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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

  الدورة الرابعة
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠-٢٦جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 
  ن عمل األونكتاد الثالثة التآزر بني أركاعزيزتشجيع وت

العلـم  جـاالت   تنفيذ أحكام اتفاق أكرا املتعلقة مب     عن  تقرير مرحلي       
  والتكنولوجيا واالبتكار وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

  أمانة األونكتادأعدهتا مذكرة     

 مقدمة    

تنميـة  إن لتوليد العلم والتكنولوجيا ونشرمها وتطبيقهما أمهية متزايـدة بالنـسبة لل         -١
ويف هذا السياق، حتتاج البلدان النامية إىل الدعم لبنـاء  . االقتصادية املستدامة واحلد من الفقر    

جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت هبدف        قدراهتا يف   
وقـد  . عية التنمية االقتصادية واالجتما   اليت تواجه للتحديات الناشئة   بشكل مستدام   التصدي  

 وأكـدت   .)١( من اتفاق أكرا جمال عمل األونكتاد هذا       ١٦١ إىل   ١٥٨نظمت الفقرات من    
بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار وتكنولوجيات  والية الدوحة من جديد والية األونكتاد املتصلة        

  ).ف(و) ع(٥٦املعلومات واالتصاالت، بالتحديد يف الفقرتني 

__________ 

فرع العلم والتكنولوجيا وتكنولوجيـات املعلومـات     ميكن االطالع على مزيد من املعلومات بشأن أنشطة          )١(
شعبة التكنولوجيـا    ب  بنشاط املتعلق تقريراليف   ألونكتاد،واالتصاالت، يف شعبة التكنولوجيا واللوجستيات با     

 .)http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtl2012d1_en.pdf (٢٠١١واللوجستيات لعام 
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مر األونكتاد يف مساعدة مجيع البلدان النامية يف        ، است ٢٠١٢-٢٠١١وخالل الفترة     -٢
. العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت      أنشطتها يف جماالت    

 مير مبرحلة انتقالية من برنامج أو نشاط واحد علـى   أو اقتصاداً نامياًبلداً ٧٢واستفاد حوايل  
واستمر الربنامج يف ضـمان     .  جماالت العمل هذه   األقل من الربامج واألنشطة املضطلع هبا يف      

 مـن خمتلـف     منواً من أقل البلدان     بلداً ١٥تغطية متوازنة خلدماته، إذ يستفيد بشكل مباشر        
  . األنشطة ذات الصلة

  ١٥٨اتفاق أكرا، الفقرة   -أوالً  

  ١اإلطار 
  ١٥٨اتفاق أكرا، الفقرة 

التحليل اليت يضطلع هبا يف جمـال       دعم أعمال البحث و   واصل  ينبغي لألونكتاد أن ي   "  
، وأن يعـزز    تالعلم والتكنولوجيا واالبتكار، مبا يف ذلك تكنولوجيات املعلومات واالتصاال        

السياسات الدولية والوطنية الفعالة، بالتعاون مع املنظمات الدولية املعنية األخرى العاملـة يف             
نقـل  جمـال    الناجحـة يف     ينبغي له أن يستخلص الدروس من التجـارب       كما  . هذا اجملال 

وينبغي لـه  . التكنولوجيا ونشرها من خالل مجيع القنوات، مبا فيها االستثمار األجنيب املباشر     
أيضاً زيادة دعمه للجهود اليت تبذهلا البلدان النامية، وبصفة خاصـة أقـل البلـدان منـواً،                 

وينبغي لألونكتاد  . حملليةلالستجابة للتغريات التكنولوجية وتقييم مدى فعالية سياسة االبتكار ا        
أن يساعد على تعزيز التعاون بني الشمال واجلنوب والتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب يف                
تسخري املعرفة والتكنولوجيا ألغراض التنمية، وأن يساعد البلدان النامية والبلدان الـيت متـر              

لقة بالعلم والتكنولوجيا   استعراض السياسات املتع  عمليات  اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية من خالل      
  ". املساعدة التقنية املتصلة بذلكطريقن عواالبتكار و

 السياسة العامة يف جمـاالت    البحث وحتليل   ه املتعلقة ب  دعم أعمال وواصل األونكتاد     -٣
ت من خالل عـدد مـن       تكنولوجيات املعلومات واالتصاال  والعلم والتكنولوجيا واالبتكار    
تقرير اقتـصاد    و تقرير التكنولوجيا واالبتكار  (تقريرين رئيسني   األنشطة، بطرق منها إصدار     

  . وتنظيم عدد من اجتماعات اخلرباء)املعلومات
قضايا جوهريـة يف جمـال       )٢(٢٠١١لعام  تقرير التكنولوجيا واالبتكار    وقد حدد     -٤

يـر  ويفيد التقر. التكنولوجيا واالبتكار من أجل زيادة استخدام تكنولوجيات الطاقة املتجددة   
بأن تكنولوجيات الطاقة املتجددة تعود مبزايا كثرية على البلدان النامية ويشري إىل عدة جماالت        

__________ 

)٢( http://unctad.org/en/docs/tir2011_en.pdf.  
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للترابط بني التكنولوجيا واالبتكار وتكنولوجيات الطاقة املتجددة وتغري املناخ ال بـد مـن              
  :اهتمام السياسة العامة هبا، مبا يف ذلك ما يلي

نامية لنشر استخدام تكنولوجيات الطاقـة      سيكون بذل جهود يف البلدان ال       )أ(  
 للحد من فقر الطاقة والنهوض بالتنمية الصناعية، وذلك مـن خـالل              أساسياً املتجددة أمراً 

ويف مجيع أحناء العامل، هنـاك اعتـراف متزايـد يف           . تكميل مصادر الطاقة التقليدية احلالية    
  ؛طاقة والرفاه العام والتنميةنقاشات السياسة العامة بالصلة القائمة بني احلصول على ال

 يف   مركزيـاً  وميكن للحكومات الوطنية يف البلدان النامية أن تـؤدي دوراً           )ب(  
تشجيع مثل هذه املصادر املختلطة للطاقة اليت جتمـع بـني املـصادر التقليديـة للطاقـة                 
وتكنولوجيات الطاقة املتجددة بسبل ال تساعد يف احلد من فقر الطاقة فحسب، بل تـشجع               

 ويقترح التقرير أن تعتمد البلدان      . للمناخ يف الوقت ذاته    وائمة على إجياد حلول إمنائية م     أيضاً
إطاراً وطنياً متكامالً لسياسات االبتكار بغية إجياد حـوافز سياسـاتية يف سياسـات            النامية  

االبتكار الوطنية وسياسات الطاقة الوطنية تفضي إىل زيادة استخدام تكنولوجيـات الطاقـة            
  ملتجددة ونشرها وإنتاجها واالبتكار فيها؛ا

وتثري املفاوضات والتطورات الدولية يف سياق تغـري املنـاخ واالقتـصاد              )ج(  
عدداً من املـسائل    ) ٢٠+ريو( األخضر كجزء من إطار مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة        

 به وكاالت األمم املتحـدة      العمل الذي تضطلع  يؤازر التقرير   و. للبلدان النامية بالنسبة  املهمة  
يدعو إىل أن يركز جدول األعمال الدويل بقدر أكرب على القـضاء  فاألخرى يف هذا الصدد،    

بـني  تناغم   التقرير، هناك    هدومثلما يؤكّ . على فقر الطاقة يف إطار احلوار املتعلق بتغري املناخ        
الطاقـة املتجـددة يف     هذه األهداف وميكن حتقيقها عن طريق زيادة االهتمام بتكنولوجيات          

