـن      الوطنية املعنية بالسياسات، مثل املدن أو البلديات أو الواليـات أ          
وسوف تؤدي هذه األطراف دوراً مهماً يف الربط املباشـر بـني            . األطراف الفاعلة الوطنية  

السياسات احمللية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار، والتنمية االقتصادية، ويف جذب شـركات           
سـائل  جديدة إىل اجملال وتعزيز الشركات الصغرية، وتوفري فرص عمل، وتوزيع املـوارد وو          

  . الراحة االجتماعية

__________ 

 .http://unctad.org/en/docs/tir2011_en.pdf, accessed 27 February 2014انظر  )٤٨(
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ويف بعض البلدان، ستحظى املنظمات اإلقليمية اليت حتدد املصاحل اجلماعية أو ُتنشئ              -٦٨
فقـد  . ٢٠١٥قدرات مشتركة على الصعيد اإلقليمي، مبزيد من األمهية يف فترة ما بعد عام              

 أفريقيا، وهي هيئة    تعاونت البلدان األفريقية، مثالً، من خالل الشراكة اجلديدة من أجل تنمية          
كمـا  . تقنية تابعة لالحتاد األفريقي، على وضع استراتيجية للعلم والتكنولوجيا واالبتكـار          

أقامت أمريكا الالتينية بعض املؤسسات اإلقليمية القوية املعنية بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار،           
واالبتكار، الـيت أُنـشئت يف   منها شبكة أمريكا الالتينية املعنية مبؤشرات العلم والتكنولوجيا  

، وهي الشبكة اليت مجعت معاً اهليئات الوطنية املعنيـة بـالعلم والتكنولوجيـا              ١٩٩٤ عام
واالبتكار يف إطار حلقات العمل واملؤمترات املتعلقة ببناء القدرات، ووضعت جمموعة بيانات            

  . )٤٩(ارةمشتركة تقارن بني مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف بلدان الق

  الشراكات الدولية من أجل التنمية  -٣  

  الوكاالت اإلمنائية الوطنية واملنظمات الدولية غري احلكومية    
سيما يف   قد تقيم اهليئات الوطنية املعنية بسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار، ال           -٦٩

اشئة شىت، ومع منظمات أقل البلدان منواً، شراكات مع الوكاالت اإلمنائية يف بلدان متقدمة ون
وسيكون تعريف األهداف والغايات املتعلقـة بـالعلم والتكنولوجيـا          . غري حكومية دولية  

  . عامالً أساسياً لنجاح هذه الشراكات٢٠١٥واالبتكار يف خطة التنمية ملا بعد عام 

  الوكاالت الدولية، واملصارف اإلمنائية املتعددة األطراف    
ة واملصارف اإلمنائية املتعددة األطـراف أن تـؤدي دوراً يف           ينبغي للوكاالت الدولي    -٧٠

وبشكل عام، جتـاوزت    . توجيه العلم والتكنولوجيا واالبتكار حنو التنمية الشاملة واملستدامة       
هذه الوكاالت واملصارف التركيز على النمو وحده وبدأت إيالء اهتمام للتوزيع، غـري أن              

وتوجد مقاييس  . تكار يقتصر حالياً على تنظيم املشاريع     التركيز على العلم والتكنولوجيا واالب    
مفيدة يف إطار األمم املتحدة، على النحو املشار إليه يف التقرير السنوي لألمم املتحدة بـشأن         
األهداف اإلمنائية لأللفية ويف تقرير فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيـذ األهـداف               

ويصدر البنك الدويل تقريراً عن مؤشرات التنمية يف        . أخرى، ويف مصادر    )٥٠(اإلمنائية لأللفية 
استناداً إىل املصادر الدولية الرمسية املعترف هبا، وُيعترب هذا التقرير مكمِّالً ألعمـال              )٥١(العامل

وحيلل التقرير املقاييس فيما يتعلق بكل هدف مـن األهـداف           . األمم املتحدة يف هذا اجملال    
ية، مما يوسع نطاق التدخل، مبا يف ذلك يف اجملاالت احملتملة اليت ميكن أن              اإلمنائية الثمانية لأللف  

  . حتقق فيها سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار تأثرياً
__________ 

 .http://www.ricyt.org/homeenglish, accessed 27 February 2014انظر  )٤٩(
 .http://www.un.org/millenniumgoals/reports.shtml, accessed 27 February 2014انظر  )٥٠(
 .http://databank.worldbank.org/data/download/WDI-2013-ebook.pdf, accessed 27 February 2014انظر  ) ٥١(
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  النتائج واالقتراحات  -رابعاً  
 يف منظومة ركزت اللجنة، بوصفها حامل شعلة مسائل العلم والتكنولوجيا واالبتكار  -٧١

العلم والتكنولوجيا واالبتكـار وبـني      ض أوجه التداخل الرئيسية بني      األمم املتحدة، على بع   
وقد سعت هذه الورقة إىل إجياز مداوالت اللجنة وعرض دورها، مـع استـشراف              . التنمية

  . املستقبل يف الوقت نفسه

  النتائج  -ألف  
  : أهم نتائج التقريرفيما يلي بعض   -٧٢

، بوصـفه   ولوجيـا واالبتكـار   العلم والتكن ينبغي أن ُيحدد بوضوح دور        )أ(  
، لكـي يـسهم العلـم والتكنولوجيـا     ٢٠١٥موضوعاً شامالً يف خطة التنمية ملا بعد عام     

