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 2017تشرين الثاين/نوفمرب  24-20جنيف، 

 )ب( من جدول األعمال املؤقت4البند 
صننماما يع بو مننا الاننتارا  إلج اءاننتاالا ث االسننتثمار وشنميننة املشننار 

شنننناريع امل - 2030 حممننننإليا ءخننننات ميننننة التنميننننة امل ننننتدامة لعننننا 
 وشكنولوايا املعلوما  واالشصاال 

واالبتكننار بوصننماو حممننإليا لتهايننا تننندا  التنميننة  العلننو والتكنولوايننا  
 امل تدامة

 مذكتة ما تمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
للعلممممممك والجينولوجيمممممما واحيجيمممممماق خطيممممممي  يويممممممي     يمممممم    ممممممي الجنميممممممي امل ممممممجدامي  

ثفممت اجه مموي مممن خجمم  ت مموي 2030 لعمما  ُه بلممدا  ر قممدقاا الوخهممداا الجنميممي امل ممجدامي  فممت ا 
  يممم  النممممو و نجاجيمممي الناميمممي   همممذا اسمممال، ت مممك للعلمممك والجينولوجيممما واحيجيممماق   ممم  اإ

ر   ز اإيمما  احججممماعمت و يم  احممجدامي البيويمي  وهممذ احقجصمايي، وتعزيم جنماول عممديا  تممُذ
 ريط همممذ ممممن الجينولوجيممماا النا ممموي ممممن  يممما يفميمممااا يفمممم ام ا     يممم  األهمممداا وتممم

ر  طمر نظمراا   األ   خيضا  الجينولوجياا أبمثلي على احيجياق   البلدا  الناميي  وتجضمن املُذ
ض الجنميمممي ق ألغمممراتعمممم  علمممى ت ممموا العلمممك والجينولوجيممما واحيجيممما ال يامممماتيي املمينمممي المممي

واملشممممماقي   ممممممجثماقالشممممماملي وامل مممممجدامي، وت مممممة  ن اطممممما  ملوانممممملي الن ممممما  يشممممم  ا   جنمممممي اح
 والجنميي 
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 مادمة -توالا  
العمماملمت منممذ خهممداا الجنميممي امل ممجدامي مممن خُممرب املشمماقي  الجحويليممي الممي ان لمم  في مما اسجممم   -1

ع ممموي  وظلنظمممر يفة األيلمممي المممي تثبمممت قمممدق  العلمممك والجينولوجيممما واحيجيممماق علمممى يفممم  ع لمممي الج يممما 
احقجصايي واحججماعمت، ينب مت خ  ييو  ت وا هذ  اساحا لجح ي  األهداا على قخس جداول 

نماو  المذي اعجممد خعمال واضعمت ال ياماا  ويج  د المدوق الريي ممت همذ  اسماحا   مافيييمانو 
  المممدوق  الرايعمممي عشمممر  ملمممؤ ر األممممك املجحمممد  للج ممماق  والجنميمممي، والمممذي ي لممم  يفة األونيجممماي يف ممماي 
ميامممماا يوليمممي ووطنيمممي فعالمممي مل ممماعد  البلمممدا  الناميمممي علمممى ت ممموا العلمممك، والجينولوجيممما واحيجيممماق 

اا الجنميممي امل ممجدامي، عممن طريمم   ليمم  وتنظمميك املشمماقي  ظعجبمماق  وممميلي فعالممي مممن وممماي  تنفيممذ خهممد
  (1)ال ياماا وت امك اخلرباا ويناء ال دقاا يجوجيه من ال ياماا العامي

ر  علمممى تنفيمممذ األيعممماي احججماعيمممي واحقجصممماييي والبيويمممي خل مممي الجنميمممي  -2 مممز همممذ  املمممُذ وتُر
يمممف  يمممن توجيمممه  لمممة يفعممم  الثممموق  الصمممناعيي ا  مممذ  2030 امل مممجدامي لعممما    احنجشممماق   ُو

ى دقهتا علممممقمممميعممممرض الفصمممم  الثمممماين يعمممما  مممماا الجينولوجيمممماا اجديممممد  والنا مممموي، وينظممممر   
هممداا   رتبط ظألاإممم ا    تنفيممذ األهممداا  ويضممرب الفصمم  الثالمما خمثلممي علممى احيجيمماق املمم
   ع لمممين خجممم  يفمممالبلمممدا  الناميمممي وهممممت خمثلمممي تبممم  الفمممرل ال ممموقيي املجا مممي لل  ممما  اخلمممال مممم

جعل مي يجصمميك اقاا املالفصم  الرايم  فيعمرض يعما احعجبم احيجياق معيا  يفة   ي  األهداا  خما
ر  تخ ماا ، و مياماا عامي  املي وم جدامي   جماحا العلمك والجينولوجيما واحيجيماق    مة  املمُذ

 جماحا ملوانلي الن ا  يش  ا   جني احمجثماق واملشاقي  والجنميي 

 والتكنولوايا  الناشئة 2030 ية عا م -اثنياا  
يرامج عم  عامليا  ي دا يفة يف داث ت يا جذقي   م اق  2030 تعرض   ي عا  -3

رامممي وم مماوا  عممييف  ُ الجنميممي علممى الصممعيد العمماملمت، خمممي     يمم   يمم  النمماس مممن الجمجمم  ظل
مت يفة خيىن وق البيومممممممن الجمممدهيونمممف ك خفمممرايا    جمجمعممماا  ليمممي خُثمممر انيهممماقا ، مممم  ضمممما  ا مممد 

ي العامليمممي مممم جنميمممي ن خجممم  الم مممجوك .يمممن  ويجمحممموق همممذا المممربامج  مممول يفعممماي  تنشممميط الشمممرُا
ك ال ومنظومممي األممميشممم  ا يوممماا واسجممم  املممدين وال  مما  اخلمم (، .مما17امل ممجدامي )اهممدا 

افمي  ويعمد العلمك والجين ي  يجيماق ممن الوممايما واحولوجاملجحد  واج اا الفاعلي اإمناييي األ مركُ 
ي، عمميو  علممى يوقهممك الجمييمم  النمموعمت، ويعممد ت بيمم احا  ممرطا    هممذ  اسممالريي مميي لجنفيممذ الشممرُا

همذ   هداا؛ وتهجنماوللج ا األحنما  لجح ي  الج د       معظك املشُا  اإمناييي احملدي  الي تناو 
  9 اساحا يصوق  مبا ر    اهدا ققك

ز مممميال العلمممك والجينولوجيممما واحيجيممماق المممذي يمممدخ فيمممه اسجمممم  المممدو  تنفيمممذ   مممي ويجميممم -4
ثما  الج ماقب،  مديد   2030 عا  يجحول ممري  و مديد  ليمه عمد  تينولوجيماا ممريعي الج موقُ 

ميممممممماا هايلمممممممي ممممممممن البيمممممممااا واملعلومممممممماا و زين ممممممما ون ل ممممممما   احقتبممممممماة ظل مممممممدق  علمممممممى  ممممممم ُ 
عمممد  يلمممدا  اميمممي، خ مممذا همممذ  الج ممموقاا الجينولوجيمممي    دما  و احقجصممماياا األُثمممر ت ممم و 

__________ 

(1) TD/519/Add.2  
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 ويممم  عمممم  نظمممك اإنجممما ، ويوق لجلمممف اج ممماا الفاعلمممي علمممى امجمممداي ميمممم  ال يممممي وتعريمممف 
 ال  اعاا والصناعاا 

ح توجد قايمي  اييي ظلجينولوجياا النا موي الريي ميي، ومم   لمة فمت  معظمك املناقشماا  -5
اء احنمممم ناعمت؛  ليمممم  البيممممااا الضممممومي؛ الرويممممو ا )املرتب ممممي تشممممم  اسمممماحا  الجاليمممميذ الممممُذ

بمممماا امل ممممج لي؛ يفنةنممممت األ ممممياء؛ الجصممممني  اجمعمممممت )ال باعممممي  ي يممممي  اء احنمممم ناعمت(؛ املُر ظلممممُذ
يبيي؛ الج ل    األيعاي(؛ الواق  احفةاضمت واملعزن؛ علو  املواي والجينولوجيا النانويي؛ البيولوجيا الُة

املممرتبط ظملجيممرقاا املجيجلممي  9اجيمم ؛ تن مميي اجينممو  )مممن قبيمم  تينولوجيمما تن مميي جينممو  الربوتمم  
ر ، تشممممممما    و (2)األعصمممممماب وعلمممممممك ؛ظنجظمممممما  قصممممممما  الجممممممواتر(؛ ال ممممممم  اجينمممممموممت همممممممذ  املممممممُذ

 الجينولوجياا اجديد  والنا وي يفة الجينولوجياا املوجوي    هذ  امليايين 
  الشممممديد يمممم  عممممد  تينولوجيمممماا جديممممد ، والممممدوق الريي مممممت الممممذي تؤييممممه يف  الجفاعمممم -6

صمم     الممذي  تينولوجيمماا املعلوممماا واحتصمماحا، هممو ال ممب  الريي مممت وقاء الج مموق األ مما
 جمماحا    مزمنمي جماحا العلك، والجينولوجيا واحيجياق، ونشوء يفميانيماا جديمد   م  مشمُا

    فضمم  للعممماا الممي ت  ي مما األهممداا، مممن يف  ممي فممرل ختممدعو يفة ال لمم     يمم  ال  اعمم
ال اقمممممي  يفممممماء   مممممميما لفايمممممد  الن مممماء والشمممممباب، يفة   مممم  ال اقجصمممماياا يايبمممممي الجنممممو ، وح

ي اال ممماا  والجشمم ي  علممى خمنمماة اإنجمما  واحمممج ي. امل ممجدامي  وينظممر هممذا الفصمم    ملشممُة
صمم  الثالمما ، يينممما ي ممول الف2030   ممي عمما  للجينولوجيمماا اجديممد   اا الصمملي   ممميال
 خمثلي على اخلرباا امليج بي   البلدا  الناميي 

 شغري ستيع ودورا  شكّيف قصرية -تلف 
يف  ال مممي األوة الممي  يممز الج ممد  الجينولمموجمت ا مما  عممن الج مماقب ال مماي ي همممت الج مما   -7

 ألياء والجيلفياد عنانر جيا الرقميي، تش يوتا  مريعي لل ايي  ففمت يعا اساحا، مث  الجينولو 
 وقايليي الج بي    ق اعاا مجنوعي   نا  م ريا  مبعدحا خهميي 

ومثي  ي خ رك تجمثم    ال اقمي املع  ةلمي ال ويمي المي تجميمز  ما همذ  الجينولوجيماا، نظمرا   -8
واا يعضم ا مم  يعما   تجيحه من يفميانياا يفع  الجشيييا املبجَير  ان يقما  ممن  م  ميم ملا

ثمممماا  يفضمممم  املنمممماير  ُممممما خ  تممممدف اا املعمممماقا عممممرب جممممماحا البحمممما العلممممممت والج مممم    ممممنتُ 
والشبياا الرقميي اجديمد ؛ وتجيقمى الجوصصماا الج ليديمي، فجظ مر  صصماا جديمد  ويصمبي 

و مدماا  الجيقي والجعاو  خقوك فيؤياي  يفة الج يا  ويجيي  لة فرني إ اي معاقا ومنج ماا
ثمممماا  مممممن ال ممممدق  علممممى تنفيممممذ  ممممنُ  جديممممد  ويفطمممميل عمليمممماا اججماعيممممي واقجصمممماييي ويفياقيممممي  ه  
األهممممداا    يف  األطيممممي املجزايممممد  للجشمممميييا الجينولوجيممممي املجعممممدي  تعمممم  خيضمممما  خ  تممممداعياا 

ثمما ، وخ  الج يممااا مممج ر  ثمما الج يممااا قممد تيممو  مهَع  لممي   جممماحا اججماعيممي واقجصممايييُ  خ  ُ 
مج مري يفة ق اعماا  عمد  ق اعماا      وا مد، خو  ين الجنبمؤ  ما و  من األ يا  ي رل ح

ُمما  عليممه الوضمم    املاضمممت  وتشممي  وتمما  الج يمما غمما امل ممبوقي  ويلممدا  يمموتا  خمممر  ييثمما .مما
__________ 

وهنا. اليثا من الج بي اا املبجير  املوجلفي   همذ  امليمايين؛ وليطمي  علمى قممك  مرايط احيجيماقاا م ايم   (2)
 Institute for Globally Transformative Technologies, Lawrence Berkeley Nationalاألهمداا، انظمر 

