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  اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
  الدورة اخلامسة عشرة

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-٢١جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٣البند 

وتنظيم  االبتكار، والبحث، ونقل التكنولوجيا حتقيقاً للمنفعة املتبادلة،          
  املشاريع والتنمية القائمة على التعاون يف جمتمع املعلومات

  تقرير األمني العام    

   تنفيذيموجز    
يف احلادثـة   تدعم التطورات   بواسطتها  يعرض هذا التقرير العمليات الرئيسية اليت         

 املعلوماتية التقدم حنو بناء جمتمعات      األساسيةت واالتصاالت والبنية    تكنولوجيات املعلوما 
 أحدو. معرفة تليب الطموحات اإلمنائية للبلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل         

القائم علـى التعـاون أساسـية       التعلّم  أن عمليات   هو  املواضيع الرئيسية يف هذا التقرير      
وحيتوي التقرير على توصـيات     . نولوجيا، وتنظيم املشاريع  لالبتكار، والبحث، ونقل التك   

  . احلكومات الوطنية واجملتمع الدويلمقدمة لكي تنظر فيها
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  مقدمة
موضوع أن تبحث   تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية      املعنية ب لجنة  القررت    -١
، وتنظيم املـشاريع والتنميـة      االبتكار، والبحث، ونقل التكنولوجيا حتقيقاً للمنفعة املتبادلة      "

 خـالل الفتـرة     ليكون موضوعاً ذا أولوية ُيبحث    " القائمة على التعاون يف جمتمع املعلومات     
مـساعدة اجمللـس    املتمثلة يف   ، يف حدود واليتها     ٢٠١٢-٢٠١١  يف الفاصلة بني الدورتني  

  .ومات على متابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعل االقتصادي واالجتماعي
 فهم القضايا اليت يشملها هذا املوضـوع، ومـساعدة          زيادةومن أجل اإلسهام يف       -٢

اللجنة فيما ستجريه من مداوالت خالل دورهتا اخلامسة عشرة، عقدت أمانـة األونكتـاد              
          ١٣مـن   يف الفترة   الفلبني،  ب لفريق خرباء يف الفترة الفاصلة بني الدورتني يف مانيال،           اجتماعاً

النتـائج  إىل  ويستند هذا التقرير إىل ورقة القضايا، و      . ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٥ىل  إ
  .اليت توصل إليها الفريق، ومسامهات أعضاء اللجنة، وإىل األدبيات األخرى ذات الصلة

 اللجنة، يف حدود واليتها األصلية املتعلقة بتـسخري العلـم والتكنولوجيـا             وحبثت  -٣
العالقة بني االبتكار والبحث ونقل التكنولوجيا وتنظيم املشاريع، من          أوجهألغراض التنمية،   

تسخري العلم والتكنولوجيا واهلندسة مـن      ) أ: (خالل برنامج عملها املتعلق باملواضيع التالية     
ــيم والبحــث   ــاء القــدرات يف جمــال التعل                       ؛)٢٠٠٩-٢٠٠٧(أجــل االبتكــار وبن

التكنولوجيات الكفيلة بالتـصدي    ) ج(و؛  )٢٠١٠(ديثة والناشئة   التكنولوجيات احل ) ب(و
وفيمـا يلـي بعـض االسـتنتاجات        ). ٢٠١١(للتحديات يف جماالت مثل الزراعة واملياه       

  :والتوصيات الرئيسية للجنة
 احملتمل للعلم والتكنولوجيا واالبتكار يف حتقيق األهـداف         اإلسهامتواجه    )أ(  
 على املستويات احمللية والوطنية     ُنظُميةئق هيكلية ومواطن ضعف      عوا ،واجهيظل  ي وس ،اإلمنائية

التقنية احمللية  الفترة الزمنية الطويلة الالزمة لبناء القدرات       املتمثل يف   عائق  إىل جانب ال  والعاملية،  
 القدرات على مجيع املستويات     وتراكم. وغري التقنية يف جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار      

   وليس سنوات؛ويلة األمد تستغرق عقوداًعملية طهو 
تكتسي القدرات احمللية يف جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكـار أمهيـة             )ب(  

وتشمل هذه القدرات، على    . أساسية لتحقيق األهداف اإلمنائية يف األجلني القصري والطويل       
ملعارف القائمة  املستوى اجلماعي، القدرة على اكتساب واستيعاب وتكييف ونشر واعتماد ا         

حامسة لكل بلـد،    ذات أمهية   قدرات  وهذه ال . والقدرة على إنتاج واستخدام معارف جديدة     
سياسات العلم والتكنولوجيـا    هو دور   بناء هذه القدرات    و. بغض النظر عن مراحل التنمية    

  ؛)١(واالبتكار اليت ينبغي أن تكون يف صلب استراتيجيات التنمية الوطنية
__________ 

 ).٢٠٠٩(واألمم املتحدة ) ٢٠٠٨(األمم املتحدة  )١(
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         : القدرات االبتكارية على املستوى الوطين، يف مجلـة أمـور         يتطلب بناء     )ج(  
تكوين رأس مـال    ) ب(وطويلة؛  زمنية   خالل فترة     مستمراً استراتيجية واضحة، والتزاماً  ) أ(

 دعم حكومي فعال لبناء القدرات يف القطاع       إجياد) ج(وبشري من خالل التعليم والتدريب؛      
  ؛)٢(من اجملاالت السياساتيةعة واستدخالت يف طائفة ) د(و اخلاص؛

 كيفية استخدام هـذه     وما يقابلها من معرفة بشأن     ،يؤدي نقل التكنولوجيا    )د(  
،  واجلنـوب بني اجلنوبوبني الشمال واجلنوب    ") الدراية الفنية "بعبارة أخرى،   (التكنولوجيا  

رات االبتكاريـة   بناء القـد  ومع ذلك، فإن اجلهود الرامية إىل       .  يف تنمية القدرات    هاماً دوراً
 للتمكن من تعـديل التكنولوجيـا وتكييفهـا مـع            ضرورية جداً  )"السببمعرفة  "(احمللية  

وال ينبغي أن حيل نقل التكنولوجيا حمل جهود بناء القدرات احمللية الـيت             . االحتياجات احمللية 
  ؛)٣(كّملهاي بل ينبغي أن ،السياسات احمللية املشجعة على التعلمبينبغي دعمها 

             ، بـشكل مجـاعي،      األعمـال  مؤسساتفإن   من البلدان النامية،     كثرييف    )ه(  
دعم ولذلك ميثل   . للنموالرئيسي  رك  احمل هيوال سيما املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم،       

وُتـشجَّع  . تنمية هذه املؤسسات، مبا يف ذلك قدراهتا االبتكارية، قضية سياساتية رئيـسية            
مـن اآلليـات واألدوات     واسـعة   استخدام جمموعـة     على استكشاف    احلكومات الوطنية 

 إىل جانب سياسات    ، األعمال واالبتكار يف مؤسسات  التعلّم   حلفزالسياساتية املباشرة الالزمة    
 أو السياسات   ،أخرى منها السياسات املتعلقة، يف مجلة أمور، بالتجارة واالستثمار واملنافسة         

           احلامسـة  - إىل الـسياسات     باإلضـافة سياسات العمل،   الصناعية أو القطاعية األخرى، و    
  ؛)٤(والبحوث املتعلقة بالتعليم والتدريب -األمهية 

 تشجيع  يتطلبباإلضافة إىل اآلليات التقنية واملالية واملؤسسية والسياساتية،          ) و(  
هبا الناس  نظر  يوبعيدة املدى يف الطريقة اليت      واسعة   حتوالت    حدوث االبتكار، يف أي اقتصاد،   

ثقافـة   "جيـاد التدابري الناجحة إل  بعض  مل  توتش. مقضايا التغيري واإلبداع والتعلّ   إىل  واجملتمع  
 ُيحتذى هبـا،   اليتنماذجال اإلعالم، وطمحالت توعية عرب وسائ  على تنظيم   " البتكارمالئمة ل 

جو من الثقة   وتسهم هذه التدابري يف خلق      .  جوائز نفيسة  وإنشاءوتعميم التجارب الناجحة،    
  .)٥( الشبابخصوصاًوويف تشجيع روح املخاطرة لدى السكان، 

الطريقة الـيت   تغّير  منصات  هي تتيح    للتفاعل، و   أساساً اإلنترنت شبكة   وقد أتاحت   -٤
بتنظـيم   ، عن مؤسسات القطاع العام    هبا الشركات يف مجيع قطاعات االقتصاد، فضالً      تقوم  

وما زالت البلـدان    . جية يف جمايل املعلومات واالتصاالت    شبكاهتا وممارساهتا الداخلية واخلار   
الشبكات العاملية على أساس بروتوكول     نطاق  النامية ال حتظى بقدر مساو من أنشطة توسيع         

__________ 

 ).٢٠٠٩(األمم املتحدة  )٢(
 ).٢٠١٠(األمم املتحدة  )٣(
 ).٢٠٠٨(األمم املتحدة  )٤(
 .املرجع نفسه )٥(
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الالسلكية والتطبيقات املتعلقة بالصوت والبيانات     التكنولوجيات  ، وأنشطة استخدام    اإلنترنت
 كبري على مـدى العقـد املاضـي يف تـوفري            ومع ذلك، حدث حتول   . ة النقال األجهزةعرب  

ويشري اخنفاض تكلفة التكنولوجيـات الرقميـة، وحتقيـق         . الشبكات والتطبيقات الشبكية  
الشبكات لالنتشار العاملي، وتزايد توفر تطبيقات الربجميات جلميع األغراض يف كل مكان إىل             

اللحـاق  "دان النامية من     املعلومات واالتصاالت لتمكني البل    تإمكانية استخدام تكنولوجيا  
 ونقل  ، والبحث ، العالقة بني االبتكار    أوجه  على  كبرياً وتؤثر هذه التطورات تأثرياً   ". بالركب

ويوفر املشهد املتغري يف جمـال       . والتنمية القائمة على التعاون    ،التكنولوجيا، وتنظيم املشاريع  
القائم علـى   التعلّم    "  ل ةهام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، على وجه اخلصوص، فرصاً      

  .الذي ميكن أن حيفز املبادرات يف كل جمال من هذه اجملاالت" التعاون
ويف الوقت نفسه، أثارت هذه التطورات خماوف من أن البلدان النامية قد تواجـه                -٥

