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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

وتنظيم  تكاراالباجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن االستثمار و 
 مةستداامل املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية

 السادسةالدورة 
 2018متوز/يوليه  3و 2جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

داف تسخخخال العلخخخم والتكنولوجيخخخا واالبتكخخخار تسخخخالاأ  عخخخاالأ لت قيخخخ  أ خخخ  
 التنمية املستدامة

 تنفيذي موجز  
ً  لان 2030 تتطلب خطة التنمية املستدامة لعاا   يكاو  ككناا  وادو  واذل ج اد  حتاو

أ  تسااا    ة. وجياابمسااتمل لسااد الف ااوان التكنولوجيااة وااا البلاادا  املتندمااة والبلاادا  النامياا
ة عااا  اًقتدااا يهااا األوو  -التكنولوجيااا واًوتكااامج ع ايااا األوعااا  النميااة للتنميااة املسااتدامة 

توضاااا ع  وتكاااامج أ والبيئياااة. وزااايلز  ع أسااال زيازاااان العلااا  والتكنولوجياااا واًواًجتماعياااة 
ملفااااهي  ظااال ع ااًعتباااامج التتااادمن ا تمعياااة اشديااادا، واعااالاي ج اااان  اعلاااة جديااادا، والن

ج وديلة لموتكامج. وتنادِّم  هاذ  أ   ا اقرتاحاان وشااملاذرل  األوزا نطاقا  لنظ  اًوتكامج، ونشل ُنه
ء ع اخلاا اأساال السيازااان اشدياادا هااذ  وعلضاا ا لكااا ينظاال  ي ااا اجتمااا ريااف نكاان حتديااد 

 مجان اإلنتاجياةاء الناداملتعد  السنوان وشأ  اًزتنمامج واًوتكامج وتنظي  املشامجيا مان أجاب ونا
لاذي عااو  التناا اءماة التوالتنمية املستدامة، والتغيريان احملتملاة الامي نكان أ  تسااعد علا  موا

ياااااا لتكنولوجع هاااااذا ا اااااال، أي وااااالسمج ازاااااتعلا  زيازاااااان العلااااا  وايناااااو  واااااه األونكتاااااا  
 واًوتكامج، ما أهداف التنمية املستدامة.
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 مقدمة  
التنمية متسنة ماا  واًوتكامج ألغلا العل  والتكنولوجيا تسخري تكو  زيازة ينبغا أ   -1

النمااو  الااذي يتساا   يااه، 2030 اإلسااامج اإلئااالا العاااملا الااذي تااو ل  خطااة التنميااة املسااتدامة لعااا 
أب  رب عندل من ا يدع  العندلين اآلخالينن اًزتدامة البيئية و اًقتدا ي واإل ماج اًجتماعا 

زد النغلان ع النادمجان التكنولوجياة واًوتكامجياة الامي  المز من يكو  . ولتتنيق ذلك، ويعززمها
البلاادا  الناميااة  تسااريذلااك، جيااب أ   و ضاام  عاانالناميااة. البلاادا  تفدااب وااا البلاادا  املتندمااة و 

الااذي جيعااب زيازااة تسااخري العلاا    ااذا هااو األزاااق املنطنااا التكنولااوجا.  التمقااامسااامج علاا  
يااة األونكتااا ، منااب الت ااامجا مااا ا ابلتضااا ل، والتكنولوجيااا واًوتكااامج لنضااام األخااليت الاامي حتااد  ًو

احملاااااد ا ع وهاااااا الوزاااااالب  2030 التموياااااب، احاااااديت الوزاااااالب اللليساااااية لتنفياااااذ خطاااااة عاااااا  أو
 .(1)من أهداف التنمية املستدامة 17 اهلدف

خلطاااة  الكاماااب لتتنياااق التنفياااذتكفاااا  عملياااة اللتااااب ابللراااب التكنولاااوجا لااان وياااد أ  -2
  اىل حتنيااق التتااوِّلتتضاامن أهااداف التنميااة املسااتدامة تطلعااا   . اذ2030 سااتدامة لعااا التنميااة امل

تمااب أًاًقتدااا ي واًجتماااعا والبيئااا الااذي  ن ائاليااة ا  مسااامجاالبلااد تساالك مل ق مااايتتنِّاا ُيه
 ه زاايلز  عناوهاذا يعاا أ زم ا عاد  املسااواا.لاا تاد  الانما التاامجلا للتادهومج البيئاا أو جديادا ً

نطاقاا  ألوزاا فااهي  اامل وتنااولازة العل  والتكنولوجيا واًوتكامج اعلاي ج ان  اعلة جديدا، زي
ج جديدا  ،لنظ  اًوتكامج  ًوتكامج.وشأ  اونشل ُنه

العل  والتكنولوجيا واًوتكامج وشأ  يدع  األونكتا  البلدا  النامية ع صياغة زيازان و  -3
عشااالا ملاااؤمتل  اللاوعاااة نتاااالج الااادومجاو . كنولوجياااا وننل ااااونشااال الت وحتفاااز التطاااومج التكنولاااوجا تناااوِّي

لسيازااااة رااازي دومج املل تعكااااي زم ا الاااوعا ابلااا ، اذاألمااا  املتتااادا للت اااامجا والتنمياااة )األونكتااااا (
املنظمااة  فااتقااد رلِّ ة، التنميااة العاملياا احتنيااق خطاا واًوتكااامج ألغاالا والتكنولوجيااا  تسااخري العلاا 

سيازاان ونكتاا  لاألع ذلاك ازتعلاضاان  ، مبااصهاعهد  عادا تعزيز عمل ا وشأ  التكنولوجيا علاو
تفضااا  الااميلاءان جااهااذ  اًزتعلاضااان اىل  عاا  اإل تااؤ ِّي لكاااالعلاا  والتكنولوجيااا واًوتكااامج، 

ا لا  والتكنولوجياتساخري العشناة األما  املتتادا املعنياة و أزا مت التنمية املستدامة. رمااىل حتنيق 
ازاة العلا  زي انعلاضا، ع حتدياد والسمج ازتابخلادمان األونكتاا  يزو هاا من أجب التنمياة، الامي

هاذ   عات  وقاداضاان. لنشال وحتلياب نتاالج هاذ  اًزتعل  وأاتحات منا ا  والتكنولوجيا واًوتكاامج، 
ألا األخااريا، األونكتااا  اىل توزاايا اسااامج ازتعلاضاا العلاا  سيازااان وتعلنااة اته املالل نااة، ع مااداًو

 أهداف التنمية املستدامة. كا تشمبلوالتكنولوجيا واًوتكامج 
نكاان أ  حتااد  أساال  ،لكااا ينظاال  ي ااا اجتماااع اخلاا اءعاادا عناصاال، هااذ  املااذرلا  وتطاال  -4

وهاا عناصال تهطال  أيضاا  مان  -العلا  والتكنولوجياا مان أجاب التنمياة تساخري عمب جديدا لسيازاة 
الاامي  -كنولوجيااا واًوتكااامج العلاا  والت انواالسمج ازااتعلا  زيازاااسااامج األونكتااا  ع  أجااب أعمااال

أهااااداف التنميااااة املسااااتدامة. والسااااؤال مااااا و  2030 لعااااا  التنميااااة خطااااةتتسااااق وشااااكب أ ضااااب مااااا 
اه لاللليسا هاو رياف واىل أي ماديت نكان  التاززمج  للاق عملياة اًوتكاامج مبااسيازاة اًوتكاامج أ  توجِّم

ع وناااء  تهساا   هااذ  السيازااةلكااا واًزااتدامة البيئيااة  والشاامول اًجتماااعاوااا التنميااة اًقتدااا ية 
أبهاااداف التنمياااة  امللتبطاااةاإلنتاجياااة ع البلااادا  النامياااة، ماااا معاشاااة التتااادمن ا تمعياااة  انالنااادمج 

__________ 

 .: تعزيز وزالب تنفيذ وتنشيا الشلارة العاملية من أجب التنمية املستدامة17اهلدف  (1)
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هااذا الدااد ، ينبغااا أ  تداابض ازتعلاضااان زيازااان العلاا  والتكنولوجيااا واًوتكااامج  . وعاملسااتدامة
 عالياة ماديت تنياي   عان سلياقاًوتكاامج زيازاان العلا  والتكنولوجياا و  مجزا أ وان أرنل  الدا لدع  

 لتنمية املستدامة وأهداف التنمية املستدامة.اب يتعلق  يماسيازان وحتديد أولومن العمب هذ  ال
النااايف ع  ومج  الفاالعتبناا  ماان هااذ  املااذرلا علاا  النتااو التااا : ينظاال  تنظااي  مااا وجااليت -5

النالث ع ريفية  الفلع. وينظل 2030 زيازان العل  والتكنولوجيا واًوتكامج ع تنفيذ خطة عا 
أحدث اساامج حتليلاا وتشاغيلا لسيازاة اًوتكاامج، شعل اا  المي هااًوتكامج،  نظ اعا ا النظل ع 

اللاواا  الفالع ويعال أرنل صلة جبدول األعمال التتويلا املت سد ع أهداف التنمياة املساتدامة. 
العلااا   انزيازااا أعماااال األونكتاااا  وشاااأ وعاااأل األ كاااامج حاااول الكيفياااة الااامي نكااان  اااا حتساااا 

أرناال هااذ  األعمااال  شعاابوذلااك سيازااان هااذ  ال وخاصااة ازتعلاضااانوالتكنولوجيااا واًوتكااامج، 
 .2030 خلطة عا   عما  

تسخخخخخخال  مكخخخخخخاتت العلخخخخخخم والتكنولوجيخخخخخخا واالبتكخخخخخخار أل خخخخخخرا  التنميخخخخخخة  -أوالأ  
 املستدامة

 هاا الوييناة املعنوناةالعااملا  نمياة علا  الداعيدتشكب اسامجا  خلطة التالويينة اللليسية المي  -6
تعااارتف خطاااة و (. A/RES/70/1الوييناااة " )2030 "حتوياااب عاملناااا: خطاااة التنمياااة املساااتدامة لعاااا 

وعاال   يواجااه العاااملأب  النضاااء علاا  الفناال هااو أراا  حتااد هااذ   2030 التنميااة املسااتدامة لعااا 
ابعتبامجها  سيازة العل  والتكنولوجيا واًوتكامجوتعرتف  لتنمية املستدامة. رماتتنيق اغىن عنه ل ً

اان للتتااول العاااملا تااو اجيااا  اقتدااا ان مز هاالا عاااملة لل ميااا ومسااتدامة ويئيااا    حملرااا  مجليساايا  نكِّ
ااب  اااذا التتاااوِّل زيازاااة العلااا   وتااا ز. الساااواءاملتندمااة علااا  البلااادا   ع البلااادا  النامياااة وع ويع ِّم
ابلبااا املتعلااق  9اهلاادف  أهااداف التنميااة املسااتدامة.  ضاامن ويوشااكب قاا والتكنولوجيااا واًوتكااامج

تعزياز ع ووضو  اىل  ومج تش يا اًوتكامج والتناد  التكنولاوجا يشري واًوتكامج  التتتية والتدنيا
تنطاوي علياه زيازاة العلا   ماا له أمهياة مسااوية واملستدامة. وكالل ميا التنمية الدناعية الشاملة 

، ع حتنياق اياا األهاداف األخاليت تنليباا . وأخاريا   امج مان امكااسن اإلزا ا والتكنولوجيا واًوتك
يضااا التعاااو  ع اااال العلاا  والتكنولوجيااا واًوتكااامج ع صاامي  التعاااو  الاادو   17اهلاادف  اا   

 التنمية.حتنيق والشلاران العاملية من أجب 
الطوياااب،   فاااا األجااابية.  ومجا  أزازااايا  ع التنمياااة اًقتداااا  الماااا  اًوتكاااامج  ماااامجق وقاااد -7

ان ع اإلنتاجياااااة امللتبطاااااة امجتباساااااا  ع نماااااو ال منااااادامجيتتاااااد   ابلتناااااد   وييناااااا    خاااااب الفااااال  ابلتغاااااريِّ
 عان سليااق، نكان حتنياق  والاد رباريا والنداريالتكنولاوجا واًوتكاامج. وحا  ع األجلاا املتوزاا 

تااؤ ِّي علاا  زاابيب املنااال، و اعتمااا  تكنولوجيااان حدينااة وكامجزااان اوتكامجيااة ع البلاادا  الناميااة. 
أقدااا  احليااااا ع  اىل حتساااا جاااو ااملعلوماااان واًتدااااًن  نالوصاااول اىل تكنولوجياااا امكانياااة

رنال متكاا النااق مان التواصاب والاتعلد  وا امجا أعمااهل  وشاكب أ عان سلياقاملناسق النالياة ع العاامل 
تكنولوجياا المي تتيت ا تكنولوجيان مناب  -والزمجاعة الدقينة  األحيالية عالية. ونكن للتكنولوجيا 

ا )واادو  سيااامج(حتديااد املوقااا اشغاالاع، والطاااللان  واحلوزاابة  ،، وأج اازا اًزتشااعامج الذريااةاملسااري 
اااانأ   -السااااتاوية  تشااااكِّب سق الاااامي احملاصاااايب الزمجاعيااااة وزاااابب عااااي  املاااازامجعا ع املنااااا غلِّااااة حتسِّ
ع تكنولوجياااان الطاقاااة املت اااد ا  وأخاااذن. حتااادمن ابلنسااابة الي اااا املناخياااة املعارساااة األوضااااع
، وهو عل  أزازا لل ا عل  نطاب أوزا لك لابءالوصول اىل ا وها تتيض هاللةووتريا اًنتشامج 



TD/B/C.II/MEM.4/17 

GE.18-06339 4 

منااب الدااتة ماان األهااداف اإلئاليااة األخااليت ع ااااًن  رنااريمسااتويت اإلنتاجيااة ووزاايلة لتتنيااق  
تسااااعد التننياااان البيئياااة ع معاشاااة اًنبعاااا ن الضاااامجا و التعلاااي .  أو ملاعااااا املنظاااومج اشنساااايف أو
 .حتسا رفاءا الطاقة ع قطاعان التدنيا وع
امكااااسن ربااااريا  ينطاااوي علاااا اًوتكااااامج التكنولاااوجا  راااو جاااادال ع   ع حاااا أناااه ًو  -8