  لوجيا؛النقاش املتعلق بنقل التكنوهيكل متويل تغري املناخ، و
وال يقتصر نشر تكنولوجيات الطاقة املتجددة يف البلدان النامية على نقـل              )د(  

ما يتسم به تبادل التكنولوجيات من      يالحظ التقرير   و. معدات التكنولوجيا من موقع إىل آخر     
يدعو إىل تقدمي دعـم دويل هـادف لتعزيـز الـتعلم املتـصل              ف تعقيد يف سياقات خمتلفة،   

  .بتكنولوجيات الطاقة املتجددة
 االبتكـار   عنـوان ب،  ٢٠١٢لعام   تقرير التكنولوجيا واالبتكار     ومن املتوقع إصدار    -٥

ويتناول التقرير  . ٢٠١٢أكتوبر  /، يف تشرين األول    والتعاون بني بلدان اجلنوب    اوالتكنولوجي
 بني بلدان اجلنوب لبناء القدرات يف جمال التكنولوجيا واالبتكار يف مجيع أحناء         إمكانية التعاون 

ومن خالل حتليل مفصل للبيانات واالجتاهات والقضايا التحليلية املتصلة بـسد           . العامل النامي 
الفجوة التكنولوجية، يقدم التقرير توصيات سياساتية للتعاون بني بلدان اجلنوب بشأن قضايا            

  .يا واالبتكارالتكنولوج
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جتماع اخلرباء املتعدد السنوات املتعلق بـسياسات       جللسة الرابعة والنهائية ال   مث إن ا    -٦
          ١٦، املنعقـد مـن      تنمية املشاريع وبناء القدرات يف جماالت العمل والتكنولوجيا واالبتكار        

الفقـراء  صاحل  ركزت على دور تنظيم املشاريع ملا فيه        ،  ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٨إىل  
وسياسات االبتكار يف تعزيز التنمية االقتصادية املستدامة، والتخفيف من حدة الفقر، والنمو            

 ا وفيما خيص العلم والتكنولوجي    .الشبانالشامل، ال سيما لصاحل الفئات احملرومة مثل النساء و        
اسات العلم  سيواالبتكار، ناقش االجتماع، من بني ما ناقش، إطار تنفيذ عمليات استعراض            

حتديـد  له من حيث    كُأتى أُ وكان تبادل اآلراء والنقاش بني اخلرباء       . والتكنولوجيا واالبتكار 
أفضل املمارسات يف استحداث وتنفيذ سياسات وممارسات إمنائية تراعي مصلحة الفقراء من            

سياسـات العلـم والتكنولوجيـا    وفيما خيص إطـار  . منظور تنظيم املشاريع والتكنولوجيا   
بتكار، شددت املناقشة على ضرورة تعزيز ودعم العالقات بني أصحاب املصلحة املعنيني            واال

وال بد للحكومـات  . جراءات السياساتيةاإلبالعلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل استمرار  
وأشار اخلـرباء   . من االضطالع بدور استباقي يف دعم التنمية واالبتكار يف جمال التكنولوجيا          

اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات كمنتدى أتيحت فيه للدول األعضاء فرصـة           إىل دورة   
للمشاركة يف حوار سياسايت حول قضايا العلم والتكنولوجيا واالبتكار والتنمية، وشـددوا            

  .على أن من املهم املضي يف تناول جدول األعمال هذا يف إطار األونكتاد
ة اليت يقدمها األونكتـاد يف جمـال العلـم          من املساعدة التقني  جانب مهّم   ويتمثل    -٧

السياسات الوطنيـة املتعلقـة     استعراض  والتكنولوجيا واالبتكار يف برناجمه اخلاص بعمليات       
وتسعى عمليات االستعراض هذه إىل متكني البلدان املشاركة        . بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار  

ات املتعلقة بأنشطة العلم والتكنولوجيـا      من تقييم مدى فعالية سياساهتا وممارساهتا لبناء القدر       
وتبحـث عـادة    . واالبتكار، وتدعم إدماج هذه السياسات يف استراتيجياهتا اإلمنائية العامة        

سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار تصميم أنظمة العلم والتكنولوجيا        استعراض  عمليات  
طة والشركات الكربى ومؤسسات    واالبتكار والصالت القائمة بني املشاريع الصغرية واملتوس      

العلم والتكنولوجيا ورابطات األعمال التجاريـة، واحلـوار الـسياسايت يف جمـال العلـم               
  .والتكنولوجيا واالبتكار

، الذي  إطار لعمليات استعراض سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار      منشور  ويقدم    -٨
هيم واملنهجية املتعلقة بتنفيذ عمليات      توجيهات بشأن املفا   ،)٣(٢٠١١أصدره األونكتاد يف عام     

ويشرح املنشور ألصحاب   . استعراض سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف البلدان النامية       
سياسـات العلـم     الفكر الذي يقوم عليه برنامج استعراض        املصلحة املعنيني بأعمال األونكتاد   

سياسـات العلـم    ت اسـتعراض    تنفيذ عمليـا  والتكنولوجيا واالبتكار، وأهم جوانب مسار      
ويقدم املنـشور أيـضاً    . والتكنولوجيا واالبتكار ونتائجها املتوقعة على األمد القصري واملتوسط       

  .بعض االستنتاجات املستقاة من اخلربة املتراكمة لدى األونكتاد من خالل تنفيذ الربنامج
__________ 

)٣( http://unctad.org/en/Docs/dtlstict2011d7_en.pdf. 
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 يف  )٤(و والسلفادور سياسيت العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف بري     استعراضا  وقد ُنشر     -٩
 اسـتعراض   وأصدر رمسيـاً  .  على التوايل  ٢٠١١نوفمرب  /أكتوبر وتشرين الثاين  /تشرين األول 

  . ٢٠١٢يونيه / يف حزيران)٥(سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف اجلمهورية الدومينيكية
 ثالث سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف بريو يفاستعراض  وقُدم رمسياً  )أ(  

 يف ليمـا    ٢٠١١أكتـوبر   /حلقات عمل ألصحاب املصلحة، عقـدت يف تـشرين األول         
 والتجارية تـشخيص    ةوناقشت حلقات العمل مع األوساط األكادميي     . وإيكويتوس وأريكيبا 

سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف بريو وساعدت علـى تعزيـز           استعراض  وتوصيات  
. العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف اسـتراتيجية التنفيـذ       مشاركة أصحاب املصلحة املعنيني ب    

وأدلت جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة بتعليقات إجيابية للغاية بشأن جـودة التقريـر              
وأدت عملية استعراض سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار، مبا فيهـا املناقـشات            . وأمهيته

نشر خالل حلقات العمل الوطنية، إىل زيـادة        املوضوعية اليت جرت يف املرحلة التحضريية وال      
اهتمام وزارات حكومية خمتلفة وجهات فاعلة يف القطاع اخلاص وأكادمييني بتعزيز سياسات            

والتمست احلكومة دعم األونكتاد لتنفيذ عـدد مـن         . العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف بريو    
وأول هذه األنشطة حلقة عمل     . ارأنشطة متابعة استعراض سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتك      

بشأن استخدام أدوات امللكية الفكرية للتشجيع على ابتكار املشاريع، ُنظمـت يف ليمـا يف               
  ؛ بالتعاون مع الوكالة الوطنية للملكية الفكرية وسياسة املنافسة٢٠١٢يونيه /حزيران

يا سياسة العلم والتكنولوج  استعراض  وقد أُدمج بالفعل تشخيص وتوصيات        )ب(  
وتشمل بعض هـذه    . واالبتكار يف السلفادور يف عمليات تصميم السياسات والربامج العامة        