 اًوشهدت السنوات األخرية جهـود    . بسبب الفجوة الرقمية  عن الركب   التأخر  زيادة  خطر  
قيل إن االهتمام الدويل    فقد  ومع ذلك،   . هذه الفجوة لسد  اجملتمع الدويل    متضافرة من جانب  

احلصول على تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت        معظمه على إتاحة إمكانية     تركز يف   
تطـوير  عمليـة   واعتمادها ونشرها، يف حني أنه جيب إيالء مزيد من االهتمـام لتوجيـه              

سـياقات  اً ومتالئماً مع االحتياجات القائمة يف       يكفل أن يكون ذلك متجاوب    التكنولوجيا مبا   
فقد تكون أولويات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خمتلفـة يف البلـدان           . البلدان النامية 

 يف الواقع، ابتكارات يف بلـدان       بدأت تظهر، قد  و. البلدان النامية عنها يف   الصناعية املتقدمة   
 يف  ،احمللية كما تراعـي   واألوضاع  االحتياجات  تراعي  والربجميات  اجلنوب يف جمايل املعدات     

مثل القدرة على حتمل التكاليف واألمية، أو صـعوبات         معوقات  الكثري من األحيان، وجود     
 اليت توصف يف كثري من األحيان بــاالبتكار         ،هذه احلاالت و. بالشبكة" امليل األخري "ربط  

أمهية تطوير التكنولوجيا يف    توضح  ،  أو االبتكار املقتصد  " التغلب على الصعوبات  املستند إىل   "
  . واجلنوب عن إمكانات التعاون ونقل التكنولوجيا بني اجلنوباجلنوب، فضالً

فرص اللحاق بالركب، وحتقيق    :  املعلومات واالتصاالت  تتكنولوجيا  -أوالً  
  قفزات نوعية

 يف حتفيـز النـشاط       أساسـياً   املعلومات واالتـصاالت دوراً    تتؤدي تكنولوجيا   -٦
وذلك ملا تتسم به هذه التكنولوجيات قتصادي واالبتكار يف اجملتمعات القائمة على املعرفة،      اال

فيها التفاعـل عـرب   التعاون الشبكي يؤدي من خالل أشكال من     التعلّم  تعزيز  من إمكانات ل  
الفرص اجلديدة املتاحة أمام البلدان     يف ُصلب    اتاإلمكان هذهوتوجد  .  مركزياً  دوراً اإلنترنت

 املعلومـات   تمية للحاق بالركب وحتقيق قفزات نوعية عـرب اسـتخدام تكنولوجيـا           النا
استغالل املكاسب  جتعل من املمكن     األساسية اليت    يةقدرات االبتكار الواالتصاالت يف تعزيز    
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وينطبق .  املعلومات واالتصاالت يف حتفيز النشاط االقتصادي      تقة من تطبيق تكنولوجيا   احملقَّ
  .فروع االقتصاد، من الزراعة إىل التصنيع إىل اخلدماتذلك على كل فرع من 

ميكن  املعلومات واالتصاالت    تاتضح يف العقد املاضي أن استخدام تكنولوجيا      قد  و  -٧
ويـشمل  . استراتيجيات التنمية اهلادفة إىل اللحاق بالركب وحتقيق قفزات نوعيـة         أن يدعم   

.  فعالًف وحتسني التكنولوجيات املستخدمةملتمثلة يف تكييااالبتكارية اللحاق بالركب العملية 
، إذ   يف أسرع االقتـصادات منـواً       هاماً تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت دوراً   أدت  وقد  

وباإلضافة إىل ذلك، فـإن  . تنطوي على إمكانات منو هائلة  " رائجة"أتاحت ظهور صناعات    
ال سيما الصناعات املصنفة    و التغري السريع يف التكنولوجيا األساسية، يف عدد من الصناعات،        

فالقدرة علـى اللحـاق     .  التكنولوجيا القائمة  قلل من أمهية  قد  ،  "تكنولوجيا عالية "على أهنا   
التكنولوجيا العالية عملية   ذات   وتستند إىل التجربة، وتتطلب الصناعات       بالركب ُتبىن تدرجيياً  

  . على كثافة التكنولوجياماداًبناء قدرات أسرع وأكثر كفاءة مما تتطلبه الصناعات األقل اعت
جتاوز بعض اخلطوات التراكمية يف القـدرات البـشرية          -حتقيق قفزات نوعية    أما    -٨

نتاجية والناتج بـني    عل من املمكن تضييق الفجوات يف اإل      فإنه جي  -وجتاوز االستثمار الثابت    
 اللحاق بالركـب    عمليةسارت  القفزات النوعية،   وبسبب  . البلدان الصناعية والبلدان النامية   

فالـصناعات ذات   . بسرعة أكرب يف صناعات التكنولوجيا العالية منها يف الصناعات األخرى         
 من التجارة الدولية لفترة طويلة، فنمت       نصيبهامتتعت بزيادة مطردة يف     قد  التكنولوجيا العالية   

تجـات  ناملاألولية وصناعات   املنتجات   الصناعات األخرى كصناعات      فئات بسرعة أكرب من  
وعلى الرغم من أن الـصناعات ذات       . )٦(املتوسطةالتكنولوجيا  املنخفضة و التكنولوجيا  ذات  

من الصادرات بسرعة أقـل     قد زادت من نصيبها     املستويات األدىن من التطور التكنولوجي      
، الصناعات ذات التكنولوجيا العالية، فإن نشر تكنولوجيات تصنيعية أكثـر تقـدماً        منها يف   
ما تنطوي هذه الصناعات على استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت          عند خصوصاً

  . لتحسني اإلنتاجية واجلودةكتكنولوجيات ذات أغراض عامة، يتيح كذلك فرصاً
ظهـور  هـو   قفزات نوعية   حتقيق   العوامل اهلامة يف عملية اللحاق بالركب و       وأحد  -٩

علومات على الصعيد العاملي، وظهـور      تدفق امل تدعم   اليت   اإلنترنتتكنولوجيات وتطبيقات   
ومثة أدلـة   .  كجزء من سالسل القيمة اخلاصة بشبكات اإلنتاج       اإلنترنت علىالعمل التعاوين   

 جيـري ف  م وتكيّ كثرية على أن التكنولوجيات اجلديدة واألداء االبتكاري يتطلبان عملية تعلّ         
ـ    ويشار إىل ه  . )٧(اكتساب املهارات وإجراء التكييفات   بواسطتها   التعلّم ذه القدرات املتعلقة ب

__________ 

) الواليـات املتحـدة   ()اجمللس الـوطين للعلـوم   (National Science Board و١٥): ٢٠٠٣(ألونكتاد ا )٦(
)٢٠١٠.( 

)٧( Hobday (1995). 
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النجـاح يف  مدى وتتوقف القدرات اإلنتاجية على . )٨("القدرات االستيعابية"ف باسم   والتكّي
  .دمج طائفة متنوعة من التكنولوجيات، وتعزيز املهارات التنظيمية واإلدارية اجلديدة

ديثة هي القدرة   يف تطوير واستخدام القدرات اإلنتاجية احل     الرئيسية   السمات وإحدى  -١٠
على بناء وإدارة شبكات اإلنتاج، اليت تضم جمموعات من الشركات تقسم العمل وتنـسقه              

ى املد تعاونية واسعة    وتتيح شبكات اإلنتاج فرصاً   .  فضفاضة بطريقة سلسة أو بطريقة تعاونية    
اريع هامة لتنظيم املش  تتيح فرصاً   وهي  . التعامل مع مشتر حمدد   بالشركات املوردة   إلزام  دون  

 يف السلع اإلنتاجية وصناعات املكونات،  يف كثري من األحيان، خصوصاً    ج يتم ألن اختيار املنتَ  
وقد . على أساس اجلودة والسعر، وليس على أساس عالقات طويلة األمد أو تفضيالت وطنية    

ميم دويل لتـصا  التنسيق  الباملتعلقة  بسبب املطالب   أكثر أمهية   التعاون والتنمية التعاونية    صبح  أ
ويستفيد االندماج األوثـق املتوقـع داخـل        . املنتجات ومواصفاهتا ومصادر احلصول عليها    

 اتاملنَتجتصميم  شبكات سالسل القيمة من القدرة على حتديد معايري مشتركة وعلى إدارة            
واملكونات وإدارة تعاقب مراحل اإلنتاج والتوزيع الوسيطة يف سلسلة القيمـة باسـتخدام             

  .لومات واالتصاالتتكنولوجيات املع
      عمليات حمددة وحملية لتكييف املعارف وإعادة جتميعهـا       على  مل القدرات اإلنتاجية    توتش  -١١
وعادة ما تتعلق هذه القدرات اإلنتاجية بـصناعات حمـددة،          .  العمليات اإلنتاجية للشركة   يدعممبا  

       عمليـات  العثور على   ومع ذلك، بات من الصعب      . كل شركة ب ما تكون هلا مسات خاصة       وكثرياً
ال ُيستفاد يف ختطيطها أو مراقبتها أو ضبطها من استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت،              

        شخصية قائمـة بـذاهتا     حاسوب  تكنولوجيات عبارة عن أجهزة     هذه ال بغض النظر عما إذا كانت      
، أصـبحت تكنولوجيـات   ًقـدما ويف سياقات أكثـر ت .  مربوط بينها عاملياً أو أجزاء من شبكات   

تتكفل نظم حمليـة لـشبكات      عملية اإلنتاج نفسها، حيث     مدجمة بعمق يف    املعلومات واالتصاالت   
  .السلع الرأمسالية اليت تستخدم مسات وعمليات إنتاجية قابلة للربجمةاحلاسوب بتنسيق 

ت واالتـصاالت    تكنولوجيا املعلوما  اتعاملية تطبيق من حتقّق   ، يعين االقتراب    أخرياًو  -١٢
يف املتـوخى   لغرض  تصلح ل أن اللحاق بالركب وحتقيق قفزات نوعية يتطلبان تنمية قدرات          

 مـع    جـذرياً   تغرياً ظلت تتغّير أما آفاق بناء قدرات استيعابية وإنتاجية فقد        . اإلنترنتعصر  
يف كل  موجودة   ظاهرة   اإلنترنتالتعاوين عن طريق    التعلّم  ، وبات   ا وتطبيقاهت اإلنترنتانتشار  
  :ما يليعلى هذه التطورات ظهور العوامل اليت أتاحت بعض مل توتش. مكان

لتقسيم الدويل للعمـل، الـذي تيـسره تكنولوجيـا          املتزايد ل ستخدام  الا  )أ(  
املعلومات واالتصاالت، يف البحث ويف األجزاء الرئيسية لعملية االبتكار مثل تطوير وتصميم            