Lab, 2014, 50 Breakthroughs: Critical Scientific and Technological Advances Needed for 

Sustainable Global Development (Berkeley, United States of America)  
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الجييممممف هممممذ   ممممداي ، أل  ف ممممك ا  ق احججماعيممممي واحقجصمممماييي، وقممممدق  معظممممك اسجمعمممماا علممممى 
مع ممما، ي ممماا  يممموتا  خي ممم   وظملثممم ، تظممم  الج مممااا األممممر  ا انممملي   الجينولوجيممماا اجديمممد  
معانممر   لج ممااا خي مم    ميممايين خُثممر نضمم ا ، ومممن العواممم  امل ي ممد  الممي تممجحيك   األ ممر العمما  

اا وال  اعماا  علمى اممجيعاب الذي  لفه الج ااا الجينولوجيي     يم  األهمداا قمدق  الشمُر
ي   عن  لة خطيي الدوق الذي تؤييه البيوي  الجينولوجيا ونشرها وعلى ت بي  ا يشي  فعال  وح

اا جديمد  ومبجيمر   و  شمى  احقجصاييي العامي   تشم ي  وت م ي  و موق  مُر همذا الصمدي، شه
انمممت عليمممه   ُ خ  تيمممو  وتممما  الجينولوجيممما اجديمممد      ممم  منمممو اإنجاجيمممي عمومممما  خي مممَ  .ممما

اا الممممي ح مممم  الج مممموق الجينولمممموجمت  املاضمممممت ي ممممب  تزايممممد الجحممممدايا الممممي تواج  مممما الشممممُر توُا
اا املج وق  املبجير  فيما   (3)شص اللحال يُر  الشُر

 شكاليف تقل وميارا  توسع -ابال 
مم  الجيمماليف   العديممد مممن الجينولوجيمماا اجديممد  والنا مموي، وح -9 ممميما الممي  تجميممز هيُا
تعمم  يوامم ج ا، كميانيمماا قويمي ممن  مم  ا   مجند يفة تينولوجيماا املعلومماا واحتصمماحا خوت

يف مممداث اضفممماض ممممري    تيممماليف املنج ممماا واخلمممدماا   لمممة خ  الجيلفمممي ا ديمممي للمنج ممماا 
 يممممن للمممممرتب   يشممممبيي اإنةنممممت الونممممول يفة العديممممد مممممن  الرقميممممي همممممت نممممفر   األممممماس يف 

يي ممممممن يو  تيلفمممممي اضمممممافيي  وتج ممممماون م ممممم لي  فممممما الجيممممماليف جممممممال اخلمممممدماا علمممممى الشمممممب
الجينولوجيمما الرقميممي؛ فجيلفممي تصممنيف جينممو  يشممري، علممى مممبي  املثممال، اضفضممت يواقمم    ممي 

  و مممد ت ت ممموقاا .ا لمممي   جممممال تينولوجيممماا ال اقمممي (4)2005-2001خضمممعاا   الفمممة  
واضفضمت تيماليف األلموا  الشم ميي   ال منواا  ميما ال اقي الشم يي والرحييمي؛ املج دي ، وح

يوحق ليمم  واة    ايممي  0.50يوحق ليمم  واة يفة خقمم  مممن  100األقيعمم  األ مما  مممن  مموا  
  (5)، واحضفاض م جمر2016 عا 
وتجيي هذ  الج يااا يفميانياا لجزويد امل ج لي  ي ل  و دماا خفضم  أبممعاق خقم ،  -10
ج مماا مممن املن فومماا ممميانيي خوممم  و َيممن مممن يفي ممال جمموعمماا جديممد   عل مما   مجنمماول .مما

و    ذين يعيشمم   لممة ت ممدو عممروض خُثممر تييفمما  ممم  اح جياجمماا اخلانممي للمم واخلممدماا، مبمما
ذلة  يم  مؤم ماا ال  ما  العما  ممن العمم  خُثمر وخفضم  ظممجثماقاا مما  خنم ر    ف ر، ُو

 وخُثر مروني 

__________ 

(3) A Bergeaud, G Cette and R Lecat, 2017, Total factor productivity in advanced countries: 
A long-term perspective, International Productivity Monitor, 32:6-24  

  /https://www.genome.gov/sequencingcostsانظر  (4)
(5) Bloomberg New Energy Finance, 2016, Solar panels now so cheap manufacturers probably selling 

at loss, 30 December،  مجمما  علممى املوقمم  الجمما ذhttps://about.bnef.com/blog/solar-panels-now-so-

cheap-anufacturers-probably-selling-at-loss/ انظر  http://pvinsights.com/  ليطي  على ييااا خمعاق
 يجص   ا من مل   الشم يي وماال ول الفوقيي العامليي للوياي 

  2017بجمرب  ي  املواق  الشبييي املشاق يفلي ا   ا وا مت اطُّل  علي ا   خيلول/م مي ظيذ
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 يف العلو والتكنولوايا واالبتكارمإليد ما االنمتاح  -ايو 
تنممز  الجينولوجيمماا اجديممد  يفة الج مموق مممن  مميل خمممالي  تشمم يليي تعجمممد ي ممدق خُممرب  -11

علمممى املعمممايا املفجو مممي والشمممبياا الجعاونيمممي المممي تشممم ل ا تينولوجيممماا املعلومممماا واحتصممماحا  
ي مثمم   ممبيي اإنةنممت، فضممي  هممذا الصممدي مثممي يوق همما  تؤييممه تينولوجيمماا املنصمماا العامليمم و 

تجمممميي هممممذ   عممممن الج مممماق  اإليةونيممممي، وا ومممممبي ال ممممحاييي، وومممممايط الجوانمممم  احججممممماعمت  وح
الجينولوجيممماا فرنممما  لعمليممماا احيجيممماق ان يقممما  ممممن األعلمممى يفة األممممف  فح ممم ، يممم  تجيح ممما 

ألُثممر انفجا مما    جممماحا البيومماا ا خيضمما  علممى تممو مجزايممد ان يقمما  مممن األمممف  يفة األعلممى  و 
العلمممك والجينولوجيممما واحيجيممماق ييمممو  خيضممما  للبعمممد اج مممرا  يوق ت ييمممدي خقممم    لمممة خ  البممما ث  
والنا ممم   احججمممماعي  واسجمعممماا احملليمممي واملشمممج ل  ظألعممممال ا مممر  ييونمممو  قمممايقين يشمممي  

اا املبجيممر ، مجزايممد علممى احضممراة   الجعمماو  احيجيمماقي علممى الصممعيد الممدو    وظمممج اعي الشممُر
اا الصم ا  ن مبيا    البلمدا  الناميمي، خ  ت مجفيد ممن ال م ولي املجزايمد    الونمول  مبا في ا الشمُر

 يفة األموال الدوليي 
يجعل  كضمفاء ال ماي  المد  راطمت علمى احيجيماق، ممن  م   الجصمني  اجمعممت علمى  وفيما -12

بممما    فممما الجيممماليف ممممن  يممما ال يممممي والوقمممت    يممم   وجمممه اخلصمممول خ  ي ممم ك ي مممدقُ 
اخل ممممواا املجوممممذ  )علممممى نممممعيد وضمممم  املفمممماهيك، والجصممممميك، ويفعممممداي النممممما  ، ونممممن  العهممممدي، 
والجصمممني ، والج ممموي ، والجونيممم ( خ نممماء عمليمممي يف مممرا  املنمممجج ممممن يمممما  املومممة  ويفيصممماله يفة يمممدي 

راي واجماعمماا وضمم   لممول خق ممص مثنمما  امل ممج لة  وي مما  لممة مممن ال ممرل الممي  يممن  مما ل فمم
 ومييَّفي، ويجيي يفميانيي     هذ  النجايج احيجياقيي   العديد من احقجصاياا األُثر تنوعا  

 تشكال العمل اجلديدة وسياسة الشمول -دال 
من ال ماا الريي يي األ رك احجتا  النزو  الشديد ملعظمك الج مااا الجينولوجيمي ا اليمي  -13
توفا اليد العاملمي، األممر المذي قمد يمؤيي يفة تراجم  ال لم  علمى اليمد العاملمي  اا امل ماقاا يفة 

قمممممد يةتممممم  علمممممى  لمممممة   ق علمممممى نمممممعيد العمالمممممي وامل ممممماوا  ومياممممممي الشممممممول   الب مممممي ي، .ممممما
وظإضافي يفة  لة، و يفما  للجينولوجيماا ال ماي ي املموفر  لليمد العاملمي علمى م مجوك امل ما  غما 

اء احنم ناعمت، وهمو تينولوجيما خمامميي   الثموق  الصمناعيي اجديمد ، يفميانيمي املع رفيمي، يجميي المُذ
الجش ي  ا   للم ا  املعرفيي  لذا فت   دي تيييف ال و  العاملمي مم  الجشم ي  ا   لانجما  قمد 

ججماعيمممي ُممما  عليمممه ا مممال   املاضممممت  وللفوممماا اح  جمممد يفة  مممرحيي ممممن ال مممو  العاملمممي خُمممرب .ممما
املوجلفممي قممدقاا لجلفممي علممى الجييممف ممم  الج مما الجينولمموجمت؛ ولممذلة، قممد يزيممد الجفمماوا نجي ممي 
اء  للج مممممما الجينولمممممموجمت   غيمممممماب ال ياممممممماا املييمممممممي  فعلممممممى مممممممبي  املثممممممال، مممممممن  مممممم   الممممممُذ
احنممم ناعمت والجشممم ي  ا   خ  يزيمممد ممممن يفنجاجيمممي العممممال  وي امل ممماقاا املناممممبي المممذين يمممؤيو  

قمد ينمجج  ا  معيَّني  يما تمزياي قمدقهتك علمى اممجودا  البيمااا واملعلومماا ي مرل مبجيمر   و.مام 
عن هذ  الج يااا انيايي احمج  اب   مول العم  ي  العمال  وي امل ماقاا العاليمي والعممال 

  وي امل اقاا الب ي ي 
ديمد    ق هاممي وهمو ومثي يعد   ر  و نلي ظألهداا قد تيمو  فيمه للجينولوجيماا اج -14

يف  فوي خُرب من الن اء  لمن يفة العمم    م من قوتينيمي  اا م ماقاا ي مي ي  البعد اجن اين، يف 
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ما خ  الن اء  لن يفة خ  ييهن  .ثيا  ثميي  اقصما    امل من  همت األُثر عرضي للجش ي  ا   ُ 
جمممد علممى املممؤهيا   جممماحا األقجممي خ  ت ممجفيد مممن انجشمماق الجينولوجيمماا اجديممد  والممي تع

 والجينولوجيا واهندمي والرايضياا  العلك
يظ ممر ال لمم  املجزايممد مممن ف ممدا  الووممايف عنممد  ممد  الج مما الجينولمموجمت  فبعممد  وعمماي  ممما -15

ما  األ مر الصما  علمى نمعيد الوومايف يف اييما      املاضممت،  مى  يايمما  تياليف الفة  احنج اليمي،ُ 
انممت الووممايف ي يفنجاجمما  ياا تممزياالممي خنشمموت لجلفممي  عممن تلممة الممي فه ممدا  وأل  احقجصمما ولمموُ 

خجممرا     ا  وخفضمم يفعمم  الج مما الجينولمموجمت، فت مما تصممبي قممايق  علممى امممجيعاب ووممايف خُثممر عممدي
اجديممد     نولوجيممااجمممال امل ممن اجديممد   وتظمم  احيعمماءاا ا اليممي يشمم   ا  ق الصممافيي للجي

 ظمر يفة م مجوايانمه، ظلنيفيجعل  ظلبلمدا  الناميمي،  يما  ميما فيما املضاقيي، ح العمالي من قبي 
 خق  خطيي  للعمالي األجوق في ا، يهفةض خ  تيو  ا وافز احقجصاييي للجينولوجياا املوفر 

 واالبتكار وشيويت املشاريع 2030 مية عا  -اثلثاا  
يممف خ  نشممر الجي -16 نولوجيمماا اجديممد    البلممدا  الناميممي ي ممد  هممذا الفصمم  خمثلممي تبمم ُ 

مما همداا الجنميمي خُثمر خ يعمرض  ين خ  ي فر عن نجايج م مجدامي اججماعيما  واقجصماياي  وييويما ،ُ 
 امل جدامي نلي يي  من ا 

 15، و12، و9، و2، و1الإلراعة الدقياةث األندا   -تلف 
، أل  2030 إجنان   ي عا يف  الجوجه تو نظك ايجياقيي لانجا  الزقاعمت خمر خماممت  -17

