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 للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميةا
 العشرونالدورة 
 2017أيار/مايو  12-8جنيف، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت3البند 

   نهج االبتكار الجديدة لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  
  تقرير األمين العام  

 تنفيذي موجز  
اتباع هنج جديدة للتنميةة  2030يتطلب حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام  

حتقيق زيادة كبرية يف التمويل واملوارد. ويتناول هةذا التقييةي مسة لة د ةاد  على واالبتكار، عالوة
هنج جديدة لالبتكار، مبا يف ذلك: الُنهج ذات املهام احملددة؛ والةنهج الاةاملة املياعيةة مل ةا  

والةنهج املفتوةةة  ؛االجتماعيةةالفقياء؛ والةنهج املتذةذة علةى مسةتوق القاعةدة الاةوبية؛ والةنهج 
والتواونية ذات القدرة اليقميةة. ويؤكةد التقييةي رةيورة ديةالء مزيةد مةن االهتمةام لةدور ا تموةات 
احملليةةة علةةى مسةةتوق القاعةةدة الاةةوبية والطوايفةةف املهماةةة يف عمليةةة االبتكةةار. ويؤكةةد التقييةةي 

لضوء على الدور احليوي أمهية توزيز الايوط اإلطارية للولم، والتكنولوجيا واالبتكار، ويسلط ا
لقةةةةدرات االبتكةةةةار الفوالةةةةة، وياةةةةري دا أمهيةةةةة توةةةةاويف أنةةةة ا  امل ةةةةل ة املتوةةةةددين يف بنةةةةاء 
القةةةدرات. وأ،ةةةريا، يؤكةةةد التقييةةةي أمهيةةةة د ةةةيال ا تمةةةمل املةةةاع مةةةن أجةةةل توب ةةةة املةةةوارد وتوزيزهةةةا 

 ألغياض االبتكار والتنمية.
 

 

 E/CN.16/2017/2 األمم املت دة 

 Distr.: General لمجلس االقتصادي واالجتماعيا 

27 February 2017 

Arabic 

Original: English 



E/CN.16/2017/2 

GE.17-03237 2 

 مقدمة  
والتكنولوجيةةةةا ألغةةةةياض التنميةةةةة، يف دورشةةةةا التا ةةةةوة عاةةةةية، قةةةةيرت تنةةةةة تسةةةةذري الولةةةةم  -1

هنةةةةةةج االبتكةةةةةةار "، يف جنيةةةةةةف،  ويسةةةةةيا، ا،تيةةةةةةار مورةةةةةوع 2016عقةةةةةةدت يف أيار/مةةةةةايو  الةةةةةي
رةةمن موارةةيوها ذات األولويةةة ملةةا بةة  الةةدورت   "لةةدعم تنفيةةذ أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة اتديةةدة
  .2017-2016يف الفرتة 

كةانويف   25دا  23اجتمةاع رييةق ملةا بة  الةدورات، يف الفةرتة مةن  وعقدت أمانةة اللننةة -2
، يف جنيةف، برةيض املسةامهة يف حتسة  رهةم هةذا املورةوع ومسةاعدة اللننةة 2017الثاين/ينايي 

يف مداوالشا يف دورشا الواةيين. ويسةتند هةذا التقييةي دا ورقةة املناقاةة الةي أعةدشا أمانةة اللننةة، 
ع ذلك الفييق، ودرا ات ةاالت قطيية  اهم هبا بوض أعضةاء اللننةة، ودا ا تنتاجات اجتما 

 .(1)ومؤلفات ذات نلة وم ادر أ،يق
وقد أِعّد هةذا التقييةي ا ةتنابة للطّلةب الةذي قدمة  ا لةا االقت ةادي واالجتمةاع  دا  -3

ايف اتنةة مةن أجةل توعيةة وارةو  السيا ةات بومليةة االبتكةار، وحتديةد الفةيي الةي تسةتطيمل البلةةد
النامية من ،الهلا اال تفادة مةن املبتكةيات، مةمل الرتكيةز بوجة  ،ةاي علةى االحلاهةات احلديثةة يف 
االبتكار، الي قد تتيح دمكانيات جديدة للبلدايف النامية. ويويض الفيع أوال األ با  الي تايح 

ألهةداف(. ريورة د اد هنج ابتكارية جديدة للمسةاعدة علةى حتقيةق أهةداف التنميةة املسةتدامة )ا
ويسلط الفيع ثانيا الضوء علةى الةنهج اسمسةة احلديثةة التاليةة: الةُنهج ذات املهةام احملةددة؛ والةُنهج 
الاةةةةةاملة املياعيةةةةةة مل ةةةةةا  الفقةةةةةياء؛ والةةةةةُنهج املتذةةةةةذة علةةةةةى مسةةةةةتوق القاعةةةةةدة الاةةةةةوبية؛ والةةةةةُنهج 

الفةةةةةيع ثالثةةةةةا اعتبةةةةةارات ت القةةةةةدرة اليقميةةةةةة. ويقةةةةةرتح ذا والتواونيةةةةةة املفتوةةةةةةة والةةةةةُنهج ؛االجتماعيةةةةةة
 يا اتية حمددة لل كومات وأن ا  امل ل ة اآل،يين، برية توزيةز القةدرات مةن أجةل تسةذري 
            الةةةةةةةةُنهج االبتكاريةةةةةةةةة احلديثةةةةةةةةة للتنميةةةةةةةةة املسةةةةةةةةتدامة. و تةةةةةةةةتم الفةةةةةةةةيع رابوةةةةةةةةا هةةةةةةةةذا التقييةةةةةةةةي مبةةةةةةةةوجز

 للنتايفج واملقرتةات.

 ة حديثةاألسباب التي تشرح ضرورة إيجاد نُهج ابتكاري -أوالا  
 االبتكار بوصفه مسألة شاملة لألهداف العالمية عبر قطاعات متعددة -ألف 

بينةةامج عمةةل عةةامل  متمسةةمل وطمةةوح للتنميةةة  2030تطةةيح ،طةةة التنميةةة املسةةتدامة لوةةام  -4
املسةةتدامة. وال ياةةكل االبتكةةار، يف مفهومةة  الةةذي يوةة  د ةةاد أ ةةكال جديةةدة مةةن املمار ةةات 

وكةةذلك د ةةاد منتنةةات وعمليةةات تكنولوجيةةة ةديثةةة أو حمسةةنة،  ةةيد بةةؤرة االجتماعيةة والتنيةةيم، 
)دقامةة بةحت حتتيةة قةادرة علةى ال ةمود، وحتفيةز الت ةنيمل املسةتدام  9تيكيز وار ة يف دطةار اهلةدف 

الاامل للنميةمل، وتاةنيمل االبتكةار(، بةل وياةكل أيضةا عامةل سكة  ريفيسة  ملويةم األهةداف، 
دةةدا   2030  الطبيوةة الطموةةة سطةة التنميةة املسةتدامة لوةام ديف مل يكن هلا مجيوا. وتسةتدع

تريةةةريات أ ا ةةةةية يف طيايفةةةةق دي ةةةال الطاقةةةةة واألغذيةةةةة وامليةةةةاو والسةةةكن واليعايةةةةة والتنقةةةةل والسةةةةلمل 
 واسدمات األ،يق، وتوزيوها وا تهالكها.

__________ 

ميكةةن االطّةةالع علةةى ورقةةة املناقاةةة ومجيةةمل البيانةةات واملسةةامهات الةةي قةةّدمت دا اجتمةةاع رييةةق مةةا بةة  الةةدورات  (1)
 .http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1235املذكور يف هذا التقييي، عرب اليابط: 

http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1235
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 ، يف وكانت النيةية الاةايفوة لالبتكةار ةةا أوا،ةي يانينيةات القةييف املارة ، هة  أنة  يوة -5
املقةام األول، تسةةويق االكتاةارات الولميةةة مةةن ِقباةل الاةةيكات الكبةةرية ذات القةدرة علةةى ا ةةترالل 

. بيةةةد أيف هةةةذا الت ةةةور اسطةةة  لالبتكةةةار )ابتةةةداء مةةةن الولةةةم ومةةةيورا بالب ةةة  (2)املوةةةارف اتديةةةدة
ريةة. وقةد والتطويي وةا التسةويق التنةاري( قةد أرسةح ا ةال لةنهج أكثةي تطةورا مةن الةنيم االبتكا

اتسمل أرق السيا ات الوامة املتولقة بدعم االبتكار ،الل السةنوات الثالثة  املارةية، لينتقةل مةن 
هنةج الرتكيةز علةةى دعةم الةةربامج الب ثيةة واإلرايفيةةة امليكزيةة ومةةنح احلةوارز للاةةيكات الكبةرية )يف هي ةةة 

ا هنج يانمل أيضا على دعم ماع للب   والتطويي وورمل قواعد قوية للملكية الفكيية، مثال( د
تكةةةوين رأمل املةةةال الباةةةيي وتطةةةويي القةةةدرات علةةةى نطةةةاك طايففةةةة وا ةةةوة مةةةن الاةةةيكات، ويُةياّسةةةي 
              التفاعةةةةةةل والةةةةةةيوابط بةةةةةة  الاةةةةةةيكات ومؤ سةةةةةةات الولةةةةةةم والتكنولوجيةةةةةةا واملسةةةةةةتذدم  واألطةةةةةةياف

 الفاعلة األ،يق.

في سييا  أهيداف  التحديات والقيود التي واجهتها االتجاهات الحديثة لالبتكار -باء 
 التنمية المستدامة

مواتة طايففةة مةن قيةود املةوارد. ويتضةح مةن  2030يتطلب حتقيق األهداف حبلول عام  -6
حبةةو  مةةؤسي األمةةم املت ةةدة للتنةةارة والتنميةةة )األونكتةةاد(، أيف املسةة لة تتطلةةب تريةةريا يف مسةةارات 

أجةل  ةد الفنةوة يف التمويةل، الةي  اال تثمار يف القطاع  الوام واساي يف البلدايف الناميةة، مةن
تييليةةويف دوالر  ةةنويا. وال مندوةةةة مةةن تةةد،ل القطةةاع الوةةام، لكنةة  ال يسةةتطيمل  2.5تقةةدر بن ةةو 

مبفةةةةيدو تلبيةةةةة الطلةةةةب علةةةةى نطةةةةاك مجيةةةةمل القطاعةةةةات ذات ال ةةةةلة باألهةةةةداف. ولةةةةذلك تكتسةةةة  
ارة الي ةيدة يف مسامهات القطاع اساي أمهية ق وق يف  ةبيل حتقيةق األهةداف، مةن ،ةالل اإلد

 .(3) ال املمار ات التنارية، واال تثمار يف  ال التنمية املستدامة
ويف الوقةةةت نفسةةة ، يسةةةتدع  تسةةةذري اإلمكانةةةات اإل ابيةةةة لالبتكةةةار مةةةن أجةةةل مواتةةةة  -7

األهةداف، االعةةرتاف بةة يف بوةةض أ ةةكال االبتكةةار املوانةةي تسةةهم أيضةةا يف تةةدهور البي ةةة وتوطيةةل 
نوةةدام املسةةاواة. ويتضةةح مةةن الت مةةل عةةرب منيةةور عةةامل  للتنميةةة، أيف املاةةكلة  ةةبل الوةةيف وتفةةاقم ا

ةةّلط عليهةةا الضةةوء عةةادة ريمةةا يت ةةل بومليةةات االبتكةةار املوانةةية، هةة  أيف كثةةريا  األ ا ةةية الةةي ُيسا
قةةةدرات االبتكةةةار الضةةةيورية علةةةى نةةةويدي  مةةةن البلةةةدايف الناميةةةة  لةةةت تكةةةارح مةةةن أجةةةل تطةةةويي

طاك نيامها اإلنتاج  ب كمل ، وإل اد أ كال ماليفمة من الطلب الايكات وال ناعات وعلى ن
 حبي  تتيح هلا دمكانية الل اك بيكب البلدايف األكثي تقدما يف طليوة مسرية التكنولوجيا.

وتوجةةةةد ماةةةةكلتايف درةةةةاريتايف يف  ةةةةياك األهةةةةداف. أوال،  ةةةةهدت بلةةةةدايف كثةةةةرية ،ةةةةالل  -8
ة كبرية يف الفقةي املةدقمل وانوةدام املسةاواة. ويةيق بوةض الوقدين املاري ، روا اقت اديا مقرتنا بزياد

البةةةةاةث  أيف هةةةةذو اليةةةةاهية، املتمثلةةةةة يف عةةةةدم تواُكةةةةب النمةةةةو االقت ةةةةادي والتنميةةةةة االجتماعيةةةةة 
واالقت ةةادية، ميتبطةةة جزيفيةةا بةة نواع الترةةري التكنولةةوج  الةةي تتميةةز هبةةا عمليةةات االبتكةةار املوانةةية 

__________ 

(2) J Schot and E Steinmueller, 2016, Framing innovation policy for transformative change: 

Innovation policy 3.0, Science Policy Research Unit Working Paper, University of Sussex . 
             ، E.14.II.D.1)مناةةةةةورات األمةةةةةم املت ةةةةةدة، رقةةةةةم املبيةةةةةمل  2014د، تقييةةةةةي اال ةةةةةتثمار الوةةةةةامل ، لسةةةةةنة األونكتةةةةةا (3)

 جنيف ونيويورل(.
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ية، وسيزهةا بكثارةة رسومل األمةوال وحباريةات منتناشةا وةنمهةا )أي اعتمادها علةى الومالةة املةاه
 . (4)وكثارتها واعتمادها على  بكات من البحت الت تية عالية اتودة(

، أحلقةةت بوةةض عمليةةات االبتكةةار يف الوقةةود املارةةية رةةيرا بليرةةا بةةبوض اسةةدمات ثانيةةا   -9
دايف وا تموات احمللية األ ةد رقةيا. ومةن ت ثري غري متنا ب على البلاحليوية، وكايف ملضارها البي ية 

املسةةةلمم بةةة  علةةةى نطةةةاك وا ةةةمل أيف هةةةذو املاةةةكلة لةةةن حتةةةل علةةةى األرجةةةح، دال عةةةن طييةةةق التطةةةويي 
التةةدر   لتقنيةةات أكثةةي رواليةةة. و ةةيتطلب ذلةةك علةةى األرجةةح مزيةةدا مةةن الترةةريات األ ا ةةية يف 

ألغذيةةة والزراعةةة، مةةن أجةةل تفةةادي نيةةم اإلنتةةاال واال ةةتهالل، يف  ةةاالت مثةةل الطاقةةة والنقةةل وا
 ةدو  ترريات كارثية يف البي ة والتنوع البيولوج  واملناخ.

وال تاةةري هةةذو املاةةاكل األ ا ةةية الةةثال  دا رةةيورة موانةةلة تطةةويي قةةدرات االبتكةةار  -10
الةةةي طةةةال انتيارهةةةا يف البلةةةدايف الناميةةةة ر سةةةب، بةةةل ودا دعةةةادة در ةةةاد ودعةةةادة توجيةةة  مسةةةارات 

أيضا، بطيايفق تتيح دمكانيةة تطةويي أرةاط تنميةة اجتماعيةة واقت ةادية أكثةي سةوال وتتسةم  االبتكار
 بالودالة االجتماعية وعدم اإلريار بالبي ة. 