التوصيات بلورة السياسة الصناعية الوطنية وسياسة لالبتكار والعلم والتكنولوجيا ومقترحات          
كمـا وضـعت    . لزيادة التمويل من أجل النهوض بالعلم واالبتكار والتكنولوجيا يف البلـد          

.  من الربامج اليت تتناول عدة توصيات جاءت يف االستعراض          عدداً ادور مؤخراً حكومة السلف 
وحددت احلكومة عدة أنشطة ميكن إجنازها بالتعاون مع األونكتاد لدعم تنفيذ التوصـيات             

مسألة بناء القدرات لتصميم برامج دعـم       يهّم  وأحد هذه األنشطة    . الواردة يف االستعراض  
لذلك، نظم األونكتاد حلقة عمل وطنية بشأن مسألة تصميم آليات           وفقاًو. االبتكار وإدارهتا 

، بالتعاون مع وزارة االقتصاد لصاحل موظفني من الوزارة ومـصرف          وإدارهتا رلتمويل االبتكا 
  التنمية الوطين ومنظمات أخرى مشاركة يف برامج لدعم ابتكار املشاريع؛

تكـار يف اجلمهوريـة     سياسة العلم والتكنولوجيـا واالب    وقُدم استعراض     )ج(  
الدومينيكية إىل اجلهات الوطنية صاحبة املصلحة يف حدث ُنظم باالشتراك مع وزارة التعلـيم       

ُنوقش مشروع أول يف حلقـة عمـل         (٢٠١٢يونيه  /العايل والعلم والتكنولوجيا يف حزيران    
 مـن   وقدم سبعون مـشاركاً   ). ٢٠١١سبتمرب  /للجهات الوطنية صاحبة املصلحة يف أيلول     

__________ 

)٤( http://unctad.org/en/Docs/dtlstict20102_en.pdfو http://unctad.org/en/Docs/dtlstict2011d4_en.pdf. 
)٥( http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2012d1_en.pdf.  



TD/B/C.II/17 

GE.12-51761 6 

كز أكادميية ومؤسسات حكومية وشركات تعليقات إجيابية بشأن النتائج والتوصيات اليت           مرا
سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكـار مـسامهة       استعراض  واعتربت نتائج   . يتضمنها التقرير 

  .مفيدة لعمليات السياسة العامة اجلارية يف جمال التكنولوجيا واالبتكار يف البلد
تقريـر  كنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية، يتناول       ويف جمال تسخري ت     -١٠

، تكنولوجيـا   ٢٠١١أكتـوبر   /الذي نشر يف تشرين األول    ،  ٢٠١١اقتصاد املعلومات لعام    
كيفية ويشري التقرير إىل . متكن من تنمية القطاع اخلاصباعتبارها أداة   املعلومات واالتصاالت   

 مشهد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت النطاق لـصاحل        التغيريات احلديثة احلاصلة يف   تعزيز  
ومـن  .  جديدة لتعمل كقوة هائلة من أجل حتسني القدرة التنافسية للمشاريع          تتكنولوجيا

الـيت تواجههـا الـشركات، باسـتخدام     وطأة عقبات النمو الكأداء     املمكن التخفيف من    
التقريـر احلكومـات الوطنيـة      وحيث  .  فعاالً تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استخداماً   

ربط الوالوكاالت اإلمنائية على اغتنام الفرص بشكل أفضل يف هذا اجملال ويشدد على ضرورة        
املـشاريع،  بني تنظيم   بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و   بني شرائح جمتمع التنمية اليت تعىن       

ملعلومات واالتصاالت وتنمية   وحيدد التقرير أربعة أوجه للعالقة بني تكنولوجيا ا       . على التوايل 
  : اخلاص، هيعالقطا

، بدون إمكانية احلصول على تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت      أوالً  )أ(  
مقارنة مع مـشاريع يف  كون القطاع اخلاص يف وضع غري موات امليسورة التكلفة واملناسبة، ي 

اع اخلاص جهة فاعلـة     كما أن القط  . املواقع اليت ميكن فيها احلصول على هذه التكنولوجيا       
  أساسية يف تطوير اهلياكل األساسية؛

 يف دعـم اسـتخدام أكـرب         فعاالً ، ينبغي للحكومات أن تؤدي دوراً     ثانياً  )ب(  
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف القطاع اخلاص، ال سيما يف صفوف املؤسسات البالغة            

  الصغر واملؤسسات الصغرية؛
ط لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االقتصاد      ، يساهم قطاع نشي   ثالثاً  )ج(  

واجملتمع بالكامل، وذلك من خالل خلق الوظائف وحتفيز االبتكار، وبصورة خاصـة مـن              
ويتوقع األونكتاد أن يتأثر العديد من . خالل دعم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

توسـع يف نقـل     القبلة بـسبب    يف السنوات امل  املنخفض  دخل  الاألشخاص يف البلدان ذات     
  األعمال البالغة الصغر إىل اخلارج ويف القطاع املنقول احليوي؛

ويتعلق اجملال الرابع بدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف زيادة فعالية            )د(  
 للبعـد   خاصـاً ويويل التقرير اهتمامـاً . ومشولية التدخالت الرامية إىل تنمية القطاع اخلاص      

لتنمية القطاع اخلاص ويشدد على أن من املمكن معاجلة عـدة حتـديات معينـة               اجلنساين  
شاريع يف البلدان النامية معاجلة أفـضل مبـساعدة تكنولوجيـا           املنساء صاحبات   التواجهها  

وعلى سبيل املثال، ميكن أن تساعد هذه التكنولوجيـا يف متكـني            . املعلومات واالتصاالت 
وهـذه املزايـا    . احلصول على التمويل والتدريب واملعلومات    املشاريع اليت متتلكها نساء من      
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 عوائق تقيد قدرهتن علـى الـسفر        حامسة بشكل خاص بالنسبة للنساء اللوايت يواجهن غالباً       
  .وترك أسرهن

وقد أظهر استعراض األونكتاد الستراتيجيات جهات ماحنة واستراتيجيات وطنية يف            -١١
وعلى سبيل . مل تستغل كلياً على اإلطالق األوجه األربعة  هذا اجملال أن إمكانية االستفادة من     

ـ ثنائيـة   المنائية  اإلوكاالت  ال يف املائة من استراتيجيات      ٤٠املثال، فإن أكثر من               ستعرضة امل
، يف حني ال تعاجل     ال تتضمن أية إشارة إىل الُبعد املتعلق بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت         

ومن أجل تسريع وتـرية     . خرى سوى وجه واحد من األوجه األربعة      استراتيجيات عديدة أ  
الُبعد املتعلق بتكنولوجيـات     بأن ُيدمج  ٢٠١١تقرير اقتصاد املعلومات لعام     التقدم، يوصي   

ولتحقيق أثـر   .  بشكل منهجي يف استراتيجيات تنمية القطاع اخلاص       املعلومات واالتصاالت 
تكنولوجيات املعلومـات    دور   برازني السعى إىل إ   فعلي، ينبغي للحكومات وشركائها اإلمنائي    

 جعل تدخالت السياسة أيضاًوينبغي  . يف مجيع األوجه األربعة   على النحو املالئم    واالتصاالت  
 على فهم قوي لالحتياجات واألوضاع احملددة        حنو الطلب، وأكثر اعتماداً    أكثر توجهاً العامة  

 هذا النوع إىل حد كبري من شراكات فعالـة          ويستفيد هنج من  . اخلاصة باملشاريع املستهدفة  
  .تضم حكومات وجهات ماحنة والقطاع اخلاص واجملتمع املدين

