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موجز
ميثّ ّل ه ّّاا الير يّ ّ ا ّّيرااجل لرّ ّ ار ا م ي ّّجل ال ام ّّجل  ،242/72ال ّّاُ بف ّّإ يّ ّ
الفرنّ ّّجل امل نيّ ّّجل اي ّ ّ ر ال فّ ّّت واليجنولوجيّ ّّا ألي ّ ّ ايل الينميّ ّّجل أ ّ ّّو  ،عّ ّّن ب ي ّ ّ ا ف ّ ّ
االقيصّّا ُ واالجيمّّاعال ،االعيبّّار الواجّّإ ألاّ اليوّراة اليجنولوجيّّجل ال ّ ي جل ال ي ّّيجل عفّ
حتري أهداف الينميّجل امل ّيدامجلو ويينّمن الير يّ حتفّير ألاّ اليوّر اليجنولّوجال ال ّ ي عفّ
الينميجل امل يدامجل ،وخاصجل النيا ج ابلن بجل لفمبّدأ اوّورُ ة ّجل الينميّجل امل ّيدامجل ل ّا 2030
امليمثل يف "عد ك أُ أحد خفّف البّإ"و وي ّ يل ال ّ يت الّر يو هّا اليوّر اليجنولّوجال
ال ي يما يي ف ايحري أهّداف الينميّجل امل ّيدامجل ورصّدها عّف ايفّف األا ّا االقيصّا يجل
واالجيماعيّّجل والبيةيّّجلو وينّّاقم مّّا حتمف ّ اليو ّراة اليجنولوجيّّجل ال ّ ي جل مّّن مجّّا ة حتويفيّّجل
واحيماالة م فجل ،مبا يشمل االعيباراة االقيصا يجل واالجيماعيجل وامل ياريجلو ويّف الير يّ أ ّ
من و يا اة فيمجل يف جماالة ال فت واليجنولوجيا واالايجار ،يجّو مّن يّر املّ ج أ
حتر ّ اليجنولوجي ّّاة  -الردمي ّّجل أو ا دي ّّد  -ر ّّدما يف جم ّّال الينمي ّّجل ال املي ّّجلو ّّاا الير ّّد
يي فإ ايةجل ع الي فت واالايجّار مّن أجّل انّاد و ار بّت اايجّار الّجلو ويف هّاا ال ّيا ،
يرّّد الير يّ أمثفّّجل ال ّ ا يرياة و يا ّّاة وبنيّّجل لفيوّّر اليجنولّّوجال ال ّ ي ويرّّيت الي ّّاو
اإلقفيم ّّال والّ ّّدو وا ّّن أصّ ّّحاص املص ّّفحجل املي ّ ّّد ينو وابإلا ّّا جل ال يا ّ ّّاة الوبنيّ ّّجل
والدوليّّجل ،يّّدعو الير ي ّ أينّّا ا ّّيم ار ا يم ّ الّّدو يف مناقشّّجل الجي يّّجل الّّر ميجّّن ّّا
ليريّيت وا يشّ اف اليجنولوجيّّا عفّ الصّ يد الّدو  ،وبّّالق لبنّّاد وا ّ ا راد اشّ املبّّا
اليوجي ي ّّجل امل ياري ّّجل ،ش ّّجيل اإلمجا ي ّّجل اإلةا ي ّّجل لفيو ّّر اليجنول ّّوجال ال ّ ّ ي و و ي ّّيت الير يّ ّ
ابق احاة لفدول األعناد وا يم الدو و
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مقدمة
 -1يف ورهتا احلا يجل وال ش ين الّر عرّدة يف جنيّف يف أاير/مّايو  ،2018اخيّارة الفرنّجل
امل نيّجل اي ّ ر ال فّّت واليجنولوجيّا أليّ ايل الينميّّجل (الفرنّجل) مواّو أاّ اليوّر اليجنولّوجال ال ّ ي
عف الينميجل امل يدامجل ب حد موااي ا ذاة األولويجل ل  2019-2018ملا ان الدوراةو
 -2وعرّّدة أما ّّجل الفرنّّجل اجيمّّا يّ رّّار ملّّا اّّن الّّدوراة يف ال ّ مّّن 17 15
ب ّّا و الثاا/ين ّّاي  2019يف يين ّّا ،مّ ّّن أج ّّل حت ّّن م ّ ّا هل ّّاا املوا ّّو ومل ّ ّّاعدهتا يف
ورق ّّجل املناقش ّّجل ال ّّر أع ّّدهتا أما ّّجل
م ّّداوالة ورهت ّّا الثا ي ّّجل وال شّ ّ ينو وي ّّيند ه ّّاا الير يّ ّ
الفرنّّجل( ،)1والنيّّا ج الّّر وصّّل لي ّّا ي ّ النرّّار ،و را ّّاة احلّّاالة الر يّّجل الّّر ّّاهت ّّا
أعناد الفرنجل ،وأ اياة ذاة صفجل ،ومصا ر أخ ىو
 -3وميثّل هّّاا الير يّ ا ّّيرااجل لرّ ار ا م يّّجل ال امّّجل  ،242/72الّّاُ بفّّإ يّ الفرنّّجل أ
و  ،عن ب ي ا ف االقيصا ُ واالجيماعال ،االعيبار الواجإ ألاّ اليوّراة اليجنولوجيّجل ال ّ ي جل
ال ي ّّيجل عف ّ حتري ّ أهّّداف الينميّّجل امل ّّيدامجلو ويف عّّا  ،2018اختّّاة ا م يّّجل ال امّّجل ق ّ ارا أينّّا
اش أا اليور اليجنولوجال ال ي عف حتري أهداف ويااية الينميجل امل يدامجل ()A/73/L.20و
 -4وال يرد هاا الير ي ي ا ص حيا "لفيور اليجنولوجال ال ي "و وم ذلق ،وألي ايل هّاا
الير يّ ّ ّّ ،و اليجنولوجي ّّاة امل ب ّّجل ا "اليو ّّر اليجنول ّّوجال ال ّ ّ ي " ين ّّمن (عفّ ّ ّّبيل املث ّّال
ال احلص ّ )ل البيّّا ة الن ّ مجلأل ّّت األ ّّيادأل ف ّت ا لّّجلأل الّّاباد االص ّ ناعالأل عفّّت الّّيحجت
ا أل ف ّّفجل ال ّّررةأل ال باعّّجل ارايّّجل األا ّّا أل اليجنولوجيّّا األحيا يّّجلأل النا و جنولوجيّّاأل الواق ّ
اال ااال وامل َّز أل جنولوجياة ال اقجل امليرد أل جنولوجياة ال وا ل وال ا اة من و بيارو