و ب النيي يف أنواع هُنج االبتكار الةي ميكةن أيف تسةاعد البلةدايف علةى حتقيةق األهةداف  -11
يف رةةوء هةةذو القيةةود والت ةةديات. و ةةهدت السةةنوات األ،ةةرية قةةدرا كبةةريا مةةن االهتمةةام الولمةة  
والسيا ةةاب بةةالُنهج اتديةةدة، وبةةُنهج أقةةدم لكنهةةا أغِفلةةت نسةةبيا ةةةا وقةةت قييةةب، حلةةاو در ةةاد 

ييمةة  والتفكةةري ريةة  وحتفيةةزو. وتاةةتمل مثةةل هةةذو الةةُنهج علةةى  ةةاةات ابتكةةار قّيمةةة االبتكةةار وتن
جدا، تبذال ريهةا حمةاوالت للتوريةق يف ويف واةةد بة  طموةةات أكثةي سةوال وأ،ةيق أكثةي توارةوا 
من أ كال التنمية االجتماعية واالقت ةادية. وهة  تتةيح بةذلك، يف كثةري مةن األةيةايف، ل طةياف 

املااركة يف هنج جديدة، رينة التمتمل بدرجة مةن احلييةة يف االبتكةار ال تتةاح  الفاعلة واملؤ سات
لاةةةاغل  الو ةةةايفف املقيّةةةدين با ةةةتثمارات  ةةةابقة ورةةةاذال حلاريةةةة وغريهةةةا مةةةن االلتزامةةةات التناريةةةة 

 واملؤ سية، الي تيبطهم دا مسارات ابتكار قايفمة وغري قابلة لال تدامة.
الطمةوح الفينةة ليعايةة أ ةكال جديةدة مةن االبتكةارات ويتيح جدول أعمال األهةداف  -12

املتولقةة بالتنميةةة املسةةتدامة وتوزيةةز  هورهةا ودجةةياء حلةةار  عليهةةا. وهنةال  ةةال وا ةةمل ملةةزال ودعةةادة 
مسةةةارات "مةةزال عنانةةةي الةةةنهج اتديةةدة مةةةمل الةةةنهج الةةةي نةةارت مطيوقةةةة أكثةةةي منهةةا، بريةةةة د ةةةاد 

 كثري من هذو الومليات من ،ةالل توزيةز ، ايف ةها وحلوز موانلة تيسري .(5)"خمتلطة لال تدامة
 اليقمية، مما يتيح رينا جديدة وهامة لالبتكار.

 نهج جديدة لالبتكار -ثانياا  
بوةةض الةةنهج الةةي يويرةةها هةةذا التقييةةي ةديثةةة، وبوضةةها اآل،ةةي أقةةدم عهةةدا لكنةة  أغفةةل  -13
ود الةي تكتنةف ت ةنيفهما يف ةةا وقةت قييةب. ودذ يسةلم التقييةي بتكامةل النةوع ، وبةالقي نسبيا  

__________ 

(4)   J Chataway, R Hanlin and R Kaplinsky, 2014, Inclusive innovation: An architecture 

for policy development, Innovation and Development, 4(1):33–54.  

(5)   A Ely, A Smith, A Stirling, M Leach and I Scoones, 2013, Innovation politics post-

Rio [plus] 20: Hybrid pathways to sustainability? Environment and Planning C: Politics and 

Space,31(6):1063–1081.  
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هنج ابتكارية حمةددة والتوقيةدات النامجةة عةن غمةوض ا ةتذدام امل ةطل ات، رهةو ينةاقف الةُنهج 
 االبتكارية الي يتناوهلا على أ امل أهنا مواريمل عييضة وال  زيفها كذبا دا راذال متمايزة.

 توجيه أنشطة االبتكار: االبتكار ذو المهمة المحددة -ألف 
يُوّد هنج توجي  أناطة االبتكار لت قيق أهداف تكنولوجية واجتماعية حمددة جديدا  ال -14

بةة ي ةةةال مةةن األةةةوال. وتسةةوى بةةيامج االبتكةةار ذي املهةةام احملةةددة عةةادة دا د ةةاد ةلةةول توتةةرب 
. وتومةةل هةةذو الةةربامج عةةرب  ةةبكات وطنيةةة أو دوليةةة، كمةةا  األ ةةواك أيف املوةةيوض منهةةا غةةري كةةافذ

ل هياكل ةةارزة. ويوتةربا ماةيوع ماهنةاتن وماةيوع أبولةو مثةال  لطايففةة وا ةوة مةن تومل من ،ال
بةةيامج مةةا بوةةد احلةةي  الوامليةةة الثانيةةة الب ثيةةة ذات املهةةام احملةةددة واملمولةةة مةةن اسزينةةة الوامةةة، يف 

 . (6) االت الدراع والزراعة والطاقة وال  ة، على وج  اس وي
بتكار ذي املهام احملةددة أرضةليت  يف يانينيةات وتسةوينيات وقد رقاد األ امل املنطق  لال -15

القييف املار ، على حنو يوكا الاواغل با يف الونز عن انتقةاء طةيف رةايفز، والةيأي القايفةل بة يف 
. داّل أيف االهتمام الذي ةية  بة  هةذا (7)احلكومات ينبر  تت دق رقط يف ةالة د،فاك السوك

اك اال ةتثمارات رية ، يوكةا  ةي ا مةن الضةوف يف املبةاد  النهج يف اآلونةة األ،ةرية، واتسةاع نطة
التقليديةةة املوجهةةة حنةةو السةةوك، و ةةي ا مةةن الرتكيةةز علةةى مةةا يوةةيف بالت ةةديات ا تمويةةة الكةةربق 
)مثةةل ترةةري املنةةاخ والاةةيذو،ة وانوةةدام املسةةاواة واألمةةياض املزمنةةة واملوديةةة( وتتطلةةب بوةةض هةةذو 

ا، وتتنةةاوز السةةةو  يف طلةةةب أركةةةار القطةةةاع اسةةةاي الت ةةديات حتويةةةل نيةةةم تكنولوجيةةةة ب كملهةةة
االبتكاريةةةة ذات املن ةةةى القطةةةاع  كو ةةةيلة ملواتةةةة املاةةةاكل االجتماعيةةةة. وباإلرةةةارة دا ذلةةةك، 
تسوى املبادرات اتديدة ذات املهام احملددة عادة دا اجتذا   موعة مبتكيين أكثةي تنوعةا، مةن 

، ومةن ،ةارال احلةدود الوطنيةة الةي توجةد ريهةا بةيامج القطاع  الوام واساي وقطاع ا تمةمل املةدين
 التمويل، وتقِدم ةوارز يف  بيل ذلك، عورا عن االعتماد على الباةث  وةدهم.

 تامل أ كال االبتكار ذي املهام احملددة ما يل : -16
بةةيامج ممولةةةة مةةةن الدولةةة، مثةةةل مبةةةادرة الت ةةديات الكةةةربق للتنميةةةة يف الواليةةةات  )أ( 

(، والت ةديات الكةربق يف كنةدا، وجةايفزة 1األمييكية لوكالةة التنميةة الدوليةة )انيةي اإلطةار املت دة 
،ةةةط الطةةةول يف اململكةةةة املت ةةةدة لربيطانيةةةا الويمةةةى ووييلنةةةدا الاةةةمالية، مةةةن أجةةةل املكارةةة ة علةةةى 

روةةةةةةةةال مةةةةةةةةن ةيةةةةةةةة  التكلفةةةةةةةةة ودقيةةةةةةةةق و ةةةةةةةةهل اال ةةةةةةةةتومال لوةةةةةةةةدوق بكترييةةةةةةةةة  تطةةةةةةةويي ا،تبةةةةةةةةار
(http://longitudeprize.org/) وجةةةةةةايفزة الوكالةةةةةةة الوطنيةةةةةةة التايلنديةةةةةةة لتنميةةةةةةة الولةةةةةةم والتكنولوجيةةةةةةا ،

 .(8)للمبتكيات الاوبية يف  ال الزراعة، ومبادرة حتديات تايلند الكربق امليتقبة
مبادرات تقودها منيمات ،ريية، مثل بينامج الت ةديات الكةربق ملؤ سةة بيةل  ) ( 

 وميليندا غيتا.

__________ 

(6)   D Foray, DC Mowery and RR Nelson, 2012, Public [research and development] and 

social challenges: What lessons from mission [research and development programmes]? Research 

Policy, 41(10):1697–1702.  

(7)  M Mazzucato, 2013, The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths 

(Anthem Press, London).  

 مسامهات من ةكومات كندا وتايلند. (8)
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ةكومية ذات مهام حمددة بتمويل م ييف، ينتج عنها طلةب بيامج ا تثمارات  )ال( 
 على التكنولوجيات اتديدة، يف بلدايف مثل أملانيا، والربازيل، وال  .

مبادرات مارتكة ب  القطاع  الوام واساي، مثل الت الف الوامل  لّلقاةات  )د( 
 والت   .

 ادية : دراسة حالة إفر االبتكار ذو المهمة المحدد -1اإلطار  
، ا ةتنابت وكالةة التنميةة 2014عند تفاة  وبةاء رةريومل ديبةوال يف غةي  أرييقيةا يف عةام  

مكار ةةة رةةريومل ديبةةوال: "الدوليةةة التابوةةة للواليةةات املت ةةدة األمييكيةةة لل الةةة عةةرب دطةةالك مبةةادرة 
وةامل، ، من أجل التوانل ممل الايكاء التقليدي  وغري التقليدي  على نطةاك ال"حتدذ رذم للتنمية

هبدف حتديد أركار لت س  الوالال ومكار ة الودوق. ويف غضةويف  ةهيين، قةدم مبتكةيويف مةن 
ركةةية، ين ةةب اهتمامهةةا علةةى مسةةاعدة الوةةامل  يف طليوةةة  1 500مجيةةمل أحنةةاء الوةةامل أكثةةي مةةن 

مقةةدم  ،ةةةدمات اليعايةةةة ال ةة ية علةةةى حتسةةة  توقيةةت تةةةورري اليعايةةةة واةتةةواء الفةةةريومل. وجةةةيق 
كةةةةارا مةةةةن ة ةةةةيلة اال ةةةةتنابة للمبةةةةادرة، بنةةةةاء علةةةةى دمكانيةةةةة مسةةةةاعدشا يف توزيةةةةز ابت 14حتديةةةةد 

الت ةدي للموجةة الياهنةةة مةن تفاة  املةةيض واملوجةات املسةةتقبلية، وكةايف بوضةها قةةد ونةل بالفوةةل 
 دا املستذدم  يف امليدايف.

 United States Agency for International Development Press Office, 2014, United States امل در:

announces results of grand challenge to fight Ebola, available at http://www.usaid.gov/ 

news-information/press-releases/dec-12-2014-united-states-announces-results-grand-challenge- 

fight-ebola (accessed on 30 January 2017).  

وتةةةيد ريمةةةا يلةةة  أمثلةةةة للمبةةةادرات الةةةي تاةةةنمل االبتكةةةار يف قطاعةةةات حمةةةددة ذات نةةةلة  -17
 :(9)بت قيق أهداف التنمية املستدامة

مبةةادرات اتةةذت يف  ويسةةيا هبةةدف ا تكاةةاف دمكانيةةة حتويةةل النفايةةات دا  )أ( 
                 ومياعةةةةةةاة االعتبةةةةةةارات مةةةةةةوارد وتوزيةةةةةةز دنتةةةةةةاال السةةةةةةلمل، ب ةةةةةةورة تتسةةةةةةم بكفةةةةةةاءة ا ةةةةةةترالل املةةةةةةوارد

 االجتماعية والبي ية.
بةةيامج ومياكةةز يف مجهوريةةة ديةةيايف اإل ةةالمية شةةدف دا د ةةاد ةلةةول للت ةةديات  ) ( 

يف  االت من قبيل الطاقة واملياو والقضايا احلضةيية، مثةل مياكةز االبتكةار احلضةيية وتةورري الطاقةة 
 عن طييق التطبيقات احملمولة يف طهيايف.

           يف بلراريةةةةةةةا تيمةةةةةةة  دا توزيةةةةةةةز طايةةةةةةةة البي ةةةةةةةة ودنتةةةةةةةاال الطاقةةةةةةةة وكفالةةةةةةةةة تةةةةةةةدابري  )ال( 
 كفاءة ا تذدامها.

وعلةةى حنةةو مةةا يتضةةح مةةن هةةذو األمثلةةة، تسةةتطيمل مبةةادرات االبتكةةار ذات املهةةام احملةةددة  -18
             اإل ةةةهام يف حتقيةةةق كثةةةري مةةةن األهةةةداف. وعلةةةى الةةةيغم مةةةن اإلمكانةةةات املتاةةةةة لةةةدعم االبتكةةةار،

ات كثةةةرية ل ةةةناع السيا ةةةات ةينمةةةا تورةةةمل لةةة  مهمةةةة حمةةةددة، وتاةةةمل تلةةةك داّل أنةةة  يثةةةري حتةةةدي
الت ةةةديات  ةةةاالت ا،تيةةةار األولويةةةات، وحتديةةةةد املهةةةام املنا ةةةبة وتوييفهةةةا، وا ةةةت دا  هياكةةةةل 
لل وارز، ود اد ةلول للمسايفل اإلدارية، وكفالة تواويف أعداد كبرية وخمتلفة من األطةياف الفاعلةة 

__________ 

 مسامهات من ةكومات بلراريا، ومجهورية دييايف اإل المية، و ويسيا. (9)
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طويةةةل، والت ةةةدي ملاةةةاكل املةةةوارد، وتو ةةةيمل نطةةةاك الةةةربامج دا ،ةةةارال واملسةةةتذدم  يف األجةةةل ال
احلةةدود الوطنيةةة، عةةالوة علةةى رةةيورة اال توارةةة عةةن املمار ةةات التكنولوجيةةة الياهنةةة مبمار ةةات 

. ويو  هذا، رمن أ ةياء أ،ةيق، أيف االبتكةار ةينمةا تورةمل لة  مهمةة حمةددة،  تةاال (10)جديدة
يففة من األطياف الفاعلةة يف القطاعيةة الوةام واسةاي موةا، كة  دا التزام يف األجل الطويل من طا

 يت دق للت ديات الكربق.