                تقريـر اقتـصاد املعلومـات       ، بـدأ إعـداد    ٢٠١١ويف األشهر األخرية من عام        -١٢
  .وسيكون موضوعه هو صناعة الربجميات يف البلدان النامية، ٢٠١٢لعام 
 منشورات يف إطار دراسات األونكتـاد احلاليـة بـشأن العلـم             وصدرت ثالثة   -١٣

  .)٦(٢٠١١والتكنولوجيا واالبتكار يف عام 
 قيـاس تـأثري تـسخري تكنولوجيـا املعلومـات            الدراسة املعنونة  تبحث  )أ(  

 أمهية قياس آثار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتحديات        واالتصاالت ألغراض التنمية  
عملية القياس،  يعقدان  وتنوع هذه التكنولوجيا وطابعها املتغري بسرعة       . بهاإلحصائية املتصل   

 مثـل النمـو االقتـصادي       - وهناك شبكة معقدة من العالقات بني جماالت التأثري املهمـة         
 مثل مـستوى التعلـيم يف البلـد         -املرتبطة باخللفية    والعوامل   - والتخفيف من حدة الفقر   

  ؛والتنظيم احلكومي
 اإلدارة االبتكارية للمياه من     -املياه من أجل توفري الغذاء      ر املعنون   املنشوو  )ب(  

التحديات املرتبطة بـإدارة امليـاه   يبحث  أجل توفري األمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر     
الزراعية يف سياق تغري املناخ، وتزايد الطلب على إنتـاج األغذيـة، واالسـتدامة البيئيـة،                

، واملرونـة يف    اإلنتاجية املائية  أن تؤديه التكنولوجيات يف جمال       ويستعرض الدور الذي ميكن   
 من التكنولوجيات املناسـبة  ويستعرض عدداً . املستدامةاالسترزاق  إدارة مياه الزراعة، وسبل     

) مثل مجع امليـاه وختزينـها     (املمارسات التقليدية    ة املرتبطة هبا، مبا فيها    يمارسات اإلدار املو
__________ 

)٦( http://unctad.org/en/Docs/dtlstict2011d1_en.pdf و http://unctad.org/en/Docs/dtlstict2011d2_en.pdf 
  .http://unctad.org/en/Docs/dtlstict2011d5_en.pdfو
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، ويناقش اجملـاالت الرئيـسية      )مثل نظام املعلومات اجلغرافية   (الناشئة  واملمارسات اجلديدة و  
  ؛للعمل املقبل اهلادف إىل تسريع نشر واعتماد هذه التكنولوجيات واملمارسات

نـساين علـى العلـم      اجلنظور  املتطبيق  ، أظهرت الدراسة املعنونة     وأخرياً  )ج(  
التكنولوجيا واالبتكـار تفتقـر إىل       أن العديد من سياسات العلم و      والتكنولوجيا واالبتكار 

وهلذا ال بد أن تدمج عمليـة       . منظور جنساين وال تعاجل بشكل كاف مجيع الشواغل اإلمنائية        
 يف مجيع املراحل، بدءاً من التشخيص وتصميم السياسة، إىل           جنسانياً صنع السياسات منظوراً  
ات العلـم والتكنولوجيـا     وتوصي الدراسة بأن ختضع مجيع سياس     . التنفيذ والرصد واملتابعة  

وقـد  . واالبتكار لتقييم لألثر اجلنساين بغية التأكد من أهنا توفر فرصاً متساوية للرجل واملرأة            
أعدت الدراسة بالتعاون مع اجمللس االستشاري للشؤون اجلنسانية التابع للجنة تسخري العلم            

ط انطالق لتطبيق منظـور     وحتدد الدراسة ثالثة جماالت كنقا    . والتكنولوجيا ألغراض التنمية  
تطوير العلم  " (العلم لصاحل املرأة   "‘١‘جنساين يف سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار وهي        

" النساء يف جمال العلم "‘٢‘؛ )االسترزاقوالتكنولوجيا اللذين يدعمان النهوض باملرأة وأنشطة 
        ؛) جمال العلـم والتكنولوجيـا     تعزيز املساواة بني اجلنسني يف التعليم والوظائف والقيادة يف        (
  . الدعم على املستوى الوطين وعلى مستوى اجملتمع احمللي لدور املرأة يف أنظمة االبتكار‘٣‘

  ١٥٩اتفاق أكرا، الفقرة   -ثانياً  
  ٢اإلطار 

  ١٥٩اتفاق أكرا، الفقرة 
 بـشأن   لدوليةاملناقشات ا لألونكتاد أيضاً أن يسهم يف بناء توافق يف اآلراء يف            ينبغي"  

 تتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، مبا يف ذلك تكنولوجيات املعلومات واالتصاال          
التنمية، وأن يواصل تقدمي الدعم بوصفه أمانة اللجنة املعنية بتـسخري العلـم             على  وتأثرياهتا  

لنامية علـى  ينبغي لألونكتاد أن يواصل مساعدة البلدان اكما . والتكنولوجيا ألغراض التنمية 
الة يف املناقشات الدولية بشأن نقل التكنولوجيا وتبـادل املعـارف، وحتديـد             الفّعاملشاركة  

وعالوة على ذلك، ينبغي لألونكتـاد      .  يف هذا اجملال   اتمارساملاخليارات السياساتية وأفضل    
 أن يواصل مساعدة البلدان النامية يف حتديد سُبل ووسائل تفعيـل البنـود املتعلقـة بنقـل                

التكنولوجيا والواردة يف االتفاقات الدولية ويف نتائج املؤمترات ومؤمترات القمة الرئيسية اليت            
  ".تعقدها األمم املتحدة وذلك هبدف زيادة فوائدها احملتملة إىل أقصى حد

، قـدم  )٢انظـر اإلطـار   ( من اتفاق أكـرا  ١٥٩ للطلب الوارد يف الفقرة     وفقاًو  -١٤
ـ  املتعلقـة  املناقـشات الدوليـة   بناء توافـق يف اآلراء يف       ل األونكتاد عدة مسامهات   العلم ب

جلنـة تـسخري العلـم      وفيما خيـص    . تتكنولوجيات املعلومات واالتصاال  ووالتكنولوجيا  
خدمات جوهرية وتقنية للدورتني الرابعة عشرة       قدم األونكتاد    والتكنولوجيا ألغراض التنمية،  
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، على التوايل   ٢٠١٢مايو  / وأيار ٢٠١١مايو  /يف أيار واخلامسة عشرة هلذه اللجنة، املنعقدتني      
  ).٤ و٣انظر اإلطارين (

  ٣اإلطار 
  الدورة الرابعة عشرة للجنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

، نظرت جلنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية يف موضوعني          ٢٠١١يف عام     
 ؛ري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنميـة      قياس تأثري تسخ  ) أ: (ذوي أولوية، مها  

  .والتكنولوجيات الكفيلة بالتصدي للتحديات يف جماالت مثل الزراعة واملياه) ب(
جلنـة  واعتمد اجمللس االقتصادي واالجتماعي القرارين اللذين أوصت باعتمادمهـا            

 ٢٠١١/١٧ع القـرار    وشـج . تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية بعد هذه الدورة       
املتعلق بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية احلكومات على اختاذ عدة إجراءات لدعم            
املمارسات الزراعية املستدامة، وحتسني اهلياكل األساسية املادية واخلاصة بالبحث والتنميـة،           

ا ألغراض التنمية   كما شجع القرار جلنة تسخري العلم والتكنولوجي      . ومساعدة صغار املزارعني  
على تقدمي الدعم وإسداء املشورة بشأن األمور التقنية والسياساتية، بناء على الطلب، وتعزيز             

