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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

  يوم االبتكار والتكنولوجيا    

  حدث خاص لألونكتاد الثالث عشر    
  ٢٠١٢ل أبري/ نيسان٢٤ُعقد يف مركز قطر الوطين للمؤمترات، يف الدوحة، يف 

  موجز أعدته أمانة األونكتاد    

  مقدمة    
يوم االبتكار والتكنولوجيا هو حمفل مفتوح لرواد التكنولوجيا ومنظمي املـشاريع              -١

ورامسي السياسات واخلرباء يهدف إىل تيسري احلوار والعمل بشأن قضايا أساسـية متـصلة              
بني األونكتاد ومؤسـسة قطـر      وهو أيضاً مبادرة مشتركة     . باالبتكار والتكنولوجيا والتنمية  

ويسعى لتحقيـق اهلـدفني     . ترمـي إىل إطـالق قدرات اإلنسان وتعزيز التنمية املستدامة       
  :احملددين التاليني

تسليط الضوء على أمهية التكنولوجيا واالبتكار يف حتقيق منـو اقتـصادي              )أ(  
  أسرع وتعزيز التنمية البشرية املستدامة؛

ات لزيادة فعالية العلم والتكنولوجيا واالبتكـار       حبث سبل حتسني السياس     )ب(  
  .كمحِّرك للتنمية
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ويعتـرف  . وال سبيل لتحقيق التنمية املستدامة بدون العلم والتكنولوجيا واالبتكار          -٢
رامسو السياسات اعترافاً متزايداً بأن العلم والتكنولوجيا واالبتكار أداة قوية ميكن استخدامها            

غري أن االبتكار ال حيدث تلقائياً مبجـرد        . ق األهداف اإلمنائية لأللفية   لزيادة اإلنتاجية وحتقي  
  .االعتراف بأمهيته

وتتخذ حتديات االبتكار أشكاالً خمتلفة يف شىت أحناء العامل، ولكن حىت عندما يتمكن   -٣
بعض الناس واملشاريع يف االقتصادات النامية من حتقيق طفرات ابتكارية، فإن سبيلهم حنـو              

  . حتقق عائداً أفضل وقيمة مضافة أعلى كثرياً ما تعترضه املعوقاتأنشطة 
ويتطلب تغيري هذه األمناط إرادة سياسية ومشاركة نشطة من جانـب احلكومـة                -٤

كما أن وضع استراتيجيات فعالة للعلم والتكنولوجيـا        . واألوساط األكادميية وعامل األعمال   
  . ار يف البلدان الناميةواالبتكار يستلزم فهماً أفضل لعملية االبتك

  املداوالت    
واحة العلوم والتكنولوجيا   لافتتح االجتماع األمني العام لألونكتاد والرئيس التنفيذي          -٥

وتوىل ديفيد . يف قطر، وأعقبت االفتتاح كلمة رئيسية أدلت هبا رئيسة مجهورية فنلندا السابقة    
واستضافت اجللـسة   .  إىل ثالث جلسات   فوستر، بقناة اجلزيرة، إدارة بقية اليوم الذي انقسم       

الربوفيسور سوميترا دوتا من معهد إنسيد؛ وهرمس تشان،        : األوىل املتحدثني التالية أمساؤهم   
الشريك املؤسس لشركة مدمريا ورئيسها ومديرها العام؛ وخالد املهندي، الشريك املؤسـس      

ا فيتارانا، وزيـرة الـشؤون      أما املتحدثون الذين استضافتهم اجللسة الثانية فهم تيس       . لساغو
النكا، وخوسيه أوركيزو ماجيا، وزير اإلنتاج يف بريو؛ وديفيـد مـويري،    العلمية يف سري 

وضـم الـضيوف   . األستاذ يف جامعة كاليفورنيا يف بريكلي، بالواليات املتحدة األمريكيـة     
تـصاالت  املتحدثون أمام اجللسة الثالثة حصة اجلابر، األمني العـام للمجلـس األعلـى لال          