 توسيع نطا  المستفيدين: االبتكار الشامل الذي يراعي مصالح الفقراء -باء 
شةةدف هُنةةج االبتكةةار املونيةةة بزيةةادة عةةدد املسةةتفيدين، الةةي ياةةار دليهةةا أيضةةا با ةةم هُنةةج  -19

م ةةا  الفقةةياء أو االبتكةةار الاةةامل، دا دد،ةةال الفقةةياء ود ةةياكهم ب ةةورة االبتكةار الةةذي يياعةة  
ناةةةطة يف نةةةلب الومليةةةات اإلرايفيةةةة ذات ال ةةةلة بالتكنولوجيةةةا،  ةةةواء بونةةةفهم مسةةةتهلك  يف 
أ ةةواك جديةةدة للمنتنةةات واسةةدمات، أو، مبزيةةد مةةن الطمةةوح، بونةةفهم ماةةارك  ب نفسةةهم يف 

على كيفية تو ةيمل عةدد املسةتفيدين مةن االبتكةار، بنةاء علةى  عمليات االبتكار. وييكز هذا النهج
. ودذا تةواريت مفةاهيم جديةدة، م ة وبة با فةةاض (11)أركةار ابتكاريةة علةى مسةتوق قاعةدة اهلةيم

تكلفةةة اليةةد الواملةةة واملةةواد إلنتةةاال السةةلمل بكميةةات كبةةرية، ي ةةبح هةةذا الةةنهج قةةادرا علةةى ،دمةةة 
أيضةةا  هُنةةج االبتكةةار التقليديةةة. وياةةمل هةةذا الةةنهجاأل ةةواك الةةي كانةةت ُمسةةقاطة مةةن ةسةةابات 

 ابتكارات الف ات املهماة، الي ت ب يف  ل موارد حمدودة.
ودذا كةةايف االبتكةةار موجهةةا دا الف ةةات املهماةةة، ين ةةب الرتكيةةز علةةى ابتكةةار منتنةةات  -20

ويق منذفضةةة التكلفةةة وقةةادرة علةةى غةةزو أ ةةواك غةةري مطيوقةةة، يف  ةةل ا ةةرتاتينيات جديةةدة للتسةة
والتوزيةةةةمل. ودذا كةةةةايف االبتكةةةةار مةةةةن دنتةةةةاال ر ةةةةات مهماةةةةة، ررنةةةة  يةةةةيتبط يف أةيةةةةايف كثةةةةرية ب ركةةةةار 
مبتكيات زهيدة التكلفةة، ممةا يوة  الرتكيةز علةى أ ةكال االبتكةار غةري اليايةة يف  ةياقات النةدرة. 

ويف موهةا، ومجيمل أ ةكال االبتكةار، الةي مةن دنتةاال الف ةات املهماةة واملوجهةة دليهةا واملنتنةة بالتوةا
 لةةديها القةةدرة علةةى مواتةةة كثةةري مةةن أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة. ولةةدق األنةةواع املةةذكورة منهةةا ونفةةا  
بوجةة  ،ةةاي، القةةدرة علةةى اال ةةتفادة مةةن املةةوارد والقةةدرات املتاةةةة دا،ةةل الاةةيكات، مةةن أجةةل 
 تطويي ةلول بسيطة وواقوية دا ةد بويد، ومةن   دتاةةة ،ةدمات ومنتنةات لةن تكةويف ر،ي ةة

 أمثلة على أ كال االبتكار الاامل الذي يياع  م ا  الفقياء. 2لوالها. ويناقف اإلطار 

 االبتكار الشامل الذي يراعي مصالح الفقراء: دراسات حالة إفرادية -2اإلطار  
طومرت هي ة األمم املت دة للمساواة ب  اتنس  وسك  املةيأة مبةادرة الاةياء مةن النسةاء،  

يضةةةم  لسةةةلة  ةةةيكات تواونيةةةة لهمةةةداد، وزودتةةة  بالقةةةدرة علةةةى االت ةةةال بةةةاهلواتف  يف هي ةةةة منةةةرب
النقالة، من أجل ربط النسةاء مب ةادر املولومةات والتمويةل وباأل ةواك. ويةيبط ذلةك املنةرب اليجةال 
والنساء من أن ا  احليازات ال ررية بسال ل اإلمدادات الزراعية و ال ل القيمة، ويةوري هلةم 

باةة يف الطقةةا وأ ةةوار السةةوك والفةةيي السةةاحنة، با ةةتذدام الي ةةايفل الن ةةية.  مولومةةات ةيويةةة
ويستطيمل املزارعويف حتديد مسةاةة أرارةيهم املزروعةة وتوقوةات دنتاجيتهةا باةكل دقيةق مةن ،ةالل 

 ذلك املنرب.
__________ 

(10) D Foray et al., 2012 . 

(11) CK Prahalad, 2004, The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through 

Profits (Wharton School Publishing, Upper Saddle River, New Jersey, United States) . 
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وتتواويف ةكومة أملانيةا و ةيكة بةو  يف الومةل علةى ماةيوع إل ةاد ةةل ألمةياض الويةويف،  
 اهلند، من أجل تاذي  أمةياض الويةويف والكاةف عنهةا. ويسةتطيمل رةيادق جيق تطوييو حمليا يف

، أطباء الويويف وموردو اللوازم الطبية احل ول على ذلك النيام املكويف مةن موةدات وبي يةات موةا  
ب  وار أقل من أ وار اتهات املنارسة. ومن   يف تورري هذو املنتنات أيف يؤثي علةى عةدد كبةري 

يف املايفةة مةةن ةةاالت رقةةدايف الب ةي يف اهلنةةد  80نة  ميكةةن اتقةاء نسةةبة مةن األرواح، ةية  يقةةدر أ
 دذا اكتافت مبكيا.

وكانةةةت  ةةةيكة جنةةةيال دلكرتيةةةك قةةةد ةةةةازت لنفسةةةها مكانةةةة ميموقةةةة يف  ةةةال تكنولوجيةةةا  
الت ويي باملوجات روك ال وتية يف بلةدايف الوةامل املتقةدم، حبلةول تسةوينيات القةييف املارة ، لكنهةا 

، طةورت الاةيكة نسةذة مةن تلةك التكنولوجيةا 2002البلةدايف الناميةة. ويف عةام توثيت يف أ واك 
 15بتكلفة أقل وميكن ربطها باحلا و  احِلنيي،   ا ت دثت نسةذة أ،ةيق يقةل  ةويها عةن 

            ، رةةةةةازدادت املبيوةةةةات باةةةةةكل هايفةةةةل وبلرةةةةةت ة ةةةةتها يف السةةةةةوك 2007ألةةةةف دوالر، يف عةةةةام 
 ات املت دة.مليويف دوالر من دوالرات الوالي 280قيابة 

( زهيدة التكلفة، الي ت نامل Mitti Coolومن أمثلة االبتكار املقت د ثالجات ميي كول ) 
مةةن مةةةواد مسةةتدامة وتومةةةل بةةال كهيبةةةاء، واملةةةزودة بةةرباد مةةةايف  م ةةنوع مةةةن الفذةةار ويومةةةل بتقنيةةةة 

مةةةةن دوالرات  دوالرا   50و 30بةةةة   التبذةةةةري. وهةةةة  ثالجةةةةات  ةةةةهلة ال ةةةةنمل، وتةةةةرتاوح تكلفتهةةةةا
الواليات املت دة، وتستطيمل ةفة  األغذيةة يف ةالةة طازجةة لفةرتة تةرتاوح بة  يةوم  وثالثةة أيةام. 

 وقد ة لت  يكة ميي كول على دعم املؤ سة الوطنية لالبتكار يف اهلند.
وتواونية املساعدة واإلغاثة   اكي يف حتالفذ ب   يكة يونيليفي -وتتمثل مبادرة يونيليفي  

يف كل مكايف )منيمة كري(، وه  منيمة غري ةكومية ذات  نلذ ةارل يف  اع بناء القدرات 
وسكةة  املةةيأة يف ا تموةةات احملليةةة الفقةةرية. وسثمةةل هةةدف يةةونيليفي يف د ةةاد قنةةوات توزيةةمل جديةةدة 

نات، دا املسةةتهلك  األ ةةد تسةةتطيمل تونةةيل منتنةةات منذفضةةة التكلفةةة، مثةةل الاةةامبو والةةِدها
رقةةةيا يف ا تموةةةات احملليةةةة ال ةةةررية يف اهلنةةةد. وورةةةيت منيمةةةة كةةةري منةةةربا لتةةةدريب املةةةيأة يف القطةةةاع 
الييفةة ، بينمةةا مولةةت  ةةيكة يةةونيليفي درو ةةا يف  ةةاالت ال ةة ة وال ةةيف ال ةة   ورعايةةة اليرةةمل 

ونيليفي سةةويال بةةالص ال ةةري وتنيةةيم ماةةاريمل األعمةةال احلةةية. وباإلرةةارة دا ذلةةك، قةةدمت  ةةيكة يةة
ماليةة   3، ونةةلت ،ةةدمات املاةةيوع دا أكثةةي مةةن 2012لتنميةةة األعمةةال التناريةةة. ويف عةةام 

 ألف اميأة يف  ال توزيمل منتنات املايوع. 50أ ية موياية، وهّي ت ريي عمل لن و 
وسكةةةةةة  املةةةةةةيأة؛  مسةةةةةةامهات مةةةةةةن ةكومةةةةةةة أملانيةةةةةةا وهي ةةةةةةة األمةةةةةةم املت ةةةةةةدة للمسةةةةةةاواة بةةةةةة  اتنسةةةةةة  امل ادر:

 JR Immelt, V Govindarajan and C Trimble, 2009, How [General Electric] is disruptingو

itself, Harvard Business Review, 87(10):56–65; National Innovation Foundation, India, 

2009, Mitti Cool refrigerator, available at http://nif.org.in/innovation/mitti-cool-

refrigerator/751 (accessed on 30 January 2017); The Economist, 2012, Fighting for the 

next billion shoppers:متةةةةاح علةةةةى الةةةةيابط ، http://www.economist.com/node/21557815 
(accessed on 30 January 2017). 

أيف تطويي أجهزة جديدة وميسةورة تكلفةة باال ةتناد دا  2ويتضح من األمثلة يف اإلطار  -21
التكنولوجيةةةات احلاليةةةة، ييّسةةةي الونةةةول دا أ ةةةواك جديةةةدة و،دمةةةة االةتياجةةةات غةةةري املسةةةتوراة 
لف ةات السةةكايف األ ةد رقةةيا، مةمل تةةورري منتنةةات و،ةدمات ذات جةةودة عاليةة. وميكةةن اال ةةتفادة 

http://www.economist.com/node/21557815
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األ ةةةاليب اتديةةةدة، مثةةةل ا ةةةتذدام األدوات املتاةةةةة علةةةى  ةةةبكة اإلنرتنةةةت يف هةةةذا الةةةنهج مةةةن 
و ةةةبكات التوانةةةل االجتمةةةاع ، بريةةةة د ةةةاد أ ةةةواك جديةةةدة يف املنةةةاطق الةةةي تفتقةةةي دا اهلياكةةةل 

. وميكن أيضا أيف ياكل تورري املنتنات (12)األ ا ية أو دا اسربة يف  ال اللوجستيات والتوزيمل
ة للف ةةةةةةةات املهماةةةةةةةة عةةةةةةةامال هامةةةةةةةا للتمكةةةةةةة  يف  ةةةةةةةال توزيةةةةةةةز اإلملةةةةةةةام والتكنولوجيةةةةةةةات اتديةةةةةةةد

. وقةةةد تتةةةواري دمكانةةةات (13)بالتكنولوجيةةةات اتديةةةدة، وأيف يتةةةيح دمكانيةةةة تطةةةويي قةةةدرات جديةةةدة
أكةةةرب ال ةةةتيفاء األهةةةداف مةةةن ،ةةةالل مبةةةادرات تسةةةوى دا دد،ةةةال ر ةةةات السةةةكايف األ ةةةد رقةةةيا 

ويكةةةةويف التوجةةةة  يف مثةةةةل هةةةةذو املبةةةةادرات حنةةةةو  ود ةةةةياكها ب ةةةةورة مبا ةةةةية يف عمليةةةةات االبتكةةةةار.
ا تذدام املوارد املتاةة واالعتماد على املوةارف املتةوارية لةدق ا تموةات احملليةة الفقةرية، مةن أجةل 
              توزيةةةةةز اإلبةةةةةداع يف  ةةةةةيوف النةةةةةدرة، ممةةةةةا يتةةةةةيح دمكانيةةةةةة د ةةةةةاد ةلةةةةةول قةةةةةد تكةةةةةويف أكثةةةةةي ميونةةةةةة،

 ملااكل السكايف.

 ار لتشمل أطرافا فاعلة على المستوى الشعبيتوسيع نطا  عمليات االبتك -جيم 
قد تتضمن الُنهج الي توّ مل عمليات االبتكار أطيارا راعلة على املستوق الاةو،، مثةل  -22

احليكةةات االجتماعيةةة و ةةبكات األكةةادميي  والنا ةةط  واملمار ةة  الةةذين يطبقةةويف حلةةار  علةةى 
دف هةذو املبةادرات دا ممار ةة االبتكةار أ كال بديلة من عمليات توليد املوارف واالبتكار. وشة

يف  ةةةاع التكنولوجيةةةا وتةةةورري اسةةةدمات موةةةا، بطيايفةةةق  ةةةاملة اجتماعيةةةا للمنتموةةةات احملليةةةة، مةةةن 
ةية  املوةةارف والومليةةات والنتةةايفج ذات ال ةةلة. وعلةى نقةةيض عمليةةات االبتكةةار الوموميةةة، الةةي 

بادرات الاوبية يف  اةات ا تممل املةدين، تقودها الايكات الواملة يف األ واك الياية، تومل امل
عورا عن القطاع اليا ، ويف دا،ل ا تموةات احملليةة عةادة، وبطييقةة  ةاملة ل ناةطة التطوعيةة 

 واملااريمل االجتماعية.
وتتلف احليكات الاةوبية علةى مسةتوق القاعةدة عةن عمليةات االبتكةار الييفيسةية، يف مةا  -23

ها النا ةةةطويف واملمار ةةةويف الجتةةةذا  النةةةامل دا حمةةةيط االبتكةةةارات يتولةةةق بةةةالطيايفق الةةةي يسةةةتذدم
وعمليةةةات الت ةةةميم التكنولوجيةةةة. وقةةةد تتسةةةم مبوةةةامل ريفيسةةةية ثالثةةةة. أوال، أهنةةةا تسةةةتند دا الومةةةل 
اتمةةةاع  والتضةةةامن وحلييةةةب أ ةةةكال خمتلفةةةة ت ةةةاعدية للتنيةةةيم، وحلمةةةمل بةةة  املسةةةاةات احملليةةةة 

و ةةةمل. وثانيةةةا، أهنةةةا تاةةةّنمل املاةةةاركة يف تنميةةةة التكنولوجيةةةا،  والاةةةبكات اإلقليميةةةة أو الدوليةةةة األ
كو ةةةةيلة لتوزيةةةةز الدميقياطيةةةةة مةةةةن ،ةةةةالل اكتسةةةةا  نةةةةوت يف املناقاةةةةات األو ةةةةمل نطاقةةةةا باةةةة يف 
التكنولوجيا واحلاهات التنمية. وثالثا، أهنا، أي ةيكات االبتكار الاوبية، تست ِد ، من ،ةالل 

ت كثةةةرية لتوزيةةةز التبةةةادل اتمةةةاع  للتكنولوجيةةةا والةةةتولم حماولةةةة تاةةةنيمل املاةةةاركة والتضةةةامن، وليةةةا
 .(14)اتماع  ملضموهنا

 وعلةةى  ةةبيل املثةةال، نةةارت ةيكةةة ال ةةّناع، وهةة  ةيكةةة ابتكةةار  ةةوبية موانةةية، عن ةةيا   -24
علةةةةةةى نةةةةةةويد الوةةةةةةامل لتنةةةةةةار  اهلةةةةةةواة يف  ةةةةةةاالت تكنولوجيةةةةةةة خمتلفةةةةةةة، مثةةةةةةل الرب يةةةةةةات  ةةةةةةةارزا  
__________ 

(12) CK Prahalad, 2004 . 