العلم والتكنولوجيا واالبتكار   أفضل املمارسات املتعلقة ب   ما يشكل أمثلة على     التعاون وتبادل   
  .يف اجملال الزراعي

رز يف تنفيذ ومتابعة نتائج القمـة        بشأن تقييم التقدم احمل    ٢٠١١/١٦وفيما خيص القرار      
العاملية جملتمع املعلومات، قرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي متديد والية الفريق العامل التـابع             
للجنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية واملعين بإدخال حتسينات على منتـدى إدارة             

وإىل . العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميـة    اإلنترنت حىت الدورة اخلامسة عشرة للجنة تسخري        
جانب ذلك، دعا مجيع أصحاب املصلحة إىل أن ُيبقوا هدف سد الفجوة الرقميـة كـشاغل                

ودعا . أساسي وشجع احلكومات على مجع البيانات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت         
املفتوحة لفريق األمم املتحدة املعين     القرار أيضاً مجيع أصحاب املصلحة إىل املسامهة يف املشاورة          

  .مبجتمع املعلومات حول االستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات
  

  ٤اإلطار 
  الدورة اخلامسة عشرة للجنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

االبتكار، ) أ(تنمية  ، حبثت جلنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض ال       ٢٠١٢يف عام     
والبحث، ونقل التكنولوجيا حتقيقاً للمنفعة املتبادلة، وتنظيم املشاريع، والتنمية القائمة علـى            

 والتحليالت واملكتبات العلمية االفتراضية،والنفاذ املفتوح، ) ب(التعاون يف جمتمع املعلومات؛     
اجلغرافية املكانية وغريها من األصول التكميلية يف جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،      

  .والعلم والتكنولوجيا، واهلندسة والرياضيات
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جلنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية مبشروعي قرارين اعتمدمها         وأوصت    
ار األول املتعلق بتسخري العلـم والتكنولوجيـا        يشجع القر . اجمللس االقتصادي واالجتماعي  

تطـوير  علـى   تشجيع  الألغراض التنمية احلكومات على النظر يف إجراءات عديدة من قبيل           
منصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ودعم إقامة شراكات لضمان بقاء املكتبات العلمية           

تحد من إمكانية احلصول علـى  فسية اهلياكل األسااليت تكبل االفتراضية والتغلب على القيود  
موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها، وتشجيع تشكيل شـبكات وطنيـة           

  .للبحث والتعليم، وحتسني إدماج أنظمة املعلومات اجلغرافية يف الربامج التعليمية
، ببدء عمليـة    ويوصي القرار الثاين، املتعلق بتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات           

    .حتضريية مناسبة الستعراض نتائج القمة العاملية بعد مضي عشر سنوات على القمة
اليت عقدهتا جلنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغـراض         عن اجللسات العامة     وفضالً  -١٥

ة اجتماعات لفريق اخلرباء التابع للجنة يف الفترة الفاصـل        نظم األونكتاد   مايو،  /التنمية يف أيار  
وأتاحت هذه االجتماعات فرصة ساحنة لدراسة خمتلـف القـضايا املتـصلة            . بني الدورتني 

وشارك فيها العديد مـن  . باملواضيع ذات األولوية اليت نظرت فيها اللجنة يف اجللسات العامة      
  .اخلرباء وأُخذت املناقشات اليت جرت بعني االعتبار يف تقارير األمني العام ذات الصلة

جتماع اخلامس واألخري للفريق العامل املعين بإدخال حتـسينات علـى           وجرى اال   -١٦
منتدى إدارة اإلنترنت والتابع للجنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية يف جنيف يف             

واتفق هذا الفريق العامل على تقدمي توصيات بشأن مخـسة جمـاالت            . ٢٠١٢فرباير  /شباط
طرائق العمل مبـا يف     ) ب (؛عات منتدى إدارة اإلنترنت   صياغة نتائج اجتما  ) أ: (حمددة، هي 

            ذلك املشاورات املفتوحة، والفريق االستشاري املتعـدِّد أصـحاب املـصلحة، واألمانـة؛             
ربـط  ) ه(؛  توسيع نطاق املشاركة وبناء القـدرات     ) د(متويل منتدى إدارة اإلنترنت؛     ) ج(

  .ارة اإلنترنتاملنتدى بغريه من الكيانات ذات الصلة بإد
 تـسخري العلـم والتكنولوجيـا        رئيس جلنة  أيضاً، عقد   ٢٠١٢مايو  / أيار ١٨ويف    -١٧

مشاورة مفتوحة حول تعزيز التعاون فيما خيص قضايا السياسة العامة املتصلة            ألغراض التنمية 
  . آخروشارك يف هذه املشاورة ستون حكومة ومثانون مشاركاً. باإلنترنت

الفريق العامل املعـين بإدخـال       )٧( دورهتا اخلامسة عشرة تقرير    وناقشت اللجنة يف    -١٨
 بشأن نتـائج املـشورة     )٨(حتسينات على منتدى إدارة اإلنترنت، وموجز تقرير رئيس اللجنة        

  .املفتوحة

__________ 

)٧( http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/a67d65_en.pdf. 
)٨( http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162012crp2_en.pdf. 
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 للدورة السادسة والستني للجمعية العامة يف إطار بند وضوعياً موقدم األونكتاد دعماً  -١٩
واعتمدت اجلمعيـة   . )٩(خري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية    جدول األعمال املتعلق بتس   
  .)١٠( يف إطار هذا البند من جدول األعمالالعامة لألمم املتحدة قراراً

عمل األونكتاد الرامي إىل مساعدة البلدان النامية علـى املـشاركة           كجانب من   و  -٢٠
قاسم املعارف، وعلـى فهـم دور       الة يف املناقشات الدولية املتصلة بنقل التكنولوجيا وت       ّعالف

مكـون  :  أفضل، جتدر اإلشارة إىل نشاطني مها      التكنولوجيا واالبتكار يف عملية التنمية فهماً     
القضايا  واملتعلقة ب  ١٦٦الفقرة  التدريبية اإلقليمية املنصوص عليها يف      لدورات  لاقتصاد املعرفة   

 .ار والتكنولوجياالرئيسية يف جدول األعمال االقتصادي الدويل، ويوم االبتك

، ١٦٦الفقـرة   التدريبية اإلقليمية املنصوص عليهـا يف       الدورات  ويف إطار     )أ( 
 لصاحل بلدان أمريكـا الالتينيـة       اوحدتان تدريبيتان بشأن اقتصاد املعرفة يف كولومبي      نظمت  

تـشرين  (، ويف سنغافورة لصاحل بلدان آسيا ومنطقة احملـيط اهلـادئ            )٢٠١١يوليه  /متوز(
         /متـوز (ويف بلغراد لصاحل البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـة           ) ٢٠١١وفمرب  ن/الثاين
وكان اهلدف منهما هو املناقشة وتقدمي فكـرة أساسـية عـن دور العلـم      ). ٢٠١٢يوليه  

. والتكنولوجيا واالبتكار يف الرفاه االجتماعي والنمو االقتصادي والتنمية يف املناطق املعنيـة           
دورتني ملدة يوم واحد لكل واحدة من أجـل         ظمت شعبة التكنولوجيا واللوجستيات     نكما  

املندوبني املوجودين يف جنيف لكي تقدم هلم بعض اجلوانب اجلوهرية يف سياسات تـسخري              
  العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية؛

ويف سياق الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األمـم        ،  ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٤ويف    )ب(  
ألونكتاد بني ا ، اُتخذت أول مبادرة مشتركة      )األونكتاد الثالث عشر  ( والتنمية   ةاملتحدة للتجار 
 لـرواد    مفتوحاً حمفالً،  التكنولوجيا و يوم االبتكار املبادرة، وهي   وشكلت هذه   . ومؤسسة قطر 