أل  ماااااازام ا تمعااااااان والبيئااااااة،  لااااااياي ذلااااااك ألعمااااااال الت امجيااااااة و لتتنيااااااق  والااااااد ملؤزسااااااان ا
عل  النطااب الكباري جيلي اعتما ها  اعتما ها ابلضلومجا، أو جيليحبيث  ا  التكنولوجيان ربريا جد

زاتنمامجان وسنياة و ولياة را ياة وتلياان اب مدعوماة وجو  زيازاان وسنياة واضاتةاملطلوب،  و  
ع ذلاك  مباا -. وعلا  أي حاال،  ا   اياا اًوتكاامجان وننل اا  عالة لضاما  تيساري التكنولوجياا

تنطااااوي علااااا  وعااااأل املنايضااااان اًقتداااااا ية  -  والاااااد حمتملااااةعلاااا  أرناااال  تشاااااتمبتلااااك الاااامي 
 .وتناوهلاالبيئية المي ينبغا حتديدها وتنييم ا  اًجتماعية أو أو
فا ا ماان اًزاات اىل تكااو  لاادي ا الناادمجا علاا البلاادا   وشااأُناوهااذ  م ااا  معناادا حتتاااج  -9

مااان البلاادا  الناميااة. وواادو  هاااذ   رنااريضااعيفة ع   زالاات املااوامج  املؤزسااية الااامي ماااماان املعااامجف و 
وعااأل  التغيااري وتوجي ااه. وع الاامز  للباادء عاحلااا ز السيازااا   اجيااا املااوامج ، يكااو  ماان الدااعب 

  وجاو  وعاد ،واخنفاا  اًهتماا  والتموياب ،ضاعف النادمجان توجد حلناة مفلغاة قوام ااالبلدا ، 
ننب حتدم  هالم ، هذا ع ازرتاتي ية التنمية. و  لسيازة العل  والتكنولوجيا واًوتكامجحنينا   مج

املعل ااة  هاا  ع وضااا تنا سااا غااري مااؤان  ماان حيااثاملنا سااة  خااول أ  املتااأخلين ع  ابلنظاال اىل
غاااري املا ياااة املتطاااومجا. املا ياااة و طويلاااة األجاااب، والبنياااة التتتياااة ال، والتفااااعمن الرتارمياااةوامل اااامجان 

ولذلك ينبغا  ع  البلدا  النامية ع وضا أسل متمازكة تلوا ج او  اًوتكاامج اًزاتباقية جبملاة 
مشاااامجرة اموعاااة  وتكاااو الت اااامجا واًزاااتنمامج واملنا ساااة والسيازاااان الداااناعية.  مااان وين ااااأماااومج 

، ابلنظال األمهياة ا  حازا األسال أمال  هاذ اًقتداا ية ع  - وازعة من اش اان الفاعلاة اًجتماعياة
اًوتكااامج  عاان سليااقالن ااا  ع التداادي للتتاادمن اإلئاليااة  تشااري اىل أ اىل األ لااة الوا يااة الاامي 

لسااااياب احمللااااا وقااااي  ااحللااااول املنرتحااااة ع  ابملااااديت الااااذي يهؤخااااذ ع احلساااابا  ع حاااادو   ماااالتبا
 ا تمعان احمللية وكامجزاألا.

العل  والتكنولوجيا واًوتكامج تسخري امكاسن ، عاليةكيف نكن، اذ ، وشكب أرنل    -10
 اىلتساتند زيازاة اًوتكاامج احلدينااة  ونادمج ماااو واملساتدا   لل مياا لنماو الشااامب حتنياق ا ألغالا 
 - الاانظ  اًجتماعيااة حبااث عاان سليااق، نكاان التعامااب مااا حتاادي التنميااة املسااتدامة نهظهمااامنظااومج 

 من أجب حتنيق التغيري المز . ي ا ا خال اًوتكامج  يهلا اًقتدا ية والتننية المي 
و ااااذا املعااااىن، يتوقااااف حتنيااااق معظاااا  أهااااداف التنميااااة املسااااتدامة علاااا  أ اء نظاااا  انتاااااج  -11

علاا  زاابيب املنااال، و الننااب.  التعلااي  أو اللعايااة الدااتية أو املاااء أو الطاقااة أو الغااذاء أو وتوصاايب
  ً تغياريان ع اجالاء علا   ينطاويالطاقاة والتنناب  نهظا ع  جاذمجم   يتطلب التددي لتغريِّ املناا  حتاو

ع  ، مبااامللتبطاة وييفياا  أئا  اإلنتاج واًزت مي. وهاذا يتطلاب اموعاة متنوعاة مان اًوتكاامجان 
والنمااذج التنظيمياة  ،والعملياان ،والسلا واخلدمان ،والبىن التتتية ،ذلك التكنولوجيان اشديدا

أعاااكال جديااادا مااان أسااال اإل امجا   ضااام  عااانامج التعلاااي  والتااادمجيب، ووااال  وئااااذج أ اء األعماااال،
 اا   اهلاادف ماان زيازااة العلاا  والتكنولوجيااا واًوتكااامج اللاميااة اىل مواج ااة  لكلااذو والسيازااان. 

 .أتيري حتويلا المي تنطوي عل  امكانية احداثالتتدمن ا تمعية هو تعزيز التغيريان املن  ية 
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 م والتكنولوجيا واالبتكار أل را  التنمية املستدامةنُظم تسال العل -اثنياأ  
اًوتكااامج ع تطاويل قاادمجاألا وشاأ  واج ااه البلادا  الناميااة تيتمناب التتادي اللليسااا الاذي  -12

 نميااة املسااتدامةعزيااز التتوغيااة علاا  تعلداا  واعتمااا  ونشاال املعااامجف والتكنولوجيااان احلاليااة واشدياادا 
اان الناعائة وا ا مان امكااسن التكنولوجياان اشديادا و تطلاب اًزاتفوتوالشااملة لل مياا.  كمِّ يئاة مته

امياة لبلدا  النادص نبغا أ  ختشا املزيد من الفوالد من اًوتكامج، يو التعلد  واًوتكامج وتلعامها. 
 .اصة  ااملوامج  والوقت واش و  امللرزا لبناء وا امجا نظ  اًوتكامج الوسنية اخل

زيازااة العلاا  اًوتكااامج رطليناة لف اا  الكيفياة الاامي تااؤيل  اا  نهظاا ينبغاا ازااتخدا  نظلياة و  -13
 اقلاااي  وعاااا )ولاااد أماًقتداااا ية ع زاااياب  - علااا  التنمياااة اًجتماعياااة والتكنولوجياااا واًوتكاااامج

نكن  ً . اذم  أمل  السيابو ( ور سامج لوضا وتنفيذ زيازة العل  والتكنولوجيا واًوتكامج. معا
 زاياب ع جنتاتمي األ وان والسيازاان الا اىل حد معا.  ًوتكامج اًازتنسا  ازرتاتي يان ا

 اخمط يوجد ًو نظا  تخل.زياب را ية ع قد تكو  غري  اتمعا معا  لتددي لتتد  ع احمد  
وتكامج الوسنية اً نهظ ا اي ويد أ . من ولد اىل تخللبناء وا امجا نظا  اوتكامج نكن تكلامج  وسيا 

 نكن تدنيف ا اىل يمية ااًن: عامة مسانتتشامجي ع 
 اش ان الفاعلة واش ان صاحبة املدلتة وقدمجاألا؛ )أ( 
 الشبكان واللواوا، ووجو  ويئة متكِّن من التعاو  والتعلد ؛ )ب( 
ع ذلااك قادمجا ازاتيعاوية، وتعلداا  التكنولوجياا واعتما هااا  وجاو  ويئاة متكينيااة، مباا )ج( 
 ونشلها.

أهاداف التنمياة  يتعلاق وتلبياة  يماااًوتكاامج  نهظا إلمكاسن  أوىفوصف وللتدول عل   -14
  زيازاااااة العلااااا تنياااااي  وتطاااااويلاللاماااااا اىل اًوتكاااااامج  نظااااا املساااااتدامة، ينبغاااااا أ  يشاااااتمب اساااااامج 

اشدياادا  لاف الفاعلااةايااا أنااواع اًوتكااامج واألسااعلاا  عاااملة  نظاالاوالتكنولوجيااا واًوتكااامج علاا  
كاامج ع ويئاة اًوتاإلسامجياة و  األوضااعوشأ   يد وأوزا نطاقا  جدمنظومج  ورذلك عل والشلاران، 

 املتندمة.البلدا  البلدا  النامية و 

 املصل ة واجلهات صاحبةاجلهات الفاعلة  -ألف 
واااا لوا الاااأي نظاااا  اوتكاااامج وسااابب  ومجهاااا امللرااازي ع  ع الشااالران ملراااز الاااداللا حتتاااب -15
. غاري (2)اىل السوب اًوتكامجوجيان وزلا وخدمان تكنول وغية جلبختلفة من املعل ة املنواع األ

الشاالران،  ضاام   وحتتاااجتبتكاال ع عزلااة.  ًو اش ااان الوحياادا املبتكماالاأ  الشاالران ليساات هااا 
تطااويل قاادمجألا اىل العلاا  والتكنولوجيااا واًوتكااامج، اااال ع  اش ااان األخااليت صاااحبة املداالتةعان 

ذلااك،  و ضاام  عاانعلاا  حتديااد املعااامجف والتكنولوجيااان النالمااة واعتما هااا وازااتيعا ا ونشاالها. 
 تطويل اللواوا.اقامة و اًنغماق ع عبكان التعلد  واًوتكامج واًزتنمامج ع  ايتعا علي 

ديت امكانيااة مااالتكنولااوجا علاا   ومج ااا املسااتويتيعتمااد وناااء الناادمجا اًزااتيعاوية  رنااريا  ماااو  -16
الشااء نفساه  ويدادبوصول اش ان الفاعلة احمللية اىل املعل ة والتكنولوجيا األجنبية وازتيعا ا. 

تاد نان لتمكاا النكان و عالران حملياة أخاليت. حملياا   الامي تطوِّمجهااعل  ازاتيعاب التكنولوجياان 
__________ 

(2) S Metcalfe and R Ramlogan, 2008, Innovation systems and the competitive process in developing 
economies, Quarterly Review of Economics and Finance, 48(2):433–446. 
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واًزاتنمامج األجنا  ع ذلاك الت اامجا  عملياان خمتلفاة، مباا عان سلياقاملعل ة األجنبية ذان الدالة 
نكان أ  يكاو  نناب التكنولوجياا  املباعل والرتخيص واهل لا وزمزب النيمة العاملية والتنليد. ًو

حمااب  ُياابِّ ننااب التكنولوجيااا هااذا ، وينبغااا أً و  وااذل ج ااو  لبناااء قاادمجا ازااتيعاوية حمليااة سجتااا  
 .اش و  اللامية اىل وناء امكاسن اوتكامج حملية

 واضاعاعلا   يتعااالعل  والتكنولوجيا واًوتكامج، زيازة  ا وشكب أ ضب من لمزتفاو  -17
 :، أيامج  اًوتكاًعرتاف أب وامج وقدمجان ايا اش ان الفاعلة اللليسية ع نظا انالسياز

مان أجاب : تطاويل النادمجان )التكنولوجياة واإل امجياة( ومنظِّمو املشامجياالشلران  )أ( 
ا الشاالران مااالتفاعااب و عاان سليااق تسااويق املعل ااة والتكنولوجيااان،  لااتعلد  واًزااتيعاب واًوتكااامجا

 وتكامج؛العلو  والتكنولوجيا واً اال املدلتة ع واش ان األخليت صاحبةاألخليت 
نظا  البتث والتعلي : تطويل قدمجان التعلد  والتفكاري الننادي وحاب املشاكمن  )ب( 

املااااال  عان ومجأقصااااب مااااا الشاااالران والدااااناواًزااااتخدا  اإلوااااداعا للمعل ااااة والتكنولوجيااااا والتوا
 نظا  اًوتكامج؛ل املطلوبالبشلي 
احلكومااة: تطااويل الناادمجان المزمااة لدااياغة وتنفيااذ زيازااة العلاا  والتكنولوجيااا  )ج( 

 ًوتكااامج، وتااو ريا ةزيازا أولااومن والبات عواًوتكاامج، واملشااامجرة ع الاتعلد  املتعلااق ابلسيازااان، 
 تسااخري الااااملداالتة ع  اش ااان صاااحبةان والاالواوا وااا ايااا الشاابك وحفاازقاادمجان الاادع ، 

 نظا  اًوتكامج؛ أجزاءايا  العل  والتكنولوجيا واًوتكامج وع
ع اااااال النالمااااة ا تمااااا املااااديف واملساااات لكو : الناااادمجا علاااا    اااا  التتاااادمن  ) ( 
زااتدامة لااق وشااأ  اًو عاا  أوجااه اإلعاالاب عاان الن واوااداءالعلاا  والتكنولوجيااا واًوتكااامج، تسااخري 

 .اعتما هاو تكييف ا ومشول اشميا، وتعلد  املعامجف والتكنولوجيان اًوتكامجية وازتكشا  ا و 
وعاااالران  منظِّمااااا مشااااامجيايتبعااااه ماااان  والناااادمجا اًزااااتيعاوية هااااا قاااادمجا اًقتدااااا  ومااااا -18

غااري املألو ااة، وننل مااا  يااا اشدياادا أوومؤزسااان علاا  تنااديل النيمااة احملتملااة للمعل ااة والتكنولوج
. والناادمجا (3)اجتماعيااا   خدمااة صاااحلة لمزااتخدا  أااامجم  أو وازااتيعا ما وغيااة ازااتتداث زاالعة أو

اًزااتيعاوية هااا ذان أمهيااة جوهليااة ابلنساابة اىل أي نظااا  اوتكااامج  عااال. وحمااد األا اللليسااية هااا 
  والتكنولوجياااا واًوتكاااامج مااان  عااا  وحاااوا ز تتيتاااه زيازاااان العلااا الوسنياااة وماااا املعل ياااةناعااادا ال

لعمليان الاتعلد  التكنولاوجا واًوتكاامج، وراذلك ابلنسابة اىل اقاماة وتطاويل الالواوا واا منظماان 
 املعل ة والنطاعان املنت ة واخلدمان العامة.