(13)   RK Hanlin and R Kaplinsky, 2016, South–South trade in capital goods: The market-

driven diffusion of appropriate technology, The European Journal of Development Research, 

28(3):361–378.  

(14)   A Smith, M Fressoli, D Abrol, E Arond and A Ely, 2016, Grass-roots Innovation 

Movements (Routledge, London).  
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ل اآلع والت ةةنيمل اليقمةة . ويتمثةةل اهلةةدف الييفيسةة  لثقارةةة ال ةةّناع واإللكرتونيةةات الدقيقةةة والتاةةري
يف دجةةياء التنةةار  علةةى امل ةةنوعات اليدويةةة وتوةةديلها لتنا ةةب أغيارةةا جديةةدة، وهيةة ت احليكةةة 
بةةةذلك  ةةةبال لل  ةةةول علةةةى التكنولوجيةةةا بةةةةدويف عوايفةةةق. ومةةةن األمثلةةةة األ،ةةةيق ةيكةةةة خمتةةةةربات 

يف ميكةةز الِقطاةةمل والةةذرات  2001درة أُطِلقةةت يف عةةام (، الةةي تطةةورت عةةن مبةةاfab labالت ةةنيمل )
مبوهةةةةد ما ا و ةةةةتا للتكنولوجيةةةةا. وتةةةةوِري خمتةةةةربات الت ةةةةنيمل هةةةةذو ةوا ةةةةيب، وموةةةةدات  ةةةةيي 
الةةت كم ريهةةا بوا ةةطة احلا ةةو ، علةةى حنةةو يتةةيح ألرةةياد ا تموةةات احملليةةة دمكانيةةة تطةةويي رمةةوز 

وقةد ةييةت باهتمةام كبةري وا ُتنِسةةذات يف الرب يةات ومنتنةات تةد،ل يف دنتاجهةا التكنولوجيةةا. 
 مجيمل أحناء الوامل.

واالبتكار الاو، قد  د  يف قطاعةات متنوعةة مةن منيةور أهةداف التنميةة املسةتدامة،  -25
مثةل امليةاو وال ةيف ال ة   واإل ةكايف واألغذيةة والزراعةة والطاقةة واحلةيال وال ةناعات الت ويليةة 

تطبيقةةةةات مةةةةن قابيةةةةل دطةةةةالك مبةةةةادرات  تمويةةةةة للطاقةةةةة وال ةةةة ة والتولةةةةيم، وقةةةةد يكةةةةويف باةةةة يف 
املتنددة، وتنفيذ مااريمل لتطويي املساكن ذاتيا بتكلفة منذفضة وأثي حمدود، وت ميم نيم لليي 
مةةن نةةنمل املةةزارع ، وتطةةويي والت زراعيةةة علةةى نطةةاك نةةرري، ودقامةةة ماةةاريمل إلنتةةاال األغذيةةة يف 

لتةدويي النفايةات ومواتةة ال ةيف ال ة   ودمةدادات املناطق احلضةيية، وتطةويي ماةاريمل  تمويةة 
امليةةاو، ودعةةادة ت ةةنيمل السةةلمل حمليةةا، وتنيةةيم ماةةاريمل لتةةدريب املميرةة  يف املنةةازل، ودقامةةة أ ةةواك 

 .3ملنتنات املزارع . وحليي مناقاة أةد األمثلة البارزة يف اإلطار 

 ة إفرادية االبتكار على مستوى القاعدة الشعبية: دراسة حال -3اإلطار  
يهدف مايوع املليويف نةهييج دا تةورري عةدد كبةري مةن نةهاريج امليةاو يف منطقةة  ا ةوة  

و ةب  قاةلةة يف سةال  ةيك الربازيةل. وقةد نبوةت ركةية املاةيوع األنةلية لةدق رابطةة املنةاطق  ةةب  
منيمةةةة غةةةري ةكوميةةةة، باإلرةةةارة دا مؤ سةةةات  700القاةلةةةة، وهةةة   ةةةبكة تضةةةم أكثةةةي مةةةن 

. 2003اعية ومجاعات مزارع . وتبنمت وزارة التنمية االجتماعية املاةيوع يف عةام وةيكات اجتم
ألف نهييج مياو على يد السكايف احمللي ، بدعم من  600وأمكن منذ ذلك احل ، ننمل قيابة 

 الوزارة و بكة التكنولوجيا االجتماعية.
 M Fressoli and R Dias, 2014, The Social Technology Network: A hybrid experiment in امل در:

grass-roots innovation, Working Paper No. 67, Social, Technological and Environmental 

Pathways to Sustainability Centre. 

يفيسةةةةية علةةةةى الةةةةدوام وقةةةةد أبةةةةدت الوكةةةةاالت اإلرايفيةةةةة ومؤ سةةةةات الولةةةةم والتكنولوجيةةةةا الي  -26
اهتمامةةا بالنمةةاذال البديلةةة للتريةةري التكنولةةوج  والتنميةةة االجتماعيةةة النابوةةة مةةن ةيكةةات االبتكةةار 
الاةةوبية. بيةةد أيف االبتكةةار الاةةو، كثةةريا مةةا يزدهةةي بسةةبب ا ةةتقالل  عةةن اإلجةةياءات البريوقياطيةةة 

ى أال تفةةيض أهةةدارها عنةةد والتقاليةةد املؤ سةةية. ولةةذا مةةن املهةةم أيف حتةةيي املؤ سةةات الييفيسةةية علةة
 تقدمي الدعم حليكات االبتكار الاوبية.

 من االبتكار التكنولوجي إلى االبتكار االجتماعي -دال 
يوةة  االبتكةةار االجتمةةاع  يف املقةةام األول، االبتكةةار يف  ةةاالت الوالقةةات واملمار ةةات  -27

الاةؤويف املاليةةة ود ةاز اسةةدمات واهلياكةل االجتماعيةة )مثةةل النمةاذال التناريةة وممار ةةات اإلنتةاال و 
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. وتتنةةةة  مويةةةةم (15)الوامةةةةة( هبةةةةدف ا ةةةةتيفاء االةتياجةةةةات االجتماعيةةةةة وحتسةةةة  ررةةةةاو اإلنسةةةةايف
االبتكةةةارات االجتماعيةةةة مةةةن أ ةةةفل دا أعلةةةى، مةةةن ،ةةةالل أناةةةطة األعمةةةال احلةةةية للمنيمةةةات 

   التواونيةةةةةات واألطةةةةةياف الفاعلةةةةةة الةةةةةي لةةةةةديها جةةةةةذور يف ا تمةةةةةمل املةةةةةدين والقطةةةةةاع الثالةةةةة  )مثةةةةةل 
 واليابطات واملؤ سات(.

وعلى  بيل املثال، تيبط راذال اإلنتاال الواملية للتنارة املن فة ب  احليكات االجتماعيةة  -28
واملنتنةةةة  والاةةةةيكات الييفيسةةةةية ومةةةةا يةةةةيتبط هبةةةةا مةةةةن موةةةةايري بطيايفةةةةق جديةةةةدة. وتةةةةوري املؤ سةةةةات 

ابتكاريةةةةةة ملواتةةةةةة االةتياجةةةةةات واملبةةةةادرات االجتماعيةةةةةة، مثةةةةةل م ةةةةةارف الوقةةةةةت، رةةةةاذال حلاريةةةةةة 
ا تموية. وتارل الو ايفل احلديثة تممل األموال وتورري التمويةل عةادة مسةاةة خمتلطةة بة  الدولةة 
والقطاع اساي وا تممل املدين. وتتمثل دةدق نتايفج هةذا اال،ةتالط يف أنة  يةتالءم مةمل التنةار  

ل املثةال، عملةت الوكالةة السويسةيية . وعلةى  ةبي(16)على خمتلف األ ةكال واملمار ةات التنييميةة
للتنميةةةة والتوةةةاويف مةةةؤ،يا مةةةمل  ةةةيكة ا تاةةةارية، ر ناةةة تا ةةةةوارز ل ثةةةي االجتمةةةاع  يف هي ةةةة رةةةوذال 

وحتقيةق زيةادة  جديد للتمويل، ميّكن املؤ سات االجتماعية ذات األثي الكبري مةن حتسة  رحبيتهةا
. وحلةيي مناقاةة أمثلةة أ،ةيق يف (17)يف احلنم من ،الل درةمل مقابةلذ لل  ةول علةى نتةايفج مثبتةة

 .4اإلطار 

 االبتكار االجتماعي: دراسات حاالت إفرادية  -4اإلطار  
لدق تايلند عدة مؤ سات اجتماعيةة ناج ةة، مثةل  ةيكة االبتكةار الاةو،، الةي تاةنمل  

ومبادرة ممار ة أن ا  احليازات ال ررية ألناطة الِفالةة الوضوية املتكاملة يف املناطق الييفية؛ 
ماةةةةاريمل التريةةةةري، الةةةةي حلمةةةةمل األمةةةةوال مةةةةن املسةةةةتثميين ونةةةةناديق اال ةةةةتثمار االجتمةةةةاع  لةةةةدعم 

 مؤ سات اجتماعية أ،يق.
االجتماعيةةةة، الةةةي ‘ مةةةنح الونايةةةة واة ةةةل عليهةةةاا‘ومةةةن أمثلةةةة م ةةةارف الوقةةةت مؤ سةةةة  

الةةةي تومةةةل ، و 2016ت  سةةةت باململكةةةة املت ةةةدة لربيطانيةةةا الويمةةةى ووييلنةةةدا الاةةةمالية يف عةةةام 
بالتزامن ممل مؤ سة ،ريية للمسن  من أجل مضاهاة مهارات مقدم  اسةدمات مةمل اةتياجةات 
املسن ؛ و وز ريها تدوين مجيمل  اعات الومل التطوع  يف  ةنالت م ةيف الوقةت مةن أجةل 
مبادلتها خبدمات رعاية يف ميةلة الةقة من الومي. وقد كار ت ةكومة اململكة املت دة املنيمة 

 ،يا مبن ها مبلص مليويف جني  د رتلي  دعما ألناطتها.مؤ 
 مسامهات من ةكومي تايلند واململكة املت دة. امل در:

و ةةهدت السةةنوات األ،ةةرية ترةةريات تكنولوجيةةة كبةةرية أعةةادت تاةةكيل االقت ةةاد والنيةةام  -29
املاع يف الوةامل. راالبتكةارات يف  ةاةة االقةرتاض والسةداد )مةن أمثلتهةا نيةم الةدرمل املتنقلةة، مثةل 

( ال تاةةكل حتةةوال يف وليةةات املوةةامالت املاليةةة ر سةةب، بةةل وتتةةيح أيضةةا دمكانيةةة M Pesaنيةةام 
 ماليةة  األ ةةذاي وتلبيةةة اةتياجةةاشم دويف ةاجةةة لل  ةةول علةةى رأمل مةةال راةة . الونةةول دا

__________ 

(15)  R Van der Have and L Rubalcaba, 2016, Social innovation research: An emerging area of 

innovation studies? Research Policy 45(9):1923–1935.  

(16)   B Pel, P Weaver, T Strasser, R Kemp, F Avelino and L Becerra, 2015, Governance: 

Co-productions challenges in transformative social innovation, Transit Brief No. 2, available at 

http://www.transitsocialinnovation.eu/briefs (accessed on 30 January 2017).  

 مسامهة من ةكومة  ويسيا. (17)



E/CN.16/2017/2 

GE.17-03237 12 

وكةةةةذلك التمويةةةةل اتمةةةةاع ، ودقةةةةياض األقةةةةيايف، و ةةةةندات األثةةةةي االجتمةةةةاع ، ومجيوهةةةةا أ ةةةةاليب 
جديةةةدة لل  ةةةول علةةةى رأمل مةةةال ود ةةةاد م ةةةادر سويةةةل بديلةةةة واإل ةةةهام يف األعمةةةال التناريةةةة 

 يكةةويف يف مقةةدورها احل ةةول علةةى األمةةوال عةةرب أ ةةواك االيفتمةةايف واملبةةادرات ا تمويةةة الةةي قةةد ال
، املكومنةةة مةةن  ةةِنلذ blockchainالتقليديةة. وهنةةال، علةةى  ةبيل املثةةال، قاعةةدة البيانةةات املتنةددة 

ةةةةم ُتسةةةةتذدام ريةةةة  أةةةةةد  تقنيةةةةات التاةةةةفري لتسةةةةنيل املولومةةةةات الةةةةي يتاةةةةاركها  تكنولةةةوج  مقسم
وهةة  مةةةن عنانةةةي نيةةام املةةةدروعات اإللكةةرتوين املكةةةوايف مةةةن املسةةتذدمويف عةةةرب  ةةبكات األقةةةيايف، 

املافمية وغريها مةن الومةالت اليقميةة األ،ةيق الةي ال توتمةد علةى اهلياكةل امل ةيرية  bitcoinعملة 
التقليديةةة. ومةةمل أيف بوةةض هةةذو اسةةدمات قةةد تتضةةمن دمكانةةات ال،ت ةةار األبوةةاد املاليةةة للفنةةوة 

رنةةةوات أ،ةةةيق أو تناةةة  عنهةةةا رنةةةوات جديةةةدة. وال تةةةزال اليقميةةةة، ررهنةةةا قةةةد توةةةزز أيضةةةا وجةةةود 
، علةةةةى وجةةةة  اس ةةةةوي، يف مياةةةةةل تكوينهةةةةا املبكةةةةية، وهنةةةةال عةةةةدد مةةةةن Blockchain،ةةةةدمات 

 املسايفل التكنولوجية والتنييمية الي تووك انتاارها دا أبود مما ه  علي .
ة الةةةي توةةةزز وقةةةد يوةةةاك االبتكةةةار االجتمةةةاع  بوةةةض جوانةةةب أهةةةداف التنميةةةة املسةةةتدام -30

الامول وتدعو دا املزيد من اإلن اف، وخبانة يف  االت مثةل التولةيم وال ة ة والومةل واحلةد 
من الفقي. ونييا دا أيف مويم االبتكارات االجتماعيةة تسةوى دا مواتةة املاةاكل والقضةايا الةي 