ت واخلرباء، صمم من أجـل تيـسري احلـوار     التكنولوجيا ومنظمي املشاريع وصانعي السياسا    
وافتتح هذا احلدث األمني    . والعمل بشأن قضايا أساسية متصلة باالبتكار والتكنولوجيا والتنمية       

قطر، وأعقبت االفتتاح كلمـة     بالعلوم والتكنولوجيا   حلديقة  العام لألونكتاد والرئيس التنفيذي     
 وشدد اخلرباء علـى الـصلة املباشـرة بـني           .رئيسية أدلت هبا رئيسة مجهورية فنلندا السابقة      

ودعـوا إىل   .  من جهة أخرى   ةالتكنولوجيا واالبتكار من جهة والتنمية االقتصادية واالجتماعي      
ومبا أن التكنولوجيات اجلديدة،    . عد التكنولوجيا بصورة أفضل يف جدول أعمال التنمية       إبراز بُ 

وجيا األحيائية والتكنولوجيا النانوية، ختلـق      مبا فيها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكنول     
فرصاً جديدة، ينبغي أن يتعاون رامسو السياسات واملبتكرون وغريهم من أصحاب املصلحة بغية             

وينبغي لألونكتاد استناداً إىل اخلربات املكتسبة      . بناء القدرات الوطنية لالستفادة من هذه الفرص      
اء يف حتديد السياسات اليت تسمح لبلد من البلدان         وعن طريق احلوار، أن يساعد الدول األعض      

  .عند مستوى معني من النمو النهوض بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية
__________ 

  ).A/66/64(عمال ألأعد األونكتاد تقارير لألمني العام بشأن البند املذكور من جدول ا )٩(
)١٠( A/RES/66/184. 
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  ١٦٠اتفاق أكرا، الفقرة   -ثالثاً  

  ٥اإلطار 
  ١٦٠اتفاق أكرا، الفقرة 

ـ           ينبغي"   ال تكنولوجيـا   أن يواصل األونكتاد تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان يف جم
استعراض الـسياسات املتعلقـة بتكنولوجيـا       عمليات  ، وخباصة يف    تاملعلومات واالتصاال 
، والسياسات املراعية ملصاحل الفقراء، واألطر القانونيـة والتنظيميـة،          تاملعلومات واالتصاال 

ومات وقياس اقتصاد املعلومات، مبا يف ذلك عن طريق الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعل            
  ". ألغراض التنمية، اليت أُطلقت يف األونكتاد احلادي عشرتواالتصاال

 األونكتـاد املـساعدة     ، قدم )٥انظر اإلطار   ( من اتفاق أكرا     ١٦٠ بالفقرة   وعمالً  -٢١
ت، اسـتجابة للطلـب القـوي       التقنية إىل البلدان يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاال       

غطت أنشطته املتعلقة باملساعدة التقنية يف هذا اجملال مجيـع          و. باستمرار على هذه املساعدة   
مناطق البلدان النامية، واعتمدت باألساس على الدعم اخلارج عن امليزانية املقدم من حكوميت             

 اللجان اإلقليمية لألمـم املتحـدة     وجرت أنشطة التعاون التقين بالتعاون مع       . فنلندا وإسبانيا 
  .ومؤسسات إقليمية أخرى  التجاري الدويلوجلنة األمم املتحدة للقانون

  سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكارعمليات استعراض     
 يف تـشرين    سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف مـصر      استعراض   صدر رمسياً   -٢٢

م هذا االستعراض اإلجنازات الرئيسية والتحديات املتبقيـة يف       ويقّي. )١١(٢٠١١أكتوبر  /األول
اهلياكل األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتنمية املهارات لصاحل قطاع         جماالت  

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واستخدام هذه التكنولوجيا يف النظام التعليمي، وتطوير          
احملتوى اإللكتروين باللغة العربية والنهوض بقطاع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت موجه          

وسيكون لالستعراض تـأثري يف عمليـات تطـوير تكنولوجيـا املعلومـات             . رحنو التصدي 
واالتصاالت يف مصر بفضل ما يقدمه من مدخالت قّيمة إلعداد اسـتراتيجية تكنولوجيـا              
املعلومات واالتصاالت الوطنية املقبلة ملصر، مبا يف ذلك أفضل املمارسـات الـيت تـساعد               

 اخلاصة بتكنولوجيا   ىدمل والطويلة ا  ملدى املتوسطة ا  احلكومة على حتديد أهدافها االستراتيجية    
  .املعلومات واالتصاالت واخليارات املتاحة لتحقيقها

__________ 

)١١( http://archive.unctad.org/en/docs/dtlstict2011d6_en.pdf.  
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  التجارة اإللكترونية وإصالح القانون    
غتنام الفرص اإلمنائية اليت تولدها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ال بد من أطر            ال  -٢٣

 أنشطة املساعدة التقنية اليت يضطلع      ، استهدفت أساساً  ٢٠١١ويف عام   . قانونية وتنظيمية فعالة  
، عن  هبا األونكتاد يف هذا اجملال تيسري زيادة مواءمة التشريعات السيربانية على الصعيد اإلقليمي            

، خلص تقييم خارجي    ٢٠١١يوليه  / ويف متوز  .طريق مشاريع يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية      
كنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإلصالح القـانوين إىل أن هـذا    لربنامج األونكتاد املتعلق بت   

الربنامج كان رائداً يف إدخال البعد القانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت إىل البلـدان              
وقد أدت املساعدة التقنيـة     . قاً لعملييت إصالح القانون السيرباين ومواءمته     لطناملستفيدة منه، ومُ  
تاد إىل سن مشاريع قوانني سيربانية أو إعدادها لتقرها احلكومة يف كمبوديـا             املقدمة من األونك  

ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وكذلك يف دول أعضاء يف مجاعة شرق أفريقيا، وإىل تزايد              
وأدى مزيج املـشورة والتـدريب      .  البحر الكارييب  ةاملواءمة اإلقليمية يف أمريكا الالتينية ومنطق     

 بعمليات إذكاء الوعي وبناء القدرات املؤسسية، إىل تعزيـز الثقـة لـدى              ، مدعوماً القانونيني
املستفيدين والتزامهم بتحقيق االمتثال للمعايري الدولية لتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت يف           

  .إطار جهودهم الرامية إىل اخلروج من فئة أقل البلدان منواً
 ٢٠٠٧ليت ُتقدم إىل مجاعة شرق أفريقيا منذ عام         ويف أفريقيا، وكجزء من املساعدة ا       -٢٤

من أجل مواءمة التشريعات السيربانية يف الدول األعضاء اخلمس، ُنظمت ثالثة أحـداث يف              
ويف سياق املساعدة التقنية املقدمة ). ٦ار ـانظر اإلط( بالتعاون مع أمانة اجلماعة  ٢٠١١عام  

 الطريقـة   ٢٠١٢يونيه  /صدرت يف حزيران  إىل مجاعة شرق أفريقيا، حبثت دراسة لألونكتاد        
 استخدام اهلواتف احملمولة لتحويل األموال والـدفع        - اليت ميكن هبا للخدمات النقدية املتنقلة     

 أن تستفيد من قواعد املنطقـة       -  مثل االئتمان واالدخار والتأمني    وأنشطة مالية أكثر تعقيداً   
اخلدمات النقديـة املتنقلـة لتطـوير       عنون  ويف التقرير امل  . بكاملها لتنسيق اللوائح ومواءمتها   

 (Mobileة للربامج واللوائح القائمةـة مقارنـدراس: األعمال التجارية يف مجاعة شرق أفريقيا