خممممالي  اإنجممما  تفمممرض تيممماليف ييويمممي مرتفعمممي ظلنظمممر يفة توقعممماا النممممو ال مممياين واحضفممماض 
  وتن مموي الزقاعممي الدقي ممي علممى (6)العمماملمت   نصممي  الفممري مممن األقاضمممت الصمما ي للزقاعممي املجا ممي

ي من يهعد من خج    م  يفياق  امجودا  الجينولوجياا الرقميي وغاها من قبي  ال ايراا املوجَّ 
املناط  املزقوعي ممن  ميل   م   م  البيمااا عمن تبماين خياء احملانمي  علمى امل مجوك امليمداين  
واهدا من  لة هو نايي  املريوي م    يم  امل مجوك األمثم  للممد يا واحملافظمي علمى املمواقي  

، وليمن هنما. خمثلمي علمى ت بي  ما   مميال وته جود  الزقاعمي الدقي مي خمامما    البلمدا  املج دممي
الجنميمممي، مثممم  مشمممرو  الزقاعمممي الدقي مممي يرعايمممي ا يوممممي والمممذي خ مممرفت عليمممه جامعمممي  ميممم  ايو 

يمم  نظمما  الممري ظلجن مميط ويفنجمما  احملانممي   2007-2004الزقاعيممي،   اهنممد،   الفممة   ومشمم  تُر
  علممى الج مم ي    املشممرو  ع مم  الن مما  الزقاعيممي وا جبمماق   ممي  انممي ؛ وناي يفقبممال املممزاقع

المممذي    مممه املزاقعمممو  املايمممي األوايممم    اممممجودا  همممذا النظممما  ظلنظمممر يفة اقتفممما  ال مممعر ال ممموقمت 
انممت النجممايج الفنيممي يف اييممي و لصممت ت ييممماا م ممج لي يفة خ  الع بممي الريي مميي خممما  (7)للمنممجج   ُو

__________ 

 Strategic work of FAO for sustainable food and،2017منظمممي األغذيممي والزقاعممي ل مممك املجحممد ،  (6)

agricultureمجما  علمى املوقم  الجما ذ   http://www.fao.org/3/a-i6488e.pdfانظمر  http://data.worldbank.org/ 

indicator/AG.LND.ARBL.HA.PC  
(7) SK Mandal and A Maity, 2013, Precision farming for small agricultural farm: Indian scenario, 

American Journal of Experimental Agriculture, 3(1):200-217  
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المممدعك املممما  غممما الجمويممم  املجممما  للمشمممرو ، خي  احيجيممماق والج ممموي  امل مممجدام  تجمثممم    غيممماب
  (8)عد  ملييي املزاقع  لوماي  احمجثماق   الزقاعي الدقي ي

 9و 6إلدارة امليننا ، ومعاجلننة امليننا  امل ننتعملة واسننتعادة املننواد املغذيننةث األننندا   -ابال 
 15و 11و

ل شممممايمت واألُ ممممد  تشممممم  الجينولوجيمممماا املجا ممممي   هممممذا اسممممال عمليمممماا الة مممميي ا -18
ثافمي احملانمي  واحقجصماي    لل ضاء على امللو ا؛ والري على امل جوك اجزيممت، ممن خجم  نايي ُ 
اممممجودا  امليممما    الزقاعمممي؛ واممممجعاي  املمممواي امل ذيمممي ممممن ميممما  اسممماقي، للحمممد ممممن الجلممموث ونايي  

 ماق  الشمبيي ظممجودا  ال اقمي املواقي املجا ي من األ مد ؛ وتصمريف غما ال مواي ؛ و ليمي امليما  
ثاا  ما تيو  مرتب ي ظلصناعاا احمجوراجيي  ومن األمثلمي علمى  الشم يي؛ ومعاجي امليا ، اليُ 
يه مجود      م  النممر   عمما ، المذي يمدق ت معي يراميم   احيجياق امل جدا    هذا األ ما مما

ما  يهمجولص من ما من امليا  لي  يرمي  نفط؛  لة خ  امليا  العمي ي املو  جوي   مت اخلمزا  املنمججُ 
، نهممم ك نظمما  2010 إياق  امليمما  الزايممد ، و لممة يفمممراا ظلنظممر يفة جفمماا املن  ممي  ومنممذ عمما 

ي  ي يمم  جمموعممي ظوق للبيوممي و ممُر ملعاجممي امليمما  ظمممجودا  خ ممواض ال صمم  ونهفممذ املشممرو  يشممرُا
مييمم  مممة مريمم    من  ممي  3ي تبلمم  تنميممي نفممط عممما ،  يمما  جممد خ ممواض الجبوممر علممى م مما 

مييم  ممة مريم   وت مجود  األ مواض حممجورا  امللمي،  يما  3.8قطبي تبل  م ا ج ا العاممي 
يهعاي امجودا  امللي   عملياا ا فر حب   النفط، يينما تنجج خ واض ال ص  اليجلمي األ ياييمي 

ي تنميمي امل جودمي   الزقاعي امللحيي  ويولد املشرو  فرل عم   ويفجي  فاقما  جتاقيمي جديمد  لشمُر
اا املنج مممبي يفلي ممما  وم اقنمممي  ةظق الجصمممريف العمي مممي، لي مممت لج نيمممي خ مممواض  نفمممط عمممما  والشمممُر

  (9)ال ص  خي ا جياجاا طاقيي ويصمج ا اليريونيي خق  ييثا

 10، و9، و8، و4، و3التكنولوايا  التهويليةث األندا   -ايو 
ته صمد يمه الجينولوجيماا اهايلمي   منوهما و  اهما  ويليي مص لي عما الجينولوجياا الجح -19

ي مممممب  قمممممو  اقتباط ممممما ظلجينولوجيممممماا الرقميمممممي وتينولوجيممممماا املعلومممممماا واحتصممممماحا و مممممد  
اعجمايها علي ا  وتشم  هذ  الجينولوجياا ت وقاا من قبي  الواق  احفةاضمت واملعزَّن، ويفنةنت 

بممماا امل مممج لي، والجصمممني  اجمعممممت األ مممياء، والجشممم ي  ا    اء احنممم ناعمت(، واملُر )املمممرتبط ظلمممُذ
(، وهممت Fab Labsوت نيي مل ملي ال م يا امل ل مي  فعلمى ممبي  املثمال، تجميي لجمرباا الجصمني  )

 مممبيي عامليممممي ممممن املرافمممم  الج نيممممي احملليمممي، اسمممماَل لييجيممماق مممممن  مممميل تزويمممد األفممممراي ظ وامممممي  
   لمممممة الجصمممممميك مب ممممماعد  ا امممممموب، والجصمممممني   مبممممما -في ممممما ظ امممممموب واأليواا املمممممجحيك 

 -مب اعد  ا اموب، والجصني  اجمعمت، والجحيك الرقممت ظ اموب، والواق  احفةاضممت واملعمزَّن 
لجصميك ووض  منا   ملنج اا معمزن  ظلجينولوجيما  وخنشمت لجمرب للجصمني ، علمى ممبي  املثمال،   

او  ي  وناق  الجعليك   قواندا؛ واسلس اإمنايمت لروانمدا؛ و معبي تينولوجيما ، يجع2016قواندا   
ي  ،   Gasabo 3Dاملعلومممماا واحتصممماحا، ظ ممماي مؤم ممماا ال  ممما  اخلمممال،   قوانمممدا؛ و مممُر

__________ 

(8) A Velkar, 2008, Tamil Nadu precision farming project: An evaluation, London School of 
Economics  

)منشمممموقاا األمممممك  امممممجعراض ال ياممممماا املجعل ممممي ظلعلممممك والجينولوجيمممما واحيجيمممماقذ عممممما ، 2014األونيجمممماي،  (9)
 املجحد ، جنيف( 
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ز البج اا والذقاا، مبع د ماما ومجس للجينولوجيا؛  الي الياظنيي للجعاو  الدو ؛ مُر قواندا؛ والُو
ي  (  وت مجود  األممك املجحمد  والل نمي الدوليمي Solid Works Corporationاألعممال الصملبي )و ُر

للصمممملي  األذممممر هممممذ  املرافمممم  مممممن خجمممم  تصممممميك ق مممم  ال يمممماق وعنانممممر مممممن معممممداا إيصممممال 
املرافمممم  لوضمممم   Sustainable Health Enterprisesاإمممممداياا يفة اليجومممم ، وت ممممجود  مؤم ممممي 

ظإضممافي يفة  لممة، ي مموق ظ ثممو  خفممراي يفنجمماَ  خج ممز  امجشممعاق للزقاعممي منمما   ملنج مماا نممحيي  و 
انمممت احملانمممي  الزقاعيمممي    اجمممي يفة امليممما  وتصمممميَك األقفمممال  يمممي  مممدا اليشمممف عمممما يف اُ  الُذ

  (10)خلدمي يفيصال األغذيي

 االبتكار وشيويت املشاريع -دال 
مي   فممممممزا  إجنمممممان   ممممممي ممممممن  ممممم   الجينولوجيمممممماا اجديمممممد  والنا مممممموي خ  تشممممميي عممممما -20
مثلمممممي عمممممن ممممممن  ممممميل توجيمممممه ت ممممموير املشممممماقي  احيجياقيمممممي  وي مممممد  همممممذا ال  مممممك خ 2030 عممممما 

    موقع ما،  مرل فريمدياحيجياقاا الي جتم  ي  الجينولوجياا، والعملياا والنمما   الج اقيمي 
فمممي للمممريي  ممما هاييع   لمممة األهمممداا احملمممدي  المممي ت ممماعد علمممى   ي  ممما  وهمممذ  املشممماقي    مبممما

يممن ي امل ممجدامي  والجنميمم وتوضممي املف ممو  ال ايمم  أب  املصمماي الج اقيممي وت مموير املشمماقي  واحيجيمماق
 خ  تشي  عنانر مجياملي مجعاضد  

 12، و10، و9، و2، و1تلغتامو، شيليث األندا   -1 
  املايممي علممى  40قممد تبيمم   مميا الب الممي احملليممي املممواي ال ذاييممي أبمممعاق قممد تزيممد ين ممبي  -21

تيممو  لممدي ا فممرو    األ يمماء الف مما   مماق  مممانجياغو   خمممعاق املجمماجر اليممربك، الممي عمماي  ممما ح
، ي ممدا خل رامممو يفة تمموفا غممذاء مي مموق الجيلفممي   هممذ  املنمماط  عممن طريمم  2013ييممد خنممه منممذ 

ممممممن املممممموقيين   مممممراء األغذيمممممي األمامممممميي مثممممم  األقن والعمممممدس وال مممممير ولممممموان  الجنظيمممممف ظجملمممممي
وتونيع ا، يدو  تيلفي عملياا الج وي  والج ليف المي ت مو   ما املجماجر اليمربك، لفايمد  املومان  
بت مواا  احملليي يوام ي  حا يي  جم ز  أبُياس ييمجيييي م جدامي وقايلي لاعاي ؛ ومنذيذ قُه

با   املنج اا ظلن بي يفة امل    (11)ج لي  حا البي   ويؤيي  لة يفة َق صُ 

 9و 8دجييكاال، مجاورية إليتان اءسالميةث اهلدفان  -2 
من الشاي    العامل املج د  ظيعو  على اإنةنمت مو وقمو  ي مدفو  يفة ت مدو معلومماا  -22

يي مع د  وظهظي الجيلفي  وقد خهم ت ي يياح، وهمت منصمي  غا مجحيز  عن منج اا امج ُي
؛ وتجضممممن 2006 يي اإنةنمممت،     وقيمممي يفيممرا  اإمممميميي عممما للج مماق  اإليةونيمممي علمممى  ممب
ي خيضممما  موقعممما  امجعراضممم عضمممو إعمممداي احملجممموك ي مممو  ظ جبممماق  100ي مممجود  فري ممما  ممممن  ا  يالشمممُر

ي ي ييمممماح، الممممي ت ممممدق قيمج مممما  املنج مممماا وي مممم   وحيممممرق امجعراضمممماا ظلفيممممديو  وتعجممممز   ممممُر
با  للبي  ظلج زيي على  مبيي اإنةنمت  150 ينحو مليو  يوحق و   ت ظلفع   صي موقييُ 

__________ 

)منشممموقاا األممممك  جعل مممي ظلعلمممك والجينولوجيممما واحيجيممماقذ قوانمممدااممممجعراض ال يامممماا املاألونيجممماي، م مممج بي ،  (10)
 املجحد ، جنيف( 