أوالا -الف رررل ال رره يتيتغ ررا التغ ررري التكنول رروجي السر رريع يم ررا يتعلر ر
التنمية املستدامة

رردا

ب ا ل اا أهداف الينميجل امل يدامجل املينو واملي ّد األا ّا وال مّوا وامل فّ ّ ،يجو
-5
م ّّن امل ّّيحيل عمفي ّّا حترير ّّا اي ّّا ف ّّول ع ّّا  2030م ّّن و ّّوي و بي ّ ّّفيت لف ف ّّت
واليجنولوجيّّا واالايجّّارو و ّّيفرال هّّاا ال ّ النّّود عف ّ ور ال فّّت واليجنولوجيّّا واالايجّّار يف
ا ّ ّّاالة ال ي ّ ّّيجل ة ّ ّّجل الينميّ ّّجل امل ّ ّّيدامجل ل ّ ّّا  ،2030مبّ ّّا يف ذلّ ّّق ال ّ ّ يت ،واالعيبّ ّّاراة
ال ي يجل ،وما يفز من وط م برجل و يا اة لي بير ا ال ال عف الينميجل امل يدامجلو

ألف -تعجيل ورصد التقدم حنو أ دا التنمية املستدامة
 -6ميجّ ّّن لفيوّ ّّر اليجنولّ ّّوجال ال ّ ّ ي أ ي ّ ّ ت يف الي ريّ ّّل ايحري ّ ّ خ ّ ّّجل الينميّ ّّجل امل ّ ّّيدامجل
ل ّّا  2030مّّن خّّرل عّّد وليّّاة وذلّّق عّّن ب ي ّ مّّا يفّّالل حت ّّن الّّدخول احلريريّّجل (مّّن خّّرل
اي اإل ياجيجل وخ ّ جف ّجل ال ّف واةّدماة)أل اجّن النشّ األ ّ واألو ّ اقّا لفحفّول املبيجّ
لف ربّّاة االقيص ّّا يجل واالجيماعي ّّجل والبيةي ّّجل ال ّّر ش ّّجل قيّّو ا جب ّّل الينمي ّّجلأل ع ّّت أ ّّجال أبث ّ ّوال