Money for Business Development in the East African Community: A Comparative Study 

(of Existing Platforms and Regulationsيز على مجاعة شرق أفريقيا كـسبيل  ، ينصب الترك
  .ملعاجلة القضايا األوسع اليت تثريها اخلدمات النقدية املنقولة

  
  ٦اإلطار 

   مواءمة القوانني السيربانية يف جمالدعم األونكتاد جلماعة شرق أفريقيا 
عقدت فرقة العمل املعنية بقوانني الفضاء اإللكتروين التابعة جلماعة شـرق أفريقيـا               
لتقييم التقدم الـذي أحرزتـه الـدول        ) كينيا ومجهورية ترتانيا املتحدة    (عني إقليميني اجتما

الشريكة يف اجلماعة يف تنفيذ اإلطار القانوين للقوانني السيربانية للجماعة، املرحلـة األوىل،             
فسة، قضايا املنا (ومناقشة اإلطار القانوين للقوانني السيربانية للجماعة وإقراره، املرحلة الثانية          
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وبناء على احلاجة إىل إذكاء الـوعي     ). وحقوق امللكية الفكرية، والضرائب، وأمن املعلومات     
اليت أُعرب عنها، قُدمت إحاطة إعالمية بشأن التشريعات السيربانية إىل الربملانيني الكينـيني             

ـ               ة لتسهيل سن القوانني مع التركيز على قضايا اجلرمية السيربانية وأمـن املعلومـات، ومحاي
املستهلك، ومحاية البيانات واخلصوصية، ومسؤولية موردي خدمـة اإلنترنـت، ومراقبـة            

 للقوانني السيربانية املتعلقة بالتعقب الـسريع يف        وأعطت اإلحاطة اإلعالمية زمخاً   . احملتويات
، ٢٠٣٠الربملان، وكانت هلا أمهية خاصة يف تنفيذ االستراتيجية اإلمنائية الكينية، رؤية عـام              

ويف االجتماع األخري   .  تعتمد إىل حد كبري على برامج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت         اليت
، طلبت الدول الشريكة جلماعة شـرق       ٢٠١١أكتوبر  /لفرقة العمل املنعقد يف تشرين األول     

أفريقيا إىل األونكتاد أن يواصل بناء قدرات جهات خمتلفة صاحبة املصلحة لـدعم تنفيـذ               
 يف إطـار برنـامج      واستجابة هلذا الطلب، نظم األونكتاد تدريباً     . اإلطاراملرحلة األوىل من    

دورة لعقد    حتضرياً ٢٠١٢فرباير  / يف شباط  لفائدة املدرِّسني التقنيني  التدريب من أجل التجارة     
تدريبية عن بعد بشأن اجلوانب القانونية للتجارة اإللكترونية لصاحل بلدان مجاعة شرق أفريقيا             

ومـن  . واستفاد مشاركون من كينيا ورواندا من الـدورة التدريبيـة         . ٢٠١٢مايو  /يف أيار 
 لتلبية االحتياجات املتعلقة    ٢٠١٢أكتوبر  /دورة تدريبية جديدة يف تشرين األول     عقد  املخطط  

    .ببناء القدرات يف هذا اجملال
مج نشطة بشراكة مع برنـا   تواصلت األ ،  ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب       -٢٥

. األمانة الدائمة للنظام االقتصادي ألمريكـا الالتينيـة  األونكتاد للتدريب من أجل التجارة و    
بشأن اجلوانب القانونية للتجارة اإللكترونية     نسخة جديدة من دورة التعلم عن بعد        عقدت  و

 يف  بلدا١٧ً من  مشاركا١٩٢ً لصاحل ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين- أكتوبر/يف تشرين األول
ويساعد هذا التدريب يف بناء قدرات هذه البلدان على وضع أطر قانونيـة مناسـبة                .نطقةامل

  .ومتسقة للتجارة اإللكترونية
 إجراء  ٢٠١٢فرباير  / يف شباط  رابطة أمم جنوب شرقي آسيا    ويف آسيا، طلبت أمانة       -٢٦

سـتعراض  وسيجري اال . رابطةالالتجارة اإللكترونية يف بلدان     استعراض بشأن مواءمة قوانني     
باالشتراك مع مسؤولني كبار من الرابطة يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وُيفترض            

م التقدم احملرز يف اعتماد قوانني التجـارة اإللكترونيـة          وسيقّي. ٢٠١٣االنتهاء منه يف عام     
التغلـب  وسيحدد التحديات املتبقية اليت ينبغي      وتنفيذها يف الدول األعضاء العشر يف الرابطة        

  .لتنفيذ قوانني التجارة اإللكترونية وإنفاذهاعليها 
 عن هذا، يشارك األونكتاد يف أعمال جلنة األمم املتحدة للقـانون التجـاري              وفضالً  -٢٧

الدويل املتعلقة بآليات تسوية الرتاعات على اخلط، ويف مؤمتر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان              
  . عن منظور البلدان النامية يف هذه اجملاالترونية، معرباًالتجارة اإللكتاالقتصادي حول 
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  قياس اقتصاد املعلومات    
واصل األونكتاد دعم اجلهود اليت تبـذهلا الـدول    ،  يف جمال قياس اقتصاد املعلومات      -٢٨

         األعضاء إلتاحة اإلحصاءات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حنـو أفـضل،           
           فيما خيص استخدام تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت يف قطـاع األعمـال،             ال سيما   

وبدون احلصول على بيانات موثـوق      . وفيما خيص قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     
           ورغم هـذا،    . عند صياغة سياساهتم وتنفيذها وتقييمها     هبا، سيواجه صانعو السياسات نقصاً    

  . إىل بيانات موثوق هبا يف هذا اجملال كبرياًر افتقاراًق البلدان النامية يفتما زال معظم
الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيـا     ، حيثما أمكن، مع      عن كثب  ويتعاون األونكتاد   -٢٩

من أجل ترشـيد  املساعدة التقنية ما يقدم من املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية لتنسيق   
عن إصـدار   وعلى سبيل املثال، قدم األونكتاد الدورة التدريبية السابعة         . )١٢(استخدام املوارد 

إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأن اقتصاد املعلومات، ونظمها بالتعاون مع          
االحتاد الدويل لالتصاالت واملعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية للبلدان العربيـة يف            

، ساهم األونكتاد يف اجتماع فريق للخرباء بعنوان        ٢٠١١سمرب  دي/ويف كانون األول  . عمان
  ".منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسياتوحيد قياسات جمتمع املعلومات يف "

 دراسته االستقصائية السنوية ملكاتب اإلحصاءات الوطنيـة يف         أيضاًوأجنز األونكتاد     -٣٠
وقدمت بعض . ٢٠١١صلة باقتصاد املعلومات يف عام      مجيع أحناء العامل جلمع البيانات ذات ال      

.  بيانات ألول مـرة    -  مثل إكوادور والسلفادور والكامريون وكوستاريكا     - البلدان النامية 
 اإلحصاءات املتعلقة باملؤشرات األساسية القتصاد املعلومات للجمهور من خالل          وتتاح حالياً 

وكنتيجة لتـوافر   . قياس البلدان لألداء  يدعم  ، مما س  )١٣(بوابة األونكتاد اخلاصة باإلحصائيات   
وفيما خيص املؤشـرات األساسـية لبيانـات        . البيانات ذات الصلة، حتسن عمل األونكتاد     

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املشاريع، على سبيل املثال، زاد توفرهـا يف             
، ارتفع عدد البلدان    ٢٠١٠ و ٢٠٠٥عامي  ويف الفترة ما بني     . االقتصادات النامية واالنتقالية  