هاو ينبغاا أ  تشاكب حاا زا  زيازة العل  والتكنولوجيا واًوتكاامج  مؤ ِّا  أ التعلد  الذي و  -19
عل اااة وا امجا امل ف ااا  علااا  نطااااب وازاااا وااادءا  مااان النااادمجا علااا  حتدياااد وازاااتيعابأ  يه ينبغاااا أمااال 

ً  اىل)النااادمجا اًزاااتيعاوية(  تاوالتكنولوجياااا الناااالم ياااا  وعملياااان النن علااا  قااادمجا الشااالرا ووصاااو
ا ل ااااوالنياااا  علااا   قااادمجا الشااالران ذلااااك أ . واًوتكاااامج التكنولاااوجا املتندِّمماااةوالتطاااويل البتاااث 
 مهسااابقل  عااانياااة، هاااا التكنولاااوجا، وابلتاااا  تنمياااة النااادمجان اإلنتاجياااة النطاعياااة والوس املساااتويت

 إل خال اًوتكامجان ع األزواب احمللية والوسنية والدولية.
قاادمجا اش ااان الفاعلااة ع ا ااال األرااا نا علاا  توليااد املعل ااة وتطبين ااا علاا  عمليااان و  -20

أ   لاه أمهياة ابلغاة احمللياة. وكاا املعل يةناعدا البناء لالتكنولوجا و  للتعلد  أمل أزازااًوتكامج ها 
تتاادمن ابلابحتياجاان الدااناعان والشالران واملسات لكا، و  هاذ  اش اان ويينااة الدالةتكاو  
__________ 

 .TD/B/C.II/21الويينة  (3)
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واعتماا ا  علا  الكفااءان والنادمجان العملياة والتكنولوجياة أهداف التنمية املستدامة. المي تطلح ا 
 متتاد مانشالران اىل الخدمان  البتوث، نكن هلذ  اش ان أ  تندِّ اال ل  ان الفاعلة ع ل

اعتمااا  التكنولوجيااا )علاا  زاابيب املنااال، اًختبااامج( اىل عمليااان البتااث ماان أجااب الاادع  تنااد  
ع ذلاك اشامعاان ومعاهاد التادمجيب  والتطويل والبياا  العملاا الكاملاة. ونكان لنظاا  التعلاي ، مباا

اااان  مجأق املااااال البشاااالي املتااااا  للشاااالران واحلكومااااان  جااااو اواملاااادامجق التننيااااة وامل نيااااة، أ  ُيسمِّ
ماان للطلااب املتغااريِّ علاا  م ااامجان حمااد ا  بغااا أ  يساات يب هااذا النظااا وينث. و ومؤزسااان البتاا

 .حتسا قدمجان التعلد  والندمجا اًزتيعاوية للشلران وغريها من اش ان الفاعلةأجب 
قدمجا احلكومة عل  التوصب اىل توا ق ع اآلمجاء وشأ  أولومن التنمية وأولومن  رما أ  -21

أمال أزازاا لتشاكيب هاا اء الندمجان واللواوا ع نظا  اًوتكامج العل  والتكنولوجيا واًوتكامج وون
اموعة من األ وان لدع  تطويل نظا   أ  ينشلواالسيازان  لواضعانكن و أي نظا  لموتكامج. 

 عمااا  مباعاالا . وينبغااا أ  يكااو  ماان األهااداف ذان األولويااة وضااا جاادول أعمااال اوتكااامج وسااا 
ولوجيااااا واًوتكااااامج، ومعاشااااة أوجااااه الندااااومج السااااوقية وسااااا وشااااأ  زيازااااة تسااااخري العلاااا  والتكن

ع ولاومن األاحلكوماان  ومجا  مجليسايا  ع مواءماة  ومتاامجقأ اء نظا  اًوتكامج.  تعلقبالمي والندظمية 
أهاااااداف التنمياااااة حتنياااااق العلااااا  والتكنولوجياااااا واًوتكاااااامج ماااااا حتااااادمن التنمياااااة املساااااتدامة و ااااااال 

 حازا أمال هاو زيازاة العلا  والتكنولوجياا واًوتكاامج مفل ان من  مرتاواوجو  مزيج  املستدامة. 
 األمهية لتو ري ويئة مستنلا لموتكامج نكن التنبؤ  ا.

 نهظا ع  اينا من اش ان الفاعلة اللليسايةيعت  ا تما املديف واملواسنو  وشكب متزايد و  -22
حازااا   الفااااعلااملاااواسنا دومج املنظماااان غاااري احلكومياااة واملؤزساااان اًجتماعياااة و  ااااًوتكاااامج. 

ع تلريز زيازة العل  والتكنولوجيا واًوتكامج عل  مواج ة التتدمن ا تمعياة وازاتيعاب األمهية 
أ لااااة متزاياااادا علاااا   ومج ا تمااااا املااااديف ع اًوتكااااامجان  وتوجااااد أيضااااا  التكنولوجيااااان اشدياااادا. 

نكااان  تكنولااوجا. اذالتغيااري ال حفاازاًجتماعيااة واملؤزسااية الاامي قااد تااؤ ي ع ُنايااة املطاااف اىل 
اًوتكاامجان الامي  وأ  يعازِّزامل مشاة  والفئاانا وا مطاومجي التكنولوجياا توزِّ أ  يللم تما املديف 

 ع البلاادا  الناميااة، أ  يكااو  مفياادا  ، نكاان للم تمااا املااديف اًحتياجااان اًجتماعيااة. رمااا تلاا ِّ 
 .ا تمعان احمللية حلماس   أعدمة لداحل ع اختبامج وتلويج ونشل اًوتكامجان املدم  

 الشبكات والروابط -ابء 
يشااااكب اقامااااة وتطاااااويل عاااابكان  يماااااا وااااا اش اااااان الفاعلااااة ع ااااااال تسااااخري العلااااا   -23

والتكنولوجيا واًوتكامج خطوا ضلومجية ع عملية انشاء نظا  اوتكامج وسا.  لنظ  اًوتكامج الفعالة 
ااان املؤزساااان مااان  تلااااة املعل اااة اشديااادا اىل اوتكاااامجان، ومااان حتساااا مجواواااا قوياااة ومتطاااومجا متكِّ

الناادمجان اإلنتاجيااة، وماان مواج ااة التتاادمن ا تمعيااة. وتااؤ ِّي قاادمجان الاالوا الشاابكا والتعاااو  
اىل التمكا لعمليان تد ق املعلومان والتعلد   يماا واا اياا اش اان صااحبة املدالتة ع ااال 

خباصاااة مساااتتدميو املعل اااة ومساااتعمملوها. ونكااان لعملياااة تساااخري العلااا  والتكنولوجياااا واًوتكاااامج، و 
اقامااة الشاابكان والاالواوا أ  تساااعد اش ااان صاااحبة املداالتة علاا  اًزاات اوة للطلااب املتغااريِّ 
عل  امل امجان وأ  تساعد أيضا  عل  حتسا الندمجان املتعلنة ابلتعلد  والنادمجان اًزاتيعاوية لاديت 

ضم  عن ذلك، نكن إلقامة الشبكان واللواوا أ  متكِّن الشلران واش ان الفاعلة األخليت. و 
 ع ذلك التمويب ومجأق املال البشلي. لتد ق املوامج  اللليسية، مبا

وتيسااريا  للتعااااو  ع ااااال اًوتكااامج ازااات اوة  للتتااادمن ا تمعيااة، يلاااز  تاااوا ل النااادمجان  -24
ً  رنااااريا ا وتااااداء  ماااان عمليااااان تبااااا ل وامل ااااامجان ذان الداااالة. ويتخااااذ التعاااااو  الشاااابكا أعااااكا
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ً  اىل انشاااااء عاااالاران أو اموعااااان معنيااااة ابًوتكااااامج نكاااان وااااذاألا أ  تداااابض  املعلومااااان وصااااو
مسازالا املعل اة والتكنولوجياا  يتخدداو  ع تيساري تباا ل  وزطاء اًوتكامج أو ج ان  اعلة. أما

مااااة وتطااااويل عاااابكان املعل ااااة واااااامج العمااااب التعاااااويف وشااااأ  اًوتكااااامج وهاااا  عناصاااال مجليسااااية ع اقا
 اًوتكامج الوييفية.

وينبغا أ  تش ِّا زيازة تسخري العل  والتكنولوجيا واًوتكاامج عملياان اًوتكاامج احمللياة  -25
والوسنياااة والدولياااة  يماااا واااا اش اااان الفاعلاااة اًقتداااا ية واااااًن التكنولوجياااا والتخدداااان 

 ااان الفاعلااة الوسنيااة ابألمهيااة اشوهليااة يتساا  وناااء الناادمجان التعاونيااة  يمااا وااا اش العلميااة. رمااا
ابلنسااابة اىل عملياااة تعزياااز اإلمكااااسن الذاتياااة للبلاااد املعاااا ع األجاااب الطوياااب. ومااان عاااأ  العماااب 
التعاويف عل  امتدا  زمزب اإلمادا  والنيماة، والاذي يشامب أيضاا  املنظماان الامي متاوِّمل اًوتكاامج 

ا، أناااه يكفاااب أ  يسااات يب اًوتكاااامج للطلاااب وأ  واملساااتعمملا الن ااااليا للتكنولوجياااان اشدياااد
ً  اجتماعيا  وأ  تكو  له  لصة أ ضب للن ا  ع السوب.  يكو  منبو

رما أ  اقامة الالواوا ماا الشالران وج اان التموياب وملاراز البتاوث األجنبياة تشاكب  -26
مجا وذان اإلمكانياة خطوا مجليسية ينبغا أ  ختطوها البلدا  ذان الناعدا املعل ية احمللية غاري املتطاو 

احملدو ا للوصول اىل املعلومان السوقية املاؤيلا. ولكاا حتناق هاذ  الالواوا النتاالج امللجاوا، يكاو  
ماان امل اا  أ  يتااوا ل لااديت الشاالران احملليااة وعااأل الناادمجان التكنولوجيااة قبااب أ  نكاان هلااا انشاااء 

 مجواوا ما الشلران األجنبية.
 ج ان اًوتكامج الفاعلة ي ومجا  تلناليا  ع نظ  اًوتكامج يظ ل التعاو   يما وا وس مجا  ما -27

غري املتطومجا وشكب رامب، ابلنظل اىل أوجاه الفشاب النظمياة املتعاد ا الامي تعلقل اا. وعناد مواج اة 
اانا  ماان جانااب  التتاادمن اًجتماعيااة والبيئيااة ووجااه خااال، يتطلااب التعاااو  اجاالاء  اجياويااا  ومنس 

زاايما املنظمااان غااري   ماان األحيااا  مااا اش ااان الفاعلااة األخااليت ًواحلكومااة، ابلتعاااو  ع رنااري
احلكوميااااة. ونكاااان للتكومااااة أ  تاااادع  الاااالوا الشاااابكا ع أمااااارن حمااااد ا )ماااانم  ع ا م عااااان 
التكنولوجية(. وي ومج عبكان اوتكاامج سجتاة هاو عملياة سويلاة األجاب تناو  علا  مجكياة تشاامجرية 

 وأهداف مشرترة وتوا ل الننة.

 البيئة التمكينية -جيم 
اال  -28 ينبغااا أ  تساات دف أهسهاال زيازااة العلاا  والتكنولوجيااا واًوتكااامج اجيااا  ويئااة متكينيااة تيسِّم

ا اش اان الفاعلاة علا  النياا  ابًوتكاامج. وتوجاد رساة عناصال  تنمية الندمجان اًوتكامجياة وتشا ِّم
 مجليسية ع نظا  اًوتكامج تشكِّمب ويئة متكينية لنشا  اًوتكامج، ها:

 اإلسامج التنظيما والسيازا ؛ )أ( 
 اإلعدا  املؤزسا واإل امجا اللعيدا؛ )ب( 
 ويئة تنظي  املشامجيا وامكانية احلدول عل  التمويب؛ )ج( 
 مجأق املال البشلي؛ ) ( 
 التطويلية. -البنية التتتية التننية والبتنية  )ه( 
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اذ يااؤ ِّي وجااو  اسااامج تنظيمااا وزيازااا  مداام   تدااميما  جياادا  ويعمااب وشااكب جيااد اىل  -29
تزوياااد للشااالران واملؤزساااان النالماااة والناعااائة ابحلاااوا ز الدا عاااة لمزاااتنمامج ع ااااال الاااتعلد  واملعل اااة 

تكنولوجيااا تعااايف البلاادا  الناميااة ماان عااد  تطااومج زيازاااألا املتعلنااة ابلعلاا  وال ورنااريا  مااا .(4)واًوتكااامج
واًوتكااامج تطااومجا  را يااا  وماان أزكهااا، ورااذلك ماان وجااو  أنظمااة ولااوالض تعمااب رمنبطااان لموتكااامج. 