__________

()1

2

ورقجل املناقشجل واي ال ويل وامل امهاة املردمجل ل ي رار ما ان الدوراة واملابور يف هاا الير ي عف الّ اا اليّا ل
( https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2026ابف عف املوق يف  21باط /فاي )2019و
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لفمشّاربجل يف احليّا االجيماعيّجل واالقيصّا يجلأل اال ي ااّجل عّن أ ّاليإ اإل يّا املجف ّجل ايةيّا خّ ى أبثّ
ا يدامجلأل ع ّاد صّنا ال يا ّاة أ واة قويّجل ليصّميت اليّدخرة اإلةا يّجل والي ّي هلّاو ويرّد مّؤا
األمّّت امليحّّد لفيرّّار والينميّّجل (األو جيّّا ) أمثفّّجل صّّيفيجل موعّّجل مينوعّّجل مّّن بيرّّاة اليجنولوجيّّاة
ال ا د الر ب ابل ل مجا ة لفي ريل ابليرد حنو حتري أهداف الينميجل امل يدامجل()2و
 -7وميجن لفيجنولوجيّاة ال ا ّد  ،مبّا يف ذلّق البيّا ة النّ مجل و فّت ا لّجل ،أ ّي د
أينا لوا ا امج ةا يجل و ح ا رد حنو حتري أهداف الينميجل امل يدامجل ،وقياس ذلق و ّوي
ش ّّاط اهل ّّا ف اوم ّّول
ورص ّّد اليي ّ ّ اش ّّجل أو ّ ّ اق ّّاو وأظ ّ ّ ة النم ّّاذ امل ّّيند
( )3
واملش ّ اية اال يما يّّجل ألرصّّد اهلّّا ف أ ّّا رّّدر ادقّّجل مؤ ّ اة ال ر ّ مي ّّد األا ّّا  ،اينمّّا
حتررت را اة أج يّت مّؤخ ا مّن مجّا ة اليصّوي ابل ّوا ل و فّت ا لّجل يف رّدي ا ّي رك
األ امل يشيجل وأصوهلا ،اب ي دا البيا ة املياحجل لفرم ور وير م رفجل املفجيجل()4و
 -8وم ّ ذل ّّق ،و ّ ال ي ّ ف ا ّّد م ّّا ذا با ّّت ه ّّا املؤ ّ اة امل ّّيمد م ّّن البي ّّا ة
الن مجل يبل قيرجل بما شر املشاري الير يبيجل واأل اثو واينما وجّد ّ يت لريّا البيّا ة
النّ مجل اي زيّّز قاعّّد األ لّّجل لفبفّّدا الناميّّجل الّّر نّّدر ي ّّا اإلحصّّاداة اليرفيديّّجل ،مبّّا ييزايّّد
مب ّ ّ ور الوق ّ ّّت ّ ّّور ا ّ ّ اةوار مي ّ ّّاة اش ّ ّّجل ال يوابّ ّّإ الواق ّ ّ األ ا ّ ّّال االجيم ّ ّّاعال -
االقيصّّا ُ أو البيةّّال مب ّ ور الوقّّت()5و ويي ّّن عّّد احلجّّت ابلبّّاه عف ّ خوار ميّّاة البيّّا ة
الن ّ مجل و ةّّا النب ّ لي ّّا ا يرّّجل قّّد  ،خاصّّجل عنّّد ا ّّي دام ا يف بّّار مؤ ّ اة جميفيّّجل
ّّو الينميّّجلو وهّّاا يّّف أمهيّّجل الرّّدراة البش ّ يجل عف ّ رّّدي و ريّّيت قّّجل خوار ميّّاة البيّّا ة
الن ّ مجل و راك مّّا ذا با ّّت النيّّا ج م يّّد أ منّّففجل()6و ويف هّّاا اةصّّويت ،يّّف األو جيّّا
احلاججل اال ج و من ريجل لر يثمار يف البنيجل اليحييجل املا يجل ورعايجل بت االايجار والردراة
اال يي اايجل الر مجل لفيجنولوجياة ال ا د من أجل اال ي ا الجامفجل من مجا هتا()7و