  ارجية يف العمليات املعرفية؛منتجات جديدة واالستعانة مبصادر خ
  

__________ 

)٨( Cohen and Levinthal (1990). 
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  ؛)٩("االبتكار املفتوح"التغريات اجلوهرية يف جمال البحث اليت صاحبت منو   )ب(  
و الكبري يف أنشطة االستعانة مبصادر خارجية، مبـا يف ذلـك ظهـور              مالن  )ج(  

  ؛)١٠("التصنيع التعاقدي"
 املشاريع يف جمـال     تنظيملعملية  لتطبيقات الربجمية الداعمة    املتزايد ل توافر  ال  )د(  

  األعمال والتغريات اليت طرأت على إدارة سالسل التوريد؛نشاط 
منصات العمل اجلماعي والتعاون االفتراضيني اليت تـستخدم املعلومـات            )ه(  
  ؛املشاع املعلوماتباالستناد إىل هذه املشترك بني نظراء إلنتاج شىت ل الًأشكاواملشاع 

لتوزيـع  " املفتوحـة " متنوعة مـن األشـكال       النمو غري املسبوق جملموعة     )و(  
تشكل، بدورها، اليت ميكن احلصول على هذه املعلومات منها، واليت " ملكتباتا"    لاملعلومات و 

  .القائم على التعاونالتعلّم األسس الالزمة إلدارة املعارف و
التعاون بفضل شـبكات وتطبيقـات تكنولوجيـا        بواسطة  التعلّم  عملية  وتنطوي    -١٣
اللحاق بالركب وحتقيق قفزات نوعية بطرق      على إمكانية دعم عملية     ومات واالتصاالت   املعل

األساسية عمليات نشر للبنية    على  سابقاً  كانت تنطوي   اليت  مل تكن ممكنة يف أشكال التعاون       
  .العاملية للمعلومات

 االبتكار والبحث ونقل التكنولوجيا وتنظـيم       التبناء القدرات يف جما     -ثانياً  
   اريعاملش

   والقدرة االستيعابية،التعلّم القائم على التعاون  -ألف  
 إما على أساس    ألن تأيت البلدان النامية بأفكار جديدة هامة جتارياً       حقيقية  هناك آفاق     -١٤

التطبيقات اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أو على أساس اسـتخدام املعـارف            
ولالستفادة من هذه اآلفـاق، ال بـد مـن          . جيات أخرى إىل جانب تكنولو  واحمللية  القائمة  

  . تتسم بالتركيزاستراتيجية لالستثمار يف القدرات االبتكارية

__________ 

 متزايدة ألن تنخرط البلدان الناميةُ يف الشبكات الدولية للتعاون يف جمال البحـوث، الـيت                هناك إمكانيات  )٩(
فيما يتعلق باملشاريع اهلندسية وغريها من املشاريع العلمية املرتكـزة علـى            " احلوسبة الشبكية "تستفيد من   
 .اإلنترنت

والغذاء، والطاقة، تنطوي يف الكثري     ُتستخدم عقود التصنيع يف قطاعات، مثل الطريان، والدفاع، واحلوسبة،           )١٠(
من األحيان على عمليات جتميع معقّد، وتتصل يف ظلها الشركات مبصنِّع تعاقدي وتقـدم لـه تـصميماً                         

 .Cohen and Roussel (2005) and Lee, Park, Yoon et al. (2010): انظر. أو صيغة
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  بناء القدرات على املستوى الفردي    
على املستوى الفردي، ينبغي أن تتجاوز جهود بناء القـدرات تـوفري املهـارات                -١٥

 متكينهم من   ينبغي باألحرى فقط؛ بل   " لتشغيلا"فال يكفي أن ُيزود األفراد مبهارات       . البسيطة
املعارف وتكييفها ويف هناية املطاف تبادهلا، وأخذ مبادرات مـستقلة يف جمـال تنظـيم              فرز

، ولكـن   "توسيع اآلفاق "من حيث   ولذلك، يكتسي التعليم أمهية بالغة، ليس فقط        . املشاريع
عارف ذات األسس الراسخة مثـل  على املتؤكد ، وعلى وجه التحديد، يف اجملاالت اليت    أيضاً

 واسعاً ومقارناً يف التعامل مع اجملاالت األخـرى مثـل           العلوم أو اهلندسة، أو اليت توفر هنجاً      
  .العلوم االجتماعية أو العلوم اإلنسانية

  .أمهية حامسة أيضاًالتعلّم ويكتسي السياق االجتماعي للفرد وفرص   -١٦
 ز أبسط املهارات األولية إال عـدد      ن من احملتمل أن يتجاو    ال يكو : قائم على التعاون  التعلّم    -١٧

 بيد أن كثرياً مـن      .قليل من األفراد ما مل يوجد جمتمع حملي يتبادل الفوائد واحلماسة يف هذا الصدد             
مشاريع ومبادرات بناء القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متيل إىل التغاضي عـن              

. احمللي فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت         الدور األساسي للمجتمع    
التكنولوجيـا وإحالتـها    " نقل"اليت ينطوي عليها     املعارف   فرزفالسياق االجتماعي أمر أساسي يف      

  .ويف النهاية تبادهلا وتكييفها
م  لإلمكانات اليت تتيحها للـتعلّ     وتكتسي برجميات املصدر املفتوح أمهية خاصة نظراً        -١٨

وأدى تطور حركة برجميات املصدر املفتوح إىل تعزيز فرص األفـراد يف            . عن طريق التعاون  
خلق منتجات برجميات متقدمة ونشرها يف القطاعات       فهم املنطق املوثق للكيفية اليت ميكن هبا        

  .اإلنتاجية القتصادات البلدان النامية
 اًلعمل آخذ اً دولياً ل  ي حيرك تقسيم  وما متكني األفراد إال اجلزء الظاهر من اجتاه رئيس          -١٩

لعمل احلر  ل على مثال    ١وحيتوي اإلطار   . ا االستفادة منه  ون ملن يستطيع  يف التطور يتيح فرصاً   
.  الـدخل  ويولّـد الذي يقود الطلب احمللي على خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت          

الفرق االفتراضية اليت تربط    حدوث زيادة كبرية يف نشوء       جريت مؤخراً ربز البحوث اليت أُ   وُت
  .)١١(بني مؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم

  ١اإلطار 
  )١٢( يف سياق البلدان ذات الدخل املنخفضاإلنترنتالتعاون عن طريق 

وفقاً للجمعية البنغالديشية للربجميات، وخدمات املعلومات، وهي واحدة من عدد متزايد             
 ١٠ ٠٠٠    ب، يوجد ما يقـدَّر      اإلنترنتعمل العاملني على    يف خدمات   " السمسرة"من شركات   

وُتقدم أغلبيـة هـؤالء العـاملني       . اإلنترنتشخص يف بنغالديش يعملون حلساهبم اخلاص على        
__________ 

)١١( Ale Ebrahim, Ahmed and Taha (2009). 
 .٥٥): ٢٠١١(األونكتاد  )١٢(
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منها، على سبيل املثال، تطوير الربجميـات،       (خدمات متعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      
ركات البحـث، وتـسويق وسـائط اإلعـالم         وتصميم األشكال، وحتقيق أفضل استخدام حمل     

لعمالء من أوروبا والواليات املتحـدة،      ) ، وإدخال البيانات  اإلنترنتاالجتماعية، والتدوين على    
وهم يعملون أيضاً حلـساب     . عادةً ما يكونون من مؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم        

ملشاريع اليت يعملون حلساهبا بني     وتتراوح ا . مؤسسات حكم حملي ومنظمات غري حكومية وأفراد      
ـ            ‘ إي بـاي   ‘عبناء مواقع شبكية كبرية للتجارة اإللكترونية، وإدخال بيانات ملنتجات على موق

(eBay)،               وكتابة ردود فعل إجيابيـة خبـصوص شـركات معينـة علـى مواقـع اسـتعراض  
  .املنتجات واخلدمات

 منـها  اإلنترنـت معروفـة علـى شـبكة    وُيشغَّل هؤالء األشخاص عن طريق بوابات        
www.bworker.com و www.odesk.com وwww.freelancer.com،   أداء مهـام   أسـاس    على

اليومي أو لإلنفاق على أنفسهم أثناء دراستهم يف كليات تكنولوجيا          حمددة باإلضافة إىل عملهم     
الـدوالرات مـن   بضعة مئات أو بضعة آالف من   وميكن هلم يف املتوسط أن يكسبوا       . املعلومات

ومع أن بعض املشاريع قد ُتكسبهم عشرات اآلالف من الـدوالرات ويـستغرق             . هذه املشاريع 
إجنازها شهوراً، فإن أكثر املشاريع شيوعاً هي مشاريع صغرية تتعامل مع عمالء كـثريين علـى                

  .أساس يومي

  بناء القدرات على املستوى التنظيمي  
 الربجميات   املاضي يف توسيع وتعميق حمفظة منتجات      قد أُحرز تقدم كبري خالل العقد       -٢٠

وتشمل معظم هذه التطـورات     . لديهااملعرفة  إدارة بيانات املنظمات ومصادر     لعملية  املتاحة  
ويشتمل الكـثري   . اإلنترنتاستخدام الشبكات وعلى وجه التحديد استخدام برنامج لتصفح         

تصّور الشائع بأن احلصول علـى      ال يتمثل الباعث على استخدامها   منها على منصات قياسية     
البيانات املتولّدة من العمليات التجارية وختزينها وحتليلها هي أمور ميكن أن حتقق مكاسـب              

وتتيح هـذه   . مراقبة العمليات وتنفيذها  يف  يف التخطيط واختاذ القرارات االستراتيجية و     هامة  
 أكرب    من التعاون واالبتكار   دراًق لربط املوردين والعمالء بطرق تتيح       وسائل التطورات أيضاً 

  .مما تتيحه األساليب اإللكترونية وغري اإللكترونية السابقة
التعـاوين املتعلـق     تطبيقات برجمية جديدة من النقـاش        َتظهروباإلضافة إىل ذلك،      -٢١
وخالل العقد املاضي، حـدثت تطـورات       . قيمة هذه احللول  بحلاجة إىل حلول جديدة و    اب

التعاون داخـل الـشركات، وبـني        -بكات املهنية ويف أدوات التعاون      مهمة يف بناء الش   
برجميـات إدارة  ) أ: ( مـا يلـي  وتشمل األمثلة على ذلك. الشركات ومورديها وعمالئها  