 أةيةةايف  قةةد ال تواتهةةا الةةدول وال األ ةةواك، أو ال تت ةةدق هلةةا باةةكل منا ةةب، رهةة  تاةةكل يف
كثةةرية حتةةديات لنمةةاذال األعمةةال التناريةةة ونيةةم اإلنتةةاال واال ةةتهالل القايفمةةة، أو لنمةةاذال تةةورري 
اسةةةدمات االجتماعيةةةةة واليعايةةةةة. ولةةةةذلك، قةةةةد يكةةةةويف مةةةن املفيةةةةد التفكةةةةري ريهةةةةا باعتبارهةةةةا أرةةةةاط 

وهةةذو  .(18)للتنةار  علةةى الترةةريات املؤ سةية وا تمويةةة احلديثةةة ذات القةةدرة علةى دةةةدا  حتةةّول
مسةة لة وثيقةةة ال ةةلة باألهةةداف، أليف حتقيةةق كثةةري مةةن األهةةداف يتطلةةب، اررتارةةا، ترةةريات قةةادرة 

. بيةةةد أيف الوديةةةد مةةةن (19)علةةةى دةةةةدا  حتةةةّول اجتمةةةاع  وتكنولةةةوج  عورةةةا عةةةن دةةةةدا  زيةةةادة
مبةةةادرات االبتكةةةار االجتمةةةاع  تكةةةارح مةةةن أجةةةل احلفةةةاد علةةةى جةةةدواها يف  ةةةل حمدوديةةةة مةةةوارد 

 .(20)ت واملودات، عالوة على ق ور التمويلاملو ف  والوق

 االبتكارات المفتوحة والتعاونية ذات القدرة الرقمية -هاء 
يتةةةيح االبتكةةةار التوةةةاوين دنتةةةاال املويرةةةة والتكنولوجيةةةا علةةةى نطةةةاك جهةةةات راعلةةةة ومؤ سةةةات  -31

نوعةةايف مةةن  متوةةددة، مةةمل اال ةةتفادة مةةن  موعةةة كبةةرية مةةن املوةةارف اليايةةة وغةةري اليايةةة موةةا. وهنةةال
املتطلبةةةات الييفيسةةةية لتمكةةة  االبتكةةةار التوةةةاوين، وهةةة  رةةةتح دمكانيةةةة احل ةةةول علةةةى املوةةةارف وتو ةةةيمل 
املاةةاركة يف عمليةةة تطةةويي األركةةار واملنتنةةات والتكنولوجيةةات. أمةةا اتديةةد يف االبتكةةار التوةةاوين رهةةو 

توزيةز الةتولم وسكة  املاةاركة زيادة ا تذدام اإلنرتنت والتكنولوجيةات اليقميةة والاةبكات االجتماعيةة ل
يف د اد املوةارف، ودتاةةة دمكانيةة احل ةول علةى األدوات والبيانةات واملةوارد علةى نطةاك وا ةمل. ويتةيح 
اقةةرتايف احل ةةول املفتةةوح علةةى املةةوارد مةةمل األ ةةاليب اتديةةدة للماةةاركة عةةرب اإلنرتنةةت ألناةةطة التوةةاويف 

__________ 

(18)  R Kemp, L Zuijderwijk, P Weaver, G Seyfang, F Avelino, T Strasser, L Becerra, J Backhaus 

and S Ruijsink, 2015, Doing things differently: Exploring transformative social innovation and its 

practical challenges, Transit Brief No. 1, available at http://www.transitsocialinnovation.eu/briefs 

(accessed on 30 January 2017).  

(19) J Schot and E Steinmueller, 2016 . 

(20) B Pel et al., 2015 . 
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يمنةةةة مةةةن املاةةةاكل بةةةوترية أ ةةةيع مةةةن تيتيبةةةات تنيةةةيم اليقمةةة  املفتةةةوح، دمكانيةةةة د ةةةاد ةلةةةول ألنةةةواع مو
 .5. وتيد بوض األمثلة يف اإلطار (21)االبتكار املؤ سية التقليدية املنرلقة على نفسها

 االبتكارات المفتوحة والتعاونية ذات القدرة الرقمية  -5اإلطار  
تتيح بيامج الولوم املفتوةة للولماء دمكانيةة التوةاويف مةمل علمةاء مةن ت  ةات أ،ةيق ويف  

أجةةةزاء أ،ةةةيق مةةةن الوةةةامل يف خمتلةةةف مياةةةةل عمليةةةة الب ةةة . ويف بوةةةض احلةةةاالت، يتطلةةةب هةةةذا 
االنفتةةةاح أيضةةةا توةةةاويف اتمهةةةور يف ماةةةاريمل الولةةةوم اململوكةةةة للمةةةواطن ، مثةةةل املوقةةةمل اإللكةةةرتوين 

، واملوقةةةمل اإللكةةةرتوين ملاةةةيوع علةةةم الفلةةةك الاةةةو، e-Birdيةةةور املوةةةيوف با ةةةم تمويةةةة رنةةةد الط
. وتسةةةوى ممار ةةةات الولةةةوم املفتوةةةةة دا تبةةةادل البيانةةةات واألدوات Galaxy Zooاملوةةةيوف با ةةةم 

 واملااكل والنتايفج واتهود من أجل دنتاال املوارف ذات ال لة.
(، Hackathon‘ )هاكةةاثويف’املويورةةة با ةةم وتتكةةويف مسةةابقات الرب ةةة احلا ةةوبية اتماعيةةة  

من نااط مجاع  مطومل توود جةذورو دا ثقارةة القينةنة احلا ةوبية، وتسةتمي املسةابقة منهةا لوةدة 
أيام من أجل املااركة يف د ةاد ت ةميمات بيا يةة يتمثةل هةدرها يف تسةييمل د ةاد احللةول ملاةاكل 

أيةام، وتتم ةور ةةول حتةديات حمةددة. وعلةى  5ريك املسابقة عادة ب  يةوم واةةد و تموّينة. وتس
 ةةةبيل املثةةةال، تنوقةةةد مسةةةابقات اهلاكةةةاثويف الةةةي ينيمهةةةا احتةةةاد األعمةةةال التناريةةةة املونيةةةة بتطةةةويي 

 ةةاعة وحلمةةةمل  48تكنولوجيةةات طبيةةة ب  ةةةوار موقولةةة يف أوغنةةةدا، يف  ةةكل منا ةةبات تسةةةتريك 
هنايفي ، من أجةل التاةارل يف أطباء ومهند   وأن ا  مايوعات و،رباء نناعة ومستومل  

د ةةاد مبتكةةيات باال ةةتوانة مب ةةادر ،ارجيةةة مجاعيةةة، ا ةةتنابة لضةةيورات اليعايةةة السةةيييية، ومةةن 
 أجل الترلب على احلواجز الي تووك ،دمات اليعاية يف أوغندا.

وخمتةةةةربات االبتكةةةةار املدنيةةةةة  ةةةةاةات مدعومةةةةة مةةةةن احلكومةةةةات احملليةةةةة والوطنيةةةةة، يرتكةةةةز  
لةةةةى د ةةةاد ابتكةةةةارات لرت ةةةةيد احلوكمةةةة وحتسةةةة  ددارة اسدمةةةةة الوامةةةة وتوزيةةةةز ماةةةةاركة اهتمامهةةةا ع

املواطن . وه  تيتكز عادة دا أ اليب الت ميم التاارك ، الي تكويف غالبا مفتوةةة للنمهةور، 
وقد ميّيزها التواويف ب  املواطن  واملةو ف  الومةومي ، وتقاُ ةم املوةارف الوامةة، ودجةياء التنةار  

لى احللول اتديدة للقضايا احلضةيية واملاةاكل اإلقليميةة أو ورةمل رةاذال أوليةة هلةا. ومةن أمثلتهةا ع
كولوجيةةةة الوامليةةةة، وهةةة  مبةةةادرة تتمثةةةل يف ي موعةةةة األدوات مفتوةةةةة امل ةةةادر لتاةةةييد القييةةةة اإل

يةق ماكينة نناعية حتتاجهةا مزرعةة موينةة لت ق 50 منهاال عاع األداء لت نيمل  موعة مكونة من
 اال تدامة واالكتفاء الذاب، باال تناد دا خمططات وتوجيهات مفتوةة امل ادر.

وتسةةتذِدم ممار ةةات د ةةاد البيانةةات مةةن ِقباةةل املةةواطن  البيانةةات املتاةةةة أو تنةةِتج بيانةةات  
جديةةةدة مةةةن أجةةةل د هةةةار املاةةةاكل والومليةةةات اسفيةةةة، وإل ةةةاد مولومةةةات موثوقةةةة يف مةةةا يت ةةةل 

ترةةري املنةاخ والتلةةو  البي ة  والتنميةةة الاةاملة للنميةةمل. وعلةى  ةةبيل املثةال، يةةوري مبسةايفل مةةن قبيةل 
ماةةيوع البنةةات السةةفريات ذوات املهةةارة التكنولوجيةةة التةةدريب للبنةةات ويتةةيح هلةةن الفةةيي تمةةمل 
البيانات املتولقة بتنارهبن اليومية. وطّبق املايوع يف سال نينرييةا و طمةط للاةيوع رية  يف دثيوبيةا 

__________ 

(21)  M Nielsen, 2012, Reinventing Discovery: The New Era of Networked Science (Princeton 

University Press, Princeton, New Jersey, United States); Y Benkler, A Shaw and BM Hill, 2015, 

Peer production: A modality of collective intelligence, in Handbook of Collective Intelligence,       

T. Malone and M Bernstein, eds. (Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge, 

Massachusetts, United States):1–27, available at http://mako.cc/academic/benkler_shaw_hill-

peer_production_ci.pdf (accessed on 30 January 2017).  

http://mako.cc/academic/benkler_shaw_hill-peer_production_ci.pdf
http://mako.cc/academic/benkler_shaw_hill-peer_production_ci.pdf
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مةةةةةن أهةةةةةداف التنميةةةةةة  5هلنةةةةد ودندونيسةةةةةيا وروانةةةةةدا، مةةةةةمل دمكانيةةةةةة اإل ةةةةةهام يف حتقيةةةةةق اهلةةةةةدف وا
املسةةتدامة، مةةن ،ةةالل حتليةةل البيانةةات امل ةةنمفة ةسةةب نةةوع اتةةنا وتةةورري املهةةارات اليقميةةة الةةي 

 ميكن أيف توزز ريي عمالة البنات وغريها من الفيي األ،يق.
 Open Source Ecology, 2017, About, available atمسةةةامهة مةةةن ةكومةةةة أوغنةةةدا؛ و امل ادر:

http://opensourceecology.org/about-overview/ (accessed on 30 January 2017); 

Technology-Enabled Girl Ambassadors, 2017, What we do :متةةةاح علةةةى الةةةيابط ،
http://www.girleffect.org/what-we-do/tega/ (accessed on 30 January 2017). 

وميكةةن اعتبةةار االبتكةةار التوةةاوين حتةةوال روذجيةةا يف دنتةةاال املوةةارف الةةي تاةةمل احلكومةةة  -32
املفتوةةةة والولةةم املفتةةوح والرب يةةات املفتوةةةة والاةةبكات اتديةةدة للتوةةاويف والتنةةار ، مثةةل ةيكةةة 

تتاةةارل ، ةةايف  ع وةيكةةة خمتةةربات الت ةةنيمل. وعلةةى الةةيغم مةةن أيف هةةذو الةةُنهج وا ةةاالت ا ال ةةنم 
وأدوات كثةةرية، رهةة  ليسةةت ميتبطةةة بالضةةيورة، وكثةةريا مةةا تكةةويف  موعةةات ممار ةةيها مسةةتقلة عةةن 

 بوضها.
وكايف كثري من أراط اإلنتاال املفتوح والتواوين بالفول مبثابة تبا ري ملمار ةات قةادرة علةى  -33

ا ا تو ةةاء كثةةري مةةن أيف تسةةاعد يف مواتةةة حتةةديات مت ةةلة ب هةةداف التنميةةة املسةةتدامة. ونيةةيا د
املاةةةةاكل الةةةةي يتوةةةة  ةلهةةةةا مةةةةن أجةةةةل ا ةةةةتيفاء األهةةةةداف، رةةةةريف ا ةةةةتذدام املمار ةةةةات املفتوةةةةةة 
والتواونية مفيد، ألهنا قادرة على ،فةض الووايفةق الةي توةرتض االبتكةار وعلةى تسةييمل وتريتة ، كمةا 

 .(22)تساعد على تي يخ هنج أكثي دميقياطية حلل املسايفل املوقدة واملطوويف ريها

 االعتبارات السياساتية والتحديات الرئيسية -ثالثاا  
يتضةةةح مةةةن مقارنةةةة هُنةةةج االبتكةةةار اتديةةةدة بنمةةةاذال هُنةةةج االبتكةةةار التقليديةةةة اسطيةةةة، أيف  -34

بوض ، ايف  الُنهج اتديدة تؤهلها ال تيفاء اةتياجات ا تموات احمللية املهماة األ د رقةيا 
باةةةكل أرضةةةل، وسدمةةةة األهةةةداف االجتماعيةةةة والبي يةةةة و،دمةةةة م ةةةاحلها ومنيورهةةةا املسةةةتقبل  

باكل أرضل أيضا. ويكتس  هذا األمي أمهية ،انة بالنيي دا قيود املةوارد الةي تواجههةا بلةدايف 
ناميةةة كثةةرية، ويف رةةوء املسةةتويات احلاليةةة لقةةدرات االبتكةةار والتريةةريات الت ويليةةة الالزمةةة لت قيةةق 

يف حتقيةةةق األهةةةةداف وجةةةةود أ ةةةةكال تنييميةةةةة جديةةةةدة  األهةةةداف. ويتطلةةةةب د ةةةةهام هةةةةذو الةةةةُنهج
ومتنوعةةة و،لطةةات مةةن السيا ةةات الةةي ت ةةلح ملذتلةةف السةةياقات التار يةةة والبي يةةة والثقاريةةة، يف 

 البلدايف النامية وأقل البلدايف روا ذات الدرجات املتفاوتة من القدرات.