ابء -حتسني األمن الغذائي ،والتغذية ،والتنمية الزراعية
(أُ واحّّد مّّن بّّل ّ جل أ ّ ايت يف ال ّّا ) مّّن
 -9ي ّّاا ح ّوا  795مفيّّو ّ
ر ّ ّ اليواي ّّجل ،وي ّّيم م بم ّّت يف البفّ ّّدا النامي ّّجل واملن ّّاب ال ي ي ّّجلو وميج ّّن لفيجنولوجيّ ّّاة
ا ديّّد والرا مّّجل والنا ّّةجل أ ينّّاول األا ّّا األرا ّّجل لومّّن الوّّاا ال وهّّالل ّّو الوّّاادأل مجا يّّجل
احلصولأل اال ي دا أل اال ير ارو
__________

()2
()3

()4
()5
()6
()7
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 -10وميجن لفبيا ة الن مجل ،و ت األ ياد ،واال يشّ ار عّن ا ّد ،وال ّا اة مّن و بيّار،
والّّاباد االص ّ ناعال أ حت ّّز الزراعّّجل الدقيرّّجل و رفّّل مّّن عّّد املّّدخرة الجيميا يّّجل الزراعيّّجل ل مفيّّاة
الزراعّّجل الرا مّّجلو بمّّا اث ّل ال ّّا اة مّّن و بيّّار صّّجل ةجنّّجل أل يريّّا ليحر ّ ق ّّز يف جمّّال الزراعّّجل
الدقير ّّجل ،حي ّّن ز
اج ّّن م ّّن اي ال الي ّّجل يف قيا ّّاة ي ّّا اواص ّّيل واإل ي ّّا احلي ّواا ويف اال ّّيرااجل
لفينو ي ماو وي ي د الي ف ل ا يين ،جا ّإ فّت ا لّجل يف الجشّف عّن جّو ال اّجل وامل ّاعد
عفّ اي جّّو اواصّّيلو وي بّ فّّت ا لّّجل عفّ الصّّور الّّر فير ّّا ال ّّا اة مّّن و بيّّار وصّّور
ّاعد املّزارعن عفّ اختّاذ قّ اراة أبثّ ا ّينار مّن أجّل
ال وا ل من أجل اناد ةاذ صيفيجل لف رّ
اي حماصيف ت أقص حدو وي ي د أينا مّ البيّا ة ا ينوميّجل واملي فرّجل ابلّنم املب ّ ُ لفنبّاة
مّن أجّّل الينبّّؤ اد اهلرّّن النبا يّجل ا ديّّد و وقّّد أصّّبحت الزراعّّجل وليّجل اشّّجل ميزايّّد ،حيّّن ّّي د
ال واواتة لفريا اينريجل خ وط اواصيل من ال شإ النار اشجل يجولوجال واقيصا ُو
 -11ولجال ي ي ا من اليور اليجنولوجال يف ايفف أا ا األمن الواا ال ،جيّإ أ يي ّت بّا
الوّّااد ّ مبزيّّد مّّن االايجّّارو ويشّّمل ذلّّق أمّّورا من ّّا حتديّّد خ ّّجل ثيّّجل بّّز عف ّ امل ّزارعن
أصّّحاص احليّّا اة الصّّور  ،واال ّّيثمار يف الرّّدراة البش ّ يجل ،واجّّن البنيّّجل اليحييّّجل لّّنبت الوّّااد،
ووا هيابل ار مر مجل لرايجار الزراعال ،و زيز د راة امل ارف ان املزارعن وال فماد()8و