ي تريد ت يا ال ري ي الي تشةي  ا خمرييما اليتينيمي ال مذاء، جملمي 2016 (، عا G Banksمؤم ي ) (11) ، هذ  الشُر
 /https://www.forbes.com/sites/gracebanks/2016/02/05  ممباة/فرباير، مجمما  علممى الممرايط الجمما ذ 5، فمموقيز

this-chilean-startup-wants-to-change-the-way-latin-america-shops-for-food/#41bf66e5c17e  
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ممما  ممممن يممم   اا النا ممموي  ُو   البلمممد، الجوممممَ  يفة املنممماط  الريفيمممي، ويفنشممماء   مممي توجي يمممي للشمممُر
ر  لن ا  ي يياح ت مدو  مدماا جتاقيمي مع ولمي الجيلفمي ووجموي نظما  وطم  عملممت  العوام  املي  ة

  (12)اقاا اخلصك،  ين امجودامه على  بيي اإنةنتلب 

 9و 6ايبو، كينيا، ورواندا، وتوغنداث اهلدفان  -3 
ي امجياناا حمل ماا ييم  امليما  النظيفمي، مبما -23    لمة معمداا تن يمي امليما ،  ت د  هذ  الشُر

جمممدقي  علمممى والزجاجممماا ال ايلمممي إعممماي  الجشممم ي ، والج ليمممف، ونظمممك ن ممماة البيممم ، والجومممميك وال
ي   احممممجثماق  األعممممال الج اقيمممي  ويمممد   قواي األعممممال ا مممر    اتفمممال امجيمممان يج لممم  املشممماُق

ي ته مممرض قواي األعممممال ا مممر  مبل ممما  لج  يمممي للنف ممماا قخس  1 000مب مممداق  يوحق  غممما خ  الشمممُر
 املممممال األو ، علممممى خ  ي ممممدي املبلمممم  علممممى مممممدك  ممممس مممممنواا عممممن طريمممم  يفيممممراياا األعمممممال
مم    ممي،   يعيممدها الزينمماء  الج اقيممي  وتبمما  جممراا ميمما  الشممرب املن مما  ال ايلممي إعمماي  املمم ء  ُ 

ييممو  مممعر امليمما  املشممةا  عممرب   ممي جيبممو خقمم  مممن تيلفممي امليمما  امل ممي   فيعمماي ملؤهمما  وعمماي  ممما
ي جيبمممو  80يفة  70مجنممماول  ممموا   و  مشمممرو    املايمممي ممممن مممميا  املنممماط  امل مممج دفي  و مممُر

منوفا الريي يعد قايمدا    جممال ممني احمجيماناا الصم ا    مميال الجنميمي امل مجدامي، وي ماعد 
عمله ا على الجوفيف من انبعا ا اليريو  ومن  د  خممراض اج مان الجنف ممت المي ي مبب ا غلممت 

  (13)امليا  على اق اخلش  والفحك

 9، و8، و3ا  (، روانداث األندSafe Motosشتكة سيف موشوت ) -4 
ي هدفا  طا ا مد ممن عمدي  موايث ال مرل والوفيماا المي  يمن الوقايمي من ما  -24 هذ  الشُر

ممما  منمممو   خويمممر ظلن مممبي لمممدقاجاا األجمممر    خفري يممما  يف  ته ممم َّ  ييمممااا يف مممدا ياا النظممما   و ُا
لَّمم  هممذ  البيمم ااا وتهضممماا يفة العمماملمت لجحديممد املواقمم ، وال ممرعي، والج ممماق  واجاوممميوب    ه

تعلي اا العمميء، ويفة نظما  ا  مز المذي يشمم  ت ييمماا ال ماي  ، ممن خجم  ميافم   ال مياقي 
ت ممم   مممربهتك عمممن  ممميث ممممنواا احنضمممما  يفة همممذا  ا منمممي وامل مممؤولي  وحيممم  لل ممماي   المممذين ح

ي  ممممما المممممربامج؛ وظلن مممممبي يفة امل مممممج لي ، يشمممممم  ال لممممم  يف مممممداث  فظمممممي يفليةونيمممممي  يمممممن ق 
ظخلمممدماا الن ديمممي املجن لمممي وي اقممماا احيجمممما ، لجميممم  المممدف  يمممدو  ن مممد  وي مممد  منمممو   همممذ  
ي مثماح  علمى خطيمي اإملما  ظلظمروا احملليمي واحممجعداي أل مذ الج ريمي   يفطماق منما   خعممال  الشُر

ي مج يعو   يمي حخ  العديد ممن مماي مت المدقاجاا الناق  جتاقيي وجي ي  ليا   فعلى مبي  املثال، مبا
ي نظما  مي مي ي مجند يفة العيمماا األقضميي  وظإضمافي يفة  لمة،  قراء  اخلرايط، وضعت الشمُر
ي مما  للجفاعمم  ممم  ممماير  ي مرف مما   اضممنا  لجينولوجيمما املعلوممماا واحتصمماحا  ُ  ت ممجود  الشممُر

ي  مممي  عامممم  يعمممك ق  قواي املشممماقي ، واملممموج  ، واملممممهَرمزين، وامل ممموقين  و.ممما يي ممميا    جنممما   مممُر
ميف موتوقن الجح ن امل مجمر للبنيمي األمامميي لجينولوجيما املعلومماا واحتصماحا وال مدق  علمى 

__________ 

(12) H Sharif, [Islamic Republic of] Iran’s digital start-ups signal changing times, BBC, 12 October، 
  http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34458898ط الجا ذ مجا  على الراي

(13) Jibu, 2013, Jibu launches new social enterprises in East Africa، مجممما  علمممى المممرايط الجممما ذ 
https://coloradospringschamberedc.com/library/Economic_Development/Economic_Development

_Updates/Jibu.pdf  
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احتصمممممممال اإليمممممممةوين   قوانمممممممدا، وتلمممممممة نجي مممممممي مبا مممممممر  ل ياممممممممي جت مممممممد ال ممممممماي  الجحمممممممويلمت 
  (14)للجينولوجياا الرقميي

 12و 9و 8شتكة نورثوود البيئية، تامبياث األندا   -5 
يجموي، عمم  النفماايا البيممجيييي ممن املنماط   -25 ي، الي يوجد م رهما  ُ  ت و  هذ  الشُر

ن العا   لمممة البلمممداا، وا مممداي  العاممممي، واألمممم املوجممموي     مممزا  النحممماس، مبممما ممممي، ومرافممم  ُا
 لبنممماءا ق ممماعمت  الجصمممني ،   تفمممرن النفممماايا وتعاج ممما وتمممدوقها لجصمممبي ممممواي وممممي ي ت مممجود  

ُيلوغراممما    150  ي اقممي تبلمم 2015واملنج مماا الزقاعيممي  وقممد يممدخا خنشمم ي اجممم  والجممدوير   
جم موق ايا احملصملي ممن اُيلوغرا  يوميا  قب   ايي العما   وتصم  املشمة   1 000يوميا ، لجص  يفة 

ثمما من مما مممن خف ممر األمممر   1 000واسجمعمماا احملليممي يفة  مموا   ا  ،  املن  ممي  و ممى خمممر ،ُ 
انمت اممجهو طن من النفاايا البيمجيييي الي  هولت يفة  هبيباا ل 1 700جرك تدوير  قيا وُ 

ا مد و لمى امل مامر عمليمو  يوحق  وممن املمزااي اإضمافيي المي    مت  فيمف العم ء  2.2ليلفت 
ميي املواي البيمجيييي الي ت ول فة   لل ا   البيوي   منُ 

 تخذة على صعيد سياسة التصديالتدابري امل -رابعاا  
، 2030 ليممممت ته مممجوَد  الجينولوجيممماا اجديمممد  اممممجوداما  فعممماح    يفجنمممان   مممي عممما  -26
جصماييي ف مط بمك احقينب مت لل يامماا املجبعمي خ  تيجفممت ظل معمت يفة الجيي مف مم  الظمروا وال ح

راميمي يفة يعمك يامماا اللل ي  ينب مت ها خيضا  خ  ت عى يفة توجيه الج ااا احججماعيي  وينب ممت 
ي يما  واحممجدام  لي اإمنشر الجينولوجيا وامجُي ا و ويل ا خ  تهَيم ل ا مياماا ترو  معاجي 

ويعضم ا  ملج دممي،اعلى الصعيدين الموط  والمدو   وتوجمد عمد  يلمدا ، خُثرهما ممن احقجصماياا 
بمي الج ما مب  يفة جحمدايا وال َّممن احقجصاياا الناميي خيضا ، يصدي الجصدي الفعال لجلة ال وُا

ممي ينولوجيمي الين ميي والجالجينولوجمت  وتبذل عد  يلدا  اميي ج ويا  إقامي وتعزيز ال دقاا العل
 لجميين ا من الجعام  م  الجينولوجياا اجديد  

يلمز   تهبذل ج وي مجضافر  لبنماء مما مل وم   لة، قد تجولف يلدا  خ رك عن الُر  ما -27
ا م   مدايا حقجصايال دقاا   جمال العلك والجينولوجيا واحيجياق وتيييف اسجمعاا وامن ا

طر هتممممدي  دمممممي لمممماالجينولوجيمممماا النا مممموي  وقممممد تشممممي  الجينولوجيمممماا اجديممممد    البلممممدا  املج
حججمماعي  الفماعل  ي مجدعمت مبمايق  ا يومماا وا ظحمجبعاي احججماعمت والج اي  الصمناعمت .ما

ي، هنا. جوان  ي ال اي الجصدي ها  وامجنايا يفة الج اقب امليج بي من الثوقاا الجينولوجي يفة
ال الجنميممممي  جممممجيمممماق   مممملبيي اججماعيمممي وييويممممي  جملمممي مرتب مممي يج بيمممم  العلمممك والجينولوجيممما واحي

ا لممممى  يمممماقافمممما رل علممممى ت مممموا العلممممك والجينولوجيمممما واحيجيمممماق لصمممماي األهممممداا يجوقممممف ع
 اتيي مرتب ي ظمل اق الجينولوجمت الي يجع  اتباعه ميام

__________ 

 A King, Safe Motos Rwanda: The tech startup taking on Africa’sاألونيجماي، ميصمدق م مج بي ؛  (14)

second-biggest killer, Huck, 10 March ،مجا  على الرايط الجا ذ  
http://www.huckmagazine.com/perspectives/reportage-2/safemotos-rwanda-tech-startup-taking-

africas-second-biggest-killer/ انظر  http://klab.rw/public/startups/startup/59  
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 تسس ال ياسة العامة -تلف 
يف  الن مممما    ت بيمممم  احمممممةاتي ياا املوج ممممي ظلعلممممك والجينولوجيمممما واحيجيمممماق لجح يمممم   -28

تممزال ضممعيفي    األهممداا يعجمممد علممى يفقممماء األمممس الريي مميي لل ياممماا  اا الصمملي، الممي ح
ممم  ممممن ال مممدقاا (15)العديمممد ممممن البلمممدا  فمممز و ممموقُ    وتشمممم  همممذ  األممممس وضممم  ميامممماا  ه

امل مممجوعبي للجينولوجيممما وال مممدقاا احيجياقيمممي   احقجصممماي  وت مممج دا همممذ  األممممس يفنشممماء ييومممي 
 يينيمممي تعمممزن اممممجثماقاا ال  ممماع  العممما  واخلمممال   قخس املمممال البشمممري والمممجعلك الجينولممموجمت  

ممم   األمامممميي العاممممي مثممم  الي مممرظء والمممريط الشمممبيمت والن ممم    وتشمممم  خيضممما  احممممجثماق   اهيُا
خ   ممم  يفميانيممي احتصممال ظإنةنممت العمما  اجمموي  لفايممد  اجميمم  خمممر ظلمم  األطيممي  ومممن  ُممما

الممممين  خيضمممما  تي مممما احمممممجثماقاا جعمممم  اإنةنممممت املجن لممممي  اا الن ممممال العممممريا ممممم لي املنممممال 
تنظيميممي تفضمممت يفة الث ممي   الشممبيي وينمماء امل مماقاا الرقميممي   ومي مموق  الجيلفممي، ويفنشمماء ييومماا 

خوممماة ال مميا   ومثممي جمممال خماممممت   ممر مممن خجمم  احمممجثماق ويجمثمم    ت مموير البنيممي الجحجيممي 
   لمة مرافم  البحما والج موير  وينب ممت اممجيمال همذ  البنيمي  للعلك والجينولوجيما واحيجيماق، مبما