 السياسات التي تيسر إيجاد نُهج جديدة وابتكارات مختلطة -ألف 
تسةةتطيمل مجيةةمل الةةُنهج اتديةةدة املبينةةة يف الفةةيع ثانيةةا أيف تقةةدم مسةةامهات هامةةة يف حتقيةةق  -35

األهداف. بيد أيف كثريا من أ د وثارها ورةوةا  ةي ب مةن اسلةط بة  هُنةج جديةدة وأ،ةيق ذات 
. وقد  ةد  هةذا اال،ةتالط ةينمةا تناة  مبةادرات علةى املسةتوق الاةو، (23)طبيوة تقليدية أكثي

__________ 

(22) M Nielsen, 2012; H Masum and R Harris, 2011, Open source for neglected diseases: Magic bullet 

or mirage? .موهد النتايفج من أجل التنمية 
(23)    A Smith, 2015, Mind your (innovation) language, available at http://steps-

centre.org/2015/blog/mind-your-innovation-language/(accessed on 30 January 2017)  . 

http://steps-centre.org/2015/blog/mind-your-innovation-language/
http://steps-centre.org/2015/blog/mind-your-innovation-language/
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الل عمليةةات ابتكةةار تياعةة  م ةةا  الفقةةياء، علةةى  ةةبيل املثةةال،   تةةدعمها مؤ سةةات أو مةةن ،ةة
علميةةةة وتكنولوجيةةةة ذات طبيوةةةةة تقليديةةةة أكثةةةةي. وياةةةمل االهتمةةةام بةةةةُنهج االبتكةةةارات املذتلطةةةةة 
تو ةةيمل بةةؤرة تيكيةةز  يا ةةات نيةةم االبتكةةار، مةةن ةيةة  األطةةياف الفاعلةةة املاةةاركة ريهةةا والو ةةايفل 

فاعةةل والتوةةاويف. وتاةةمل األمثلةةة علةةى نةةياغة مثةةل هةةذو السيا ةةات املذتلطةةة الةةي تسةةتذدمها للت
ا رتاتينية االبتكار املفتوح النمساوية، الي توبئ األطياف الفاعلة يف احلكومة واألو اط الولمية 
واألعمةةال التناريةةة وا تمةةمل املةةدين مةةن أجةةل التوةةاويف واالبتكةةار علةةى امتةةداد ةةةدود التذ  ةةات 

. ومل حت ةةل اآلثةةار احملةةددة الةةي تنةةتج عةةن هةةذو الةةُنهج اتديةةدة (24)قةةاليم والبلةةدايفوالقطاعةةات واأل
 للسيا ات على رهم جيد بود، وتست ق مزيدا من الب  .

 تيسير قيام البنى التحتية وشبكات االبتكار -1 
 تةةةاال االبتكةةةار التوةةةاوين دا بةةةحت حتتيةةةة رقميةةةة وماديةةةة موةةةا، كةةة  تتةةةاح دمكانيةةةة انوقةةةاد  -36
ات مبا ةةية بةة  األطةةياف الفاعلةةة، مثةةل مسةةابقات اهلاكةةاثويف وغريهةةا مةةن مورتكةةات التوةةاويف لقةةاء

. وتسةةتطيمل هةةذو األ ةةكال مةةن اهلياكةةل األ ا ةةية أيف تومةةل بطييقةةة مماثلةةة لل ارةةنات (25)املفتةةوح
التقليدية،   ت ل ممل ذلك دا  موعات أو مل نطاقا. وميكن اال تميار يف توزيز هذو األناطة 

مةةةةن ،ةةةةالل الةةةةدعم املؤ سةةةة  لبنةةةةاء اتسةةةةور بةةةة  أرةةةةاط االبتكةةةةار اليايةةةةة والاةةةةوبية،  املذتلطةةةةة
واأل ةةكال األ،ةةيق مةةن اهلياكةةل األ ا ةةية مثةةل املسةةتودعات ومنةةابي االبتكةةار ووليةةات تيسةةري بنةةاء 

 الابكات الدولية.

 النظر في الخيارات البديلة لتمويل االبتكار وتحفيز أنماط االبتكار المرغوب فيها -2 
 ةةهدت السةةنوات األ،ةةرية تريةةريات يف ، ةةايف  التمويةةل مةةن أجةةل التنميةةة. دذ يتوةةا م  -37

دور اال تثمارات املؤ سية وغريها من ا تثمارات القطاع اساي، عةالوة علةى األعمةال اسرييةة. 
لكن من الضيوري ا تميار ةاد هذو امل ادر لومل ا تثمارات درارية يف األناةطة الةي تةدعم 

يتطلةةةب هةةةةذا دعةةةادة النيةةةةي يف هيكةةةةل احلةةةوارز احلةةةةاع. كمةةةا أيف سويةةةةل الب ةةةةو   األهةةةداف. وقةةةةد
واالبتكةةةارات علةةةى أ ةةةامل تنفيةةةذ مهمةةةة حمةةةددة قةةةد يكةةةويف ةةةةارزا هامةةةا لةةةُنهج االبتكةةةار املذتلطةةةة 
ولت فيةةز التوةةاويف بةة  أنةةة ا  امل ةةل ة علةةى ا،ةةةتالرهم. ويف ذات الوقةةت، ال تقت ةةي عنانةةةي 

اتوانةةب املاليةةة ر سةةب، بةةل قةةد تةةيتبط أيضةةا يف أةيةةايف كثةةرية  سكةة  هةةذو الةةُنهج ومووقاشةةا علةةى
مثل الدوارمل اإليديولوجية. ومن املهم أيف يفهم واروو السيا ات الدوارمل الكامنة  بدوارمل أ،يق،

املاليةةةة وغةةةري املاليةةةة الةةةي حتةةةّيل املبتكةةةيين، وأيف يطةةةوروا ةةةةوارز تياعاةةةى ريهةةةا هةةةذو الةةةدوارمل. وتتمثةةةل 
الييفيسةية يف هةذا ا ةال يف ،يةارات األدوات االقت ةادية املسةتذدمة )مثةةل  االعتبةارات السيا ةاتية

اتوايفز أو التزامات التسويق املسبقة( ومقاندها؛ ويف املةزال بة  وليةات التمويةل اليأ ةية واألرقيةة؛ 
وتةةواري الفةةيي للنمةةمل بةة  التمويةةل مةةن مجيةةمل امل ةةادر )مبةةا يف ذلةةك احلكومةةة وم ةةادر القطةةاع 

 الوطنية والدولية(؛ جبانب الوملية املتبوة يف حتديد األولويات. اساي وامل ادر

__________ 

 مسامهة من ةكومة النمسا. (24)
(25)  A Smith and A Stirling, 2016, Grass-roots innovation and innovation democracy, Working 

Paper. No. 89, Social, Technological and Environmental Pathways to Sustainability Centreز  
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 تعزيز االبتكار من خالل التنظيم -3 
تسةةةتطيمل األدوات التنييميةةةة املسةةةاعادة يف حتويةةةل احلةةةاو االبتكةةةار نةةةو  غايةةةات مت ةةةلة  -38

قة باألهةةداف، ودعةةم بوةةض الةةُنهج النا ةة ة أو املسةةاعدة علةةى وقةةف األناةةطة ال ةةناعية غةةري املتسةة
مةةمل األهةةداف. وقةةد ا ةةتذِدمت  يا ةةات القيةةادة والسةةيطية، أو األدوات االقت ةةادية، منةةذ أمةةد 
طويل لت ييك االبتكار حلاو حتس  األداء البي  . ومور ةت هةذو الةنهج بةالتزامن مةمل السيا ةات 
لسةةنوات طةةوال مةةن أجةةل دعةةم نيةةم االبتكةةار. ويةةؤدي اتسةةام كثةةري مةةن الةةنهج اتديةةدة لالبتكةةار 

كزيةةةةة وتوةةةةدد األطةةةةياف دا رةةةةيورة ابتةةةةداع أ ةةةةكال جديةةةةدة ودرةةةةارية مةةةةن اليقابةةةةة، وتةةةةورري بالالمي 
الييوف الي سكنها من االزدهار. ومن   يف أنيمة املاةرتيات الوامةة الةي توةزز انتهةاال مبةادرات 
منفت ةةةة وحمةةةددة، أو مبةةةادرات ذات مهةةةام موّينةةةة، أيف تكةةةويف مبثابةةةة تةةةدابري جاذبةةةة للطلةةةب لةةةدعم 

مةةةا يتولةةةق باألهةةةداف. ويف نيةةةم الولةةةوم، قةةةد يةةةؤدي اعتمةةةاد أنيمةةةة مةةةن أجةةةل كفالةةةة االبتكةةةار ري
احل ةةول احلةةي علةةى املناةةورات عةةرب اإلنرتنةةت، وأنيمةةة ملنةةمل اال ةةت واذ علةةى البيانةةات أو املوةةارف 
املفتوةة، دا توزيز التواويف. وقد يفيد اتبةاع هنةج تنييميةة جديةدة، وميكةن أيضةا دنةالح األنيمةة 

عفةةا عليهةةا الةةزمن مثةةل األطةةي غةةري املاليفمةةة حلقةةوك امللكيةةة الفكييةةة. وينبرةة  أيف تكةةويف القدميةةة الةةي 
منيمةةات القطةةاع الوةةام مسةةتودة للةةد،ول يف حلةةار  مةةمل املسةةتفيدين وإل ةةياكهم ب ةةورة مبا ةةية، 

 وهو ما يتطلب دجياء تريريات يف الثقارة التنييمية، ويف النيم البريوقياطية كذلك.

 تكارتعزيز قدرات االب -4 
لقةةةةةدرات االبتكةةةةةار دور أ ا ةةةةة  يف كفالةةةةةة رواليةةةةةة املبتكةةةةةيات، لكنهةةةةةا ليسةةةةةت موزعةةةةةة  -39

بالتسةةاوي يف مةةا بةة  البلةةدايف. ومةةمل أيف الةةنهج اتديةةدة توتمةةد دا ةةةد كبةةري علةةى وجةةود قةةدرات 
مماثلةةةة للقةةةدرات الةةةي حتتاجهةةةا األ ةةةكال التقليديةةةة لالبتكةةةار، داّل أيف بوضةةةها، وخبانةةةة االبتكةةةار 

والتواوين ذي القدرات اليقمية، يتطلةب مهةارات جديةدة وبةحت حتتيةة. وال تقت ةي القةدرات املفتوح 
علةةى اإلمكانيةةات الولميةةة والتكنولوجيةةة ر سةةب، بةةل تاةةمل يف كثةةري مةةن األةيةةايف، ال  ةةيما يف 
 ةةياك البلةةدايف الناميةةة، التولةةيم األ ا ةة  واهلند ةةة والت ةةميم واإلدارة ومهةةارات تنيةةيم املاةةاريمل. 

مثلةةة مةةن اتمهوريةةة الدومينيكيةةة وكينيةةا ونينرييةةا، كيفيةةة توزيةةز السيا ةةات الوامةةة لةةنيم وتورةةح أ
. وعلةةةى  ةةةبيل املثةةةال،  تةةةاال (26)التولةةةيم مةةةن أجةةةل بنةةةاء قةةةدرات الولةةةوم والتكنولوجيةةةا واالبتكةةةار

االبتكةةةةةةار املفتةةةةةةوح والتوةةةةةةاوين ذي القةةةةةةدرات اليقميةةةةةةة دا تولةةةةةةيم أ ا ةةةةةة  ودملةةةةةةام مببةةةةةةاد  الولةةةةةةوم 
والتكنولوجيةةا. وتوتةةرب تكنولوجيةةا املولومةةات واالت ةةاالت  ةةاال  ةةامال لقطاعةةات متوةةددة يف مةةا 
يتولق بدعم السيا ات، وتاكل بنيتها الت تية أةد االعتبارات الييفيسية للبلدايف النامية. كما أيف 

تنميةةةة، األريقةةةة السةةةابقة ملةةةا بةةة  الةةةدورات، التابوةةةة للننةةةة تسةةةذري الولةةةم والتكنولوجيةةةا ألغةةةياض ال
تناولت بالتف يل املوارةيمل ذات األولويةة يف  ةال أمهيةة ،ةدمات اإلنرتنةت ذات النطةاك الوةييض 

. ويسةةت ق مزيةةدا مةن الدرا ةةة أيضةةا الةةدور (27)لقيةام  تمةةمل رقمةة   ةامل ولت قيةةق التنميةةة اليقميةة
يةة االت ةال املتنام  للهواتف الذكية يف حتقيق التواويف اليقم  على  ةبكة اإلنرتنةت. وتوتةرب دمكان

__________ 

 مسامهات من ةكومات اتمهورية الدومنيكية، وكينيا، ونينرييا. (26)
، ،دمات اإلنرتنت ذات النطةاك الوةييض مةن أجةل  تمةمل رقمة   ةامل، متةاح علةى الةيابط: 2013األونكتاد،  (27)

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/cstd2013_IssuesPaper2.pdf2014 ؛ واألونكتةةةةاد ،
 _http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/CSTD_2014 التنميةةةة اليقميةةةة، متةةةاح علةةةى الةةةةيابط:

Issuespaper_Theme2_DigitalDev_en.pdf ( 2017 كانويف الثاين/ينايي  30مت الونول دليها يف  .) 
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الوطنيةة، ويف دا،لهةا كةذلك، مةن املتطلبةات  املفتوةة عرب الو ايفط اإللكرتونيةة مةمل ،ةارال احلةدود
 اإلرارية دذا أراد املبتكيويف يف بلد ما التوانل بفوالية ممل أطياف أ،يق متواونة.

 إشراك أصحاب مصلحة متعددين في تحديد األولويات -5 
املاثلةةةةةة يف  ةةةةةال احلوكمةةةةةة وقبةةةةةل املةةةةةزال بةةةةة  أدوات يتمثةةةةةل أةةةةةةد الت ةةةةةديات الييفيسةةةةةية  -40

السيا ةةةات، يف ورةةةمل جةةةدول األعمةةةال وحتديةةةد األولويةةةات الوطنيةةةة. ومةةةن  ةةة يف تو ةةةيمل نطةةةاك 
املةةد،الت لت ديةةد األولويةةات، بر ةةيال أطةةياف راعلةةة متوةةددة يف تقيةةيم ،يةةارات اال ةةتدامة، أيف 

قييم التكنولوجيةا وا ةتقياء مسةتقبلها ييسي توزيز التمك  وورمل هنج  يا اتية قوية. وقد يكويف ت
من األدوات املفيدة لت ديد األولويةات يف  ةاالت الولةوم والتكنولوجيةا واالبتكةار، كمةا أيف توزيةز 
تةةةيابط الةةةنهج وانفتاةهةةةا قةةةد يتةةةيح الفةةةيي الرتبةةةاط األطةةةياف الفاعلةةةة يف نيةةةم االبتكةةةار املو ةةةوة 

ينما تتطلب الُنهج ذات املهام احملةددة قةدرا باكل متزامن على ال ويدين الوط  والدوع موا. وب
مةةن ممار ةةات اإلدارة التنازليةةة، رةةريف الةةُنهج املسةةتندة األ،ةةيق، وال  ةةيما يف ةالةةة االبتكةةار مةةن 
،ةةالل التوةةاويف اليقمةة  املفتةةوح، غالبةةا مةةا تسةةتدع  أيف تةةورّي احلكومةةات منهاجةةا يتةةيح ألنةة ا  

ةةمل أيضةةا  ةةديد االرتبةةاط بتليةةات التمويةةل. امل ةةل ة اآل،ةةيين دمكانيةةة املسةةامهة. وقةةد يكةةويف ال تو ُّ
، تتةةةيح للنمهةةةور دمكانيةةةة ا،تيةةةار املاةةةاريمل الةةةي (، مةةةثال  Longitude Prizeرنةةةايفزة ،ةةةط الطةةةول )

يتوةةة  سويلهةةةا، ممةةةا يةةةد،ل عن ةةةيا مةةةن عنانةةةي الدميقياطيةةةة يف عمليةةةي ورةةةمل األولويةةةات وحتديةةةد 
ذي املهمة احملددة مستذدم  و ايفط التوانةل املهمة. ورمبا يدرمل تورري األموال من ،الل الناهج 

االجتماع  دا التدقيق يف األمي أكثي من املوتاد، ويؤدي دا قيام مزيد مةن الاةبكات الةي تةيبط 
املواطن ، ال  يما دذا سلت الوملية ةنم ا تثمارات أكرب من املوتاد. واال تنابة املنا بة ه  

د تةدرق املولومةات أو  ةري املناقاةة. داّل أيف هةذا األمةةي تبة  ذلةك االنفتةاح عورةا عةن حماولةة تقيية
 يثري حتديات  يا ية وتقنية كربق لكثري من البلدايف النامية.