جيم -تعزيز إمكانية احلصول على الطاقة وكفاءهتا
 -12ميجن لي وي بت المبزيجل لف اقّجل امليرّد أ يّو الج ّ ابد يف املنّاب ال ي يّجل ا يّدا عّن
أُ بّّا ّّبجال()9و و ّ دة ال ّّنواة األخّّر ا ااّّا بب ّرا يف األ ّ ار ال امليّّجل ملصّّا ر ال اقّّجل
امليرّّد مّ اي اال ّّيثماراة يف وي هّّاو رّّد ا نّّت جف ّّجل ال ن ّّاة ال حييّّجل ّوا الثفّّن،
وا ن ّّت جف ّّجل الفوح ّّاة ال ف اا ّّو يجل الشم ّّيجل ان ّّبجل  80يف املا ّّجل من ّّا ع ّّا ،)10(2009
ةا يزيد من نا يجل النبامن م وليد ال اقجل ابلوقو األح ورُو
 -13ويوج ّّد ل ّّدى ع ّّد اف ّّدا ا ّ ا يرياة لي زي ّّز ّّوي جنولوجي ّّاة ال اق ّّجل املير ّّد و
شيفال ور جنولوجياة ليوير مزيج ال اقجل يف ق ا الج ابد من خرل ال اقّجل امليرّد  ،ويف
ب ير ا ليصب را د عف الص يد اإلقفيمال يف ار اليحول يف جمال ال اقجل()11و و مل حجومّجل
بنّّدا أينّّا عفّ أ صّّب را ّّد يف ق ّّا اليجنولوجيّّا النبي ّّجل ،عّّن ب يّ اليصّّدُ لفيحّّداية
ال يّد الّّر واج ّّا ّباة اليجنولوجيّّا النبي ّّجل يمّا يي فّ مجا يّّجل احلصّول عفّ رأس املّّال
بويل األجل و مجا يجل الوصول األ ّوا اوفيّجل والدوليّجلو ويشّمل ذلّق عّا رسفّجل مؤ ّجل
بن ّ ّّدا ليجنولوجي ّ ّّا الينمي ّ ّّجل امل ّ ّّيدامجل م ّ ّّن أج ّ ّّل م ّ ّّاعد املب ّ ّّدعن الجن ّ ّّدين عفّ ّ ّ يص ّ ّّال
ال و ()12و
جنولوجياهتت النبي جل املبيج
__________

()8
()9

()10

UNCTAD, 2017a, The Role of Science, Technology and Innovation in Ensuring Food Security by
)2030 (United Nations publication, New York and Genevaو
UNCTAD, 2017b, The Least Developed Countries Report 2017: Transformational Energy Access,
)(United Nations publication, Sales No. E.17.II.D.6, New York and Genevaو
International Renewable Energy Agency, 2016, The Power to Change: Solar and Wind Cost
Reduction Potential to 2025و