ي غا ماييي مث  اهندمي األماميي واخلدماا  اا الصلي )من قبيم  علمك الجحجيي املاييي يبنيي  جي
ال يممماس واملوانمممفاا ال يامممميي واح جبممماق والنوعيمممي(، وهممممت م لويمممي لجيييمممف الجينولوجيممماا وينممماء 
ال مممدق  احمممممجيعاييي املييممممي  ومممممن األممممس خيضمممما  وضمممم  نظمممك تنظيميممممي منصمممفي مجواننممممي للملييممممي 

مجثماق ومياماا املناف ي  وخ اا ، من الضروقي يذل اج وي ممن خجم  الفيريي، والضراي ، واح
وضممممم   ليممممماا  ياممممممي مناممممممبي لجوجيمممممه اج ممممموي الوطنيمممممي املبذولمممممي   جممممممال العلمممممك والجينولوجيممممما 

 واحيجياق، والريط والجن ي  ي  خنحاب املصلحي )انظر املري ( 
ةث ا تاننل التنميننتكننار مننكنولوايننا واالبتعمننال األونكتنناد بشننين ال ياسننا  املتعلاننة ابلعلننو والت 

 الدروس امل تمادة
خيا جتريممممي األونيجمممماي   يعممممك البلممممدا  الناميممممي   جمممممال وضمممم  ال ياممممماا املجعل ممممي ظلعلممممك  

 جعل ممي ظلعلممكممماا امل   لممة مممن  مميل امجعراضمماا األونيجمماي لل يا والجينولوجيمما واحيجيمماق، مبمما
عما     ترممي  يامل ماعد اججماعاا اخلرباء املجعدي  ال منواا، يفةوالجينولوجيا واحيجياق وخعمال 

لجنميمممي، ااحيجيمماق   لوجيمما و املفمماهيك املرتب ممي ظلممدوق الممذي تؤييممه ال ياممماا املجعل ممي ظلعلممك والجينو 
 على النحو الجا ذ

الج ممممما ا انممممم    اهييممممم  احقجصمممممايي واألولممممموايا واهبممممماا واألطمممممر املؤم ممممميي  )خ( 
  والث افممي يعمم  خ  ال ياممماا املجعل ممي ظلعلممك والجينولوجيمما واحيجيمماق تظمم   ممديد  احقتبمماة والجمماقي

ي هامممي لييجيمماق   البلممدا  الناميممي، مبمما ظل ميال  و     لممة  الوقممت  اتممه، هنمما.  صممايص مشممُة
احيجيممماق  ضمممروق  مراعممما  احيجيممماق   ال  اعممماا الج ليديمممي وا اجمممي يفة احيجيممماق الجمممدق مت يمممدح  ممممن

اجمممذقي  وظإضمممافي يفة  لمممة، ينب ممممت ل ياممممي العلمممك والجينولوجيممما واحيجيممماق   البلمممدا  الناميمممي خ  
جت مممد الممممدوق األُممممرب ييثممما الممممذي تؤييممممه املشممماقي  الصمممم ا  وال  مممما  غممما الر مممممت، نظممممرا  يفة قممممدقهتا 

جممال البحما والج موير احملدوي  علمى اعجمماي الجينولوجيماا اجديمد ؛ واحممجثماق يشمي  ميثمف   
ييمممو  احممممجثماق    والجمممدقي  واحيجيممماق؛ واأل مممذ ظحيجيممماقاا الجينولوجيمممي الريي ممميي  وعممماي  مممما

البحما والج موير واحيجيمماق منوفضما  فيممما يم  ال  مماع  اخلمال والعما   ففمممت خقم  البلممدا  منموا  علممى 
__________ 

  TD/B/C.II/25و TD/B/C.II/MEM.4/5انظر  (15)
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جيمما واحيجيمماق يعممما  ماليمما   اقجيمما   وجممه اخلصممول، تج لمم  نايي  احمممجثماق   جمممال العلممك والجينولو 
 ُباا ؛

يظمم  يف مماي خطممر مؤم مميي فعالممي إياق  العلممك والجينولوجيمما واحيجيمماق خمممرا   ا مما    )ب( 
ممماا، وا فمممال ضمممي ي  ممممي املؤم ممماا خممممر  ممماي ، والجن مممي  غممماُ   لمممة خ  ممممواطن الضمممعف    ُو

ممز ويعممك ال ياممماا يشممي  م ممجدا  منعممد   لممذا تممدعو ا اجممي يفة  يعممك مياممممت قفيمم  امل ممجوك يُر
يز على يف ران نجايج   خج  قصا؛  على   ي  تنميي   خج  خطول يدح  من الُة

تواجه البلدا  نمعوظا    ديمد األولموايا والوقموا علمى خن م  اسماحا المي  ) ( 
فا يممي اج مموي  يممن في مما امممجودا  املممواقي العامممي لجح يمم  مممزااي اقجصمماييي علممى ن ممال خوممم   فعممد ُ 

ن ص ال و  ال ياميي لجحديمد خولموايا النجمايج   قايممي ممن اإجمراءاا  اا األولويمي المي تنشمر  خو
املمممواقي ي ممممدق ضمممعيف لل ايممممي خممممموق جتعممم  مممممن الصممممع  جتميممم  اليجلممممي ا رجممممي وتنمممال مممممن مصممممداقيي 

ى م مممجوك ال يامممماا املجعل مممي ظلعلمممك والجينولوجيممما واحيجيممماق ي مممب  ممممواطن الضمممعف ال ايممممي علممم
 الجنفيذ؛

الجن مممي  علمممى نمممعيد الممموناقاا، وفيمممما يممم  ا يوممممي وال  ممما ، ومعاهمممد البحممما  )ي( 
واجامعمماا، خمممر  امممك لجح مم  األياء   جمممال احيجيمماق  ففمممت العديممد مممن البلممدا ، مثممي  اجممي يفة 

ما يز الضي  على البحا،ُ  يفة ف مك تدعو ا اجي  تومي  ن ال ال يامي العامي يشي  يج اون الُة
خفضممم  أليواا ال يامممماا املجعل مممي ظلعلمممك والجينولوجيممما واحيجيممماق، وتصمممميم ا وقيامممم ا، وقنمممدها 

ي ممممجود    العديممممد مممممن البلممممدا  الناميممممي، مثمممم  احمجشممممراا  وت ييم مممما  فممممبعا األيواا ايقا  ممممما
خ مممرك الجينولممموجمت ونمممنايي  احيجيممماق يمممدح  ممممن نمممنايي  البحممما والج ممموير، يينمممما تج لممم  خيواا 

 مزيدا  من الدعك وقدق  خفض  على اإياق ، من قبي    ول امللييي الفيريي؛
هنمما.  اجمممي يفة   ممم  تنفيممذ ميامممماا و  مممط العلممك والجينولوجيممما واحيجيممماق   )ه( 

امةاتي يي  اا نلي  ذا امليدا  والعديد ممن همذ  البلمدا  يفج مر  لي ت لي  البلدا  ميامي خو يف 
الين  لجنفيذ ال ياماا والمربامج  ولمذلة يظم  يممج العلمك والجينولوجيما واحيجيماق فعي  يفة الجموي  

  ميامممماا الجنميمممي واممممةاتي ياهتا  مممدويا    العديمممد ممممن البلمممدا   لمممذا ينب ممممت احهجمممما  ظلمممروايط 
ريي ميي ال ايمي ي  ال ياماا املجعل ي ظلعلك والجينولوجيا واحيجياق من ج مي وال يامماا اإمناييمي ال

األ مممممرك مثممممم  ال ياممممممي الصمممممناعيي وال يامممممماا املجعل مممممي ظحممممممجثماق األجنممممم  املبا مممممر، والج ممممماق ، 
واملناف ممي، والجعلمميك والجممدقي ، وتنظمميك املشمماقي  واملؤم مماا الصمم ا  واملجوممم ي  وتممؤيي املشمموق  الممي 

اق يوقا  مفيمممدا    قفممم  ي مممدي ا األونيجممماي   جممممال ال يامممماا املجعل مممي ظلعلمممك والجينولوجيممما واحيجيممم
الجش ي  على يفيمما  همذ  ال يامماا    م جوك الوعمت والف ك   خوماة واضعمت ال ياماا، و 

مامي ، وح مميما    نل  ال ياماا اإمناييي  وتظ  الجحدايا قايمي   يمج هذ  ال ياممي يجمما ُ 
ال ياممممي ممممن قبممم  لجلمممف  تنفيمممذ اإجمممراءاا والمممربامج ال يامممماتيي  ويج لممم  همممذا األممممر تبممم  تلمممة

 ميما من قب  الرواي من واضعمت ال ياماا  اج اا املعنيي الي تدعك احيجياق، وح
  TD/B/C.II/MEM.4/11 املصدقذ 

 دعو شيويت الشتكا  االبتكارية -ابال 
قممد ي جضمممت تيييممف خطممر ال ياممماا املجعل ممي ظلعلممك والجينولوجيمما واحيجيمماق ممم  خهممداا  -29

الجنميي امل جدامي تومي  ن ال اج اا الفاعلمي  اا الصملي  ييمد خ  ت موير ال مدقاا  اا الصملي 
اا واملمممممزاقع  ينب ممممممت خ  يظممممم   ممممموق احهجمممممما  األمامممممممت ظلن مممممبي لواضمممممعمت    خومممممماة الشمممممُر
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ثممماا  مممما ال يامممماا   لمممة خ  اا، الممميُ  تعمممم    يفطممماق جمموعممماا  الشمممبياا الديناميمممي للشمممُر
ميانيمي، تظم   ممي قيي ميي ألُثممر األقماليك ايجيمماقا  المي هتمميمن علمى جمممال احيجيماق   احقجصمماياا 

معظممك البلممدا  الناميممي، ت ممج  ر املممد  اليممربك عممزء  احقجصمماياا الناميممي املج مموق   و  املج دمممي و 
يممممز   احيجيمممماق خُممممرب مممممن ا حيجيمممماق امل مممم   علممممى الصممممعيد المممموط   في مممماهك يممممذلة هممممذا الُة

مم  خماممميي معرفيممي   عممد  امل مماوا  يمم  ممميا  املنمماط  ا ضمماقيي واملنمماط   وممما يممرتبط يممه مممن هيُا
الريفيي من  يا الد   والجعليك والصحي والفرل املجا ي  لذا يظ  ال معمت يفة   م  ال مدقاا 

    ي  املناط  ا ضريي واملناط  الريفيي هدفا  منشويا  لواضعمت ال ياماا  على تو مجوان  
اا واملممزاق  جمممال  مممن جممماحا  -30 ويشممم  يعممك ال ممدق  علممى احيجيمماق علممى م ممجوك الشممُر

اا جديمد  ايجياقيممي، مممن  ميل تممدايا مممن قبيم   ع مميا نشمماء امليفالعمم ، وطمما يعمك ت مموير  ممُر
يجيمممماقي ألياء احوالجينولوجيمممما؛ و  مممم  ا العلممممكيمممماق و/خو جممعمممماا وا اضممممناا وجممممماحا احيج

اا املنشممم   واملمممزاقع  العمممامل  ممممن  ممميل تعزيمممز يقجمممي خعلمممى ممممن نشمممر  يممما وينممماء لجينولوجاللشمممُر
اا، و لمممة مممن خجممم  نايي  يفنجاجيممي الشمممُر  مممال اا علممى نال ممدقاا   خومممماة املزيممد ممممن الشممُر

اا والرف  من  الوط   معدل النمو   اإنجاجيي على الصعيد جمموعي خُرب من الشُر
ويهعممد الجمويمم  جانبمما  قيي مميا  مممن جوانمم  اح جياجمماا ال ياممماتيي مممن الممدعك الممي يجعمم   -31

اا املبجير    لة خ  وجوي قخس املال املا  وتنظميك  تلبيج ا من خج   ي  و وق املزيد من الشُر
ثمماا  ممممااألممموال املاليمممي يممؤ را    ممماا   ممديدا   ين ممموي    طري مممي نشمممر الجينولوجيمماا اجديمممد   ُو

ممما بمما ُ  يزيممد ممممن  خنممه يهعممد جمانفمممي غمما مضممموني، .مما احيجيمماق علممى قنممد امممجثماقاا قخ اليممميُ 
اا يفة الجمويممم  ممممن يممم  خ  مممر  نمممعويي تعبومممي املمممواقي الينممممي    يف  عمممد  يفميانيمممي ونمممول الشمممُر

  (16)البلدا  ال يوي الي تعةض احيجياق    ي 
ولجي ا  وي  احيجياق، جرك   البلدا  الناميي نشمر خيواا ممن قبيم  ا موافز الضمريبيي،  -32