 تبني الرقمنة بوصفها عامل تمكين لالبتكار -٦ 
سثل رقمنة البيانات أداة سكة  لةُنهج االبتكةار اتديةدة، لكنهةا ليسةت متطةورة مبةا يكفة .  -41

قمنةةة مهةةم لتةةدرق املولومةةات واحل ةةول عليهةةا، لكةةن مةةن املهةةم أيضةةا عةةدم دغفةةال ومةةمل أيف توزيةةز الي 
القةةةدرات ذات السةةةمة التقليديةةةة األ ةةةد. وتكةةةويف اليقمنةةةة يف عنفواهنةةةا ةينمةةةا تتةةةيح دمكانيةةةة حلميةةةمل 
وت ةةنيف البيانةةات حبيةة  يتيسةةي ا ةةتذدامها ألنةة ا  م ةةل ة خمتلفةة  وملواتةةة أهةةداف خمتلفةةة، 

. لكةةن ةةة  تتنةةاوز املسةة لة ةةةد البيانةةات اسةةام (28)أةةةد عةةن اليكةةب مةةن أجةةل كفالةةة عةةدم تلةةف
واحل ةةةول عليهةةةا، تتطلةةةب اليقمنةةةة بيوتوكةةةوالت للتقا ةةةم وورةةةمل تيتيبةةةات مةةةن أجةةةل تنيةةةيم امللكيةةةة 
واالنفتاح. وقد تاةمل املسة لة دنةدار تةيا،ي  وا ةتذدام طيايفةق أ،ةيق لضةمايف عةدم قيةام جهةات 

يهةا أثنةاء عمليةة تبادهلةةا واال ةت واذ عليهةا. ويتةيح الةةذكاء متطفلةة با ةتذالي املوةارف املت  ةةل عل
االنةةةةطناع  والةةةةتولم اآلع مزيةةةةدا مةةةةن الفةةةةيي لتوزيةةةةز كفةةةةاءة التبةةةةادل والتوةةةةاويف يف مةةةةا بةةةة  قواعةةةةد 
البيانةةات. وبةةذلك يكةةويف التوةةاويف اليقمةة  ذو دمكانةةات هايفلةةة، ولكةةن لةة  ةةةدود أيضةةا. غةةري أيف كثةةريا 

علةةى األهةةداف املت ةةلة باالةتياجةةات األ ا ةةية ) ةةواء امليتبطةةة  مةةن املوةةارف األوثةةق نةةلة بةةالرتكيز
 باألمن الرذايف  أو املساواة ب  اتنس  أو السالم(، موارف رمنية وثقارية وال ميكن رقمنتها.

__________ 

 /http://www.undatarevolution.org/wp-content، أعمال رييق ثورة البيانات، متاةة على الةيابط: انيي، مثال   (28)

uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf (2017كانويف الثاين/ينايي   30الونول دليها يف  مت .) 

http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf
http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf
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 التحديات ومجاالت تركيز البحوث -باء 
علةةةى مةةةمل أيف أهةةةداف التنميةةةة املسةةةتدامة أهةةةداّف عامليةةةة، رقةةةد ةةةةّددت أولويةةةات موّينةةةة  -42

ال ةةويد احمللةة  والةةوط  واإلقليمةة . و ةةكمل تنسةةيق اتهةةود علةةى نطةةاك األهةةداف والتوةةيُّف علةةى 
جوانب تفاعلها حتديا ريفيسيا. وهنال نق  يف مهارات ر م السيا ات وتنفيذها )على مسةتوق 
املتذ    وغري املتذ    من وارةو  السيا ةات( يف كثةري مةن البلةدايف الناميةة. وهةذا  ة ء 

نقةةل أدوات السيا ةةات  يف األولويةةات والسةةياقات تتلةةف مةةن بلةةد دا و،ةةي، وال يسةةهلمهةةم، أل
و،يارات الت ميم. وعلى مستوق نُُيم االبتكار، ياةّكل كةل مةن ورةمل جةدول األعمةال وكفالةة 
التمويةةةةل والينةةةةد والتقيةةةةيم واملسةةةةاءلة اعتبةةةةارات ريفيسةةةةية. ويف ،ةةةةارال دطةةةةار نيةةةةم االبتكةةةةار، مةةةةن 

أنيمةة متكاملةة لتوجية  االبتكةارات حنةو املسةارات الةي تةدم اإلدمةاال الضيوري وجود  يا ةات و 
 االجتماع  واال تدامة البي ية.

وي وب الت كم يف التقاء النهج اتديةدة بةالب و  اليايةة ونيةم االبتكةار، ومةمل ذلةك  -43
كيةةز ينبرةة  أيف شةةدف السيا ةةات دا توزيةةز وجةةود ديناميةةة تتزريةةة للتوب ةةة املتبادلةةة، عورةةا عةةن الرت 

على دد،ال هُنج جديدة يف اهلياكل الياية والومةل علةى كفالةة تنا ةبها. ويسةتدع  هةذا يف كثةري 
مةةةن احلةةةاالت أيف تةةةدعم احلكومةةةات الوطنيةةةة أو املنيمةةةات احلكوميةةةة الدوليةةةة املزيةةةد مةةةن الونانةةةي 

حتقيةةةةق الاةةةةاملة والتواونيةةةةة واملياعيةةةةة مل ةةةةا  الفقةةةةياء يف األ ةةةةكال املذتلطةةةةة مةةةةن االبتكةةةةار، بريةةةةة 
أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة. ويتطلةةةب منةةمل االنتفةةاع ا ةةاين واال ةةةت واذ وا ةةتنزاف املهةةارات )عةةةن 
طييةةق دزاةةةة الومةةل والومالةةة املنتنةةة( بسةةبب مثةةل هةةذو الةةُنهج االبتكاريةةة، ورةةمل تةةدابري وارةة ة، 
 علةةى أيف تكةةويف مينةةة ومدروعةةة مبمار ةةات الدميقياطيةةة، عورةةا عةةن االعتمةةاد علةةى عنانةةي السةةوك
وةةةةدها. ويف غضةةةويف ذلةةةك، يتوةةة  علةةةى مجيةةةمل أنةةة ا  امل ةةةل ة االرةةةطالع بةةةدور ريفيسةةة  يف 

 حما بة األطياف املؤثية على  يا ات االبتكار.
وقد نا ت عدة مبادرات يف دطار منيومة األمم املت ةدة بريةة حتسة  رهةم الوالقةة بة   -44

. وتةةةةدعم منيمةةةةة األمةةةةم (29)تكةةةةاراالبتكةةةةار والتنميةةةةة املسةةةةتدامة، ولتوزيةةةةز د ةةةةاد هنةةةةج جديةةةةدة لالب
املت ةةةةةدة للرتبيةةةةةة والولةةةةةم والثقارةةةةةة )اليونسةةةةةكو(، وتةةةةةايف األمةةةةةم املت ةةةةةدة اإلقليميةةةةةة، مثةةةةةل اللننةةةةةة 
االقت ةةةادية واالجتماعيةةةة آل ةةةيا واحملةةةيط اهلةةةاد  واللننةةةة االقت ةةةادية واالجتماعيةةةة لرةةةي  و ةةةيا، 

ري الولةةةةم والتكنولوجيةةةةا الةةةةدول األعضةةةةاء عةةةةن طييةةةةق الدرا ةةةةات وةلقةةةةات الومةةةةل املونيةةةةة بتسةةةةذ
واالبتكار ألغياض التنمية الااملة واملسةتدامة. وقةد طةور االحتةاد الةدوع لالت ةاالت دطةارا لنيةام 
ابتكةةةةةار يتم ةةةةةور ةةةةةةول تكنولوجيةةةةةا املولومةةةةةات واالت ةةةةةاالت،   مجةةةةةمل منيمةةةةة  الاةةةةةؤويف املاليةةةةةة 

لت ةةةةةدي واالت ةةةةةاالت، وكةةةةةذلك اسةةةةةرباء وأنةةةةة ا  امل ةةةةةل ة يف القطةةةةةاع اسةةةةةاي، مةةةةةن أجةةةةةل ا
لت ديات تنييم اسدمات املالية اليقمية واإل ةياف عليهةا. ويةدعم كةل مةن األونكتةاد واليونسةكو 
عمليةةةةات ورةةةةمل أطةةةةي  يا ةةةةات ابتكةةةةار وطنيةةةةة. ويفوةةةةل األونكتةةةةاد ذلةةةةك مةةةةن ،ةةةةالل ا ةةةةتوياض 
السيا ةةةات املتولقةةةة بةةةالولم والتكنولوجيةةةا واالبتكةةةار، بينمةةةا تاةةةنمل اليونسةةةكو االبتكةةةار يف دطةةةار 

ت مةةةن ،ةةةالل  مموةةةات وةارةةةنات الولةةةوم، كمةةةا توةةةزز االبتكةةةار علةةةى مسةةةتوق القواعةةةد الاةةةيكا
الاةةوبية عةةرب  ةةبكة مةةن األطةةياف الفاعلةةة املاةةارِكة يف د ةةاد ةلةةول ت ةةاعدية. وأ سةةت اتفاقيةةة 
األمم املت دة اإلطارية با يف ترري املناخ منربا لهجياءات املتولقة باملناخ بةاالنطالك مةن القاعةدة، 

__________ 

املسةامهات املقدمةةة مةةن اللننةةة االقت ةةادية واالجتماعيةةة آل ةيا واحملةةيط اهلةةاد ، واللننةةة االقت ةةادية واالجتماعيةةة  (29)
ملت ةدة لري  و يا، واالحتةاد الةدوع لالت ةاالت، ومنيمةة األمةم املت ةدة للرتبيةة والولةم والثقارةة، واتفاقيةة األمةم ا

 اإلطارية با يف ترري املناخ، و موعة األمم املت دة الييفيسية ل طفال والابا .
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 لاوو  األنلية دورا ميكزيا رية . وباإلرةارة دا ذلةك، أ سةت  موعةة األمةم املت ةدةومن ت ا
الييفيسةةية ل طفةةال والاةةبا  منتةةدق  ةةبابيا للةةرتابط بةة  الولةةوم والسيا ةةات، برةةيض اإل ةةهام يف 

 توزيز تيابط الولوم والسيا ات يف دطار األمم املت دة.
ديةةدة قانةةيا، و تةةاال دا مزيةةد مةةن الب ةة . وال يةةزال رهمنةةا لتةةداعيات هُنةةج االبتكةةار ات -45

ومن املؤكد أيف اتهود اليامية دا حتس  قاعدة املوةارف ذات ال ةلة  ةتوري اال ةتنارة للسيا ةات 
الوطنيةةةة والدوليةةةة، ريثمةةةا تبلةةةص هةةةذو املبةةةادرات ميةلةةةة النضةةةج. وتاةةةمل اتهةةةود املبذولةةةة يف هةةةذا 

ليةةة مثةةل التنمةةمل املوةة  بسيا ةةات االبتكةةار االحلةةاو، مةةا تقةةوم بةة  منيمةةات حبثيةةة ذات نةةالت دو 
 (.http://www.transformative-innovation-policy.netالت ويلية )

دا تواويف قةوي و ةياكة متينةة بة   2030و ي تاال حتقيق ،طة التنمية املستدامة لوام  -46
لةةة حلةةاو نيةةم مجيةةمل األطةةياف املونيةةة. كمةةا  تةةاال تنيةةيم االبتكةةار علةةى ال ةةويد عةةرب الةةوط  دا نق

االبتكةةار الةةي شةةدف دا حتقيةةق اال ةةتدامة علةةى ال ةةويد الوةةامل  ودةةةدا  تريةةري جةةذري. وتتةةيح 
 ات لبنةةاء مثةةل هةةذو الةةنيم، يةةنوليةةة ومبةةادرات األمةةم املت ةةدة منهطايففةةة مةةن األطةةياف الفاعلةةة الد

جيا. بيةد أيف دور مبا يف ذلك تنة تسذري الولم والتكنولوجيا ألغياض التنمية وولية تيسري التكنولو 
 احلكومات الوطنية ال يزال بالص األمهية.

 االستنتاجات والمقترحات -رابعاا  
 لط رييق ما ب  الدورات الضوء على اال ةتنتاجات واملقرتةةات التاليةة كة  تنيةي ريهةا  -47

 اللننة يف دورشا الوايين.

التنميييية  تسيييخير االبتكيييار ألغيييراض التنميييية عنصييير أساسيييي فيييي تحقيييي  أهيييداف -ألف 
 المستدامة

يتطلةب نطةاك األهةداف وطموةاشةا ماةاركة االبتكةار يف التنميةة وتسةذري االبتكةار مةةن  -48
ابتةةداع طيايفةةق جديةةدة للتنميةةة، مبةةا  2030أجةةل التنميةةة. ويسةةتدع  حتقيةةق األهةةداف حبلةةول عةةام 

املسةايفل الييفيسةية بكيفيةة يف ذلك درمل االبتكار دا موقمل ال دارة يف املااريمل اإلرايفية. وال تتولق 
تاةةنيمل مزيةةد مةةن االبتكةةار يف مزيةةد مةةن األمةةاكن، بةةل تُوةةحت بت ديةةد أنةةواع االبتكةةار الةةي ينبرةة  
تانيوها ممل تثبيط األنواع الضارة يف الوقت نفس . ويستلزم هذا دعادة توجي  مسارات االبتكار  

وغري رارة بالبي يةة؛ وتاةنيمل  ك  تنا  أراط تنمية اجتماعية واقت ادية  املة وعادلة اجتماعيا  
دجةةياء حلةةةار  علةةةى خمتلةةةف طيايفةةق ةةةةل املاةةةاكل؛ ود ةةةيال طايففةةة متنوعةةةة مةةةن األطةةةياف الفاعلةةةة 

تيارُةد وتوةاويف غةري مسةبوقة بة  اتهةات املذت ةة  والومليات وأراط احلوكمة، دا جانةب أ ةكال
 والقطاعات واملناطق.