ااان للتخطااايا الطوياااب األجاااب مااان  اذ ينبغاااا أ  تتااايض السيازاااان ويئاااة مساااتنلا وقاولاااة للتنباااؤ  اااا متكِّ
لفاعلاة األخاليت جانب الشلران واملؤزسان المي متوِّمل التكنولوجيا واًوتكامج ومن جاناب اش اان ا

ع ااال اًوتكااامج. وهاذا نكِّن ااا مان تنيااي  حالاة عااد  التاينِّن وماان ا امجا املخااسل الاامي ينطاوي علي ااا 
اًوتكاااامج. وينبغاااا أ  يكاااو  اإلساااامج التنظيماااا والسيازاااا  مرتاوطاااا   اخلياااا  وخامججياااا  ماااا ا ااااًن 

التكنولوجيااااا واًوتكااااامج اىل اللليسااااية األخااااليت للسيازااااة العامااااة. وينبغااااا أ  تسااااع  زيازااااة العلاااا  و 
التطااااوق ماااا السيازاااان املتعلناااة ابلتعلاااي  والعماااب والداااناعة والت اااامجا واًزاااتنمامج األجنااا  املباعااال 

 واملنا سة، ورذلك ما زيازة التنمية عل  وجه اإلاال وما أهداف التنمية املستدامة.
 واملعاااايري والنواعاااد ع ويشاااتمب اإلعااادا  املؤزساااا واإل امجا اللعااايدا علااا  اجياااا  الناااوانا -30

وينبغااا أ   انفاذهااا.و ا تمااا، اىل جانااب تليااان اإل امجا اللعاايدا املسااتخد مة لوضااع ا وتنظيم ااا 
اااد املؤزساااان احلاااا ز لاااديت اش اااان الفاعلاااة لكاااا تساااتنمل ع األنشاااطة اإلن ياي ع تاجياااة ولاااتوجم

لاة ا اش اان الفاعاللعايد  امجااألنشطة اللامية اىل حتنياق اللياا. ويشامب املف او  األوزاا نطاقاا  لاإ
ان تناو  هاذ  اش ا نتظ ال أ ع ذلك ا تماا املاديف واحللراان ا تمعياة األزازاية. ويه  اشديدا، مبا

اا لشعاكال اشديادا مان اًوتكاامج )مانم ، ا  مللاعماا ملدااحلاًوتكاامج الفاعلة ابلرتويج عل  تو نشم
 هااداف حمااد ا ماانأب خاصااة داااحل البيئيااة وأ  تهعااىن  امل الفناالاء(، ومبناصاالا مداااحل ا تمااا احمللااا أو

 أهداف التنمية املستدامة.
وتتسااا  اهليئاااان املتخدداااة لتموياااب التكنولوجياااا واًوتكاااامج أبقدااا  قااادمج مااان األمهياااة،  -31

ابلنظل اىل  شب األزواب العا  املتمنب ع ننص اًزاتنمامج ع أنشاطة تساخري العلا  والتكنولوجياا 
املنظماااان األخاااليت ذان الدااالة مؤزساااان التعلاااي  والتااادمجيب، والاااوزامجان  وتشااامب .(5)واًوتكاااامج

واإل امجان والورااااًن احلكومياااة املشااال ة علااا  زيازاااة العلااا  والتكنولوجياااا واًوتكاااامج، واملنظماااان 
 ذان األمهية احملومجية لنظ  النياق واملعايري واًختبامج واشو ا.

لتشا يا  أمال أزازاادع  املشامجيا الت امجية يتيض الوصول اىل التمويب هو لنظا  واجيا   -32
 هاو لايايلدع  املاا  لاملشامجيا اًوتكامجية الواعدا  امكانية تلنِّماضما   . اًوتكامجيةئو الشلران 
الناادمجان التنظيميااة وأساال السيازااان.  وااب أيضااا  ضااما  تااوا ل األمااوال ضااما  تااوا ل نااا مسااألة 

 ذان مداداقيةخطا عمب  لوضاتطويل رفاءان ا امجية  ومنظِّما املشامجياران عل  الشل  ويتعا

__________ 

(4) C Chaminade, B-A Lundvall, KJ Joseph and J Vang, 2009, Designing innovation policies for 
development: Towards a systemic experimentation-based approach, in B-A Lundvall, KJ Joseph, 

C Chaminade and J Vang, eds., Handbook of Innovation Systems and Developing Countries 

(Edward Elgar Publishing, Cheltenham; United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ؛
 : تسااخري املعل ااة والااتعلد  التكنولااوجا واًوتكااامج ألغاالا  التنميااة2007أقااب البلاادا  ئااوا  لعااا   تنلياالواألونكتااا ، 

زيازاااااة ، 2010، نيوياااااومجي وجنياااااف(؛ والبناااااك الااااادو ، E.07.II.D.8املبياااااا  )منشاااااومجان األمااااا  املتتااااادا، مجقااااا 
 World Bank, 2010, Innovation Policy: A Guide for) اًوتكااامج:  ليااب ماان أجااب البلاادا  الناميااة

Developing Countries (Washington, D.C.).) 
(5) C Edquist, ed., 1997, Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations 

(Routeledge, Oxford) ، الويينة 2007؛ واألونكتا ،TD/B/C.II/21. 
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ملنظماااان الااامي متاااول اًوتكاااامج ألغااالا  التنمياااة املساااتدامة وينبغاااا قياااا  ا. املشاااامجياتنياااي  خمااااسل لو 
ذان  المي لدي ا علو  قميماةالشلران لكا يدبض من األز ب أ  تستفيد من ا أ واألا  وتكييف

الارتويج أل وان مالياة  عان سلياقنكن أ  تدع  احلكومة ذلك و اإلئالية.  صلة وتتنيق األهداف
 مؤزسااان األعمااالوأصااتاب  مؤزسااان األعمااالاحتياجااان وقاادمجان  وتهنازااب جدياادا تلاا 

لتاادمجيب والاادع ، اب ت ا وأنشااطت   املتعلنااةيااف أنشااطيتكعاان سليااق الدااغريا واملتوزااطة احل اا ، و 
 .2030 ، ما سموحان خطة عا والتنيي  اللصدابإلضا ة اىل معايري 

ويسااااامض تنمياااااة مجأق املاااااال البشااااالي أب  تااااازاول الدولاااااة عملياااااان اعتماااااا  التكنولوجياااااا  -33
يددب عل  أ نال وأوعاد ا تمعاان  واًوتكامج. وهذا يددب عل  املناسق املتندمة واحلضلية، رما

امل اااامجان التننياااة احمللياااة. ويعتماااد مجأق املاااال البشااالي علااا  اياااا مساااتومن التعلاااي ، وهاااو يشااامب 
واإل امجياة الاامي تنطااوي علي ااا اموعاة متنوعااة ماان أنشااطة اًوتكاامج متتااد ماان البتااث والتطااويل، اىل 
التداامي  واهلندزااة، واىل السمساالا والاالوا الشاابكا ع اااال التكنولوجيااا. وجيااب ع نظااا  قااوي 

زازااية ع ااااًن العلااو  للتعلااي  التنااا وامل ااا وللتعلااي  األزازااا والعااا  أ  يااو ِّل امل ااامجان األ
والتكنولوجيا واهلندزة واللمضيان واإل امجا.  ما ي ومج تكنولوجيان جديدا، أصابتت م اامجان 

مناااب حااب املشاااارب، والعماااب اشماااعا، واإلوداعياااة وتعلدااا   -معينااة مطلوواااة ودمججاااة أرناال احلاحاااا  
ساا  تنميااة مجأق املااال البشاالي الااتعلد ، وامل ااامجان املتعلنااة وتكنولوجيااا املعلومااان واًتداااًن. وتت

أبُنا أيضا  أمل أزازا لتعلد  ريفية تدمي  وتنفيذ زيازان تسخري العل  والتكنولوجياا واًوتكاامج 
 .(6)واقامة وتطويل مؤزسان ومنظمان  عالة

التطويليااة  تضاا  البنيااة التتتيااة التننيااة األزازااية،  -وأمِّااا البنيااة التتتيااة التننيااة والبتنيااة  -34
هاا تشامب أيضاا  و حلضالية. ا  والطاقة وتكنولوجيا املعلوماان واًتدااًن والنناب والبنياة امنب املي

ًوتكاامج )علا  عملاا، واالبنية التتتية املتخددة المي تادع  عملياان البتاث والتطاويل، والبياا  ال
عتمااااا (، بااااامج واًزاااابيب املنااااال املختاااا ان، وملا ااااق ازااااتتداث النماااااذج األوليااااة، وملا ااااق اًخت

لاااامي تاااالوِّج لليسااااية اتكنولوجيااااان النالمااااة. وتشااااكب البنيااااة التتتيااااة األزازااااية أحااااد العوامااااب الوال
ًجتماعياااة، املشاااامجيا ااًوتكاااامج ابلنظااال اىل أُناااا حتاااد مااان تكلفاااة اًزاااتنمامج األوِّ  علااا  منظِّماااا 

ُناا متكِّان أ  ؛ رمااواملنظمان، والشالران الناعائة، ومؤزساان األعماال الداغريا واملتوزاطة احل ا
 ن التفاعب وتبا ل املعلومان واملعامجف حمليا  و وليا .م

وقد أصبتت تكنولوجيان املعلومان واًتداًن ونية حتتياة ذان أمهياة ابلغاة ألغالا   -35
لتكنولوجية نطاعان ااًوتكامج.   ا، ابعتبامجها تكنولوجيان متكينية، تستتدث أوجه آتزمج ما ال

دانيا وياة، ونشاا  التياا الناننولوجيا األحيالية، والتكنولوجع ذلك التك األخليت ايع ا تنليبا ، مبا
ساا   ع ا أب  ته املتنااد . وتنطااوي تكنولوجيااان املعلومااان واًتداااًن علاا  امكاااسن تساامض هلاا

  ن النيااااااحتنياااااق اياااااا أهاااااداف التنمياااااة املساااااتدامة. وتتطلاااااب اًزاااااتفا ا مااااان هاااااذ  اإلمكااااااس
ة التتتياااااة قاااااة والبنيااااااإلمااااادا ان املويوقاااااة مااااان الطاع ذلاااااك  ابزاااااتنمامجان ع البنياااااة التتتياااااة، مباااااا

يضاامن  التنظااي  مبااالمتداااًن، وخاصااة اًتدااالية ابحلمزمااة العليضااة. وهااا تتطلااب أيضااا  عمليااة 
شااو ا ن تتساا  ابوجااو  زااوب تنا سااية تناادِّم  خاادمان ع اااال تكنولوجيااا املعلومااان واًتداااً

لا يااا ونااوع لنااة ابشغالنظاال عاان الفواصااب املتعوالتكلفااة املعنولااة وامكانيااة احلدااول علي ااا وداالف 
 اشناي واألجيال والدخب.

__________ 

 .2007األونكتا ،  (6)
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اأُلطخخر اجلديخخدة لسياسخخة العلخخخم والتكنولوجيخخا واالبتكخخار أل خخرا  التنميخخخة  -اثلثاأ  
 املستدامة

 توسيع نطاق سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار -ألف 
، ينبغاا 2030 علي ا خطة عا  من أجب الدع  الفعال للتغيريان التتويلية المي تنطوي -36

لتنليادي علا  لريزهاا اتع زيازة العل  والتكنولوجيا واًوتكامج أ  توزِّا هذ  السيازة مان نطااب 
تمعياااة دمن ا أهاااداف مناااب النماااو ع اإلنتاجياااة وتنا ساااية نشاااا  األعماااال وغياااة مواج اااة التتااا

ة تايض هاذ  السيازاتيلاز  أ  و للتنمياة. املعندا المي تغطِّاا األوعاا  اًقتداا ية واًجتماعياة والبيئياة 
الشاااااملة  ملسااااتدامةااحسازااااا  ابًأااااا  وشااااأ  التغيااااري التكنولااااوجا واًوتكااااامج يتسااااق مااااا التنميااااة 
 ماان منااا ا لي ااا راام  لل ميااا. وينبغااا أيضااا  أ  تهاادمجج هااذ  السيازااة ع اًعتبااامجان الاامي تنااو  ع

   والتكنولوجياايازاة العلااألزااق املنطناا لسوتكاليف التغيري التكنولاوجا واًوتكاامج. وهاذا يغاريِّم 
 ألا.ا وا امج واًوتكامج ويلتِّب ت مجا  عل  ازرتاتي ية هذ  السيازة وأ واألا وعملياأل

زااايما أينااااء  وع األم  األوىل حلنباااة زيازاااة تساااخري العلااا  والتكنولوجياااا واًوتكاااامج، ًو -37
ملنطنااااا ومجاء التاااادخمن العامااااة ع هااااذ  العنااااو  التاليااااة للتاااالب العامليااااة النانيااااة، رااااا  الساااابب ا

السيازة هو ودومجا مجليسية التغلب عل   شب السوب املؤ ِّي اىل وجو  مساتومن مان اًزاتنمامج 
ع البتااث والتطااويل أقااب ماان احلااد األمنااب. ورااا  منطااق الاادع  العااا  يعتمااد ودااومجا غالبااة علاا  

النل  العشلين، تطاومجن زيازاان العلا  النموذج اخلطِّا لموتكامج، املد وع ابلعمل . ومنذ اانينان 
والتكنولوجيا واًوتكامج ع اأا  ئاوذج نظا  اًوتكاامج الاذي يعارتف أب  عملياان اًوتكاامج حتادث 
ع اسااااامج عاااابكان اش ااااان الفاعلااااة واملؤزسااااان ويعتمااااد علاااا  احلااااوا ز السااااوقية واحلااااوا ز غااااري 

أوجاااه  شاااب النظاااا  الااامي تعلقاااب الساااوقية. وقاااد جااااءن الكتااااابن املتعلناااة وااانظ  اًوتكاااامج وفكااالا 
اًوتكامج، منب قدمجان اش ان صاحبة املدلتة ع زيازة تسخري العل  والتكنولوجيا واًوتكاامج، 
لِّااااف الاااالواوا والشاااابكان املعنيااااة، وعااااد  رفايااااة األوضاااااع اإلسامجيااااة )البنيااااة التتتيااااة واللااااوالض  وخت 

اااز علااا  عناصااال وقااات أحااادث، ي ااال ُنناااج لنظاااا  اوتكاااامج تك والسيازاااة العاماااة(. وع نولاااوجا يلرِّ
 .(7)اًقتدا ي -مجليسية ع نظ  اًوتكامج تشل  عملية التغريِّ اهليكلا والتتوِّل اًجتماعا 

املااا مج  هااااموتكاااامج، لمعاشاااة  شاااب الساااوب و شاااب الااانظ ، أي تطاااويل نظاااا  وماااا زالااات  -38
األخااااذ أ   االلليسااااا لسيازااااان العلاااا  والتكنولوجيااااا واًوتكااااامج ع معظاااا  البلاااادا . رماااااملنطنااااا 

 املااا مجللاااق  لصاااة إلجااالاء تغياااري رباااري ع  املاااديتأبهاااداف التنمياااة املساااتدامة الطموحاااة والوازاااعة 
املنطناااا لسيازاااة العلااا  والتكنولوجياااا واًوتكاااامج. واألسااال احلالياااة لسيازاااان العلااا  والتكنولوجياااا 

ع املنااا    ع اًعتبااامج، ألاات و شاب الاانظ  شااب السااوب أخااذ تدااميم ا ماا  ، الاامي جااليتواًوتكاامج
يتعلاااق وطبيعاااة واأاااا  النماااو اًقتداااا ي،  ابألهاااداف اًقتداااا ية.   اااا تظاااب حمايااادا  يماااا األول

__________ 

(7) A Bergek, S Jacobsson, B Carlsson, S Lindmark and A Rickne, 2008, Analysing the functional 
dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis, Research Policy, 

(37)3:407–429; MP Hekkert, RAA Suurs, S Negro, S Kuhlmann and REHM Smits, 2007,  

Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change, 

Technological Forecasting and Social Change, 74(4):413–432. 
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عااد  وجااو  مؤعاال واضااض و تعاا  عاان تفضاايب واضااض لموتكااامجان املسااتدامة ويئيااا  واجتماعيااا .  ًو
 .(8)ع التوجِّه شب هو أمل يهشامج اليه عل  أنه ًأا  ازرتاتي ا عامب 

اا وينطااوي -39 لعلاا  والتكنولوجيااا سيازااة اه ازاارتاتي ا لقبااول أهااداف التنميااة املسااتدامة رتوجِّ
لتكنولوجيااا العلاا  وا نطاااب أساال زيازااان اعااا ا النظاال ع األولااومن اللليسااية وع علاا واًوتكااامج 
سااتدامة وااا لتنميااة املا واًوتكااامج ألغاالا جيااب أ  تااواز  زيازااة العلاا  والتكنولوجيااا و واًوتكااامج. 