 املتعلقة، يف كـثري    املدعوم باحلاسوب برجميات للعمل التعاوين    ) ب(والعالقات مع العمالء؛    
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          إلنـشاء  برجميـات  ) ج(و مبساعدة احلاسـوب؛     من األحيان، بربجميات للتصميم والتصنيع    
  .)١٣(الوثائق التعاونية

 ما يبدأ بناء القدرات على املستوى التنظيمي بتلبية احلاجة الداخلية للمنظمـة   وكثرياً  -٢٢
 مـع املنظمـات     التعـاوين تعلّم  المجع املعلومات ومعاجلتها، تليها مبادرات املشاركة يف        إىل  

، مثل  يف جمال املعلومات   الفوريةوتبدأ الشركات بتطبيقات تليب احتياجاهتا      . األخرى واألفراد 
وتؤدي متطلبات إدخال البيانات واإلبالغ إىل توزيع       . املرتبات واجلرد كشوف  نظم احملاسبة و  

ضاف إليها يف كثري من     وُي. داخليةتعاونية  هذه املعلومات داخل الشركات وإىل عملية تنمية        
 اِحلـَزم لتعاون مع املوردين اخلارجيني للربجميات ألن الشركات تعتمد         األحيان أشكال من ا   

  .التجارية املتاحة
فإهنـا   يف وضع الربجميات واستخدامها،       أن الشركات باتت أكثر نشاطاً      إىل ونظراً  -٢٣

 وهي عمليـة تتطلـب      -إدماج عالقاهتا مع مورديها وبائعيها يف نظمها الداخلية         يف  بدأت  
وتنتقل الشركات مـن إدارة     .  من التفاعل مع مقدمي احللول الربجمية       ومزيداً  تعاونياً تطويراً

 يصبح بعضها منصات    - كرب شبكات أ  إنشاءعملياهتا إىل التفاعل مع عمالئها ومورديها يف        
للتعامل فيما بني جهـات     إنشاء شبكة   هو   األمثلة على ذلك     أحدو.  للتبادل التجاري  كبرية

  .٢ يف اإلطار على النحو املبّينيف الصني  )(business-to-business (B2B)األعمال 
 ٢اإلطار 

            ‘التعامـل فيمـا بـني جهـات األعمـال          ‘ شـبكات  يف  سـريعاً  تشهد الصني منـواً   
business-to-business (B2B)  

 التعامل فيما بني جهات     يف إطار التجارة اإللكترونية   تطّور  احلكومة الصينية   ما فتئت      
وقد أنشئ هـذا    .  األساسية املركز الوطين الصيين لتبادل السلع    ، ومثال ذلك    (B2B) األعمال

 ٥٠٠ تبـادل    ويدعم أكثر من مخسة ماليني عضو مسجل        ، ولديه حالياً  ١٩٩٧املركز عام   
، من خالل مجع وتوزيع املعلومـات عـن الـسلع            بلداً ٢٦يف  من املنتجات   ج مصنف   منَت

وتـسوية  ، والعطاءات، واملـشتريات،     اإلنترنتعلى  األساسية، والشركات، واملفاوضات    
 ،"علي بابا "،كما دعم املركز تطوير السوق التجارية اإللكترونية احمللية. ، والتوزيعاملدفوعات

 اإلنترنـت ، وهو يتيح الدفع عرب       احلجم الصغرية واملتوسطة األعمال  املوجهة إىل مؤسسات    
  .)١٤( هبامنصة موثوقاًللتجار ويوفر 

__________ 

أكـرب  وهي إحدى   تستخدمه ويكيبيديا،   الربجميات  نوع من   وهو   -" ويكي"هو   على ذلك    مثال هام هناك   )١٣(
 ٢٦٩    ب مليون مقال    ٢٠أكثر من   اليت تعتمد على اجلهود التعاونية لتطوير املعرفة وتضم         العامل  املبادرات يف   

اجلامعات والوكـاالت   أنشطة األعمال و     يف يات إدارة احملتو  نظم يف    أيضاً ‘ويكي‘وُتستخدُم برجميات   . لغة
 .(Wood, 2010)احلكومية 

 .Zhao, Wang and Huang (2008)انظر  )١٤(
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إذ تنـشئ املنظمـات يف      . مليات مماثلة يف املراحل األوىل لعملية البحث      وجتري ع   -٢٤
 توظيف علماء   ات عن التطوير يف اخلارج تضطلع مبسؤولي    البلدان الصناعية مكاتب للبحث و    

 يف البلـدان    وال تنشأ هذه التفاعالت حـصراً     . وثأو مهندسني حمليني مهرة يف جمال البح      
 ذات الدخل املتوسط بنشاط يف مراكز البحوث يف البلدان          املرتفعة الدخل؛ إذ تستثمر البلدان    

جيري ربط فـرق    ويف كثري من األحيان،     . املرتفعة الدخل ويف بلدان أخرى متوسطة الدخل      
بنشاط ضمن شبكات لتحقيق قدرة عاملية تعاونيـة يف         " هذه األماكن اخلارجية  "الباحثني يف   

وهـذا  . املعلومات واالتصاالت املتقدمة  جمال البحث والتطوير، وذلك باستخدام تكنولوجيا       
يتيح التواصل بشكل مباشر، وكذلك من خالل تبادل البيانات، مما ميكّن من وضع تـصاميم    

ويف بعض احلاالت،   . تصميم حاسوبية وبرجميات هندسية   منوذجية افتراضية باستخدام وسائل     
لوجيات املعلومـات    استخدام تكنو  القدرات ذات الصلة بالصناعة   تتيح القدرات املتخصصة    

يف حتديد تسلسل اجلينات، وأخذ عينات األنسجة، وجمموعة متزايدة          للمساعدةواالتصاالت  
  .من التقنيات يف علوم املواد والكيمياء

عندما يتم تطوير هذه القدرات التنظيمية اجلديدة تطـويراً كـامالً فإهنـا سـتتيح                 -٢٥
 املنظمـات، مثـل شـبكة التجـارة         للشركات من االستفادة من الشبكات املشتركة بني      

اإللكترونية فيما بني جهات األعمال، وتنظيم وتنسيق البحوث داخل البلـد، مث، يف هنايـة               
  .املطاف، على الصعيد العاملي

  التعلّم التعاوين والقدرة اإلنتاجية  -باء  
 شـبكات اإلنتـاج     تؤديهفيما يتعلق ببناء القدرات اإلنتاجية، يكتسي الدور الذي           -٢٦
التعلّم  يف جمال بناء     يةالرئيسباعتبار هذه الشبكات هي املستعِملة      سالسل القيمة أمهية حامسة     و

وحيدث . ويشهد البحث والتكنولوجيا واالبتكار تغريات هامة وسريعة يف هذا اجملال         . التعاوين
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت   ، كما أن    تقسيم دويل أكرب للعمل يف جماالت البحوث      

ويوجد .  تشجعان وتدعمان عمليات التصميم والتطوير املبتكرة للمنتجات       اإلنترنتكة  وشب
التعاون الدويل يف جمال توفري البيانات واملوارد املفتوحة، والتعاون يف بناء           تطوران موازيان مها    

أدوات جديدة للتعـاون    توجد  ويف احلالتني كلتيهما،    . منصات تليب االحتياجات االجتماعية   
  . تساعد هذه العمليةلتكنولوجياونقل ا

  الدور الريادي لشبكات اإلنتاج وسالسل القيمة يف تطوير القدرات اإلنتاجية    
احلاجات التجارية،  هو أمر مدفوع ب   إن تنسيق شبكات التوريد وسالسل اإلنتاج الرأسية          -٢٧
لزيادات يف التقسيم   وا. احلصول على املوارد االستثمارية   من إمكانية   ، يف كثري من األحيان،      ويزيد

تعين أنه  ،  داخل الصناعة االرتفاع املستمر يف تدفقات التجارة      تفسري   العاملي للعمل، اليت تساعد يف    
وباإلضافة إىل ذلـك،  . تنسيق توريد املكونات والنظم الفرعية عرب احلدود التنظيمية والدولية    جيب  
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حتسني التنسيق يف    ق العامل قد تطلّب   األساسية على نطا   تزايد وترية وحجم التجارة يف السلع        فإن
  ).الزراعة والنفط والتعدين(جمال إنتاج سلع القطاع األويل 

يف وقت أنسب أو بـشكل      املعلومات  يؤدي تقدمي    من احلاالت األخرى،     كثريويف    -٢٨
 قيمة اقتـصادية  ضفاء إ  إىل ج وباإلنتاج والتوقيت اللوجسيت   فيما يتعلق مبزايا املنتَ   أكثر تفصيالً   

وهذا أمر مهم للغايـة يف      . كثر فعالية بني العرض والطلب    األتنسيق  الضافية من خالل دعم     إ
احلاالت اليت تتسم بتقلب األسعار، وأشكال االعتماد املتبادل بني مكونات النظم األوسـع،             

ـ  اإلنترنتو. واالستعمالوضرورة التنسيق بني اإلنتاج       لـدعم هـذه االحتياجـات       ة مثالي
أمر بأهنا  يف هذه األشكال من التنسيق    اإلنترنتالقدرة على استخدام شبكة      تتسماإلنتاجية، و 

التعاوين الذي جيب االتفاق فيه على معايري التعلّم وينطوي تطوير هذه القدرات على     . أساسي
ج، واخلدمات اللوجـستية، إىل     بطلب البضائع والفوترة ومواصفات املنتَ     فيما يتعلق البيانات  
           بكـل صـناعة،   حتديداً  من الترتيبات املتخصصة األخرى املتعلقة      كثري  االتفاق على   جانب  

  . ٣كما هو موضح يف اإلطار 
  ٣اإلطار 

  الصادرات الزراعية املكسيكية إىل الواليات املتحدة وكندا

 كبرية للصادرات الزراعية املكسيكية     أتاح اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة احلرة آفاقاً        
 علـى   ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ١١هجمات   بعد   بيد أنه قد حدث،   .  الشمال ىلاملتجهة إ 

 أطول من التفتيش على احلدود الدولية معها بات يستغرق وقتاً     عمليات  الواليات املتحدة، أن    
تأخريات كبرية، مما يهدد القيمة االقتصادية للبضائع العـابرة القابلـة           يف  ذي قبل ويتسبب    

مبراقبة  ُدعمت عمليات حتميل البضائع املراقَبة بالفيديو     أخريات،  وبغية تفادي هذه الت   . للتلف
، الالسـلكية تـرددات   بواسـطة ال  عبور البضائع باستخدام أجهزة التعرف على البـضائع         