وتعزيز قخس املال اسانا، وامل جثمرين الرعا  ويفنشاء ننايي  ايجياقيي  فعلمى ممبي  املثمال، تنماول 
جمموعمممممي مممممن املشممممماقي ،  امممممجعراض ال ياممممماا املجعل مممممي ظلعلممممك والجينولوجيممممما واحيجيمممماق   يمممماو

ي ال  ممما   من ممما الزمممماحا، والمممدوقاا الجدقيبيمممي الدا ليمممي، واملشممماقي  احيجياقيمممي املنظممممي ممممن  مممُر
اخلمال، والبحموث األُاي يمي واملشماقي  الراميمي يفة تعزيمز المروايط والجن مي  يا م  نظما  احيجيماق  

ال ت موير  مبياا تعاونيمي فيمما و دي األونيجاي عد  عوام  خم مت   جنا  يرامج ياو   جمم
مممز البحممموث، األممممر المممذي خيك يفة مزيمممد ممممن ايجيممماق  يممم  مؤم ممماا األعممممال، واجامعممماا ومرُا
املنج مممماا، علممممى النحممممو الجمممما ذ يممممذل اج مممموي مممممن خجمممم   ديممممد املماقممممماا اجيممممد  ال ايمممممي   

ا جصماق األطمر  يجميي خ رك قب  تصميك الربامج؛ ووض  هيي  يراجممت يفياقي  فيف، .ا يلدا 
ي  الزمنيمممي املييممممي لجشممم ي  خنشممم ي احيجيممماق؛ وموانممملي المممدعك ممممن خجممم  تشممم ي  وتي ممما مشممماُق

اا   الربامج   (17)الشُر

__________ 

  TD/B/C.II/21ا الصلي يجموي  احيجياق من خج  الجنميي، انظر ليطي  على مناقشي امل اي  ال ياماتيي  ا (16)
األممممممك  منشمممموقاا)امممممجعراض ال ياممممماا املجعل ممممي ظلعلمممممك والجينولوجيمممما واحيجيمممماقذ يمممماو ، 2011األونيجمممماي،  (17)

 املجحد ، نيويوق. وجنيف( 
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 شعإليإل التعليو والتدريب -ايو 
تشممي  الممنظك الجعليميممي عنصممرا  خماممميا    ممر ميمموا  ليمممةاتي ياا الراميممي يفة ت مموا  -33

عي مممممن ايفممممي وامممممطيمممماق ألغممممراض خهممممداا الجنميممممي امل ممممجدامي  فوجمممموي العلممممك والجينولوجيمممما واحيج
اعجمايهممممما و نولوجيممممما امل ممممماقاا الجينولوجيمممممي واإياقيمممممي   ال مممممو  العاملمممممي خممممممر ضمممممروقي لنشمممممر الجي

 يذل ج وي من بلدا  يفةميما الجينولوجيا النا وي  وتدعو ا اجي   العديد من ال وت بي  ا، ح
ُيمممز يوجمممه ا، مممم  الة والجينولوجيممما واهندممممي والرايضممميا العلمممكجممممال خجممم  قفممم  م مممجوك الجعلممميك   

ن مال علمى وام  ال  ال على تع د املواقي  اا الصلي   خوماة البناا والشاظا  ومثي اتفال
ك ممدك ا يما  ا  للمجعلخ  الجينولوجياا النا وي ت جضمت ت وير نظمك الجعلميك والجمدقي  وجعل ما نظمم

ممن النمماس   لج ج مماب امل مماقاا املج مما  احبيمما  ي  لجعاممم  ممم  للضممروقيي لممف مرا مم  العمممر مممن ُا
 كالعلم  جمماحا     لة االجينولوجياا املج وق  ي رعي  لذا فت  يوق الجدقي  الج   وامل  ، مب

مماُما  عليمه   املاضم والجينولوجيا واهندمي والرايضمياا، قمد يصمبي خهمك .ما   المجعلك ممن خ مت ُ 
ق تيج ممممت خطيمممي اقي  خممممو  ممموير اإيمممدا  وامل ممماقاا اإياقيمممي واملجعل مممي يجنظممميك املشمممخجممم  المممجعلك، وت

عامممم   يممم   عجباقهمممامجزايمممد   وظلنظمممر يفة المممدوق ا اممممك المممذي تؤييمممه الجينولوجيممماا الرقميمممي ظ
علممميك لضمممما  ي   الجوعنصمممرا  مضممماعفا  للجينولوجيممماا النا ممموي األ مممرك، ينب ممممت خ  تهع مممى األولويممم

 ا املنامبي من امل اقاا املجصلي يجينولوجيا املعلوماا امل جواي

 بناال التابط احمللية والدولية -دال 
ينب مممت لل ياممماا خ  تراعمممت يقممما   ا مما  مممن جتريممي احقجصمماياا األُثممر فعاليممي   جمممال  -34

ي احيجيممماق، ويجمثممم  همممذا المممدقس   خطيمممي تعزيمممز المممروايط ال ويمممي يممم  اج ممماا الفاعلمممي   ا يومممم
  يفطمماق  ممبياا يوقيممي   وال  مما  الصممناعمت واملنظممماا البحثيممي، مممواء علممى الصممعيد المموط  خو

تيممو  هممذ  الممروايط ضممعيفي   البلممدا  الناميممي  و يممن تنفيممذ هممذ  األيواا علممى النحممو  فعمماي  ممما
موعماا الجا ذ تعزيز البهعد اج را  للجعلك واحيجياق، و لة مثي  من  يل وض  يرامج لدعك اس

ممممممز لييجيمممممماق و اضممممممناا الفوويممممممي خو ؛ وقيممممممط (18)يفنشمممممماء جممعمممممماا للعلممممممو  والجينولوجيمممممما، ومرُا
املؤم اا األُاي يمي ظل  ما  الصمناعمت، و لمة ممثي  ممن  ميل  ويم  اخل مط، ويفنشماء مياتم  
لن مممم  الجينولوجيمممما ووضمممم   مممموافز لجشمممم ي  املممممووف  علممممى احنج ممممال يمممم  املؤم مممماا األُاي يممممي 

مم   ييممو   لممة عممرب الجعمماو    جمممال البحمما (19)الصممناعمتوال  مما   ؛ وتعزيممز الممروايط الدوليممي،ُ 
اا الوطنيممي والدوليممي، مممن  مميل ميممم  ال يمممي  خو عممن طريمم  يممرامج لج مموير الممروايط يمم  الشممُر

  (20)عن طري  احمجفاي  من احمجثماق األجن  العامليي خو
والجينولوجيمما  العلممكحيجيمماق، تعممد جممعمماا ومممن يمم  خيواا تعزيممز الممروايط يا مم  نظمما  ا -35

ميما من خج  تعزيمز الجعماو  يم  مؤم ماا األعممال  واحيجياق من خُثر الوماي  امجوداما ، ح
مممز البحممما  ومممن يممم  خممممباب اعجباقهمما خهمممدافا  م ممممي للممدعك والجمويممم  العممما  خ   واجامعمماا ومرُا

تشممممما يفة احلجمممممزا  يمممممدعك احيجيممممماق  ظممممممج اعي همممممذ  اسمعممممماا خ  ت مممممد  ممممممبي  واضمممممحي لل ايمممممي
__________ 

ليطمممممي  علمممممى مناقشمممممي األيواا ال يامممممماتيي الراميمممممي لجعزيمممممز الجعممممماو    جممممممال نظمممممك احيجيممممماق الوطنيمممممي، انظمممممر  (18)
TD/B/C.II/30  

 املرج  نف ه  (19)
(20) TD/B/C.II/MEM.4/5  
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يؤيي يفة     الجناف يي ونايي  العمالي  ومثي قايط قوي يم  الجنويم  احقجصمايي  الجينولوجمت مبا
  (21)والجينولوجيممما واحيجيممماق العلمممكوال مممدق  الوطنيمممي علمممى احيجيممماق واملشممماقي  الناجحمممي سمعممماا 

نحممو املشمماق يفليممه   عممد  امجعراضمماا لل ياممماا وامممجنايا  يفة جتمماقب عممد  يلممدا  اميممي، علممى ال
العامممي املجعل ممي ظلعلممك والجينولوجيمما واحيجيمماق، مثممي يف مماق  يفة خ  الن مما    هممذا امليممدا  يج لمم  
اا  وجمموي قمماي  للمعمماقا والجينولوجيمما    ممي  جامعمماا، ومؤم مماا للبحمما والج مموير و ممُر

اا الجينولوج  انممي خو   ويجمثمم   ممرة قيي مممت (22)يممي األجنبيمميوجمموي قممدق  علممى اججممذاب الشممُر
  ر   وجوي ميامي وطنيي تصا     ي  امةاتي يي لنظا  احيجياق، م  يفعداي قوايط تعاونيمي 
اا املج وق  تينولوجيا   وليس من ال    الوفماء  يشي  مليك وت دو  وافز جا يي وياعمي للشُر

والجينولوجيما  العلمكظ مر اممجعراض سمعماا  ذ  الشروة   البلدا  الناميي  فعلى مبي  املثال، ي
واحيجيمممممماق   خمرييمممممما اليتينيممممممي خ  معظم مممممما حيجمممممما  يفة نايي    م مممممما، وت ويممممممي قواعممممممدها مممممممن 

اا الجينولوجيمما املج مموق ، ونايي  ج ويهمما الراميممي يفة تشمم ي   مؤم مماا املعمماقا املج دمممي خو  ممُر
اا املوجوي  في ا   (23)الجعاو  الجينولوجمت فيما ي  الشُر

باا  ي مب  المدوق  وفيما -36 يجعل  ظلروايط الدوليي، جتجذب ميم  ال يمي العامليي اهجماما ُ 
الممذي  يممن خ  تؤييممه   جمممال الممجعلك الجينولمموجمت ون مم  الجينولوجيمما  غمما خ  هممذ  املممزااي تجوقممف 

جعلك عممن علممى الممروايط ال ايمممي ممم  ج مماا خ ممرك   ال ل مملي وعلممى اج مموي املبذولممي مممن خجمم  المم
اا، األممر الممذي  ي   ميممم  ال يممي العامليممي يةقيمي الشممُر طريم  همذ  الممروايط  وقمد تممرتبط املشماُق
قممد يممجك علممى النحممو الجمما ذ ترقيممي العمليمماا، عممن طريمم  نايي  اليفمماء    اإنجمما ؛ وقفمم  م ممجوك 

مت، ممن املنج اا، من  يل امجحداث منج اا  اا قيمي مضافي خعلى؛ وقفم  امل مجوك الموويف
ج مماب خيواق جديممد  خو عليمما   مل مملي لل يمممي؛ وقفمم  امل ممجوك فيممما يمم  ال  اعمماا،   مميل ُا

اا احملليمي ت بيمم  اليفمماءاا امليج مبي   ق اعمماا خ ممرك ممن احقجصمماي .ما   ومممن (24)يجمميي للشممُر
ي املمممزاقع   وي ا يممماناا الصممم ا    مل ممملي ال يممممي العامليمممي خ  تمممؤيي يفة   ممم    ممم   مشممماُق

يجعل  يصايقاا املون من  رل خفري يا  وكميا  قاي ي املنج    العملياا؛ ومثاح  على  لة، ما
ج ك   األمممموال الدوليمممي   وممممن امل مممك لل ايمممي (25)احملليممم    يممم  وفممموقاا   ا  مممك وتي ممما مشممماُق

ق احمجفاي  ممن ميمم  ال يممي   ال  ما  الزقاعممت يونمف  لمة خيا  ممن خيواا مياممي احيجيما
ظلنظممر يفة خطيممي هممذا ال  مما  ظلن ممبي يفة األمممن ال ممذايمت والعمالممي وظعجبمماق  لممة خماممما  للجنويمم  

الوقمت  اتمه، فمت  الجفاعم  يم  ميمم  ال يممي العامليمي ونظمك  والنمو   معظك البلدا  الناميي  و 
__________ 

(21) D Rowe, 2014, Setting Up, Managing and Evaluating European Union Science and Technology 

Parks: An Advice and Guidance Report on Good Practice (European Commission, Brussels)  

والجينولوجيمما واحيجيمماق واأليواق الممي تؤيي مما   يفطمماق  العلممكليطممي  علممى خمثلممي علممى الظممروا املوجلفممي سمعمماا  (22)
ل يامممماا املجعل مممي ظلعلمممك ض ااممممجعرا، 2012لجلمممف نظمممك احيجيممماق الوطنيمممي   البلمممدا  الناميمممي، انظمممر األونيجممماي، 