النامية اليت أبلغت عن املؤشرات األساسية الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت يف            
وخالل الفتـرة نفـسها،     .  يف املائة  ١٧٠، وهي زيادة بنسبة     بلداً ٢٧ إىل   ١٠املشاريع، من   

يـا املعلومـات    ارتفع عدد البلدان اليت أبلغت عن املؤشرات األساسـية لقطـاع تكنولوج           
  .تقارب الثلثواالتصاالت بنسبة 

 العمل املتعلق بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سياق عـدة   أيضاًوجرى    -٣١
الفرقـة  اجتماع  (، وباريس   )جنة اإلحصائية لألمم املتحدة   الل(اجتماعات دولية يف نيويورك     

االجتماع املعين باملؤشـرات    (يوس  ، وموريش )العاملة املعنية بوضع مؤشرات جملتمع املعلومات     

__________ 

)١٢( http://measuring-ict.unctad.org.  
)١٣( http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx. 
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منتدى مؤمتر القمة العاملي    (، وجنيف   )تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  /العاملية لالتصاالت 
  ).جملتمع املعلومات

وهناك مناقشات جارية مع جهات ماحنة للحصول على متويل إضايف الزم ملواصـلة               -٣٢
االت اليت ختضع ملسؤولية األونكتاد،     تطوير جماالت إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتص     

ولبناء القدرات فيما خيص مجع إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، القابلة للمقارنة 
  . وحتليلهادولياً

  ١٦١اتفاق أكرا، الفقرة   -رابعاً  

  ٧اإلطار 
  ١٦١اتفاق أكرا، الفقرة 

ضعها مؤمتر القمة العـاملي     ينبغي أن يساهم األونكتاد يف تنفيذ خطوط العمل اليت و         "  
 ، اإللكترونيـة  التجاريـة جملتمع املعلومات بشأن بناء القدرات، وهتيئة بيئة متكينية، واألعمال      

، بالتعاون مع املنظمات الدولية املعنية      ةاإللكترونيالعلوم القائمة على التواصل عرب الشبكات       و
عنية بتسخري العلـم والتكنولوجيـا      وينبغي لألونكتاد أيضاً، بوصفه أمانة اللجنة امل      . األخرى

اللجنة يف تنفيذ واليتها املتعلقة مبتابعة نتائج مـؤمتر القمـة           هذه  ألغراض التنمية، أن يساعد     
  ".العاملي جملتمع املعلومات

 مـن اتفـاق     ١٦١يف الفقرة   ما طلب منه    ، على حنو    أيضاًأوىل األونكتاد االهتمام      -٣٣
ويف هذا الـسياق،    ). ٧انظر اإلطار    (العاملي جملتمع املعلومات  نتائج مؤمتر القمة    أكرا، لتنفيذ   

 تالشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاال     يساهم األونكتاد بدوره القيادي يف      
منتدى مؤمتر القمـة العـاملي      وإىل جانب هذا، شارك األونكتاد يف تنظيم        . ألغراض التنمية 

، إىل جانب االحتاد الدويل لالتصاالت واليونـسكو  ٢٠١٢ و٢٠١١جملتمع املعلومات لعامي   
شارك األونكتـاد ومركـز   ، ٢٠١١ويف منتدى مؤمتر القمة لعام      . مايو من كل عام   /يف أيار 

اجتماع تيسري خط العمـل     التجارة الدويل ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف تنظيم          
 على ما تِعد به التكنولوجيـات املتنقلـة،          الذي ركز  املتعلق باألعمال التجارية اإللكترونية   

وساهم األونكتاد يف دورات الشراكة بشأن قياس قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت          
األونكتـاد  ، شارك   ٢٠١٢ منتدى مؤمتر القمة لعام      وخالل. من أجل إجراء حتليل سياسايت    

باألعمـال التجاريـة    اجتماع تيسري خط العمل املتعلـق       ومركز التجارة الدويل يف تنظيم      
 الذي ركز على الطريقة اليت ميكن هبا تشجيع قطاع نشيط لتكنولوجيا املعلومات             اإللكترونية
 دورتني بـشأن قـضايا قيـاس        أيضاًوبالتعاون مع الشراكة، دعم األونكتاد      . واالتصاالت
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 مـؤمتر القمـة العـاملي جملتمـع       تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ال سيما قياس أهداف        
  .)١٤(املعلومات، وقياس النفايات اإللكترونية

، ساهم األونكتاد يف تنسيق عمل فريق األمم املتحـدة املعـين            ٢٠١١وخالل عام     -٣٤
 ى، تـولّ  ٢٠١٢ منتدى مؤمتر القمة لعـام        وخالل .مبجتمع املعلومات على نطاق الوكاالت    

وافتـتح  . ٢٠١٢ هنايـة    األونكتاد رئاسة فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات حىت        
  استعداداً ملؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املـستدامة         ياًب جان األونكتاد، بصفته الرئيس، حدثاً   

 لتركيز االهتمام على األثر احملفز لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مجيـع            )٢٠+ريو(
 ،اي، واإلدماج االجتماعي  النمو االقتص أال وهي    - لتنمية املستدامة ل املتمثلة   ركان الثالثة األ

  .واالستدامة البيئية
خـالل دورتيهـا    جلنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية،       وقد استعرضت     -٣٥

القمة العاملي جملتمع املعلومات،    مؤمتر   تنفيذ نتائج    الرابعة عشرة واخلامسة عشرة، التقدم احملرز يف      
وخالل الدورة  . لس االقتصادي واالجتماعي  وأصدرت مشاريع قرارات لكي يعتمدها أيضاً اجمل      

اخلـربة  : القمة العاملي جملتمـع املعلومـات     مؤمتر  تنفيذ نتائج    الرابعة عشرة للجنة، أُتيح منشور    
ويلخص هذا املنشور التقدم احملرز يف منتصف الفترة        . )١٥(املكتسبة حىت اآلن وفرص للمستقبل    

القمة واالستعراض الشامل هلذا التنفيذ املقـرر       ؤمتر  متنفيذ نتائج   الفاصلة بني املرحلة الثانية من      
كما حيدد اجملاالت اليت سجلت أكرب قدر من التقدم، واملواقـع الـيت             . ٢٠١٥إجراؤه يف عام    

وحيدد املنشور أيضاً بعض    .  عن تدابري مبتكرة للتغلب عليها     ُووجهت فيها حواجز وقيود، فضالً    
، وأثرت يف الطريقة الـيت      ٢٠٠٥صاالت منذ عام    مشهد االت طرأت على   التغريات املهمة اليت    

  .تتفاعل هبا االتصاالت مع اجملتمع والطريقة اليت يتطور هبا جمتمع املعلومات

        

__________ 

نتدى مـؤمتر القمـة العـاملي جملتمـع         ميكن االطالع على ملخصات مجيع الدورات يف الوثائق اخلتامية مل          )١٤(
 : علـى اخلـط يف العنـوان التـايل         ٢٠١١ الوثيقة اخلتامية ملنتدى مؤمتر القمة لعـام         وتتاح. املعلومات

http://www.itu.int/wsis/implementation/2011/forum/inc/Documents/WSISForum2011OutcomeDo

cument.pdf .        علـى اخلـط يف العنـوان التـايل         ٢٠١٢وتتاح الوثيقة اخلتامية ملنتدى مؤمتر القمة لعام : 
http://groups.itu.int/LinkClick.aspx?fileticket=-yrie0EkP84E%3d&tabid=2103.  

)١٥( http://archive.unctad.org/en/docs/dtlstict2011d3_en.pdf. 