وتكنولوجيا املعلومات بقطر؛ وإيريك هرمسان، الشريك املؤسس لـشركة أوشاهيــدي؛           
ومنجي مرزوق وزير تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تونس؛ وفادي ناصر، مدير اخلدمة            

  .والتحالفات االستراتيجية بشركة ميزة يف قطر
 الدروس من جتارب أولئك ويف أثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك، استخلص املشاركون  -٦

الذين أدت ابتكاراهتم إىل تغيري نظرة الناس إىل العامل، وحبثوا اخليارات الـسياساتية املتاحـة               
وأُشري إىل أمهية توجيه اهتمام     . للبلدان النامية لتحقيق أقصى فوائد ممكنة من هذه االبتكارات        

منائية امللحة الـيت يواجههـا      كاف إىل العلم والتكنولوجيا واالبتكار للتصدي للتحديات اإل       
ويسري ذلك على القضايا املتعلقة بتغري املناخ، واألمن الغذائي، وسد فجوات املعرفة            . العامل

ولذا فمن الـضروري إعـالء مكانـة التكنولوجيـا       . والتكنولوجيا، من بني عوامل أخرى    
  .واالبتكار يف برنامج التنمية العاملي
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سة األوىل متطلبات تعزيـز االبتكـار يف خمتلـف          ويف ضوء ما تقدم، ناقشت اجلل       -٧
وقال متحدثون إن اخلصائص العامة املشتركة بني عدد كـبري مـن            . السياقات والصناعات 

  .املبتكرين الناجحني تشمل الطموح والفضول والشغف واإلبداع والتعلم املستمر واملثابرة
انية تعزيز االبتكار يتوقف    فإمك. يف فراغ ال حيدث    االبتكار    أن يف الوقت ذاته  ذُكر  و  -٨

وتتمثل العناصر األساسـية    . الذي يشكل املبدعون عنصراً فيه    البيئي  مداها أيضاً على النظام     
البتكار يف املوارد البشرية ذات املهارات املالئمة وإمكانية الوصول إىل األسواق ورأس            بيئة ا ل

  .املال، وخباصة عند اقتراهنا باملعرفة
ففي اهلنـد   . اذج الدور احمللي مفيدة أيضاً يف تغيري نظرة الشباب        كن أن تكون من   ميو  -٩

تنظيم املشاريع وإنـشاء    إىل دخول جمال    على سبيل املثال، زاد عدد الشباب الذين يطمحون         
  .شركاهتم اخلاصة باملقارنة مع ما كان عليه احلال منذ عقد مضى

ميـىن  بـدايات املـشاريع     عدد كبري من    ف. خلق ثقافة قبول الفشل   ينبغي   هوذُكر أن   -١٠
بـدالً  التقليدي  وينبغي أن حتث النظم التعليمية وتشجع على التفكري خارج اإلطار           . بالفشل

  .من خنق اإلبداع
وميكن أن تلعب احلكومات دوراً هاماً يف تعزيز االبتكار، على حنو مـا يتجلـى يف       -١١

االبتكار واملبادرة احلديثـة    ل  جمامنوذج مجهورية كوريا يف دعم العناصر الفاعلة األساسية يف          
. اليت قام هبا عمدة مدينة نيويورك لبدء مناقصة تنافسية لبناء جامعة للتكنولوجيـا املتقدمـة              

وأشار بعض اخلرباء إىل أن العناصر احلامسة األمهية يف استراتيجية اللحاق بالركب ألي بلـد               
 اجملاالت الوثيقـة الـصلة      ينبغي أن تشمل زيادة اإلنفاق على البحث والتطوير، وخباصة يف         

باهليكل الصناعي احلايل مثل الزراعة؛ والروابط القوية فيما بني العناصر الفاعلة يف إطار نظام              
 وبينها وبني بقية العامل؛ والسياسات الفعالة لتعزيز اعتماد التكنولوجيا؛ واالسـتثمار يف             بيئي

  .تنمية رأس املال البشري
ري من البلدان بيئة متزايدة اجلاذبية لالبتكار، نتيجة للنمـو          ويف أفريقيا، يوفر عدد كب      -١٢