؛ 2014ألونيجمماي، جنيمف(؛ واو )منشموقاا األمممك املجحمد ، نيويمموق.  والجينولوجيما واحيجيمماقذ اجم وقيمي الدومنيييممي
ممك املجحمد ، )منشوقاا األ يلندامجعراض ال ياماا املجعل ي ظلعلك والجينولوجيا واحيجياقذ  ، 2015 ،واألونيجاي

 نيويوق. وجنيف( 

(23) A Rodríguez-Pose, 2012, Los Parques Científicos y Tecnológicos en América Latina (Inter-

American Development Bank, Washington D.C.)  
 ذ املعرفمممي والمممجعلك الجينولممموجمت واحيجيممماق ألغمممراض الجنميمممي2007ت ريمممر خقممم  البلمممدا  منممموا ، ، 2007األونيجممماي،  (24)

 ، نيويوق. وجنيف( E.07.II.D.8املبي   )منشوقاا األمك املجحد ، ققك

ذ     األمن ال ذايمت   خفري يا عمن طريم  العلمك 2010 ت رير الجينولوجيا واحيجياق لعا ، 2010األونيجاي،  (25)
  جنيف(و ، نيويوق. E.09.II.D.22املبي   )منشوقاا األمك املجحد ، ققك والجينولوجيا واحيجياق
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يفيممي الممجعلك واحيجيمماق لممدك ا لبلممدا  الناميممي عممن احيجيمماق   البلممدا  الناميممي قممد يممؤ ر   مممدك ُو
يجعل  ظلنجايج غا املبا مر  املةتبمي علمى املعرفمي    ييد خ  األيلي غامضي فيما(26)طري  هذا الجفاع 

اا األجنبيممي واملمموقيين احملليمم   ويج لمم  ينمماء ال ممدقاا  مممن  مميل احتصمماحا ال ايمممي يمم  الشممُر
ظلعلمممك والجينولوجيممما واحيجيممماق علمممى  احملليمممي   همممذا الصمممدي يعمممما  قمممواي  لج ممموير ال مممدقاا املجعل مممي

اا وعلى نعيد النظك   (27)نعيد الشُر

 سياسة االبتكار املتعلاة جبانب اليلب -ناال 
يفة  ترممممت ميامممي احيجيمماق املجعل ممي عانمم  ال لمم  يفة يف مماي طلمم  جديممد لييجيمماق خو -37

اا ومنظممممت امل شمماقي ،  ممى يج ممك جتميمم  ال لمم  ا مما  وتي مما يفميانيممي  ديممد  مممن قبمم  الشممُر
ي   املزيمممد ممممن األنشممم ي احيجياقيمممي اا قصمممد املشممماُق   (28) فممما املوممماطر ويف ممماي ا ممموافز للشمممُر

ويشمممم  همممذا النمممو  ممممن ال يامممماا مبمممايقاا ممممن قبيممم  املشمممةايا العاممممي، وال واعمممد الجنظيميمممي، 
ذا املبمايقاا احيجياقيمي املوج مي ممن امل مجود م  واملوج مي ممن واملعايا، ومياماا امل ج لة، ُو

األموال  وللمشةايا العامي خطول م   للج بي  الناجي، و ين خ  ييو  خيا  مييمي يشي  
 ممممال ليمممممةاتي ياا الراميممممي يفة تعزيممممز الجنميممممي الجينولوجيممممي للمؤم مممماا الصمممم ا  واملجوممممم ي 

عما  وا اجمي يفة ا  ك  ييد خنه من الضروقي النظر   ال يوي املفروضي عليه، مث  جتمز  ال لم  ال
حنيا،  ف مز اممجودا  الشمفافيي والجناف ميي  توفا ال يمي م اي  املال  فعلى مبي  املثال،   مري

  يفجممراءاا املناقصممي احملليممي الج مموق الجينولمموجمت للمؤم مماا الصمم ا  واملجوممم ي ا  ممك   ق مما  
ممممما  ممممممن ا ليممممماا امل مممممجودمي ممممممني  عيمممممماا تفضممممميليي تينولوجيممممما املعلومممممماا واحتصممممماحا؛ ُو

اا احملليممي والدوليمي، وتعمزن تنميمي ال ممدقاا  ي يم  الشمُر اا احملليمي المي  فمز املشمماقي  املشمُة للشمُر
اا احملليي   (29)  خوماة الشُر

ويعمممد الجن مممي  يممم  ا يوممممي والصمممناعي وخنمممحاب املصممملحي ا  مممرين خممممرا  ظلممم  األطيمممي  -38
ز ال مممدقاا يفة تعزيممم ممممن المممين  تنفيمممذ اج ممموي الراميممميلن ممما  ال يامممماا املمممؤ ر    ال لممم   لمممذا 

مماحا العامممي  اا الصمملي  ومممن امل ممك خيضمما    مم لي الجن ممي  ممعاجممي  اإياقيممي والجنظيميممي يا مم  الُو
 ي  ال ياماا الصناعيي واحيجياقيي 

وتصف الفمرو  ال ماي ي يعما اخلصمايص الواممعي الن مال لل يامماا األمامميي الينممي  -39
البلممدا  مممن اغجنمما  مممزااي العلممك والجينولوجيمما واحيجيمماق، يممدعك مممن الج مماقب امليج ممبي    لجميمم 

ل مممط وا مممد لبنممماء ال مممدقاا  يوجمممد م ممماق خو البلمممدا  المممي جنحمممت   همممذا امليمممدا   غممما خنمممه ح
يج لمم  العثمموق علممى ال ريمم  املناممم  علممى الصممعيد المموط  يقجممي مممن الج ريمم   الجينولوجيممي، يف 

ن طريممم  املماقممممي ظلن مممبي لواضمممعمت ال يامممماا  وي جضممممت  لمممة وجممموي  يمممز ميامممما   والمممجعلك عممم
، مبا     لة   النظك الدوليي املن ب ي على العلك والجينولوجيا واحيجياق  ُاا 

__________ 

(26) C Pietrobelli and R Rabellotti, 2011, Global value chains meet innovation systems: Are there 

learning opportunities for developing countries? World Development, 39(7):1261-1269  

املييذ احمجثماق والج اق  من خجم  ذ ميم  ال يمي الع2013 ت رير احمجثماق العاملمت لعا ، 2013األونيجاي،  (27)
 ، نيويوق. وجنيف( E.13.II.D.5املبي   )منشوقاا األمك املجحد ، ققك الجنميي

(28) TD/B/C.II/MEM.4/5  
)منشمموقاا  تعزيممز ت مموير ق مما  وتينولوجيمما املعلومممااخ احمللمممت مممن  مميل املشممةايا العامممي، 2013األونيجمماي،  (29)

 ف( األمك املجحد ، نيويوق. وجني
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 التعاون الدويل -واو 
انمت اج موي املبذولمي   جممال العلمك والجينولوجيما واحيجيماق علمى الصمعيد الموط   -40 م ماُ 
يمممي وتيملج ممما ينب ممممت يعمممك ال يامممماا الوطن   يف 2030 تيفممممت إجنمممان   مممي عممما  ي  ف مممد ح يويممم

وممي  الف مواا وجمت ممن تلزاي الج ا العلممت والجينولم ظلعم  اجماعمت على الصعيد العاملمت، ويفح
 علمممك   املرا ممم خ  ال ا  جمممماحا العلمممك والجينولوجيممما واحيجيممماق فيمممما يممم  البلمممدا  ويا ل ممما  ومبممم

، هنما. فرنمي اجديد  وة من الجحول احقجصايي واحججماعمت املجوق  خ   د ه الجينولوجياااأل
ي على الصعيد الدو    جمال  اق ي يمي تشميي  ا واحيجيموالجينولوجي العلكلجح ي  الجعاو  والشرُا

 الثمممموق  ة ممممزاايم ممماقاا امل مممج ب  قبمممم  خ   مممول   ق الجم ممممة ظمل مممرول يو  ونمممول البلممممدا  يف
يمممي امل مممجدامي اا الجنمالجينولوجيمممي  وقغمممك خ  ا  ق احملجملمممي لنشمممر الجينولوجيممماا اجديمممد  ألهمممد
بممما ، فمممت  عمممد  الي ممم  احملممميط يج ممموق الجينولوجيممما يهشمممي ة    مممرا    ي  البلمممدا  ت مممج د حقمممفوايمممدُ 
لممذي يجضمممن   ااو  الممدو الناميممي الجصممدي لممه، ظلنظممر يفة م ممجوايا املممواقي ا اليممي  لممذا فممت  الجعمم

اا مجعممممدي  فيممممما يمممم  ال  مممماع  العمممما  واخلممممال واج مممماا الفاعلممممي   اس دين خمممممر جممممم  املمممم ممممرُا
  2030 ضروقي لنشر العلك والجينولوجيا واحيجياق من خج  يفجنان   ي عا 

ومثي عد  مبايقاا عامليي قايمي فعي    جمال العلمك والجينولوجيما واحيجيماق، من ما  ليماا  -41
يممز علممى قممدقاا  لجينولوجيمما ومصممرا الجينولوجيمما لصمماي خقمم  البلممدا  منمموا   و تي مما ا يفطمماق الُة

مماحا املعنيممي يج مموا  ي يمم  الُو احيجيمماق، خو ممرا عمليممي م ممي خجرهتمما مممؤ را  فرقممي العممم  املشممُة
و العلمممك الجينولوجيممما واحيجيممماق ألغمممراض خهمممداا الجنميمممي امل مممجدامي والجايعمممي ل ممممك املجحمممد  خ  تممم

علممى الصممعيد احمللمممت والمموط  والعمماملمت  9 لمما مبممايقاا األمممك املجحممد  يرممممت يفة معاجممي اهممدا 
يم  يعمك األحبماث وينماء ال مدقاا ممن خجم  ينماء ال مدقاا    وتةاو  هذ  املبمايقاا مما(30)والدو 

ل ممممي العلميممممي والجينولوجيمممما احملليممممي  ممممدا ت ممممدو املشمممموق  يشمممم   احمممممةاتي ياا وال ياممممماا املجع
ممز للجينولوجيمما   لجلممف جممماحا املعرفممي  وتشممم  املبممايقاا  ظلجينولوجيمما واحيجيمماق ويفنشمماء مرُا
اا يمممم  ال  مممماع  العمممما  واخلمممال مممممن خجمممم  تينولوجيمممما  الدوليمممي لل  مممما  اخلممممال يف ممممداث  مممرُا
مم  األماممميي وعيقمماا تعمماو  لممدعك ت مموير املؤم مماا الصمم ا  واملجوممم ي ا  ممك والبحمما  اهيُا

  وير   البلدا  الناميي والج
وتبمم  عمليممي امل ممي خطيممي عمليمماا تبممايل املعرفممي الدوليممي عممن طريمم  الجعمماو    امليممدا   -42

العلممت والجينولوجمت، والريط الشبيمت ويناء ال دقاا  وهذا جت يد للدوق اها  املجزايد الذي ت و  
ي مممميما   جممممال البحممما واملشممم يمممه الشمممبياا العامليمممي املعنيمممي ظلعلمممك والجينولوجيممما واحيجيممماق ح اُق

علمى الصمعيد العماملمت  ولي مت همذ   العلمكاملجزايد  لبعا البلدا  الناميي من قبي  الصم    جممال 
الج ااا ظلضروق  نجي مي ل يامماا نمرحيي ويفمنما هممت نجما  ييناميماا يا ليمي   الجعماو  العلمممت، 

خ  توجمد  ليماا تمؤ ر  والروايط العامليي وانيايي تبايل البيااا املفجو ي  وينب مت لل ياماا العامليي
  ييناميمماا الشممبياا العامليممي املعنيممي ظلعلممك والجينولوجيمما واحيجيمماق ي ممرل تزيممد يفة خقصممى  ممد 

__________ 

(30) Inter-agency Task Team on Science, Technology and Innovation for the Sustainable Development 
Goals, 2017, Landscape of science, technology and innovation initiatives for the Sustainable 

Development Goals مجممما  علمممى املوقممم  الجممما ذ ،https://sustainabledevelopment.un.org/content/docu 

ments/147462017.05.05_IATT-STI-Mapping.pdf  
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دا  الناميمممممي وتجصمممممدك للمشمممممُا  البحثيمممممي املرتب مممممي أبهمممممداا الجنميمممممي لمممممممممممن النجمممممايج اإ اييمممممي للب
 امل جدامي 