خطاة و  حياة،، مان سئياةاًجتماعا واًزاتدامة البي والشموللنمو اًقتدا ي املتعلنة اب هدافاأل
. يتلناحياة األخال اة، مان العاما ندعم ا التادخمتاللتغياري عاماة  توجِّ اانالمي تو ل  ،2030 عا 

ا التكنولوجيااااو  العلاااا زيازااااان  لواضااااعااألهااااداف، نكاااان  ا موعااااة املعناااادا ماااانوااااا  وللتتاااالِّي
 ئالياة احلالياةدا    اإلأبها أ  يلوطوهاا أو للعديد من هذ  األهدافأولومن  ُيدِّ وا أ واًوتكامج 
 األجب.الطويلة 

ولكااا تداابض زيازااة العلاا  والتكنولوجيااا واًوتكااامج ويينااة الداالة ابلتنميااة املسااتدامة ع  -40
ااا هااذ  السيازااة ماان نطاااب    م ااا السااياقان اًجتماعيااة واًقتدااا ية املختلفااة، ينبغااا أ  توزِّم

لموتكااامج لكاااا يشااامب سيفاااا  أوزاااا ماان اًوتكاااامجان التكنولوجياااة وغاااري التكنولوجياااة. وينبغاااا أ  
تنظاااال هااااذ  السيازااااة اىل اًوتكااااامج ابعتبااااامج  ازاااارتاتي ية ذان امكاااااسن تساااامض ابلتكيِّااااف مااااا 

نتاااد مااان  مساااتومن خمتلفاااة مااان النااادمجا اًزاااتيعاوية  يماااا واااا اياااا النطاعاااان اًقتداااا ية، مباااا
ع ذلااك النطاعااان غااري اللمسيااة ماان  اعااان املتندمااة تكنولوجيااا  اىل النطاعااان التنليديااة، مباااالنط

اًقتداااا . وينبغاااا أ  تعااارتف هاااذ  السيازاااة أيضاااا  أبعاااكال اًوتكاااامج مناااب اًوتكاااامج املنتداااد، 
اوتكامج النطاع العا ، وها ايع اا نكان أ   واًوتكامج احمللا األزازا، واًوتكامج اًجتماعا أو

 .(9)تكو  مد وعة وشواغب اجتماعية وويئية كو  مد وعة وشواغب اقتدا ية وندمج مات
وينبغااا قيااا  واضااعا السيازااان ع اااال العلااو  والتكنولوجيااا واًوتكااامج وتتنيااق تااواز   -41

تاوا ل وا تو ري الدع  للنشل الوازا للتكنولوجياان والعملياان الامي أيبتات جادواها والامي تتطلاب 
، ماان سحيااة، وتعزيااز اًوتكااامج التكنولااوجا اشااذمجي (10)الشاالرانيعاوية األزازااية ع الناادمجا اًزاات

تمب أ  يكو  هلا أتيري حتويلا ولكن تتطلب تطويل قدمجان  والتغيريان عل  مستويت النظا  المي ُيه
اوتكاااامج وتعااااو  متطاااومجا جيااادا  وتطاااال  خمااااسل أعلااا ، مااان الناحيااااة األخاااليت.  ااا   تكاااوين ماااازيج 

ينبغا  عمه ابأل وان املختلفة لسيازة العلا  والتكنولوجياا واًوتكاامج يعتماد علا  اًوتكامج الذي 
خمتلفاة مان اًوتكاامج، وادءا   ا  أنواعا 1مديت نضج نظ  اًوتكاامج وسبيعاة التتادي. ويعال  اإلساامج 

ً  اىل اوتكااامج النظاا  التتاويلا، وهااو يوضِّاض  والاادها احملتملاة املتعلنااة و مان حتساا العمليااان  وصاو
 دامة.ابًزت

__________ 

(8) KM Weber and H Rohracher, 2012, Legitimizing research, technology and innovation policies for 
transformative change: Combining insights from innovation systems and multi-level perspective in 

a comprehensive “failures” framework, Research Policy, 41(6):1037–1047. 
 .E/CN.16/2017/2الويينة  (9)
 عل  زبيب املنال، اختاذ تداوري وسيطة تتعلق وتتنيق الكفاءا ع املوامج  وع الطاقة. (10)
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  1اإلسامج 
 مزيج ابتكاري من أجل التنمية املستدامة

 اًوتكامج ع اال املنت ان واخلدمان:
  ،ولوجيااان نم  تكنمااالتكنولوجيااان اًوتكامجيااة: علاا  زاابيب املنااال، التمكااا للتكنولوجيااان

ناب م تننية حماد ا -املعلومان واًتداًن والتكنولوجيان المي تنو  علي ا نظ  اجتماعية 
 ؛تكنولوجيان الطاقة املت د ا

  املنت ااان اًوتكامجيااة: املااوا  الدالمااة والناولااة للتدااليض وإلعااا ا اًزااتخدا  وإلعااا ا التاادويل
 ؛وللتتلب األحيالا واملنت ان ذان التأيري األقب عل  البيئة

  اخلدمان اًوتكامجية: )أ( اخلدمان املند مة  يماا واا مؤزساان األعماال )تناد  اخلادمان
ا  ااااة اىل حتساااااا عملياااااان العمااااامء، ماااانم  ا امجا النفاااااامن وعااااالران خااااادمان الطاقاااااة اهل

والتدمي  املشرتي( و)ب( اخلدمان املند مة من مؤزساان أعماال اىل املسات لمكا )تناد  
اخلاادمان األقااب رنا ااة ماان حيااث املااوامج  واألقااب انبعااا ن، علاا  زاابيب املنااال، والضااماسن 

 .عنو  الطاقة املكي فة تبعا  ًحتياجان الفئان امل م شة(املمتدا وخدمان التدليض، و 
 اًوتكامج ع اال العمليان:

 ؛ والد صتية وويئيةحتنيق اىل  املؤ ِّميةمكا تة التلوث ومعاشة التلوث  تكنولوجيان 
 و اومجان الفوالاد التالياة:  والاد اقتداا ية )حتنيق يؤ ي اىل  منا النفامن وا امجا النفامن مبا

و والاااد  ، والاااد صاااتية )الوقاياااة مااان املخااااسل الداااتية(و التكااااليف، وياااالف جديااادا(،  ع
 ؛(وشكب غري قانويف لنفامن السامةالناء اويئية )منا 

 اقتداااااا ية  -ياااااؤ ي اىل حتنياااااق  والاااااد اجتماعياااااة  العملياااااان ذان الكفااااااءا ع املاااااوامج  مباااااا
 .يئية )خفأل الضغو  البيئية()و ومجان ع الطاقة وامليا ، وويالف جديدا( وحتنيق  والد و

 اًوتكامج التنظيما:
 ع ذلااااك اتباااااع هااااذا الاااان نج ع  املسااااؤولية اًجتماعيااااة للشاااالران، علاااا  زاااابيب املنااااال، مبااااا

 ؛اإلومغ من جانب الشلران
  14001نظااا  اإل امجا وملاجعااة احلساااابن اإليكولوجيااة، التاااوا لمحتااا  األومجو ، ومعيااامج 

 ؛حيد املنايياي(اخلال ابملنظمة الدولية لتو 
 )األخذ حبلول املسؤولية املوز عة للمنتم ا )املسؤولية اًجتماعية للشلران. 

 اًوتكامج ع اال التسويق:
  البطاقان المي تفيد ع حتديد اختيامجان املسات لكا )مانم ، البطاقاان البيئياة املتتن اق من اا

مات ع عملياة انتاااج  البطاقاان الامي تضامن أ  حنااوب اإلنساا  قاد وداومجا مساتنلة أو احرته
 ؛السلا(

  احلممن اإلعممية امللتكزا عل  العل ، والتوعية ابًزت مي املستدا. 
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(: عاالو  النيمااة املبتكاالا الاامي تناادم ا اش ااة الفاعلااة الواحااداالعمااب )ئاااذج  ئاااذج أل اء اوتكااامج
 .املنت ان، املبيعان الوييفية( تناز الشلران )عل  زبيب املنال، 

: أناواع خمتلفاة مان اًوتكاامج مداممة امللاعا ملداحل الفنلاء ولل ماعان األزازية احملليةكامج اًوت
 .لتلبية احتياجان الفئان امل مشة

 :اًوتكامج املنتدد
 املعااااا  تدااااميم ا للتااااد ماااان تعنياااادها، مااااا اًحتفااااا  وويالف ااااا  املنت ااااان املدااااممة أو

 ؛األزازية
   خفااأل امكانيااة  والاامي تنطااوي علاا ع غااري اللمسااا، توجااد ع النطااا  مااا املنت ااان الاامي رنااريا

ازاتخدا  املاوامج  والطاقاة، واعاا ا ازاتخدا   خفاألالبيئا سوال  ومجا حياألا وسبب  أتيريها
 .املوا  واملكوسن

، علاا  زاابيب ومن ااا  والااد اجتماعيااة وويئيااة ذاناًوتكااامج اًجتماااعا: تلتيبااان تعاونيااة جدياادا 
 والنليت اإليكولوجية التدليض، ومناهااملنال، تعاونيان الطاقة، 

املنت اااااان  نظااااا تغياااااريان جذمجياااااة ع اجااااالاء (: الفااااااعلاتعاااااد ا املنمااااااذج ال) اًوتكاااااامج الندظماااااا
 يلا: منب ما ما اموعة من املنظمان امللتبطة وييفيا   تتفاعبواخلدمان المي 

 املخددااة  نظاا  خدمااة املنت ااان املتعااد ا الفاااعلا، ومن ااا ماانم  املندااان والبنيااة التتتيااة
 ؛لتناز  املنت ان

  ومعاشت اا والاتخلص من اا، ماا  و لزهاانظ  ا امجا النفامن )الن ج املتكاملة شما النفامن
 ؛ملاعاا النطاع غري اللمسا(

  ازتخدا  السيامجان خفأل املنطوية عل التننب املتكاملة  نهظ. 
 Miedzinski et al., 2017a, An expert-based participatory evaluation of publicمنتبساة مان  املددمج:

policies for sustainability transitions, Conference paper presented at the Annual 

Conference of the European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation, 

Vienna, 7-9 June 2017; Miedzinski et al., 2017b, Eco-innovation and resource nexus 

challenges: Ambitions and evidence, in R Bleischwitz, H Hoff, C Spataru, E van der 

Voet and SD VanDeveer, 2017, Routledge Handbook of the Resource Nexus (Routledge, 

New York); and E/CN.16/2017/2. 

سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكخار ابعتبار خا جمخاالأ مخن جمخاالت السياسخات الخ   -ابء 
 حتركها الت دايت

 ا تمعيااااةالتتاااادمن أمااااا  العلاااا  والتكنولوجيااااا واًوتكااااامج  انيتطلااااب  ااااتض أساااال زيازاااا -42
ع األولاااومن اًزااارتاتي ية اشديااادا وأناااواع اًوتكاااامج اعاااا ا التفكاااري أماااا  و  املتعاااد ا النطاعاااان

زيازاة . وهكاذا تدابض التدخمن العاماة رتنب من حنولالعل  والتكنولوجيا واًوتكامج  زيازة 
لسيازاااان ا حنااام  مااان حناااولالعلااا  والتكنولوجياااا واًوتكاااامج ألغااالا  التنمياااة املساااتدامة تساااخري 

. ومتعلناا  وسيازاان متعاد ا املساتومن الفااعلانطاعان ومتعاد  ومتعد  ال مد وعا  ابلتتدمن
لتتااادمن ا تمعياااة وجاااو  مجواواااا ت اااا لتتطلاااب زيازاااة العلااا  والتكنولوجياااا واًوتكاااامج ع مواج و 
النطاعياااة مناااب تلاااك املتعلناااة  والسيازاااان املواضااايعية أو هاااذ  السيازاااةآتزمج جديااادا واااا أوجاااه و 
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لتتااادمن ا تمعياااة مبواج اااة االنناااب والااامي تكاااو  ذان صااالة و  ةواألغذياااابلداااتة والبيئاااة والزمجاعاااة 
الااادع  علااا  تاااو ري هاااذ  ابلفعاااب  اناااااًن السيازااا تنطاااويرناااري مااان األحياااا ،  احملاااد ا. وع

 و  تعااو  واضاض ماا زيازاة  يكاو  قاد جاليت انت اج االلبتث والتطويل واًوتكاامج، ولكان مجمباا 
النالمااة وااا رنااري  ع الاالواوا الشاااملة لعاادا قطاعااان  و  النظاال العلاا  والتكنولوجيااا واًوتكااامج أو