 رضية وجنوبهاتعدد مصادر االبتكار من شمال الكرة األ -باء 
. وتتزايةةةةد اإل ةةةةادة بثةةةةياء وديناميةةةةة (30) ةةةةهد الوقةةةةد املارةةةة  ترةةةةريا يف جرياريةةةةا االبتكةةةةار -49

التنار  الي حُليق على الطيايفق املذتلفة إل اد ةلول ملااكل اتزء اتنو  مةن الكةية األررةية. 
__________ 

متةاح ، GM Marcelle, 2016, Redefining innovation in the global South: Critical imperativesانيةي:  (30)
)مت  http://unctad.org/meetings/en/Presentation/CSTD_2015_ppt15_Marcelle_en.pdf: علةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةيابط
 .  (2017كانويف الثاين/ينايي   30ا يف الونول دليه
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ة، كاالبتكةار املياعة  ونا ت بوض هُنج االبتكار اتديةدة الةي سم ةها هةذا التقييةي يف بلةدايف نامية
مل ةةا  الفقةةياء واالبتكةةار الاةةو،، علةةى  ةةبيل املثةةال. وتةةدرِل هةةذو الةةنهج االبتكاريةةة اةتياجةةات 
الفقياء وا تموات احمللية على مستوق القاعدة الاةوبية والطوايفةف املهماةة وتاةيكها يف عمليةات 

يا يف ا تممل(  وقا هايفلة وغري االبتكار. وتاّكل الف ات القابوة عند أ فل اهليم )وهم األ د رق
مطيوقةةةة للماةةةاريمل نةةةررية احلنةةةم والاةةةيكات الكبةةةرية املتوةةةددة اتنسةةةيات يف ويف واةةةةد. ويتمثةةةل 
الت دي املاثةل أمةام االبتكةار الاةامل يف أيف املنيمةات ال ةررية مقت ةدة ور ةيقة احليكةة بطبوهةا، 

سلةةك املنيمةةات الكبةةرية املةةوارد الالزمةةة  لكنهةةا تفتقةةي دا املةةوارد الةةي حتقةةق الِثقاةةل املطلةةو ، بينمةةا
لرتجيح الكفة لكنها بطي ة احليكة يف مويةم األةيةايف. ومةن الضةيوري قيةام  ةياكات بة  املاةاريمل 

 ال ررية والكبرية والايكات احمللية والواملية.

 القدرات عنصر أساسي لكنها متفاوتة التوزيع -جيم 
، لكنهةةا ليسةةت موزعةةة بالتسةةاوي يف مةةا بةة  القةةدرات عن ةةي أ ا ةة  لفواليةةة االبتكةةار -50

البلةةدايف. وينبرةة  بةةذل اتهةةود لت ديةةد القةةدرات الالزمةةة لالبتكةةار وتوزيزهةةا، وشي ةةة بي ةةات سكينيةةة 
لالبتكار. وتتسم املبادرات الواملية اليامية دا تورري املساعدة التقنيةة وتبةادل املمار ةات اتيةدة يف 

يف هةةةذا ال ةةةدد. واللننةةةة املونيةةةة بتسةةةذري الولةةةم والتكنولوجيةةةا  ةةةال بنةةةاء القةةةدرات ب مهيةةةة بالرةةةة 
ألغياض التنمية مهي ة ساما أليف تكويف منربا لتوزيز تلك املبادرات. وتتفاوت السةياقات والثقارةات 
القطييةةةة واالةتياجةةةات احملليةةةة ةينمةةةا يتولةةةق األمةةةي ببنةةةاء القةةةدرات ألغةةةياض الولةةةم والتكنولوجيةةةا 

لذلك، أيف تتضاري جهود احلكومات واألطياف الفاعلة من غةري الةدول واالبتكار. ومن الضيوري 
على ا،تالرها، من أجل د اد القدرة الالزمة لتكييف املبتكيات ك  تتواءم ممل السةياقات احملليةة. 
وعلى  بيل املثال، سلك البلدايف النامية، مبا ريها أقل البلدايف روا، ،انية وجود قطاع غري راة   

رتفةةاع موةةدالت االبتكةةار يف هةةذا القطةةاع، وهةةو ابتكةةار مويمةة  تةةدر   بطبيوتةة . كبةةري وتتميةةز با
ويو  بناء قدرات الولم والتكنولوجيا واالبتكار يف هذا السياك، دعم ناي التكنولوجيات القايفمة 
علةةى نطةةاك وا ةةمل، وهةة  قيةةد اال ةةتذدام الفولةة  باةةكل وا ةةمل يف أمةةاكن أ،ةةيق، عةةالوة علةةةى 

 ج االبتكار اتديدة.دجياء التنار  على هنُ 

 يتطلب تمويل االبتكار من أجل التنمية مزيدا من االهتمام -دال 
يتطلةةب حتقيةةةق أهةةةداف التنميةةةة املسةةةتدامة مواتةةةة طايففةةة مةةةن قيةةةود املةةةوارد، مبةةةا يف ذلةةةك  -51

املوارد املاليةة والتكنولوجيةة واملت ةلة باملهةارات، وكةذلك القيةود يف  ةاالت أ،ةيق. وال تةزال املةوارد 
املاليةةةةة املذ  ةةةةة لتنفيةةةةذ األهةةةةداف غةةةةري كاريةةةةة. ومةةةةن الضةةةةيوري لةةةةذلك ةاةةةةد وتوزيةةةةز التمويةةةةل 
املذ ةةةة  لال ةةةةتثمار يف  ةةةةاالت التنميةةةةة الةةةةي تُوةةةةحت باألهةةةةداف االجتماعيةةةةة والبي يةةةةة الداعمةةةةة 
ل هداف. وقد كايف هنال اهتمام كبري باليوابط والوالقات ب  احلكومات واتاموات وقطاعةات 

 ةةال نةةنمل  يا ةةات الولةةم والتكنولوجيةةا واالبتكةةار. بيةةد أيف أمهيةةة توزيةةز الةةيوابط مةةمل ال ةةناعة يف 
، وال  ةةيما يف  املسةةتثميين أيضةةا، ريمةةا يت ةةل بتمويةةل االبتكةةار، مل حتةة  بةةاالعرتاف بقةةدرذ كةةافذ
البلةةةدايف الناميةةةة. ومةةةن الضةةةيوري تريةةةري عقليةةةة املسةةةتثميين واملسةةةاعدة يف الترلةةةب علةةةى قيةةةود سويةةةل 

واألهةةةداف، مةةةن أجةةةل تريةةةري رةةةط التوزيةةةمل احلةةةاع لال ةةةتثمار، مبةةةا يف ذلةةةك اال ةةةتثمار  االبتكةةةار
األجنةةةة، املبا ةةةةي. وينبرةةةة  أيف تاةةةةمل الاةةةةياكات بةةةة  احلكومةةةةات والقطةةةةاع اسةةةةاي واألو ةةةةاط 
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األكادميية القطاع املاع أيضا. وينبر  أيف توزز اتهود املبذولة يف هةذا ا ةال رةيي احل ةول علةى 
 ية وحتّسن توزيوها.املوارد املال

 آثار سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار: التوجيه والسيا  واالتسا  والتنسي  -هاء 
 ب أيف تنيي  يا ات الولم والتكنولوجيا واالبتكار ذات ال لة باألهداف يف مسةايفل  -52

بارها اليوابط توجي  مسارات االبتكار وتوزيوها وتنوعها. وينبر  أيضا أيف ت ،ذ السيا ات يف اعت
والوالقةات بةة  األطةةياف الفاعلةةة املذتلفةةة، وكةذلك املهةةارات واليةةيوف اإلطاريةةة األ،ةةيق الالزمةةة 

الفينة أليف يدعم واروو السيا ات ناوء  2030لالبتكار. وتتيح ،طة التنمية املستدامة لوام 
نةال  ةال كبةري أ كال جديدة من االبتكةار ودجةياء حلةار  عليهةا ألغةياض التنميةة املسةتدامة. وه

للمزال ب  عناني الُنهج اتديدة وعناني هُنج أ،يق ذات طبيوة تقليدية أكثي. ويؤكد هذا أمهيةة 
اتسةةاك السيا ةةةات علةةى نطةةةاك األطةةياف احلكوميةةةة الفاعلةةةة، يف مةةا يتولةةةق بت ةةميم أرةةةاط مةةةزيج 

بتكةار، يف السيا ات. ومن الضيوري اتباع هنجذ منسق برية تو ةيمل  ةال تيكيةز  يا ةات نيةم اال
 ما يتولق باألطياف الفاعلة املونية وو ايفل التفاعل والتواويف.

المقترحيييات المقدمييية مييين فريييي  ميييا بيييين اليييدورات لتنظييير فيهيييا اليييدول األع ييياء  -واو 
 واللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية في دورتها العشرين

 األعضاء على النيي يف مسارات الومل التالية:يانمل رييق ما ب  الدورات الدول  -53
اعتمةةاد أرةةاط مةةن مةةزيج السيا ةةات علةةى نطةةاك الطايففةةة املتنوعةةة مةةن األطةةياف  )أ( 

احلكوميةةةة الفاعلةةةة املونيةةةة، حبيةةة  يتةةةيح ذلةةةك دمكانيةةةة د ةةةاد أ ةةةكال خمتلطةةةة مةةةن هُنةةةج االبتكةةةار 
بةةةالتزامن مةةةمل مةةةنح األولويةةةة أل ةةةكال التقليديةةةة واملياعيةةةة مل ةةةا  الفقةةةياء والاةةةوبية واالجتماعيةةةة، 

 ؛ااملة اجتماعيا واملستدامة بي يااالبتكار ال
التااور والتواويف ممل أن ا  امل ل ة املتوددين عند حتديد أولويات أهةداف  ) ( 

بيةةل املاةةاريمل التنميةةة املسةةتدامة وأثنةةاء ت ةةميم مبةةادرات كبةةرية احلنةةم لسيا ةةات االبتكةةار، مةةن ق
 ؛ذات املهام احملددة

كفالةةة أيف يكةةويف االبتكةةار  ةةامال للنميةةمل، وال  ةةيما ريمةةا يتولةةق با تموةةات  )ال( 
احمللية والنساء والابا ، على حنو يكفل أيف يكويف حتديةد موةدالت ناةي التكنولوجيةات اتديةدة 

 ؛ يؤدي دا ناوء مزيد من الفنوات امال وال
ات االبتكةةةةةار حتديةةةةةد موةةةةةارف ا تموةةةةةات احملليةةةةةة والسةةةةةكايف احملليةةةةة  يف عمليةةةةة )د( 

 ؛كيات املطورة حمليا وزيادة ةنمهاودعمها، ودعم اتهود اليامية دا تسويق املبت
دنااء  بكة تةيبط األطةياف الفاعلةة علةى ال ةويدين الةوط  والةدوع مةن أجةل  )ه( 

ثقارةةةةات والسةةةةياقات احملليةةةةة تكييةةةةف املبتكةةةةيات األجنبيةةةةة احلاليةةةةة الةةةةي ت ةةةةلح للومةةةةل يف دطةةةةار ال
 ؛ونايها

ددراال املةةد،الت املقدمةةة مةةن الولمةةاء الةةذين يوملةةويف علةةى د ةةاد واجهةةة بينيةةة  )و( 
تةيبط الولةوم بالسيا ةات، ومةةن األطةياف الفاعلةة األ،ةيق، مةةن أجةل تطةويي  يا ةات لالبتكةةار، 

 ؛ح، وا تذالي الدرومل من اإل،فاقاتولفهم احلوارز وحتديد السيا ات الي ت ل



E/CN.16/2017/2 

GE.17-03237 22 

جتماعيةةةة للاةةةيكات يف القطةةةاع اسةةةاي تاةةةنيمل ورةةةمل  يا ةةةات املسةةةؤولية اال )ز( 
حبيةة  توكةةا االبتكةةار الاةةامل واملسةةتدام مةةن أجةةل حتقيةةق األهةةداف، ومةةنح ةةةوارز للمسةةتثميين 

 ؛اي والوام على اال تثمار املؤثيمن القطاع  اس
دعةةةةم السيا ةةةةات الةةةةي توةةةةّزز اإلدمةةةةاال املةةةةاع وتوّمةةةةق م ةةةةادر التمويةةةةل وتوّجةةةة   )ح( 

 ت الي تف  مبا ية باألهداف.اال تثمارات نو  املبتكيا
 ويانمل رييق ما ب  الدورات ا تممل الدوع على النيي يف مسارات الومل التالية: -54

تةةةةةورري رةةةةةيي الةةةةةيبط الاةةةةةبك ، وتيسةةةةةري التوريةةةةةق بةةةةة  احللةةةةةول املبتكةةةةةية احملليةةةةةة  )أ( 
زيةادة  واألطياف الفاعلة أو وارو  السيا ات يف القطاع اسةاي، الةذين يسةتطيوويف الومةل علةى

 ؛ونايها ةنم املبتكيات اتديدة
التوعيةةةةةةة باالبتكةةةةةةار يف  ةةةةةةال حتقيةةةةةةق أهةةةةةةداف التنميةةةةةةة املسةةةةةةتدامة والت ةةةةةةدي  ) ( 

لت ةةديات التمويةةل، عةةن طييةةق توعيةةة اتماعةةات املاليةةة باألهةةداف وتريةةري الوقليةةات السةةايفدة يف 
 القطاع املاع.

 سارات الومل التالية:ويانمل رييق ما ب  الدورات اللننة على النيي يف م -55
تقةةدمي املاةةورة للمنتمةةمل الةةدوع باةة يف أمهيةةة هُنةةج االبتكةةار اتديةةدة الةةي تةةورّي  )أ( 

 ؛مستدامة بي يا لت قيق األهدافةلوال  املة اجتماعيا و 
تورري منتدق من أن ا  امل ل ة املتوددين للذرباء من أجل تبةادل الةدرومل  ) ( 

املسةةةةةتفادة وأرضةةةةةل املمار ةةةةةات وتةةةةةدارمل اسةةةةةربات يف  ةةةةةال ناةةةةةي التكنولوجيةةةةةا، وباةةةةة يف ورةةةةةمل 
 ؛وتوزيز الُنهج املذتلطة لالبتكارالسيا ات كذلك، برية تانيمل د اد هنج جديدة 

لةى الةُنهج الةي عنةد قاعةدة اهلةيم، وهُنةج دد،ال الرتكيز علةى أهةداف حمةددة، وع )ال( 
اإلدمةةةةاال االجتمةةةةاع ، وغةةةةري ذلةةةةك مةةةةن املسةةةةايفل النا ةةةة ة األ،ةةةةيق يف  ةةةةال عمليةةةةات ا ةةةةتوياض 

 ؛ة بالولم والتكنولوجيا واالبتكارالسيا ات الوطنية املتولق
درا ةةةة املسةةةايفل التنييميةةةة املت ةةةلة بناةةةي التكنولوجيةةةا، وال  ةةةيما يف مةةةا  ةةة   )د( 
 ؛ال سلك القدرة على القيام بذلك نامية اليالبلدايف ال

درا ةةةةةة  ةةةةةاالت اال ةةةةةتثمار ذات موةةةةةدالت التةةةةة ثري اإل ةةةةةا  الواليةةةةةة يف  ةةةةةال  )ه( 
األهداف، والنيي يف مس لة دجياء حليبة جوهيية للتولم ود اد احللول باال رتال مةمل ا تمةمل املةاع 

 ةاد  ةبل لتوزيةز املويرةة بكيفيةة تاةنيمل املزيةد )أي خمترب سويةل االبتكةار ألغةياض التنميةة(، بريةة د
 من اال تثمار يف مااريمل االبتكارات اإلرايفية الي تسهم يف حتقيق األهداف.

    