  واالبتكار يف حتقيق التنمية املستدامة والشاملة؛ 
ينبغي وضع ُنُهج جديدة تدمج سياسة العلم والتكنولوجيـا واالبتكـار،             )ب(  

 يف اخلطط اإلمنائية الوطنية، وإيالء هـذه الـسياسة     بوصفها مكوناً أساسياً للتنمية املستدامة،    
  أولوية سعياً إىل بلوغ هذه الغاية؛ 

جيب على وزارات أخرى، مثل وزاريت الصحة والبيئة، أن تبادر، باالشتراك             )ج(  
مع اهليئات املعنية بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار، إىل إدماج قضية االسـتدامة يف جـداول              

  لبلدان النامية، وأن تشارك يف هذه اجلهود جمموعة من اهليئات التنظيمية؛األعمال الوطنية ل
ومن األمهية البالغة، يف سياق البلدان النامية، أن تتعاون اهليئات الرائـدة يف             )د(  

العلم والتكنولوجيا واالبتكار مع اهليئات القطاعيـة الرائـدة علـى بنـاء القـدرات               جمال  
  . إىل عملية التنميةاالستراتيجية وتقدمي أقصى دعم

  االقتراحات  -باء  
  :ُتشجع اللجنة على اختاذ اخلطوات التالية  -٧٣

املساعدة يف حتديد الدور املهم للعلم والتكنولوجيا واالبتكار يف خطة التنمية       )أ(  
، وذلك بأن تكون حمفالً الستكـشاف آفـاق املـستقبل وللتخطـيط             ٢٠١٥ملا بعد عام    

ئل االستفادة من العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف التـصدي         االستراتيجي بشأن طرق ووسا   
  للتحديات املستقبلية؛ 

حمفالً يتبادل فيه املمارسون واخلرباء أفضل املمارسات فيما يتعلق         أن تكون     )ب(  
باالستفادة من العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة، واملساعدة           

  دروس وحتسني املمارسات؛يف استخالص ال
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تعزيز االتصال والتعاون فيما بني البلدان بشأن العلم والتكنولوجيا واالبتكار   )ج(  
والتنمية املستدامة؛ ويف هذا اجملال، عادةً ما يكون واضـعو الـسياسات املتعلقـة بـالعلم                

كيفية والتكنولوجيا واالبتكار شركاء لوكاالت حكومية أخرى، ولذلك ميكن التركيز على           
  العمل معاً على حتقيق أهداف االستدامة؛ 

ـ    ٢٠١٥اإلسهام بفعالية يف مناقشات مـا بعـد عـام             )د(   العلم  املتعلقـة ب
والتكنولوجيا واالبتكار وأكفأ الطرق لتصميم سياسات البحث واالبتكار من أجل ختفـيض            

  . معدل الفقر
  : يف االقتراحات التاليةالبلدان النامية مدعوة للنظر سيما  والدول األعضاء، ال  -٧٤

تعزيز القدرات احمللية على االبتكار من أجل تلبية االحتياجات األساسـية،             )أ(  
  : واجلمع بني املعرفة احمللية والعلمية من أجل حل املشاكل احمللية، عن طريق ما يلي

التعاون بني الربامج احمللية والوطنية من أجل هتيئة األوضاع املؤاتية            -١  
  ر احمللي؛لالبتكا

وضع برامج قوية وطويلة األجل للتعاون بني مؤسسات املعرفـة            -٢  
  واجملتمعات املهمشة من أجل اجلمع بني املعرفة احمللية والعلمية حلل املشاكل احمللية؛

تقوية أواصر التعاون بني املؤسسات التعليمية من أجـل زيـادة             -٣  
  .ل الرياضيات والعلومااللتحاق هبا، وتنمية املهارات األساسية يف جما

تشجيع تنظيم املشاريع احمللية، والقضاء على أي عقبات تعـوق عملـها،              )ب(  
  :وذلك بالنظر فيما يلي

تشجيع االبتكار على مستوى القاعدة الشعبية، وتيسري تـسويق           -١  
   احمللية؛تاالختراعات الواعدة الصادرة من اجملتمعا

كينهم من مواصلة تعلـيمهم يف      االستثمار يف الطالب املوهوبني لتم      -٢  
جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات على مـستوى التعلـيم اجلـامعي       
  والدراسات العليا، داخل البلد وخارجه، وتوفري ظروف جاذبة هلم للعودة من اخلارج؛ 

تشجيع االبتكار احمللي قدر اإلمكان بدالً مـن االعتمـاد علـى              -٣  
  .طاعات االقتصادالواردات يف مجيع ق

تعزيز الروابط بني العلم والتكنولوجيا واالبتكار وبني التنمية املستدامة مـن        )ج(  
  : خالل ما يلي

  العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف التخطيط اإلمنائي الوطين؛ إدماج   -١  
تشجيع االستدامة كقيمة عامة يف التخطيط العـام واإلجـراءات            -٢  

  .  الصناعة فيما بني الشركات الكبرية والصغريةالعامة، مبا يف ذلك يف