 جتاوز التـأخري الـذي      وبغيةتشفري بيانات أختام احلاويات لتوفري األمن الكايف        وباستخدام  
احلدود، مما يؤدي إىل تسليم املنتجات القابلة للتلف        عمليات التفتيش العادية على     فيه  تتسبب  

  .)١٥(اميكن التنبؤ هببطريقة يف وقت مناسب و

املدعومـة  ويسلط مثال الصادرات الزراعية املكسيكية الضوء علـى دور الـنظم              -٢٩
 تإذ جيري استخدام تكنولوجيا   . أعمبتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الزراعة بشكل       

التصاالت لدعم الوصول إىل معلومات السوق، وإمكانية تتبـع إدارة سلـسلة            املعلومات وا 
، وخـدمات   )خدمات الدفع املتنقلة واخلدمات املصرفية املتنقلـة      (التوريد، واخلدمات املالية    

  املوارد، وتبادلعن معلومات وما يتصل هبا من     اإلرشاد الزراعي، واخلربة الزراعية، والبحوث      
  

__________ 

 .Borbon-Galvez (2011)انظر  )١٥(
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عملية الضروري وجود   ويف مجيع هذه التطبيقات، من      . املستودعات السلع، ونظم إيصاالت  
. بنجـاح  ختطيط هذه النظم وتنفيذها   من أجل   م تعاوين بني أصحاب املصلحة املتعددين       تعلّ

من هذه التطـورات أن     للكثري  شبكات اتصاالت متقدمة، ميكن     املخدومة جيداً ب  ويف املناطق   
املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، اليت متلك  ويف البلدان   .  يف وقت واحد   متضي قدماً 

 واملتعلقـة بنقـل   ، جيري تنفيذ التطبيقات ذات القيمة األعلى        شبكات اتصاالت أقل تطوراً   
وإلنـشاء هـذه الـشبكات      . البياناتاملسّخرة لنقل   البيانات باستخدام شبكات السواتل     

من أجل تنسيق املعـايري وغريهـا مـن    التعاوين التعلّم  يكون من املطلوب  واالستفادة منها،   
  . التوزيع العامليقائم علىالعناصر الالزمة لتسيري األعمال وإجراء البحوث على أساس 

لالتصاالت السلكية والالسلكية اليت تنطوي     التقليدية   عن العمليات    وُيستعاض حالياً   -٣٠
وتتيح هـذه الـنظم     . على مستويات متفرقة ومتواضعة من تبادل البيانات بنظم أكثر تطوراً         

 ،ج الفوري لكميات كبرية من البيانات، وتوفري مواصـفات مفـصلة للمنـتَ            النقلاجلديدة  
 العابرة باستخدام أجهزة التعـرف علـى        للسلعلكترونية  اإلوبيانات توقيت اإلنتاج واملراقبة     

ومثـة  . رى أخ ، والنظام العاملي لتحديد املواقع أو نظم      الالسلكيةترددات  باستخدام ال البضائع  
تطورات مماثلة حتدث يف صناعات اخلدمات، وجيري توسيع نطاق هذه التطورات لتصل إىل             

  .البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل
. ثووتتسق عملية بناء القدرات اإلنتاجية مع احلراك الدويل يف جمايل اإلنتاج والبح             -٣١

 األساسـية ية والالسلكية، وتطوير البنيـة       شبكات االتصاالت السلك   جودةفالتحسينات يف   
أن تدعم نقل الـشركات إىل  فنياً ميكن   السوق فيما يتعلق بالعاملني املهرة      وأوضاع  الداعمة،  

  .البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل

  ، وشبكات القدرات اإلنتاجية"البيانات املفتوحة"    
عاملي يف خلق موارد املعلومات اليت ميكن للجميع         إمكانيات للتعاون ال   اإلنترنت تتيح  -٣٢

تلبيـة  لتقامسها واستخدامها كأساس لبناء مبادرات تنظيم املشاريع يف القطـاع اخلـاص و            
على سبيل  (بشكل سريع   " البيانات املفتوحة "ويزداد تنوع وحجم    . االحتياجات االجتماعية 

 هذه  توافرويشكل  ). ٤ موضح يف اإلطار     املثال، البيانات املتعلقة باملواد الكيميائية، كما هو      
إضافة وكيف ميكن التفكري يف كيفية اجلمع بني هذه املوارد  عند ، خصوصاً كبرياًاملوارد حتدياً

 فرصة كـبرية     يشكل أيضاً  وهو. قيمة هلا من أجل احلصول على منتجات وخدمات مبتكرة        
إمـا   التعـاوين، التعلّم  يات  عملوهو ما حيدث كثرياً عن طريق       لتطوير القدرات اإلنتاجية،    

  .لتعميق أو توسيع األسواق، أو لتلبية االحتياجات االجتماعية
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  ٤اإلطار 
  موارد بيانات املواد الكيميائية على اإلنترنت

. د الفاصل بني العلم والتكنولوجيـا     حد أغىن املوارد اليت تقف على احل      الكيمياء هي أ    
موارد بيانات بصورة منتظمة، وفهرسوا املركبـات        لعقود من الزمن،   وقد مجع الكيميائيون  

وقد مت  . وطريقة حتضريها، واستخداماهتا املمكنة   الكيميائية الطبيعية واالصطناعية، وخواصها،     
 من براءات االختراع أو مل      كثريتسجيل براءات اختراع لبعض هذه املركبات، وانتهت مدة         

وبفضل . من املركبات األخرى  لكثري   اآلن   إجياد تطبيقات جتارية حىت   جير   ومل    .جتديدهاجير  
تطوير املوارد على اإلنترنت، توفر هذه اجملموعة الغنية من البيانات، اليت يسهل الوصول إليها              

  .)١٦( لفرص حبثية وجتارية جديدة، أساساًعموماً

جمموعـة  علـى  مل البيانات املفتوحة توباإلضافة إىل البيانات العلمية واهلندسية، تش      -٣٣
 ، ويوفر الكثري منها أساساً    زايدة من البيانات االجتماعية والثقافية واالقتصادية املتاحة جماناً       مت

ومن األمثلة على ذلك مبادرة األمني العـام لألمـم        . لتطبيقات تليب االحتياجات االجتماعية   
ي حـد تال، وتطبيقات البنك الدويل املتعلقة ب)١٧()Global Pulse(املتحدة لرصد النبض العاملي 

، يف جمال شبكات الرعاية الصحية جتارب عديدة ُتـستخدم فيهـا            وهناك أيضاً . )١٨(اإلمنائي
ويف جمال إدارة املعارف، تتـسع       .)١٩(تكنولوجيات متقدمة تتيح التشاور بشأن صحة مريض      

بفضل تطـوير تطبيقـات     وذلك  املترابطة بشبكات   مؤسسات األعمال   آفاق حتسني بيانات    
 تشمل املواد الصيدلية والكيميـاء      نات التوصيفية فيما يتعلق بقطاعات    عملية للعمل مع البيا   

           وهذه التطبيقات تستخدم ويكي، والوسـم الـداليل وغريهـا مـن تطبيقـات             . والزراعة
  .املعلومات الرقمية وتدفق هذه املعلوماتلتحسني كل من الوصول إىل  )٢٠("٢,٠املشروع "

طبيقات أكثر استدامة إذا تسىن تنظيمها ضمن منوذج        أن تصبح هذه الت   احملتمل  ومن    -٣٤
للبنية األساسية " االستخدامات الرئيسية" مجيعها أمثلة على    وهي. مجاعي للوصول إىل الشبكة   

  من أجل تكييف النماذج األوليـة       تعاونياً ماً تعلّ وتتطلب هذه التطبيقات أيضاً   . والتطبيقات
__________ 

)١٦( Curry, Freitas and O’Riain (2010). 
الفوريـة  وهتدف الشبكة إىل تسخري البيانات الرقمية والتحليالت        . /http://www.unglobalpulse.org نظرا )١٧(

         البيانـات واالطـالع علـى     من خالل رسم اخلرائط     اإلبالغ عن األزمات    ملعاجلة قضايا الصحة العامة و    
 .اًحملياملولَّدة 

 الزراعة والتنمية   منهااملبادرة مواضيع   وتغطي هذه   . /http://appsfordevelopment.challengepost.comر  انظ )١٨(
 ، ومبادرات القطاع اخلاص، فـضالً     واهلياكل األساسية  والقطاع املايل،    ، والبيئة ، والطاقة والتعدين  ،الريفية

 ).االجتماعية، والفقر واحلماية ، والعمل،والصحةونوع اجلنس  ،التعليم( االجتماعية اتعن قضايا السياس
 .Blaya, Fraser and Holt (2010), Kaplan (2006) and Moahi (2009)انظر  )١٩(
بـني الـشركات    فيمـا   الربجميات االجتماعية داخل الشركات، أو      منصات   هو استخدام    ٢,٠ املشروع )٢٠(

 .(McAfee, 2006) ئها أو عمالاوشركائه



E/CN.16/2012/2 

15 GE.12-50378 

ة جلعلها إضافات قّيمة للممارسـات احملليـة         التجريبية وتفصيلها حسب احلاج    والتصميمات
  .القائمة
 .إنشاء واستخدام تطبيقات رسم اخلرائط اجلغرافيةوتتطور بشكل سريع حالياً عملية        -٣٥

 حاالت األزمـات فرصـاً    عند مواجهة   ويتيح التعهيد اجلماعي للحصول على بيانات فورية        
كن وضع املعلومـات احملليـة      منصات بيانات رقمية مي   لكي تتيح مؤسسات األعمال     عديدة  
  .)٥انظر اإلطار  (عليها

  ٥اإلطار 
  رسم اخلرائط والتعهيد املفتوح: البيانات الفورية املفتوحة

 قابلة لتعـديل بياناهتـا ميكـن        ، خرائط http://www.openstreetmap.orgيتيح موقع     
ات اجلغرافيـة، وميكـن    يف أي مكان من العامل باستخدام البياناالطالع عليها وحترير بياناهتا  

  .اإلغاثة وخرباء إدارة الكوارثالعاملني يف جمال استخدامها لدعم 
 مثل املنصات اليت تتيحها شركة      ،ملعلومات املصدر املفتوح  املفتوح  منصات التعهيد   و  

البيانات مثل موقع   بواملفتوح  اخلرائط  املتعلقة برسم   بادرات  املالربجميات اجملانية أوشاهيدي، و   
OpenStreetMap  ، توليد ونشر املعلومات ذات األمهيـة      من  ملواطنني يف البلدان النامية     متكّن ا