عن طريـق تكنولوجيـا     القدرة على االتصال      نياالقتصادي وهنوض الطبقة املتوسطة وحتس    
واملزرعة واجلامعة  يف الشارع -االبتكار حيدث حالياً يف كل مكان       ف. املعلومات واالتصاالت 

بيئة ابتكـار    تويف كينيا، نشأ  . واملخترب واحملضن والشركة الصغرية والكبرية على حد سواء       
ومركز االبتكار يف نريويب، على سبيل      . حول إرسال اهلاتف احملمول وتطبيقاته    جديدة كاملة   

وتوضـح هـذه   . ٢٠١٠ شركة جديدة منذ عام ٤٥ عضو وشهد ميالد     ٧ ٠٠٠املثال، به   
  .بتكاريالالة أمهية وجود حيز للمساعدة يف حتقيق النشاط ااحل
النكا حتديات السياسة العامة اليت تواجهها احلكومـات         وتوضح جتربة بريو وسري     -١٣

 تعزيز التعليم يف جمال العلوم الطبيعية،       الرئيسيةوتشمل التحديات   . الساعية لتشجيع االبتكار  
كثر اعتماداً على املعرفة وزيادة اإلنتاجية يف املـشاريع         وتنويع االقتصاد يف اجتاه األنشطة األ     
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ويف هذا السياق، تشمل النهج الرئيسية زيادة االهتمام بالعلم والتكنولوجيـا       . األصغر حجماً 
  .واالبتكار، ومتويل البحث والتطوير، والتعليم وتيسري األعمال التجارية

 التخرج، وخباصة   يلعمل حلديث وينبغي أيضاً أن تدرك احلكومات أمهية خلق فرص ا          -١٤
لبنية التحتيـة للعلـم   املتمثلة يف اومثة حاجة إىل كسر احللقة املفرغة . لتاليف هجرة الكفاءات  

والتكنولوجيا واالبتكار اليت مل تعد صاحلة وضعف ناتج االستثمار يف البحث والتطوير، وعدم 
يـة للعلـم والتكنولوجيـا      وضوح فوائد البحث والتطوير وضعف االستثمار يف البنية التحت        

وهذا يوضح األمهية االستراتيجية للسياسات احلكومية النشطة يف جمـال العلـم            . واالبتكار
  .والتكنولوجيا واالبتكار

وأظهرت املناقشة كيفية تأثري التغيريات اليت حدثت مؤخراً يف مـشهد تكنولوجيـا               -١٥
وقال اخلـرباء مـن     . كرة األرضية املعلومات واالتصاالت يف االبتكار والتنمية يف جنوب ال       

ن االنتشار السريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتزايدة القوة        إاملنطقة العربية وأفريقيا    
  . يف الوقت نفسهن هذه التكنولوجيا تؤدي دوراً حفازاً ومساعداًإيغري وجه االبتكار و

جيا املعلومات واالتصاالت    قطاع تكنولو  ونمي - وخباصة قطر    -ويف املنطقة العربية      -١٦
وخيلق هذا االجتاه   .  والوسائط الرقمية  مولمنواً سريعاً، وحتديداً يف النطاق العريض للهاتف احمل       

كثرياً من الفرص التجارية اجلديدة، وعلى سبيل املثال، فيما يتعلق باحملتوى الرقمي املتكيـف              
 علـى   لتكنولوجيا الرقميـة  ا وذُِكرت ثورة تونس كمثال يوضح قدرة     . مع األسواق العربية  

وقد أتاحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حيزاً أكرب لالبتكار يف ذلـك البلـد             . التغيري
  .حيث تلعب وسائط اإلعالم دوراً أساسياً يف العملية

ولـذا  . وذُكر يف الوقت ذاته أن عدداً كبرياً من الناس ليس موصوالً بعد باإلنترنت              -١٧
ليس فقط على أحدث التكنولوجيات وأكثرها تطوراً، بل أيـضاً علـى            فمن املهم التركيز    