تتطلاااب معاشاااة النضاااام املعنااادا الشااااملة لعااادا و ابلتنمياااة املساااتدامة.  مااان ا ااااًن ذان الدااالة
اإل امجا رتتيبااااان األخاااذ وقطاعاااان، مناااب العمقاااة واااا املياااا  والطاقااااة والغاااذاء، التفكاااري املتباااا ل و 

ماان الااوزامجان ومسااتومن يندااب علاا  رنااري تنظيمااا الااذي اشدياادا واعااا ا التشااكيب ال اللعاايدا
 .اإل امجا اللعيدا

العلخخخخخم والتكنولوجيخخخخخا واالبتكخخخخخار  جمخخخخخاري تسخخخخخال اجلهخخخخخات الفاعلخخخخخة اجلديخخخخخدة    -جيم 
   جماري اإلدارة الرشيدة ت دايت الناشئةالو 

ع ا عاااد  اااالعلااا  والتكنولوجياااا واًوتكاااامج الااامي ازرته  لسيازاااة تساااخريسااال اشديااادا األع  -43
اموعااة  ماااالسيازااان  ينبغااا أ  يتفاعااب واضااعو، 2030 التنميااة املسااتدامة لعااا اعاادا  خطااة 

أوزااا ماان اش ااان الفاعلااة ع اااال اًوتكااامج تت اااوز تلااك الاامي تشااامجي عااا ا ع نظاا  اًوتكااامج، 
املشااامجيا اًجتماعيااة واملنظمااان الشااعبية  ومنظمااالتشاامب اموعااان ا تمااا املااديف واملساات لكا 

السيازااااان ع  ومج  واضااااعوينبغااااا أ  ينظاااال و تنشااااا ع اًقتدااااا  غااااري اللمسااااا. األزازااااية الاااامي 
احملتملاااة علااا   ابلتاااأيريانيتعلاااق   يماااا وخاصاااةختلفاااة، املتمعاااان ا وانعكازاااان اًوتكاااامجان ع 

 املختلفة. ا موعان العلقية واشنسانية واألجيال
التعااااو  اًزااارتاتي ا اشدياااد اًلتااازا   وتيسااارييتطلاااب اعااالاي ج اااان  اعلاااة جديااادا و  -44

وشاااااأ  زيازاااااة تساااااخري العلااااا  تعزياااااز التعااااااو  أ   النياااااا ا وم اااااامجان التعااااااو . رمااااااو السيازاااااا 
اختااذ اجالاءان  ، يتطلابالاذي يلراز علا  التنمياة املساتدامةوالتكنولوجيا واًوتكاامج، وهاو التعااو  

اش اااان الفاعلاااة  مااان جاناااب وراااذلكالاااوزامجان والورااااًن احلكومياااة،  عااا منسااانة مااان جاناااب 
ومساألة ع ذلاك النطااع اخلاال وملاراز البتاوث وا تماا املاديف.  اللليسية ع نظا  اًوتكامج، مباا

أ   ريااف نكاان لسيازااة تسااخري العلاا  والتكنولوجيااا واًوتكااامج  وشااأ  اوناااء تفاااه  ومجكيااة مشاارتر
املطلوحاة هاا ا تمعية احملاد ا التتدمن مواج ة  ع حتنيق أهداف التنمية املستدامة وعتساعد 

لزماااا  األماااومج أصاااتاب املدااالتة  اماااتميضاااما  للتعبئاااة عااالاران ازااارتاتي ية و  مساااألة جوهلياااة
 أليااااب اوتكااااامج أرناااال سموحااااا   يتطلااااب األخااااذ مبشااااامجيا. وقااااد انأبولااااومن السيازااااوالتاااازام   
ااب، عامااة واألخااذ ونماااذج وديلااة ع اااال اإل امجا اللعاايدازيازااان  ، املعمااول  ااامجزااان املما تكمِّم

 أليابع  البادءاًوتكامج حيث نكن  حليِّزان ومج  ويوجدع وعأل احلاًن. حتب حمل ا تدمججييا  و 
 املشامجرة اًجتماعية. وتش يا، البيا  العملا له وع اًوتكامج

 وهااونكاان لموتكااامج التتااويلا أ  للااق تااوتلان وااا  عاااا التغيااري وعاااغلا املناصااب. و  -45
والناا ا اآلخالين  ومؤزساان األعماالالسيازاان  واضاعاازرتاتي ية ورفاءان من يتطلب قيا ا 

لممامجزاان حتادم  لالتغياري التتاويلا  وزيشاكبتوقا وا امجا النزاعان احملتملة.  لعملية اًنتنال اىل
، من سحية، أ  تستب احلوا ز المي قاد تشا ا ينبغا ع هذ  السيازة احلالية غري املستدامة. اذ

خاليت، األناحياة المان ينبغاا،  رماا  واملنظمان عل  اًخنلا  ع كامجزان غاري مساتدامةالشلران 
 حوا ز لموتكامج وعيدا  عن هذ  املمامجزان. أ  تتيض
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 حتديد األولوايت -داري 
حتنياق  ع اأاا العلا  والتكنولوجياا واًوتكاامج زيازة تساخري اعا ا توجيه تنطوي عملية  -46

لز  وهااا تسااتمن. تغيااريان ع عمليااة حتديااد األولااو اجاالاء علاا  ا وعاااملة لل مياانتااالج مسااتدامة 
تي ية النالماة اًزارتا مجوا أسل زيازة العل  والتكنولوجيا واًوتكامج ابلو لق واخلطا ووجه خال

 من اختاااذيااد األولااو حتد يتطلاابهااذا السااياب،  الاامي حتااد  أهااداف التنميااة املسااتدامة الوسنيااة. وع
 اإلجلاءان التالية:

 لتتدمن؛ملواج ة اامكاسن  من نظا  اًوتكامجل تنيي  ما )أ( 
امكااسن لتتساا قادمجا نظاا  مان السيازاان علا  مساتويت ب تادخِّ لل تنيي  ماا )ب( 

 اًوتكامج عل  مواج ة التتدمن؛
ناأل لااة  قالمااة علاا عمليااة  ازااتتداث )ج(  زيازااة وشااأ  أولااومن  إلجاالاء مااداًو
ذ  هاااتفاعاااب  ياااه تع الوقااات الاااذي مج ألغااالا  اًزاااتدامة، العلااا  والتكنولوجياااا واًوتكااااتساااخري 
ً ؛نيم  عامتلة املختلفة املمن   املداحلذوي  امل تمِّاما اموعة وازعة من  العملية   

أهاااداف  حتدياااد  ي ااااذان اإلمكااااسن اًوتكامجياااة الااامي نكااان  ا ااااًناختياااامج  ) ( 
 مشرترة واقامة علاران جديدا.

دامي  تالعل  والتكنولوجيا واًوتكامج قاا مجين علا  زيازة  واضعوو  ينبغا أ  يك ووينما -47
حتنياااق ىل الااامي تساااع  ا البلااادا  اأ  تبنااا  مماااا لاااه أمهياااة ابلغاااةحماااد ا،  اتيةوتنفياااذ أ وان زيازااا

مرتاوطااة، عاااملة و  أ وانأهااداف التنميااة املسااتدامة قاادمجا ازاارتاتي ية علاا  تداامي  وتنفيااذ حااوا   
ً  من الرتريز وشكب  تشكيمن خليطة من أو  أل وان. لا يت اعل   غالبالسيازان، ود

ااه ون ااا  الماان غااري احملتمااب  علاا  زاابيب املنااال، و  -48 تغااريِّ املنااا  املتمنااب ع تتاادي أ  يواج 
 ًأاااااامج عوا ،علااااا  األ وان النالماااااة علااااا  الساااااوب مناااااب أزاااااعامج الكلواااااو  ابًعتماااااا  حدااااالم  

 حتدياد أهاداف قد يتطلاب احلد من أتيري اًحرتامج العاملا اًنبعا ن، و ع  تطويل التكنولوجيا. 
تماااياااب، الطو األجاااب  اإلنتااااج واًزااات مي احلالياااة. وع نظااا علااا   صاااامجمة تفااال  حااادو ا   أ   بُيه

ن احداث يتطلب ضما  اًزتدامة   نكان . ًوي زابب العااإلنتااج وأئاا   نظا  أعماق عحتًو
حاداث إل ا الفلصاةهلأ  يكو   مي يعزز وعض ا وعضا  ال انمن أ وان السياز حلا ظة ملزيج أو اً

ملمامجزاان ا  وان حمابامكانياة أ  حتاب هاذ  األاًوتكاامج التتاويلا ماا  وللتمكا من حتنيقأتيري 
  ُنااا  عالااة،  اًوتكااامجاحلاليااة غااري املسااتدامة. ولكااا تكااو  زيازااان العلاا  والتكنولوجيااا و  والاانظ 
ذان  تيةان السيازاا وااألاألخااليت و  اتية اااًن السيازااالتااززمج مااا احتنيااق أ  تسااع  اىل  ينبغااا

 الدلة أبهداف التنمية املستدامة.

سياسخخخخخخات العلخخخخخخم والتكنولوجيخخخخخخا باألونكتخخخخخخاد املتعلقخخخخخخة أعمخخخخخخاري تكييخخخخخخف  -رابعاأ  
 تستعراضخابشخأن اهنخج جديخد  واالبتكار مخع أ خداف التنميخة املسختدامة 

 السياسات الوطنية
إبعااا ا  ع ضااول ا حاليااا  تغطااا املناقشااة الساااونة جاازءا  ماان اخللفيااة الاامي ينااو  األونكتااا   -49

واًوتكاامج العلا  والتكنولوجياا تساخري أنشطته  عما  للبلدا  النامية ع ااال  وشأ النظل ع ُن ه 
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ة الوزاايلهااا العلاا  والتكنولوجيااا واًوتكااامج الوسنيااة  وازتعلاضااان زيازااان. (11)التنميااة ألغاالا 
 السيازانتعلد  تتعلق أيضا  وعملية حتليلية و  وهذ  اًزتعلاضان هااللليسية لتند  هذا الدع . 

ع  لل  ااان صاااحبة املداالتة ع اااال زيازااة العلاا  والتكنولوجيااا واًوتكااامج عاان سلين ااانكاان و 
 حتاد  وأ  ااًوتكاامج لادي  نظا اىل     أوضض لننا  النوا والضعف اللليسية ع  تدبأ   ما ولد

والتكنولوجياا واًوتكاامج  ازاتخدا  العلا اًزاتعلا  علا  وينداب تلرياز األولومن اًزارتاتي ية. 
ع التفكااري  اإلزاا ا اىل  تسااع  اًزتعلاضااانذلااك،  و ضاام  عاانتعزيااز التنميااة اًقتدااا ية. ع 

ة ع اًقتداا  اإلنتاجياة وحتساا وضاا البلادا  الناميا انبناء الندمج املتدلا واًزرتاتي ا واملعل ة 
 (.2 اإلسامجالعاملا )

وتفاارت  ازتعلاضااان زيازااان العلاا  والتكنولوجيااا واًوتكااامج أ  البلاادا  املشااامجمرة  ي ااا  -50
مة نكِّان مان املساتدا لدي ا النداد اًزارتاتي ا علا  جعاب هاذ  السيازاان حملراا  مجليسايا  للتنمياة

احملاااد    الساااياب  أمهياااة النظااال عحتنياااق حتاااول هيكلاااا ع اقتداااا األا. وتؤراااد اًزتعلاضاااان علااا
سلِّ  أُنا ت ع ا. رمالمي تتِّبوالندمجان احملد ا للبلدا  قبب النيا  ابختيامجان وشأ  مسامجان التنمية ا

ضاا  أبناه نكان ولكان أي أيضا  وعد  وجو  ئوذج واحد للتنمياة يدالض للتطبياق ع البلادا  املختلفاة
 وواضعا السيازان اآلخلين. تعلد   مجوق قيِّمة من خريان البلدا  األخليت

وألااادف هاااذ  اًزتعلاضاااان اىل مسااااعدا البلااادا  علااا  ازاااتتداث وتطاااويل مساااامجاألا  -51
امج ويشا ِّا اإلسا ساتدامة.اإلئالية وتنييم ا واختبامجها وتنفيذها من أجب حتنياق أهاداف التنمياة امل

امااب مااا شااأ  التعالااذي تلتكااز عليااه اًزتعلاضااان علاا  اتباااع ُننااج من  ااا وقااال  علاا  األ لااة و
ة لامي تعلقاب تلبيااة األجاب التتدمن ا تمعية يضا ع اًعتباامج املشاارب النظمياة واهليكلياة الطويلا

 احتياجان التنمية وفعالية أر .