باالقتران مـع خـدمات     التكنولوجيات  ستخدم هذه    ما تُ  وكثرياً. احلامسة حلياهتم ومعيشتهم  
وهـو منـصة لتقاسـم       (‘يوتيوب‘اإلنترنت التجارية لنشر وتقاسم املضمون مثل خدمات        

 وآالت التصوير مثل أجهزة حتديد املواقع     (موعة من الوسائط الرقمية     وجم)  الفيديو تسجيالت
  .)٢١()يالفيديو

املفتوحة إىل مبدأ أساسي    والشبكات  لبيانات  ل التجارية واالجتماعية    الفوائدوتستند    -٣٦
ألنـشطة  إسهاماً مهماً يف ا    للبيانات يشكل    العاممن مبادئ جمتمع املعلومات، هو أن التوفري        

قـدرات اسـتيعابية    توافر   البيانات املفتوحة    تتيحهاويتطلب استغالل الفرص اليت     . اإلنتاجية
، مما يتيح إضفاء قيمة اجتماعية      املفتوحالتعاوين، مبا يف ذلك التعهيد      التعلّم  وأمناط جديدة من    

  .وجتارية على أسس البيانات هذه

  الشبكات املهنية وتقاسم وتبادل املعلومات    
 جمموعة متزايدة مـن     ا رئيسية تعمل فيه   رف العلمية والتقنية سوقاً   أصبح تبادل املعا    -٣٧

 ُينظم تبادل هذه املعلومات من خالل الـشبكات      اكم. )٢٢( آخرين وسطاءو" وسطاء املعرفة "
وتواجـه البلـدان    . االجتماعية اليت ينشئها ويستخدمها املتخصصون العلميون والتقنيـون       

فمن جهة، بات االنضمام    :  سلسلة من املفارقات   املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل    
__________ 

)٢١( Berdou (2011). 
)٢٢( Arora, Fosfuri and Gambardella (2001). 
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). وإن كان مبقابل  (للجميع  إىل اجلمعيات العلمية والتقنية واملشاركة فيها مفتوحني وشاملني         
من املعلومات واملعارف العلمية    ومن اجلهة األخرى، بات الوصول إىل قدر كبري ورمبا متزايد           

أو   بات الوصول إىل هـذه املعلومـات واملعـارف          بقدر أكرب، وبالتايل   جتارياًأمراً  والتقنية  
  .)٢٣(استخدامها أقل سهولة

وقـد سـاهم    .  هذه املفارقات  الطبيونومل يتجاهل العلماء واملهندسون والباحثون        -٣٨
املعارف العلمية والتقنية ويف    حمسَّنة للوصول إىل    العلماء، يف كثري من البلدان، يف بناء وسائل         

  .بني املهنيني يف مجيع أحناء العاملعلى حنو أفضل ية تربط إنشاء شبكات تعاونية دول
الوساطة يف جمـال     ارتفع يف السنوات األخرية عدد شركات        الشواغل،ونتيجة هلذه     -٣٩

من شركات الوساطة هـذه     كثرياً  ومع أن   . قضايا التنمية بتناول   املهتمة بشكل حمدد     املعرفة،
 املؤسسات يف القضايا العاملية، مثل البيئة، فإن        منظمة على أساس غري رحبي وهلا مصاحل حمددة       

  . تشارك يف هذه األنشطةالتجارية أيضاً

  التكنولوجيةاألساسية البنية بناء   -ثالثاً  
خلق من حيث    املعلومات واالتصاالت    ت تكنولوجيا تتيحهاإن استغالل الفرص اليت       -٤٠

ـ   التكناألساسية   يف البنية     مستمراً القدرات يتطلب حتسيناً            .التعـاوين التعلّم  ولوجية املتصلة ب
وهو ما يرجع بقـدر     تكنولوجية حمدودة   أساسية  وال ميلك الكثري من البلدان النامية إال بنية         

املادية واملعدالت املنخفضة لوصول السكان إىل شـبكة        األساسية  سوء حالة البنية    كبري إىل   
هـذه البلـدان مـن       اليت تعـود علـى       الفوائدوحيد هذا الوضع من     .  وتطبيقاهتا اإلنترنت
  . املعلومات واالتصاالتتتكنولوجيا

فر البنيـة   اضمان تـو  لوهناك نوعان من التدابري للتغلب على هذه الفجوة الرقمية و           -٤١
النـوع األول   . االحتياجـات االجتماعيـة   تلبيـة    املادية الستكمال ودعم تطوير      األساسية

الـربط الـشبكي   تعرقل تغلب على العقبات اليت  بديلة لل  أساليبتكنولوجي، وهو استخدام    
حتسينات يف طرق وصول األفراد يف البلدان       وهو إجراء   والنوع الثاين تنظيمي،    . داخل البلدان 

 تاستخدامهم لتكنولوجيا طرق   أو   اإلنترنتاملنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل إىل       
  .املعلومات واالتصاالت يف املشاريع التجارية

__________ 

الدخل والبلـدان   للبلدان املنخفضة ذا قيمةتسويق املعرفة العلمية والتقنية   ميكن أن يكون فيها     هناك حاالت    )٢٣(
االكتـشافات احملليـة    عندما تصبح   ة أمهية عاملية و   املعرفة احمللي تكتسي   عندما   املتوسطة الدخل، وخصوصاً  

 . على الصعيد الدويلةمهم
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  إىل الشبكات العاملية واحملليةالوصول : ات على نطاق العاملتعزيز الربط بالشبك  -ألف  
اليت تعتمد إىل حد    (االستثمارات املضطلع هبا يف البنية األساسية احلديثة لالتصاالت           -٤٢

 تتيح الفرصة للوصول إىل الشبكات الدولية لنقل        )٢٤()كبري على تكنولوجيات التبديل اِحلزمي    
ري مسبوقة للوصـول    تح تطوير البنية األساسية لأللياف الضوئية العاملية آفاقاً غ        ويف. البيانات

وتفتح التطورات املعاصرة أمام البلـدان آفاقـاً        . على نطاق العامل إىل شبكات نقل البيانات      
وهذا مماثل لتطـوير البنيـة      . واسعة للوصول إىل هذه الشبكات ولوالها لُعزلت هذه البلدان        

فاألولوية هي الربط بأهم املواقع من الناحية االقتـصادية،         :  النقل والتجارة  يلاألساسية يف جما  
يتيح تطوير  وبالتايل، فبينما   . أي السفر اجلوي إىل املدن الكربى أو النقل البحري إىل املوانئ          

 مييل أيضاً فإنه  إمكانيات الوصول إىل الشبكات فرص الوصول إليها على املستوى القطري،           
 يف جمـال     كبرياً يف البداية على املدن واملوانئ الرئيسية اليت حققت بالفعل تقدماً         إىل التركيز   

.  يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الـدخل        األخرىناطق  املالتنمية باملقارنة مع    
" الثنائية املـسار  "أو  " احملصورة يف منطقة معينة   "أمناط التنمية    من بروز وتزيد هذه التطورات    

 وهو ما يشكل مسة من مسات التنمية احلديثـة          -على حنو يتزايد    ر السريع   هم يف التحضّ  وتس
  .)٢٥(ُتسفر عن نتائج خمتلطة جداً

املتاحة يف بلدان الدخل املرتفـع،      " اخلدمة الشاملة "وفضالً عن ذلك، فإن استنساخ        -٤٣
كل مرتل هـو    عريضة النطاق إىل    ال اإلنترنتوالسعي إىل حتقيق مستويات أعلى من خدمات        

كثري من البلدان املنخفضة الدخل والبلـدان املتوسـطة         يف حالة   مشروع عام باهظ التكلفة     
 حتقيق ميكنومع ذلك، .  من الناحية التجاريةراً مربَّأن يكون استثماراًومن غري احملتمل الدخل  

حرز وقد أُ .  ختفف من حدة التفاوت يف هذا اجملال       اإلنترنت إىل   الوصولأشكال جديدة من    
  .املتنقلةيف الشبكات تقدم كبري على مدى العقد املاضي يف الشبكات الثابتة و

وميثل التعقيد املتزايد يف توفري البنية التحتية املعلوماتية إحدى املـسائل الـسياساتية               -٤٤
       لكـن  و  القدرات املادية ويف اسـتخدامها      يف  هائالً ومن الواضح أن هناك توسعاً    . الرئيسية

. ومدى توافر إمكانيـة الوصـول    الت هناك شكاوى يف كثري من البلدان بشأن التكلفة          ما ز 
وأحد العوامل الرئيسية هو أنه على الرغم من حدوث تأثري إجيايب نتيجة لتنفيذ الـسياسات               
الرامية إىل حتسني املنافسة بغية معاجلة هذه املسائل املتعلقة بالتسعري وإمكانية الوصول، ال تزال 

  .قاط اختناقهناك ن
مد خطوط األلياف الضوئية يف أعمـاق       على  قدرة  الرغم توفر   فعلى سبيل املثال،    و  -٤٥

الفتحات الطرفية الـصغرية جـداً      البحار، ال يزال استخدام نظم االتصاالت الساتلية ذات         
__________ 

يشري التبديل احلزمي إىل طريقة لنقل البيانات عرب الشبكات املشتركة ُتجمَّع فيها كل البيانـات املرسـلة،                  )٢٤(
 .بغض النظر عن حمتواها أو نوعها، أو بنيتها يف كتل حبجم مناسب

)٢٥( World Bank (2009), and Mansell and Wehn (1998). 
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 ما تكون تكلفة احللـول    وكثرياً.  يف مجيع أحناء غرب أفريقيا وأجزاء أخرى من العامل         منتشراً
بنية ُتخَدم أيضاً ب  أقل فعالية من حيث التكلفة يف املناطق اليت         النظم  يت تقدمها خدمات هذه     ال

 واالستخدام الواسع النطاق للبنية األساسـية الـساتلية ذات       .)٢٦(سلكية أو السلكية  أساسية  
 مؤشر على وجود مشاكل يف تنظيم أو تسعري إمـدادات           هوالفتحات الطرفية الصغرية جداً     

وال تزال توجد حتديات يف استغالل الفرص اليت تتيحها أوجه          . ساسية املادية األرضية  البنية األ 
وهناك حاجة واضحة إىل النظر بصورة أحدث       . التطّور يف البنية األساسية العاملية للمعلومات     

  .وأكثر نقدية ومشوالً يف تقدمي خدمات نقل البيانات على أساس عاملي

   اإلنترنتالنقال إىل للوصول األساسية توسيع البنية   -باء  
مشاكل توسـيع   تعاجل إىل حد ما     يف أفريقيا وأمريكا الالتينية     اهلاتف احملمول   ثورة    -٤٦