 وينبغـي يف هـذا      .ضمان االتصال األساسي ألولئك الذين مل يستفيدوا بعد من االتصاالت         
فهو أمر ضروري لتحقيق تنمية أكثر مشوالً باالستناد . السياق عدم إمهال احلصول على الطاقة    

ـ       وينبغي سد الفج  . إىل اقتصاد املعرفة   ع واملنـاطق   ـوات السائدة بني خمتلف شـرائح اجملتم
  .اجلغرافية واألجيال

العامل النامي كثرية من ويف أحناء . وينبغي توجيه اهتمام خاص أيضاً إىل جيل الشباب       -١٨
وتشري التقديرات إىل أن املنطقة العربيـة       . توجد حاجة ماسة إىل خلق مزيد من فرص العمل        

ويف بعـض   . يون فرصة عمل جديدة يف السنوات القادمـة        مل ٧٥وحدها ستحتاج إىل حنو     
. االستقصاءات، أوضح الشباب أهنم يودون أن حتقق بلداهنم الكفاءة يف جمال التكنولوجيـا            

باملقارنة مع األجيال الـسابقة     بصورة عامة   التكنولوجيا  دراية ب وشباب املنطقة العربية أكثر     
أسلوب تفاعلـهم ونظـرهتم إىل   ث تغيرياً يف  حيدواعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     

ذ تطورات التكنولوجيـا    ـى أخ ـولذا فمن املهم حتسني قدرة النظم التعليمية عل       . املستقبل
  .بعني االعتبار
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وفيما يتعلق بالتنظيم احلكومي، شدد بعض اخلرباء على أمهية تشجيع املنافسة بـني               -١٩
وحذروا من اإلفراط يف وضع الضوابط      . مقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    

وذُكر يف الوقت ذاته أن من املهم،       . التنظيمية، نظراً ملا قد يؤدي إليه ذلك من خنق االبتكار         
يف أعقاب الربيع العريب، بناء الثقة بني مستخدمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وهتدئة            

  .ومراقبتهوجيا هذه التكنولاملخاوف من قيام احلكومة برصد استخدام 
وفيما يتعلق باآلثار بالنسبة لألمم املتحدة، أكد املـشاركون أنـه ينبغـي جلميـع            -٢٠

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خلدمة التنميـة أن تنـسق         تسخري  الوكاالت املشاركة يف    
  . عملها لتعزيز فعالية دعم منظومة األمم املتحدة للدول األعضاء يف هذا اجملال

  : من االجتماعالتاليةاالستنتاجات خلصت اسُتو  -٢١
إن هناك صلة مباشرة بني التكنولوجيا واالبتكـار مـن جهـة والتنميـة                )أ(  

 بعد التكنولوجيا بصورة أفضل انعكاسوال غىن عن    . االقتصادية واالجتماعية من جهة أخرى    
  يف جدول أعمال التنمية؛

يا املعلومات واالتـصاالت    إن التكنولوجيات احلديثة، مبا يف ذلك تكنولوج        )ب(  
بـاختالف   ختلق فرصاً جديـدة يف البلـدان         ،والتكنولوجيا األحيائية والتكنولوجيا النانونية   

  مستويات منوها؛
لالستفادة من هذه الفرص، ينبغي أن يتعاون رامسو السياسات واملبتكـرون        )ج(  

لـى التكنولوجيـا    االعتماد ع ف -وغريهم من أصحاب املصلحة بغية بناء القدرات الوطنية         
  ؛مستحسناًاملستوردة وحدها ليس خياراً 

كمـا أن اإلرادة    . إن من املهم تعزيز ثقافة قبول الفشل لتيسري االبتكـار           )د(  
  السياسية عنصر حاسم األمهية؛

أن يـساعد الـدول     األونكتاد استناداً إىل اخلربة وعن طريق احلوار،        على    )ه(  
مح للبلدان عند مستوى معني من النمو النهوض بالعلم         يف حتديد السياسات اليت تس    األعضاء  

ومن املهام األساسية اليت تقع على عاتق األونكتـاد      . والتكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية    
  .املساعدة يف توفري حلقة وصل أقوى بني العلم والتكنولوجيا واالبتكار ورسم السياسات

        

  