  2اإلسامج 
 ونكتاداستعراضات سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار ال  يقوم هبا األ

حتنياق  عالية السيازان احلالية وحتدياد أولاومن العماب مان أجاب  مديت عن سليق تنيي  
لااا  الع يازاااانزتشاااكب ازتعلاضاااان ، لل مياااا النماااو اًقتداااا ي والتنمياااة املساااتدامة والشااااملة

 مية.بلدا  الناع ال ع هذا ا السيازان لعملية مجز  ال  عما  والتكنولوجيا واًوتكامج 
اااو   لاااب الااادول األعضااااء. ووعاااد اجااالاء ازاااتعلا  اًزتعلاضاااان ونااااء علااا  سهاااذ  لي أه

ااا اااليتا لنظاااا  العلااا  والتكنولوجياااا واًوتكاااامج ع البلاااد، موز   زيازااااتية خياااامجان اوتوضااا تنياااي  جيه
. ملدالتةسية صاحبة اواش ان اللليوالتكنولوجيا واًوتكامج  زيازان العل  واضعا وتهعل   عل 
لناان عماب ح تشامب عنادلياة مشااومجان عن سليق عم هذ  اش ان اللليسيةايا  وجيلي اعلاي

ازاتعلا  ياة ع ذ  العملنتالج ها وتهوي قالعل  والتكنولوجيا واًوتكامج.  انوسنية ًزتعلا  زياز
احلكومياة  ق اآلليااننشال اًزاتعلا  عان سليااحلكومة املعنية. ويه  لكا تنظل  ي اتوصيان  ينرت 

صااافوف  عو لتنمياااة، ا ألغااالا التكنولوجياااا الدولياااة لشونكتاااا ، والل ناااة املعنياااة وتساااخري العلااا  و 
لناان العماب ن سليق حاملدلتة ع اال العل  والتكنولوجيا واًوتكامج ع اش ان الوسنية صاحبة

 .تهنظ  وأحداث أخليت

__________ 

احلياز. ومان األمنلااة زايهتا  ع منشاومج منفداب حتلياب أرنال تفدايم  يغطاا قضاام غاري معلوضاة هناا وسابب ضايق  (11)
 وان حمااد ا ماان ألاملمكنااة  علاا  ذلااك اخلدااالص املختلفااة لاانظ  اًوتكااامج ع امللاحااب املختلفااة للتنميااة، واأل وامج

 .اال اللصد والتنيي  أ وان السيازان ولتنفيذ هذ  األ وان، والتتدمن النالمة ع
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األزااااااق ألنشاااااطة ونااااااء النااااادمجان املداااااممة املند ماااااة والتوصااااايان هاااااو التنياااااي   ويتااااايض 
خري زيازااة تساا املداالتة ع ااال  ااان صااحبة يماا وااا اشللمسااعدا ع امجزاااء أزااي التعاااو  

لاق يتع لعملياة  يماااياب هاذ  زعاشة النغلان اللليسية احملد ا ع مل، و واًوتكامج والتكنولوجيا العل 
 اجياا  سااعد عت  أنكان  اأُنا اًزتعلا  هاامل مة األخليت لعملية  واحديت الفوالدلندمجان. اب

 اش ااااان صاااااحبةو والتكنولوجيااااا واًوتكااااامج العلاااا  زيازااااان  واضااااعاوااااا  يمااااا توا ااااق ع اآلمجاء 
عومج عاا اجيااا ع  ساااعدتالعمااب ع املسااتنبب ونكاان أ   مسااامجانالتنميااة وشااأ  اااال املداالتة ع 

 اضااانازتعل بااامج ذان الداالة. وعلاا  هااذا النتاو، نكاان اعت انواالامج السيازا ابمااتمي زمااا قاوي 
سيازاة للالا سالب خاياؤ ي اىل صاياغة   تشخيدايا  عندلا  العل  والتكنولوجيا واًوتكامج  انزياز

 املستدامة. أهداف التنميةحتنيق ملتو  تو  توجِّهالعل  والتكنولوجيا واًوتكامج ما 
من هذا النبيب ع ولدا  سمياة  ازتعلاضا   14، أجليت األونكتا  2018أممج/مايو  وح  

لبلااادا  امااان  عديااادال تنفياااذ. وعايناااا  تخااالا  قياااد ال ويوجااادمساااتومن خمتلفاااة مااان التنمياااة،  ذان
اًوتكامج، و لتكنولوجيا ملاجعة ربريا لسيازان العل  وااىل اجلاء اًزتعلاضان    عتاملستفيدا، 

تنمياة الوسنيااة ي يان الزااعد علا  اوالاز صاومجا زيازااة العلا  والتكنولوجياا واًوتكاامج ع ازارتات ماا
 .عاو  الدو ع خطا التاًوتكامج و والتكنولوجيا  تسخري العل تيسري ا مجاج أنشطة عل  و 

وجيااالي اعاااا ا تدااامي  اساااامج ازتعلاضاااان زيازاااان العلااا  والتكنولوجياااا واًوتكاااامج وغياااة  -52
مسااااااااعدا البلااااااادا  علااااااا  مواءماااااااة زيازااااااااألا ع هاااااااذا ا اااااااال ماااااااا خطاااااااة التنمياااااااة املساااااااتدامة 

زيازااة  والسااؤال امل اايمن املطاالو  ع اًزتعلاضااان هااو اىل أي مااديت تساااعد .(12)2030 لعااا 
العل  والتكنولوجياا واًوتكاامج علا  مواج اة التتادمن ا تمعياة اللليساية امللتبطاة أبهاداف التنمياة 
املساتدامة وريااف نكان هلااذ  السيازااة أ  تسااعد علاا  تعزياز التنميااة املسااتدامة علا  أزاااق أوجااه 

 .التززمج وا ااًن التنمية اًقتدا ية والشمول اًجتماعا واًزتدامة البيئية
من األزازاااية واخلااا   -53 الااان ج تلرياااز لشونكتاااا ، ينبغاااا أ  يظاااب  ا الفنياااةومتشااايا  ماااا الاااًو

الوقاات  عو ملسااتدامة. اعلاا  البعااد اًقتدااا ي للتنميااة  منداابا  ذ  اًزتعلاضااان املتعلااق  اااشديااد 
ف اىل لمي ألادوتكامج انفسه، ينبغا أ  يعرتف الن ج اشديد أب  زيازان العل  والتكنولوجيا واً

ألولويااة   تعطااا اأالناميااة جيااب اًقتدااا ان اإلنتاجيااة لمقتدااا ان املتندمااة و  انحتسااا الناادمج 
امة البيئيااة. واًزااتد اًجتماااعا ابلشااموللموتكاامجان الاامي تعاازز التنميااة اًقتدااا ية  و  املساااق 

ة أوزاااا مااان اموعااماان جاناااب املشااامجرة ع عملياااة اًزاااتعلا   حتسااااهااذا الداااد ، ينبغااا  وع
 لنظال وطليناةالضاما   وذلكاش ان الفاعلة، منب منظمان ا تما املديف وا موعان ا تمعية، 

ً  لل ميااااااأرنااااال  العلااااا   اوهلاااااا زيازاااااةتتنالااااامي ينبغاااااا أ   واإلئالياااااةملشاااااارب ا تمعياااااة ع ا مشاااااو
 .والتكنولوجيا واًوتكامج

ماان هااذ  املااذرلا،  (النالااث واللاوااا لنااا  ومجاوعااا  ) مااا اًعتبااامجان املبينااة ع الفاالعا ومتشاايا   -54
امج العناصال واًوتكا   أ  يتضمن اشيب اشديد مان ازتعلاضاان زيازاان العلا  والتكنولوجيااينرت  

 دامة:نمية املستأهداف التعل   وخاصة ،اشديدا التالية المي تلرز عل  التنمية املستدامة

__________ 

املساتخد   حاليااا  ع واالسمج ازتعلاضاان زيازااان العلا  والتكنولوجيااا واًوتكااامج،  لمسامع علاا  وصاف لإسااامج (12)
 A Framework for Science, Technology and Innovation Policy Reviews: Helping Countriesانظال: 

Leverage Knowledge and Innovation for Development (United Nations publication, Geneva). 
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ع ااااال حتااادمن مجليساااية مااان د اًزاااتعلا  البلاااد قيااا يواج اااه حتلياااب ملاااااجااالاء  )أ( 
 لتنمية املستدامة؛ا

لتداادي لتتاادمن ماان امكااسن لنظااا  اًوتكاامج ينطااوي علياه  تنيااي  ملاااجالاء  )ب( 
 اتمعية خمتامجا؛

ع وذلااك العلاا  والتكنولوجيااا واًوتكااامج  وشااأ  تسااخريتنيااي  أل اء البلااد اجاالاء  )ج( 
 ملستدامة؛ا اًن ذان الدلة أبهداف التنمية ا

ذان الدااااالة  املوجاااااو ا واشامجياااااة لدمجازاااااان احلااااااًن اإل لا ياااااةحتلياااااب اجااااالاء  ) ( 
 أبهداف التنمية املستدامة؛

ااااا )ه(   تساااااخري العلااااا ا لااااادومج وأ اء اش اااااان الفاعلاااااة ع ااااااال اجااااالاء حتلياااااب موز 
ديااادا مااان اش اااان الفاعلاااة مناااب النطااااع املاااا ، اشناااواع األع ذلاااك  والتكنولوجياااا واًوتكاااامج، مباااا

 والدغريا، وا تما املديف والنطاع غري اللمسا؛ البالغة الدغل ومؤزسان األعمال
وخالالا  زيازاان العلا  والتكنولوجياا واًوتكاامجأهداف وشأ  توصيان تند   )و( 
 ؛املتعلنة  ا ع اآلجال الندري واملتوزا والطويبالطليق 

 ومساات د انؤعاالان مب مشاافوعةتوصاايان تننيااة وشااأ  اللصااد والتنيااي  تنااد   )ز( 
 التنمية املستدامة وأهداف التنمية املستدامة. ع اأا  حتنيقتسمض ونياق التند  احمللز 

اخلالوج  ابًقرتا  ما املمامجزة احلالية، ينبغا أ  ياؤ ي ا مجاج هاذ  العناصال اشديادا اىلو  -55
ازاتعلا   عملياة الاذي يهتباا وشاأ العاا  املفااهيما واملن  اا  الن نج كبتشمبا ئ مجليسية  وعشلا

ووشااااأ  نااااواتج هااااذ  العمليااااة  زيازااااان العلاااا  والتكنولوجيااااا واًوتكااااامج ع اسااااامج الاااان ج اشديااااد
 (.3 اإلسامج)ونتال  ا امللغووة 

  3اإلسامج 
 املبادئ العشرة الستعراضات سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار

 تعلاضان زيازان العل  والتكنولوجيا واًوتكامج عل  املبا ئ العشلا التالية:تلتكز از
اااه املتعلاااق ابًزاااتدامة: تكاااو  ازتعلاضاااان زيازاااة العلااا  والتكنولوجياااا واًوتكاااامج  -1 التوجِّ

مد وعة ابحلاجة اىل ضما  أ  تهسا   هاذ  السيازاة ع حتنياق أهاداف التنمياة املساتدامة الطويلاة 
وماااا  2030 يتمشااا  ماااا خطاااة التنمياااة املساااتدامة لعاااا  اًزاااتعلا ، مباااا األجاااب للبلاااد موضاااوع

 أهداف التنمية املستدامة.
التفكاااري اًزااارتاتي ا: تكاااو  عملياااة اًزاااتعلا  مهدااام مة ًزتكشااااف البااادالب ذان  -2

الدااالة لسيازاااة العلااا  والتكنولوجياااا واًوتكاااامج وغياااة تنااااول التتااادمن اللليساااية الااامي تواجاااه البلاااد 
وهااذ  العمليااة تشاا ا التفكااري اًزاارتاتي ا ع تكاااليف و والااد املسااامجان اإلئاليااة البديلااة  املعااا.

اللامية اىل حتنيق األهاداف اإلئالياة اللليساية، وت مج هاذ  البادالب علا  زيازاة العلا  والتكنولوجياا 
 واًوتكامج.

ااه السيازااا : تكااو  عمليااة اًزااتعلا  وازااتنتاجاألا وتوصااياألا متو  -3 المااة متامااا  مااا التوجِّ
اإلسااااااامج اًزاااااارتاتي ا والسااااااياب التنظيمااااااا النااااااالما لسيازااااااة العلاااااا  والتكنولوجيااااااا واًوتكااااااامج،  

املخطااااا هلااااا ع اااااال  يكااااو  ماااان املمكاااان تطبين ااااا وساااا ولة علاااا  العمليااااان النالمااااة أو رمااااا
 السيازان ع البلد املعا.
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لاا  والتكنولوجيااا واًوتكااامج التااأيري التتااويلا: يندااب الرتريااز ع ازتعلاضااان زيازااة الع -4
عل  ا اًن احملتملة لنظا  تساخري العلا  والتكنولوجياا واًوتكاامج وعلا  اًوتكاامجان والتادخمن 
السيازاتية ع هذا ا ال المي ت هن عل  أ  هلا امكاسن قوية لإز ا  ع احداث تغيري حتاويلا 

 ستدامة ع السياب احمللا.ع اأا  حتنيق التنمية املستدامة وأهداف التنمية امل
والتكنولوجياا واًوتكاامج  العل زيازية  ازتعلا عملية  تنو : أصتاب املدلتة مشامجرة -5

تكاااو  أ  لضاااما   اللليساااية صااااحبة املدااالتةاحلكومياااة وغاااري احلكومياااة  اش اااانابلتفاعاااب ماااا 
ع  ، مباااةمتنيااب وازااا للتكوماا ويشااتمب ذلااك علاا وقاولااة للتنفيااذ  منازاابةالتتلاايمن والتوصاايان 

. ويتواصااب وسيازااة العلاا  والتكنولوجيااا واًوتكااامج ةذان الداالاملختلفااة ذلااك الااوزامجان والوراااًن 
، ومنظماو املشاامجياع ذلاك الشالران  ، مباااش ان غري احلكومياة صااحبة املدالتةاألونكتا  ما 

واش ااان املاتااة ومدااامجف ومنظمااان البتااوث والتعلااي ، ومنظمااان متويااب البتااوث واًوتكااامج، 
زااايما املنظماااان  ، ًواحمللياااة األزازااايةواملنظماااان  ،كومياااةالتنمياااة الدولياااة، واملنظماااان غاااري احل

 .ع النطاع غري اللمسا العاملة
 التفكري املن  ا: تلتكز اًزتعلاضان عل  ُنههج نظمية وشأ  عملية اًوتكامج. -6
للتتادمن واًحتياجاان  تاو يسات يب تهدم  اًزتعلاضاان علا : السياقاالتأزياي  -7

أمل حازا  أبنه اعلاي أصتاب املدلتة ويتس  لبلدا  املشامجرة. احملد  ا لوالكفاءان والسياقان 
 مزام وقيو  السياب احمللا. أ  تهؤخذ ع اًعتبامج عل  تو واف  لضما  األمهية 

املتاحاة الفنياة ة واخلا ان أ ضب األ ل اىلالن ج النال  عل  األ لة: تستند اًزتعلاضان  -8
لضاما  ازاتخدا  النوعياة  ابتبااع ُناج قاوي ومال   ليق األونكتا  وينو . ابًزتعلا ذان الدلة 

 اشيدا للبياسن الكمية والنوعية ذان الدلة ابلسياب النطلي.
. تنسايق أماومج  األونكتاا  يتاوىلِّ عملية مستنلة ينو هاا  لياق هو : اًزتعلا  يةاًزتنمل -9
واش اان احلكوماان  تتخاذهااملواقف اللمسية المي  حتنيق املواءمة مااىل  اًزتعلاضانتسع   ًو

 مجزاااا وعمليااااة  ع مناقشااااان السيازااااانتنيااااي  مسااااتنب و، واإلزاااا ا  األخااااليت صاااااحبة املداااالتة
 السيازان.