البيانـات عـرب    نقل  أشكال  يف مجيع مناطق العامل     تزدهر  إذ  . إىل املعلومات الوصول  نطاق  
الرئيسية، الوصول  قضايا ويف العامل النامي، تعاجل اهلواتف احملمولة قضيتني من     . احملمولاهلاتف  

حو األميـة الرقميـة     املتعلقة مب " البدء"وتكاليف   مها تكاليف االستثمار يف احملطات الطرفية     
  .الستفادة من اخلدمات الرقميةل  مسبقاًبوصفه شرطاً

املنخـرطني يف  الوصول أمام   يف توسيع نطاق    تأثري  اهلاتف احملمول   تطوير تطبيقات   ول  -٤٧
وتتيح هذه التطبيقات بعـض الفـرص       .  اخلدمات االجتماعية  وتقدمييع  أنشطة تنظيم املشار  
القدرة علـى   ) ب(أفضل حول إمكانيات السوق؛     معلومات   توفري) أ: (اجلديدة منها ما يلي   

لإلنترنت؛ األساسية  أكرب من املشتركني دون استخدام البنية       أعداد  توزيع رسائل إعالمية إىل     
اخلدمات املتنقلة لتحويل األمـوال، مثـل       ) د(عن بعد؛   فرص االستشارة الطبية    إتاحة  ) ج(

  .)٢٧(يف كينيا )M-Pesa (احملمولخدمات نقل األموال عن طريق اهلاتف 
. من عوائق كبرية رغم ما حققته مـن جنـاح   احملمول تعاين   خدمات اهلاتف   بيد أن     -٤٨
 احملرز يف تشجيع    على الرغم من التقدم   التكلفة   باهظة   احملمول، ال تزال خدمات اهلاتف      أوالً

يف البلدان  تتيح ضريبة    احملمول إىل أن خدمات اهلاتف      املنافسة يف السوق، ويرجع ذلك جزئياً     
للهاتف احملمـول   النجاح التجاري   أدى  ،  ثانياً.  حمدودة مجع الضرائب تكون فيها وسائل    اليت  

 توليد األربـاح    إىل دفع الشركات إىل إقامة البنية األساسية هلذه اهلواتف بسرعة أكرب هبدف           
وهذا يؤدي إىل إقامة بنية أساسية للوصول قد تعيق استخدام تطبيقـات            . على املدى القصري  

أكثر تطوراً لنقل البيانات أو حتول دون ذلك، ألن البنية األساسية اليت أُقيمت غري معدة لنقل                
__________ 

األليـاف  قـدرة   النحـاس أو    تستند إىل قدرة     األساسيةالبنية  ت   بغض النظر عما إذا كان     ا هو الوضع  هذ )٢٦(
 GPRS or 3Gنظام اخلدمة الالسلكية احلزمّية العامـة  ( خلوية  الالسلكيةة، وعما إذا كانت القدرالضوئية

بيانات أكثر فعالية من حيـث التكلفـة مثـل           معياراً لنقل ستخدم  ت أو   ))‘٣جي  ‘أو  ‘ جي يب آر إس   ‘(
WiMAX. 

)٢٧( Jack and Suri (2011). 
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واضـح أن   فعلى سبيل املثال، مـن ال     . )٢٨(البيانات وغريها من خدمات االتصاالت املتطورة     
  قادرة على دعم مبادرات التخفيف من الفقر وحتسني ظروف احلياة ألقـل            احملمولةاهلواتف  

ومع ذلك، ال يوجد نفس القدر من الوضوح عندما يتعلق األمر مبعرفة            . )٢٩(األشخاص دخالً 
أو كيف ميكن أن تدعم أنشطة أكثر تعقيداً مثل تقاسـم           احملمول  عمت ثورة اهلاتف    كيف دَ 

أن تفي باحتياجات نقل البيانـات      علومات ال تستطيع فيها قدرات اهلاتف احملمول        وتبادل امل 
م لتطوير البنية األساسية العاملية للمعلومات      يوبالتايل، فإن أي تقي   . )٣٠(وعرضها بشكل مكثّف  

ينبغي أن ُيستكمل بتقييم لعمليات التطوير الالسلكية، مبا يف ذلك إجراء تقييم نقدي للفرص              
  .تطبيقات اهلاتف النقال واحلدود القصوى هلذه التطبيقاتاملتعلقة ب

  املرافق والشبكات احمللية  -جيم   
إىل تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت مـن حيـث          الوصول  ُنظر يف مسألة      -٤٩

ال سـيما يف    ومجيع الـسكان،    تعوق وصول   والعوائق اليت    الوصولالشمولية، أي تكاليف    
الوصـول  ورمبا يكون من األفضل إتاحة      . لدان املتوسطة الدخل  البلدان املنخفضة الدخل والب   

،  على حنو أكثر تباينـاً     إىل بعض تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واخلدمات املرتبطة هبا       
الوصول على  مفاضلة بني جدوى توسيع نطاق      بسبب وجود عمليات    على األقل يف البداية،     

ورغم أن ذلك قد . انية وصول مركّزة وحمدودةومدى الطابع العملي لتوفري إمك   ،  نطاق واسع 
        خلـق فجـوات أكـرب داخـل         - على ما يبدو، احتمال تعميق الفجوات الرقمية         يعزز،

وعليه فـإن   . نفسه على أي حال   األثر   فإن تكاليف توسيع الشبكة قد يكون له         -اجملتمعات  
 عدد أكرب من الناس قد يكون       تركيز اجلهود يف املناطق األكثر كثافة حيث تصل تأثرياهتا إىل         

  .أمراً مربراً لتوليد زخم أويل
الوصول تتمثل يف االستثمار يف األماكن اليت ميكن        ومثة أداة رئيسية يف توسيع نطاق         -٥٠

وُتنظَّم عادة هذه األنشطة التجاريـة      . فيها توفري إمكانية الوصول وتقاسم املعدات واملهارات      
مراكـز  "اً ما تسمى مقاهي اإلنترنت، أو قد ُتنظَّم باسم          باعتبارها أنشطة قطاع خاص كثري    

وأي شكل من شكلي التنظيم هذين ميكن أن يدعم         . ترعاها احلكومة أو تدعمها   " اتصاالت
  .بناء القدرات االستيعابية واإلنتاجية، مبا يف ذلك التعليم ودعم العمالة احمللية

__________ 

)٢٨( Beard (2008). 
)٢٩( Samarijiva (2011), De Silva, Ratnadiwakara and Zainudeen (2011), and Smith, Spence and Rashid 

(2011). 
ت حمـسَّنةُ ولكـن هـذه       هذا هو الوضع، بصرف النظر عن تطوير اهلواتف احملمولة الذكية اليت تتيح قدرا             )٣٠(

القدرات ال تزال حمدودة بالقياس إىل احلاسوب الشخصي املستخدم كمحطة بيانات طرفية للوصـول إىل               
 .اإلنترنت
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 : الـيت سياقات  اليف  الوصول  شاكل  وتتيح هذه املواقع املادية وسيلة للتخفيف من م         -٥١
وصول تكاليف  تكون فيها   ) ب( أو   ؛أمراً إشكالياً على نطاق واسع    يكون فيها الوصول    ) أ(

أوجه قـصور   توجد فيها   ) ج( أو   ؛مستويات الدخل جداً بالنسبة إىل    الفرد أو األسرة باهظة     
  .كبرية يف املهارات واملعارف املتاحة

أن تعاجل كل   ميكن  راكز االتصاالت اليت ترعاها احلكومة       أو م  اإلنترنتوألن مقاهي     -٥٢
يف البلدان ذات الدخل    األقل حظاً   خلدمة املناطق   اسُتخدمت  هذه املشاكل، فقد    مشكلة من   

  .)٣١( يف البلدان الناميةالوصولاملرتفع، ولتوسيع نطاق 
  :، هيومع ذلك، يواجه جناح هذه املواقع املادية ثالثة حتديات خاصة  -٥٣

األعمـال  أنـشطة   ، كغريها من    اإلنترنتتتعرض مقاهي   : عاليةالخاطر  امل  )أ(  
وال تقتصر  .  ذات الطلب غري املؤكد واليت ُتقاد بروح املشروع، ملخاطر جتارية كبرية           الصغرية

       هذه املخاطر على أن حتقيقها درجة من النجاح يؤدي إىل اجتذاب وافدين إضـافيني إليهـا                
         تشبع السوق احمللية، بل تشمل أيضاً تقييم الطلب بشكل غري دقيـق،           مما يؤدي إىل احتمال     

ون طلبهم علـى    الذين يك ) مثل السياح األجانب  (أو االعتماد على فئة معينة من املستعِملني        
  هذه اخلدمة متقطعاً؛

مراكز االتصاالت، هناك تساؤالت عما إذا كانت       إىل  بالنسبة  : االستدامة  )ب(  
ويبدو أن  . لي هذه املراكز  قادرة على توليد إيرادات توفر االستدامة ملشغِّ      لع هبا   املضطاألنشطة  

منظمات غري حكومية تواجه مشاكل مماثلة      املمولة من أموال عامة أو من       مراكز االتصاالت   
فعلى الرغم من أن املـوارد قـد        :  اليت ميوهلا مستثمرون من القطاع اخلاص      اإلنترنتملقاهي  

 ة هذه املراكز، فإن االستثمارات ال تشمل يف كثري من األحيـان دعمـاً             تكون متاحة إلقام  
  ؛ لتكاليف املوظفني وصيانة املرفقمستمراً

 قد حتقـق    يةى الرغم من أن االستثمارات األول     عل:  القطاع اخلاص  إزاحة  )ج(  
  أو كبرية مبا فيه    االنتشارالنادر أن تكون هذه املكاسب واسعة        مكاسب ألفراد معينني، فمن   

هي ويف حاالت استثنائية، تصبح مراكز االتصاالت       .  على مراكز االتصاالت   لإلبقاءالكفاية  
". أعمال خدمات االتـصاالت   نشاط  "بعض األفراد الذين ينخرطون يف      املكان املادي لعمل    

ـ أعمـال  أنشطة تأسيس قريب عن ومع أن هذا النموذج أكثر استدامة، فإنه بديل         دمات خل
ما وهذا يعين وجود احتمال     . وما يتصل هبا من أماكن عمل      املشروع   تقاد بروح االتصاالت  