جمال العلك والجينولوجيما واحيجيماق   لمة وينب مت النظر   البهعد املا  للجعاو  الدو     -43
خ  الجينولوجيممماا اجديمممد  تجممميي فرنممما  لمممزايي  اليفممماء ، وليمممن تنفيمممذ خهمممداا الجنميمممي امل مممجدامي 

يجح ممم  يعمممد  ويمممرك األونيجممماي خ  الف مممو  ا انممملي    يج لممم  تعبومممي ممممواقي ماليمممي علمممى ن مممال مل
  خهمممممداا الجنميمممممي امل مممممجدامي حبلمممممول احممممممجثماق الضمممممروقي   البلمممممدا  الناميمممممي ممممممن خجممممم    يممممم

  وتعمد تعبومي الجمويم  واحممجثماق اللمذين (31)تريليو  يوحق   ال مني 2.5ته دق مببل   2030 عا 
ممما 2030 ي ممج دفا  البهعممدين احججممماعمت والبيومممت خل ممي عمما  بمماا ،ُ  خ  مممن امل ممك وضمم    ممداي ُ 

ال  ممما  اخلمممال، وخنمممحاب املصممملحي منممما   للجعامممم  يممم  الجمويممم  المممدو ، وممممن  لمممة م مممجثمرو 
املعنيمم  يج مموا العلممك والجينولوجيمما واحيجيمماق ألغممراض الجنميممي  وقممد ت مماعد األ مميال اجديممد  

ي       مب  الونول يفة املواقي املاليي وت يا الع ليماا   األومماة املاليمي فيمما يجعلم   للشرُا
جمممال العلممك والجينولوجيمما واحيجيمماق  ممدا   يمم  ظألولويممي امل ممند  يفة ا اجممي يفة احمممجثماق   

 خغراض اججماعيي وييويي 

 تطت ال ياسة العامة اجلديدة لالبتكار املتشبية أبندا  التنمية امل تدامة -تاي 
في ممما املشممموق  المممي ي مممدي ا األونيجممماي علمممى م مممجوك   مممديا ال يامممماا اإمناييمممي، مبممما -44

ينولوجيممممما واحيجيممممماق   نايي  اإنجاجيمممممي، وتوليمممممد النممممممو ال ياممممممي العاممممممي، علمممممى يوق العلمممممك والج
، يجمثمم  الجحممدي 2030 ممميال   ممي عمما  احقجصممايي وتعزيممز الجحممول احقجصممايي اهييلمممت  و 

يفيي ا فما  علمى النممو احقجصمايي مم  ضمما  الجنماول اليامم  لبهعمدي اإيمما  احججمماعمت   ُ 
املعجماي   ما لن واحمجدامي البيويي   عمليي الجنميي  وهذا يج ك   ي مه يف ا خه مذ أبمملوب العمم ُ 

ف ط يلز  وضم   مج جديمد  لل ياممي احيجياقيمي ممن خجم  ت يما اجتما  احيجيماق تمو   يم  نجمايج 
خُثمممر مشممموح  واممممجدامي  وقمممد امجهيشمممفت المممن ج اخلم مممي الجاليمممي   المممدوق  العشمممرين لل نمممي األممممك 

 ذ(32)جينولوجيا ألغراض الجنميياملجحد  املعنيي يج وا العلك وال
احيجيممماق املرُ ةمممز علمممى امل ممما  المممذي ي مممعى يفة يف ممماي  ممم  ملشممميلي  مممدي   اا  )خ( 

 خولويي عاليي؛
احيجياق املراعمت ملصاي الف راء والشام  الذي يض  الف راء   نل  عمليماا  )ب( 

 ت وير الجينولوجيا واحيجياق؛
 مماا الفاعلممي علممى م ممجوك ال اعممد  الشممعبيي   احيجيمماق الشممع  النمماي  مممن اج ) ( 

 اسجمعاا احملليي؛
مممممممم   )ي(  احيجيمممممممماق احججممممممممماعمت الممممممممذي يشمممممممما يفة العيقمممممممماا واملماقممممممممماا واهيُا

 مل ا  األول؛ان ا    احججماعيي الراميي يفة معاجي اح جياجاا احججماعيي و    قفا  اإ

__________ 

  ممي  -ذ احمممجثماق   وخهممداا الجنميممي امل ممجداميخ 2014 ت ريممر احمممجثماق العمماملمت لعمما ، 2014األونيجمماي،  (31)
 وجنيف( ، نيويوق. E.14.II.D.1املبي   )منشوقاا األمك املجحد ، ققك عم 

(32) E/CN.16/2017/2  
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  الرقميممممممي، الممممممذي يجمممممميي يفنجمممممما  املعرفممممممي احيجيمممممماق املفجممممممو  والجعمممممماوين  و ال ممممممدق  )ه( 
غمما لر يممي و اوالجينولوجيمما علممى ن ممال ج مماا ومؤم مماا مجعممدي ، ممم  احمممجفاي  مممن املعمماقا 

 الر يي 
وتج ُممد ا اجممي يفة هممذ  الممن ج احيجياقيممي اجديممد    مم  اجتمما  حبثمممت   جمممال العلممك،  -45

ايد   اليما  ال ايممي علمى خمماس  مج المنظك والجينولوجيا واحيجياق، يرك خ  األطر ال يامماتيي ال م
تعممد منامممبي للجصممدي للجحممدايا املجعممدي  األيعمماي العامليممي الراهنممي مثمم  عممد  امل مماوا   احيجياقيممي مل

  ويمممرك خنصممماق يفطممماق ميامممما  جديمممد   جممممال احيجيممماق يهمممدعى مياممممي (33)والب المممي وت ممما املنممما 
  احيجيممماق ليج ممماون املفممماهيك الج ليديمممي والمممدعك خنمممه ينب ممممت توممممي  مف مممو  3.0احيجيممماق اإنمممداق 

امل د  ألغراض البحا والج وير  ومن  يل مف و  ت يا النظا  احججمماعمت الج م ، ي معى همذا 
الن ج يفة يعك و وق منج اا و دماا جديد  ومنا   تنظيميمي ملواج مي الجحمدايا احججماعيمي 

  اإطماق اجديمد خ  توجمه احيجيماق خيضما ، ي يمي واحقجصاييي  ومن  م   مياممي احيجيماق املجبعمي 
الجصممممدي يشممممي  خفضمممم  ح جياجمممماا اسجمعمممماا امل مشممممي والف مممما  ومراعمممما  مصمممما  ا و  يمممم  
ت لعاهتممما وال مممعمت يفة   يممم  األهمممداا احججماعيمممي والبيويمممي   ي ممما  ألهمممداا الجنميمممي امل مممجدامي  

مي   3.0تفةضه ميامي احيجياق اإنمداق  و.ا  ممن البلمدا  املج دممي والبلمدا  الناميمي ممجيو  خ ُ 
قممايق  علممى امل مماطي ظل ممدق نف ممه   ت يمما النظمما  احججممماعمت الج مم  وخ  الممجعلك املجبممايل مممييو  

له نملي ظملوضمو  اج موي املبذولمي لجوممي  ن مال املفماهيك المي ت مو  علي ما ال يامماا  مفيدا   و.ا
وجيمممما واحيجيمممماق ممممن خجمممم  الجنميممممي، والج ُممممد مممممن خ  الجوجي مممماا املجعل مممي يج مممموا العلممممك والجينول

امل دمممي يفة جمممال احيجيمماق توجي مماا ياعمممي ألهممداا الجنميممي امل ممجدامي  ييممد خ  ا  ق الياملممي 
املةتبممي علممى  ممج احيجيمماق اجديممد  غمما مف ومممي جيممدا   لممذا تممدعو ا اجممي يفة مزيممد مممن البحمموث 

يفيممي  ممم   3.0تفاعمم  األطممر ال ياممماتيي مثمم  ميامممي احيجيمماق اإنممداق وتبممايل اخلممرباا يشمم  ُ 
هممذا الصممدي،  يممن للمعرفممي املج مموق  خ   املماقممماا ال ياممماتيي املجبعممي   يفطمماق منمما   خقممم   و 

ت جفيد من ال يامي العامي ل ونيجاي وامل اعد  الج نيي والعم  ا يوممت الدو    جممال ت موا 
ممماالعلممك والجينولوجيمما وا  يممن هممذ  املعرفممي خ  تيممو  موج مما  ل يامممي  حيجيمماق مممن خجمم  الجنميمميُ 

 األونيجاي 

 تسئلة للنظت فياا -مام اا  
ر  نظممر  مجفايلممي يفة يفميممااا العلممك والجينولوجيمما واحيجيمماق، ح -46 ممميما  تعممرض هممذ  املممُذ

  وم   لة، يبدو 2030 الجينولوجياا اجديد  والنا وي، من خج  امل اطي   يفجنان   ي عا 
ك صمدي ت موا العلملعماملمت يمن امل جبَعد خ  تيو  اج وي ا اليي املبذولي على الصمعيدين احمللممت وا

ا خممر يمدعو يمن  وهمذوالجينولوجيا واحيجياق لجح ي  خهداا الجنميمي امل مجدامي يفة خقصمى  مد .
ي ر  نفميا نمما  ال منمذق  ظر امليفة ال ل ، ظلنظر يفة ال رعي الي تج ا  ما األوضما  ويفة املوماط

 على مشيلي الف واا املوجوي    جمال العلك والجينولوجيا واحيجياق 
__________ 

يشممممم  ا ممممماي ال يامممممماا احيجياقيمممممي الجحوليممممي هيوممممماا خُاي يمممممي وهيوممممماا معنيممممي ظل يامممممماا املجعل مممممي ظلعلمممممك  (33)
ولومبيمما، وفنلنممدا، والنممرويج، وجنمموب خفري يمما، وال مموي وث ال ياممماا حبممد، وو ممد  والجينولوجيمما واحيجيمماق مممنُ 

نظمممممممر الشمممممممماليي  ظململيمممممممي املجحمممممممد  لربي انيممممممما العظممممممممى و يرلنمممممممدا ا   جامعمممممممي مامممممممميس، لعلمممممممكاملجعل مممممممي ظ
http://www.transformative-innovation-policy.net/  
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وقد ترغ  جني احمجثماق واملشاقي  والجنميمي   مناقشمي امل ماي  الجاليمي املجعل مي ظلجمدايا  -47
وي ا اليمي املبذولمي ال ياماتيي على  ي  امل جوايا الي قد تيو  وجي ي فيما شص تيثيمف اج م

  جمممال العلممك والجينولوجيمما واحيجيمماق لجح يمم  خهممداا الجنميممي امل ممجدامي  ممى تبلمم  هممذ  اج مموي 
 امل جوك امل لوبذ

مممما هممممت جتريمممي المممدول األعضممماء فيمممما شمممص اعجمممماي الجينولوجيممماا املج ممموق     )خ( 
العمليمي المي  يمن  ديمدها   هممت الجحمدايا الريي ميي والفوايمد والمدقوس  مما ؟ال ياقاا الوطنيمي

 ؟هذ  املر لي
غممما النممماج    الجعممماو  المممدو  اهمممايا يفة م ممماعد  البلمممدا   مممما النممماج  ومممما )ب( 

الناميمممممي علمممممى   ممممم  نظم ممممما احملليمممممي   جممممممال العلمممممك والجينولوجيممممما واحيجيممممماق واحممممممجفاي  ممممممن 
ُاا ال ايمي ي  ال  اع  العا  هو الدوق املنام  الذي  ين للشرا  ما ؟الجينولوجياا اجديد 

 ؟واخلال ال يا  يه   هذا الصدي
ممما همممت اج مماا الريي مميي نمما بي املصمملحي الممي يجعمم  يف ممرُا ا   جعمم  نظممك  ) ( 

همممت املماقممماا اجيممد   ممما ؟العلممك والجينولوجيمما واحيجيمماق خُثممر يعممما  للجنميممي الشمماملي وامل ممجدامي
 ؟الي  ين اقةا  ا إ را. هذ  اج اا مبزيد من الفعاليي

ممميما األونيجمماي، يعممك مياممماا خفضمم   ُيممف  يممن للمنظممماا الدوليممي، وح )ي( 
هممت ال مرل  مما ؟من خج  ت وا العلك والجينولوجيما واحيجيماق لجح يم  خهمداا الجنميمي امل مجدامي

ا تيييف األطمر ال يامماتيي المي ي ب  ما األونيجماي   خعمالمه املجعل مي ظلعلمك الريي يي الي ينب مت  
والجينولوجيا واحيجياق ليمت تيو  خُثر يعمما  حممةاتي ياا العلمك والجينولوجيما واحيجيماق  اا 

 ؟الصلي أبهداا الجنميي امل جدامي
    

 