تعلداااا  السيازااااان: صهااااممت عمليااااة اًزااااتعلا  ومتاوعت ااااا لتشاااا يا تعلداااا  السيازااااان  -10
العلااا  والتكنولوجياااا واًوتكاااامج وأصاااتاب  تساااخريزيازاااان  واضاااعاواااا  يماااا وتباااا ل اخلااا ان 

تيساري اجالاء مناقشاة وشاأ   املدلتة و ليق األم  املتتدا النطالي. ويسات دف اًزاتعلا  أيضاا  
التنمياة،  ألغالا لدو ، منب الل نة املعنية وتساخري العلا  والتكنولوجياا السيازان عل  الدعيد ا

الااااتعلد   يااااؤ ِّيأ   ينبغااااا وهيئااااان خاااا اء األونكتااااا ، وشنااااة اًزااااتنمامج واملشااااامجيا والتنميااااة. رمااااا
 وليااااة  وعمليااااان تعاااااو انشاااااء عاااالاران اىل تيسااااري  هااااذ  اًزتعلاضاااااناملكتسااااب عاااان سليااااق 

 العل  والتكنولوجيا واًوتكامج. اال تسخري زيازة جديدا ع

 املسائل املنهجية -ألف 

توزيا نطاب ازتعلا  زيازاان العلا  تنشأ عل  مستويت املن  ية والعمليان ت مج عن  -56
التنميااة املسااتدامة وأهااداف التنميااة الاامي تطلح ااا تتاادمن ال لكااا يشاامبوالتكنولوجيااا واًوتكااامج 

ينبغاا أ  يعتماد  خمتلطة رما أزاليبض اىل لاضان املنن  ًزتعاينبغا أ  يستند اسامج و املستدامة. 
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ااد  ، ينبغااا انعاافا ية تنيااي  السيازاا ولتتسااا. علاا  السااواء علاا  مؤعاالان نوعيااة ورميااة أ  حته
 احملد ا. اًزتعلا معايري  مهسبنا  
تشااامجرية، والتفاعااب مااا أصااتاب  اتباااع أزاااليبينبغااا أ  تتضاامن عمليااة اًزااتعلا  و  -57

 اخلا ا الفنياةواذل ج او  للبنااء علا  وزيلز  املشرتي والت ليب.  اًزتتداثيا وتش  ،املدلتة
اعاالاي اخلاا اء واألرااا نيا احملليااا. وهااذا ماان عااأنه أ  يساا   ع وناااء الناادمجا  عاان سليااقاحملليااة 

كاا ينارت  اشادول التاا  أمنلاة علا  املؤعالان الكمياة والنوعياة لو التتليلية ع البلدا  املستفيدا. 
 .ل  ي ا اجتماع اخل اءينظ

 أمثلة للمؤشرات الكمية والنوعية الستعراضات سياسات تسال العلم والتكنولوجيا واالبتكار
أ اء زيازااان تسااخري العلاا  

 والتكنولوجيا واًوتكامج
 البتث والتطويل اال األعمال ع انفاب قطاع املدخمن

 البتث والتطويلاال النطاع العا  ع  انفاب
 واًزاااتنمامج ع أزااا   مجأق املااااال، ومجأق ماااال املخااااسلا، املاااال األو مجأق 

 (أمكن حسب النطاع، ما التكنولوجية أو ا اًن)حسب 
 كنيفة املعل ةالاًزتنمامج األجن  املباعل ع النطاعان 

األنشاطة، والنتااالج ع األجااب 
 الندري

، الشاالران املشااامجرة ع أنشااطة اًوتكااامج )حسااب النطاااع واحل اا  نداايب
 أمكن( ما

 (دخم  يعت و  مه  أحياس  ماالبتث والتطويل ) العاملو  ع
اعتماااااا  التكنولوجياااااا ونشااااالها )الرترياااااز علااااا  التكنولوجياااااان ذان الدااااالة 

 أبهداف التنمية املستدامة(
 املنشومجان العلمية
 ولاءان اًخرتاع

والتاااااأيريان املتتنناااااة النتاااااالج 
 ع األجب الطويب

 راب صاناعة علا  حاداعلا  مساتويت  اإلنتاجياة اأاهان اإلنتاجياة الكلياة و 
 )العمالة والطاقة واملوامج (

 سب النطاع وح   الشلرة(حبمبيعان املنت ان اشديدا ع السوب )
 صا مجان منت ان التكنولوجيا املتوزطة والعالية

كنيفاااة الاملناااا ا اًجتماعياااة )علااا  زااابيب املناااال، التويياااف ع النطاعاااان 
 املعل ة وقطاعان اًقتدا  األخضل؛ نوعية احلياا والل ا (
 انوحتساااين الد يئاااة،الفوالاااد البيئياااة )علااا  زااابيب املناااال، انبعاااا ن غاااازان 

 ا امجا النفامن( ، وحتسينانواحلد من التلوث ،جو ا اهلواء
نديب الشلران المي لدي ا معايري عملياان تهنف اذ )املنظماة الدولياة لتوحياد  اش ان الفاعلة والندمجان نظا  اًوتكامج

 املنايياي(
الشااالاران  اشمعياااان أو لشااابكان )احللراااان أواب املتعلناااةاأل لاااة النوعياااة  اللواوا والشبكان

 ذان الدلة أبهداف التنمية املستدامة(
 العمالة امكانية تننِّب

 (واًقتبازاناملنشومجان العلمية )املنشومجان املشرترة 
 اقتبازان ولاءان اًخرتاع

األوضااااااااااع اإلسامجياااااااااة والبيئاااااااااة  
 التمكينية

املؤعاالان املتعلنااة ابألوعااا  ذان الداالة للبيئااة التمكينيااة، علاا  زاابيب املنااال 
نسااابة الساااكا  احلاصااالا علااا  عااا ا ان تعلاااي   -مساااتويت تعلاااي  ا تماااا 

، ونسبة من حدلوا عل  تعلي  م ا  عال 
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 أمثلة للمؤشرات الكمية والنوعية الستعراضات سياسات تسال العلم والتكنولوجيا واالبتكار
ماااااااااااازيج زيازااااااااااااان العلااااااااااااا  

 والتكنولوجيا واًوتكامج
 وتكامجلسيازان العل  والتكنولوجيا واًوجو  ازرتاتي ية خمددة  األهداف اًزرتاتي ية

 ولوجياالسيازاان العلا  والتكنحماد ا خمدداة  ومسات د انوجو  أهداف 
 واًوتكامج

تكااامج ا واًولسيازااان تساخري العلاا  والتكنولوجياوجاو  ازاارتاتي ية مكلزاة 
 لتنمية املستدامةألغلا  ا

لسيازاااااان تساااااخري العلااااا  حماااااد ا مكلزاااااة  ومسااااات د انوجاااااو  أهاااااداف 
مياااااااة لتنا وأهاااااااداف لتنمياااااااة املساااااااتدامةوالتكنولوجياااااااا واًوتكاااااااامج ألغااااااالا  ا

 املستدامة 
واع خمتلفااة ماان تااداوري زيازااان تسااخري العلاا  والتكنولوجيااا و ومجا وجااو  أناا أ وان هذ  السيازان

 حياا هذ  األنواع )مجز  خليطت ا(
اعلاي اش ان صاحبة املدلتة ع تدمي  هذ  السيازاان )مانم ، وجاو   تدمي  السيازان

 مشامجرة ع املشاومجان العامة ومستويت هذ  املشامجرة(
 األنظمة األ لة املتعلنة إبنفاذ تنفيذ السيازان
وجاااااو  هيئاااااان مكلزاااااة مساااااؤولة عااااان تنسااااايق السيازاااااان )مااااانم ، عاااااد   اتساب السيازان

 اًجتماعان، والوزامجان والوراًن املشامجرة، ومستويت املشامجرة وسبيعت ا(
املساااااعدا التننيااااة املكلزااااة للصااااد السيازااااان  نساااابة ميزانيااااة العمليااااان أو تنيي  السيازان

 وتنييم ا
 ي  وعد هاأنواع  مجازان التني

األ لااااة علاااا  ازااااتخدا   مجازااااان اللصااااد والتنيااااي  ع تداااامي  السيازااااان 
 )منم ، ازتش ا ان(

 معايل التقييم الرئيسية -ابء 
والتكنولوجيااا واًوتكااامج الاامي  زيازااان العلاا ازتعلاضااان ودااومجا مجليسااية ع خدمت ازااته  -58

اخلاصاااة املعاااايري التنليدياااة لتنياااي  أ اء زيازاااان العلااا  والتكنولوجياااا واًوتكاااامج  أجلاهاااا األونكتاااا 
ع حدو   )أي املديت الذي  ورانت أولز املعايري املستخد مة ها: مديت األمهيةلبلدا  املشامجرة. اب

تمب ماديت (، و الذي ذهرل عل  أنه اهلادف املتاوخ  من ااأ  حتنق زيازة معينة التغيري ع احلالة  ُيه
نساااب اىل هاااذ  التغياااريان ونكااان أ  ته  الاااذي يكاااو  ع حااادو   قاااد حاااديتديت أي املااافعالياااة )ال

ماديت ماة واملادخمن املطلوواة( و العمقة واا الناواتج املند  أي ) ومديت الكفاءا(، املذرومجا السيازة
لعلااا  األخااليت املتعلناااة ابسيازاااان الزيازاااة معينااة  ع حاادو  املاااديت الااذي تااادع  أي اًتساااب )

اًزاتدامة ننطامي  حباث تعكااي املعاايري(. ولكاا اإلاالياةلوجيا واًوتكامج وزيازة التنمية والتكنو 
لتنمياااة املساااتدامة ع اإلساااامج وشاااأ  اا مجاج معاااايري حماااد ا  يلاااز ع اًزتعلاضاااان،  ومشاااول اشمياااا

السيازاان علا    ا  املاديت الاذي يسات يب  هذ  املعاايري أ  تسااعد واضاعااشديد. ومن عأ  
اأاهه، حتديد اسامج زيازة العل  والتكنولوجيا واًوتكامج احلا  للمسالب اللليسية منب  ع حدو  

التوزيعيااااة،  أتيرياتااااه ، أومشولااااه لل ميااااا اضاااافاء الشاااالعية عليااااه، أو مواءمتااااه اًزاااارتاتي ية، أو أو
 وعأل اًقرتاحان ع هذا الدد . 4 ويطل  اإلسامجع تعلد  السيازان.  از امه أو
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  4اإلسامج 
 عايل التقييم ال  تركز على أ داف التنمية املستدامةم

هااا مكانااة زيازااة العلاا  والتكنولوجيااا واًوتكااامج  مااديت احملومجيااة ع جاادول األعمااال: مااا 
جاااادول أعمااااال  يتعلااااق ابًزااااتدامة ع النناااااي املتعلااااق ابلسيازااااان وع وأمهيت ااااا النساااابية  يمااااا

 السيازان 
زيازاة العلاا  والتكنولوجياا واًوتكاامج ابًتساااب ماديت األمهياة: هاب تتساا  مجكياة وأهاداف  

ماااا األولاااومن احملاااد ا ع خطاااا التنمياااة الوسنياااة، وهاااب هاااا مملماااة ملواج اااة التتااادمن الااامي 
 يتعلق ابًزتدامة  يواج  ا البلد  يما

حتديااد اًأااا : هااب يتدااف ماازيج زيازااان تسااخري العلاا  والتكنولوجيااا واًوتكااامج أبنااه  
 التنمية املستدامة وأهداف التنمية املستدامة موج ه تو حتنيق 

 صلامة السيازة العامة: هب حتما هذ  السيازة الفئان امل م شة والبيئة  
التاواك : هاب جياالي ع اساامج زيازااة العلا  والتكنولوجيااا واًوتكاامج حشااد ج او  اش ااان  

ابلتنمياة املساتدامة ووادع  الفاعلة اللليسية من أجاب املشاامجرة ع النشاا  اًوتكاامجي الويياق الدالة 
 الشلاران اًوتكامجية 

ياااة اجتماعياااة تناااو  علي اااا اًختياااامجان املتعلناااة ابأاااا    اضااافاء املشااالوعية: هاااب توجاااد ًو
 مسامجان التنمية 

الت ليااب: هااب تسااتتدث هااذ  السيازااة ااااًن ازاارتاتي ية لت ليااب وويااا  اًوتكااامج  
 النظما التتويلا 

العامة ختدِّص زيازة العل  والتكنولوجيا واًوتكاامج ع  التخدِّص: هب تش ِّا السيازة 
تمااب أ  حتنااق  ي ااا هااذ  السيازااة األخااريا أتيااريا  ملتفعااا  وتساا   ع حتنيااق التنميااة  ا اااًن الاامي ُيه

 املستدامة 
التأيريان التوزيعية: اىل أي مديت تؤ ي هذ  السيازة اىل اعا ا توزيا التكاليف واملناا ا  

 ماعية واملناسق وا الفئان اًجت
تنيي  السيازان وتعلدم ا: هب تنو  السيازة العامة عل  أ لة علمياة وهاب تادعم ا ويئاة  
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دع  اخلاا اء املشااامجرو  ع الاادومجا السا زااة ًجتماااع اخلاا اء اىل النظاال ع ريفيااة قيااا  يهااو  -59
 انع تننيتاااه إلساااامج ازتعلاضاااع احلسااابا  ملاااذرلا النضاااام املعلوضاااة ع هاااذ  ا أبخاااذاألونكتاااا  

 تناااااد  الااااادع  ع ااااااال، وشاااااكب أعااااا ، ع وراااااذلك زيازاااااان العلااااا  والتكنولوجياااااا واًوتكاااااامج
زيازااان العلاا  والتكنولوجيااا واًوتكااامج ازاا ا  ضااما  ماان أجااب بلاادا  الناميااة، اىل الالسيازااان 

لنظاال  ي ااا هااا املطلوحااة لام األخااليت النضااو أقااويت ع حتنيااق أهااداف التنميااة املسااتدامة.  ازاا اما  
املدالتة،  ج او  اش اان صااحبةتلك املتعلنة ابلتنفيذ، واألزئلة البتنية اللليسية، وسلالق تعبئاة 

 ضيق احليِّز.تناوهلا وسبب  جيل ورذلك النضام األخليت المي مل
    