تدعمها احلكومة أو املنظمـات غـري       مستدامة  ن يؤدي السعي إىل إنشاء مراكز اتصاالت        أل
  .مبادرات القطاع اخلاصاحللول حمل احلكومية إىل 

مـن  ىل جـزء    إهـذه و  الوصول   يف ترتيبات    يةلميكن النظر إىل االستثمارات األو    و  -٥٤
التدريبيـة  األساسـية   جزء من البنية    على أهنا   املوظفني والصيانة   املستثمرة املتعلقة ب  تكاليف  ال

__________ 

)٣١( Gomez (2010), Madon (2009), and Rothenberg-Aalami and Pal (2005). 
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املفاضـلة بـني    بدرجة أكـرب    وال حيل ذلك مشكلة االستدامة، بل يوضح        . لبلدلوالتعليمية  
حمـو  من ناحية واألنواع األخرى مـن  الرقمية  االستثمار يف حمو األمية الرقمية ويف املهارات      

وهذه األهداف اخلاصة مبراكز االتصاالت هي      .  من الناحية األخرى   األمية والتدريب والتعليم  
  . بتعزيز بناء القدرات االستيعابية واإلنتاجيةاألكثر ارتباطاً

وقد حدث تسارع كبري يف إتاحة فرص الوصول إىل اإلنترنت على الصعيد القطري،     -٥٥
يف البلدان  جه يف توسيع نطاق الوصول املادي إليها        وكذلك يف التحديات والتعقيدات اليت توا     

فبلدان الدخل املتوسط والبلدان األكثر . وال تقتصر هذه التحديات على البلدان النامية  . النامية
األساسـية  إىل البنيـة    مشول اجلميع من حيث الوصول       مشاكل يف ضمان     ثراء تواجه أيضاً  

.  كبرياً يشكل حتدياً الوصول   ال يزال تطوير هذا      وعلى الرغم من التحسينات الكبرية،    . املادية
  .فمن خصائص العمليات االبتكارية التحويلية أن التوقعات تفوق اإلجنازات فيها

  االستنتاجات واالقتراحات  -رابعاً  
دوريت اللجنـة املعنيـة بتـسخري العلـم         طرح فريق اخلرباء يف الفترة الفاصلة بني          -٥٦

  :االستنتاجات واالقتراحات التالية كي تنظر فيها اللجنة والتكنولوجيا ألغراض التنمية

  :لرئيسيةاالستنتاجات ا    
 ، والبحث ،التعاون حمورية يف جماالت االبتكار     عن طريق التعلّم  إن عمليات     ) أ(  

 على عملية لبناء القدرات ذات      التعاوينالتعلّم  وينطوي  . ونقل التكنولوجيا، وتنظيم املشاريع   
اكتساب هذه القـدرات    جيري  و. اإلنتاجيةالقدرات  لقدرات االستيعابية و  ا -بعدين حامسني   

   الفردي والتنظيمي؛ينيعلى املستوعملية تطوير من خالل 
يف كيفيـة دعـم االبتكـار       النظر  السياسات  ب يف املناقشات املتعلقة  يتعني    ) ب(  

زيز القـدرات   شبكات وتع العن طريق   التعاوين  التعلّم  والبحث ونقل التكنولوجيا من خالل      
الناس واملنظمات لبناء   يستخدمها  ومثة أمهية حامسة لفهم الوسائل اليت       . االستيعابية واإلنتاجية 

  املتعلقة بتطوير تنظيم املشاريع والتعاون؛الطاقات لتعزيز القدرات الالزمة 
 اتة العمليـة ويف مناقـش     وال بد من إيالء مزيد من االهتمام يف املمارس          ) ج(  

 واليت  اإلنترنت من املوارد العلمية والتقنية املتاحة على شبكة         ةاملتزايدلمجموعة  لالسياسات،  
  تتيح مشاركة عاملية يف األوساط العلمية والتقنية؛

 برجميـات    واستعمال مجع وتبادل املعلومات حول تكييف    إىل  هناك حاجة     ) د(  
 القـدرات يف البلـدان      من خالهلا بناء  جيرى  الشبكات االجتماعية اليت    هي و  املصدر املفتوح 

تقدم دروساً يـستفاد    وميكن هلذه الشبكات أن     . املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل    
   ألغراض التنمية؛أنواع أخرى من أنشطة توليد وتقاسم املعرفة دعماًمنها يف 
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دور تنمية اجملتمـع    تلقي نظرة نقدية ومقارنة على      هناك حاجة إىل حبوث       ) ه(  
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛املتعلقة ببادرات املخدام واستدامة احمللي يف است

العاملة يف  شركات  الفر  اهناك حاجة إىل تعزيز قاعدة األدلة بشأن فعالية وتو          ) و(  
املالئمة الحتياجات البلدان النامية، هبـدف  والوساطة التجارية وغري التجارية يف جمال املعرفة        

  لسياسة العامة واالستثمارات اخلاصة؛يها االيت تقوم علحتسني األسس 
يتعني تكملة تقييم تنمية البنية األساسية اإلمجالية للمعلومات بتقييم لعمليات       ) ز(  

االتصاالت الالسلكية، مبا يف ذلك إجراء تقييم نقـدي لفـرص وحـدود             التطوير يف جمال    
  ؛احملمولتطبيقات اهلاتف 

ختلفة وأشكاهلا املؤسسية إىل إتاحة أنشطة      يؤدي تكاثر ترتيبات الوصول امل      ) ح(  
  تعقيدات يف حل العقبات املتبقية؛جتارية هامة، ولكنه أيضاً خيلق 

شكل من أشـكال    حدوث  يف السنوات األخرية أدلة متزايدة على       ُوجدت    ) ط(  
العوامل اليت  إىل فهم   ومثة حاجة   . من زاوية التغلب على الصعوبات    يف بلدان اجلنوب    االبتكار  

  . السياساترسممهت يف هذا النجاح والتبصر يف آثار ذلك على سا

  :االقتراحات    
  :ُتنصح احلكومات الوطنية بالنظر فيما يلي  -١

وتنمية القدرات علـى مـستوى الـشركات        التعلّم  تشجيع ودعم جهود      ) أ(  
  والصناعات من خالل توفري بيئة متكينية؛

ز علـى الـشركات وتقـدمي    اليت تركّلترتيبات التنظيمية إىل ا تقدمي الدعم     ) ب(  
، قبـل   إليهـا تعزيز قاعدة املعارف اليت حتتاج الشركات ترمي إىل   تعليمية  /تسهيالت تدريبية 

تكاليف إعارة املوظفني   بعض  حتمل  مثل  مشاريع نقل التكنولوجيا وبعدها، من خالل تدابري        
  التدريب، وذلك بالتعاون مع اجلهات املاحنة؛ألغراض احملليني 

 ،        اإلنترنـت يف عـصر    " اليت تؤدي الغرض  "تشجيع ودعم تطوير القدرات        )ج(  
  م التعاوين؛مبا يف ذلك من خالل االستفادة من الفرص املتاحة للتعلّ

هج أصحاب املصلحة املتعددين،    حتديد احتياجات اجملتمعات احمللية، باتباع نْ       ) د(  
ات واالتصاالت داخل البلدان، وحتقيق  تكنولوجيا املعلوموصولمن أجل وضع استراتيجيات    

  الطويلة األجل؛االعتبارات التوازن بني االعتبارات القصرية األجل و
 االبتكار من زاويـة      عمليات تشجيع ونشر التجارب الناجحة، مبا يف ذلك        ) ه(  

جـوائز وتنفيـذ    إنـشاء    من خالل آليات مثل      ،، وتعزيز ثقافة ابتكار   املعوقاتالتغلب على   
  المية؛محالت إع
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خاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتعزيـز      عروض جتارية   تنظيم    ) و(  
   إىل األسواق العاملية؛الوصول
تشجيع تطوير منصات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، عـن طريـق            ) ز(  

ث الدولية واالستفادة من فرص     ويف شبكات البح  الوطنية  واجلامعات  البحوث  إشراك معاهد   
  التعاوين؛التعلّم 

ال سيما املتقدمة منها، على دعم التبادل والتعاون بـني          وتشجيع البلدان،     ) ح(  
  .مؤسساهتا العلمية والبحثية وتلك املوجودة يف البلدان النامية، وال سيما يف أقل البلدان منواً

  :واجملتمع الدويل مدعو إىل ما يلي  -٢
ية واملبادرات اجلديدة الالزمـة   بامللكية الفكراملتصلةاستكشاف السياسات     ) ط(  

لتشجيع نقل التكنولوجيا ونشرها، مبا يعود بالفائدة على البلدان النامية على وجه اخلصوص،             
  واختاذ التدابري املناسبة لتمكني البلدان النامية من االستفادة الكاملة من هذا النقل؛

األطـراف،  تعـددة   املضمان دميقراطية ونزاهة واتساق آليات احلوكمـة          ) ي(  
 ،والشبكات العامليةهي واهليئات املعنية بتوحيد مواصفات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

  مبشاركة فعالة من جانب البلدان النامية؛
  :ينبغي أن تنظر اللجنة فيما يلي  -٣

بتنمية القدرات االبتكاريـة علـى مـستوى         املتعلقةتقاسم وحتليل األدلة      ) ك(  
وإتاحة دروس يستفاد    األبعاد االجتماعية واالقتصادية هلذه العمليات       الشركات، هبدف فهم  

  يف تطوير السياسة العامة؛هبا 
املمارسات اجليدة واخلـربات يف جمـال اسـتخدام         لتقاسم  توفري منتدى     ) ل(  

ث، مـع   وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل بناء القدرات يف جمايل التعليم والبح          
علـى شـبكة     املتاحةمن املوارد العلمية والتقنية     للمجموعة املتنامية   االهتمام  إيالء مزيد من    

  ؛اإلنترنت
 املعلومـات  تتقاسم وحتليل األدلة التجريبية املتعلقة بإنتـاج تكنولوجيـا          ) م(  

عن الروابط بني الـشركات احملليـة         عن إجراء حبوث   واالتصاالت يف البلدان النامية فضالً    
  ة؛والشركات عرب الوطني

عمليـة  ب السياسات   واضعياالبتكار لتوعية   " كحاملة لواء "مواصلة دورها     ) ن(  
وينبغـي  .  يف جمال االبتكار   اخلاصة املتاحة للبلدان النامية   وبالفرص  االبتكار وبدورهم فيها،    

 إمكانيات جديدة أمام    تتيحإيالء اهتمام خاص لالجتاهات اجلديدة يف االبتكار اليت ميكن أن           
  .ناميةالبلدان ال
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