( )11م امهجل من حجومجل يفالو
( )12م امهجل من حجومجل بنداو
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 -14وي د الي اعل يف الشبجاة الابيّجل اّن اليجنولوجيّاة امليرّد و جنولوجيّاة البيّا ة
والّاباد االصّ ناعال مّّن أمثفّّجل األاّ اإلجيّّا الليرّّاد اليجنولوجيّّاة ال ا ّّد و وعفّ ّّبيل املثّّال،
ميجّّن ا ّّي دا خوار مي ّّاة ف ّّت ا ل ّّجل لفينب ّّؤ انّّا ج حم ّّاة ولي ّّد ال اق ّّجل ال حيي ّّجل ،مب ّّا ي ّّم
ايوصّّيل ال اقّّجل الشّّبججل اشّّجل جمّّدول()13و ويّّيت أينّّا حت ّّن يّّا ال اقّّجل و و ي ّّا مّّن
ّبججل
خرل ال ماا لو امل يشّيجل الّر لّدي ا ألّواا ال اقّجل الشم ّيجل انّا ّا ال اقّجل
الج ّ ابدو وامل فومّّاة ا يّّجل الّّر و هّّا الشّّبجاة الابيّّجل ّّاعد ّباة امل ا ّ عف ّ حت ّّن
ا ّّيرااي ا يم ّّا يي فّ ّ ابل ف ّّإ ،و م ّّدا اة ال اق ّّجل ،واليج ّّاليف ،واال ب ّّا ة ،وعفّ ّ ن ّّإ
اال ر اعّّاة الجّّفى يف الييّّار()14و وي ّّاعد الّّاباد االصّ ناعال ،مرّ ابليجنولوجيّّاة املبيجّ
لي ّزين ال اقّّجل ،عفّ م ا ّّجل اال ر اعّّاة يف ا ّ أ ّّجال ال اقّّجل امليرّّد مّّن خّّرل النّّب
الّّدينامال لف ّ يل وال فّّإ ،ةّّا يي ّ شّ جنولوجيّّاة ال اقّّجل امليرّّد و بمّّا أ أوج ّ اليرّّد
يف جنولوجي ّّاة الب ّّاراية ويره ّّا م ّّن اليجنولوجي ّّاة حت ّّن م ّّن أ اد ال ّّياراة الج اب ي ّّجلو
وعنّّد عم ّّا ا يا ّّاة اعفّّجلّّ ،و أوجّ اليرّّد هّّا ّ عّّن ةّّو ببّّر يف احلصّّجل ال ّّوقيجلو
وعف ّ ّّبيل املثّّال ،رّّد نّّاع ت احلصّّجل ال ّّوقيجل ل ّّياراة البّّاص الج اب يّّجل يف الصّّن اّّن
عامال  2017و ،2018حين ا ة من  2.1يف املا جل  4.2يف املا جل()15و
 -15وو رّّا لير يّ صّّدر عّّا  2018عّّن األمّّن ال ّّا ّّ ،و ا بّّا مّزيج مّّن ال يا ّّاة و ّّج
مّّنبت اد االايجّّار ي ّّد أم ّ ا ا ّ وراي ل ّزاي حصّّجل ال اقّّجل امليرّّد يف م ّزيج ال اقّّجل ال ّّاملالو وقّّد
يشمل ذلق داار ي دف بر من ال فإ عف مصا ر ال اقجل امليرّد وال ّ يل من ّا ،وبّالق
مزجيا من ال يا اة الداعمجل ليح يز البحن والي ّوي  ،وانّاد امل ّاراة اوفيّجل ،واّما الرّدر عفّ
حتمّّل اليجف ّّجل ،وهتيةّّجل ايةّّجل نبيميّّجل اعمّّجلو وميجّّن أينّّا لفي ّّاو الّّدو  ،مبّّا يف ذلّّق الي ّّاو اّّن
الشّّمال وا ن ّّوص والي ّّاو يم ّّا ا ّّن اف ّّدا ا ن ّّوص ،أ يي ّ ب ّّا ل امل ّّارف ،وال ّّي فت يف جم ّّال
ال يا اة ،واناد الردراة ،و وي اليجنولوجيا ،و ش البىن اليحييجل لفشبجاة امل اا جل()16و

دال -متكني التنويع والتتول على الصعيد االقتصادي ،واإلنتاجية ،والتنا سية
 -16ابلن ّّبجل لفبفّّدا الّّر لّّدي ا الرّّدراة اليجنولوجيّّجل امل فواّّجل ،ميجّّن لفيجنولوجيّّاة ال ا ّّد
أ ّّدعت اليح ّّول اهليجف ّّال ،و ّّز مص ّّا ر جدي ّّد لف مال ّّجل وال ّّدخل ،واج ّّن م ّّن الوص ّّول
أ وا و يت جديد ()17و ويف هاا الصد  ،ميجن لر ّايل ال ّ ي يف جّاليف اليجنولوجيّاة
ال ا ّ ّّد أ ي ّ ّّزو البف ّ ّّدا النامي ّ ّّجل ا ص ّ ّّجل اإل ّ ّ ّ ا ابر را ّ ّّا م ّ ّّن األ شّ ّ ّ جل املن ن ّ ّّجل األجّ ّ ّ
الصّ ّّناعاة ذاة األج ّ ّ األعف ّ ّ وال ا ّ ّّد امليزايّ ّّد ،واال ّ ّّي ا ارّ ّّدر أبّ ّّف مّ ّّن مشّ ّّاربي ا
__________

( )13ا بّ ّ ّ ل
()14

www.theverge.com/2019/2/26/18241632/google-deepmind-wind-farm-ai-machine-learning-

( green-energy-efficiencyابف عف املوق يف  28باط /فاي )2019و
UNCTAD, 2015, Science, Technology and Innovation for Sustainable Urbanization, UNCTAD
Current Studies on Science, Technology, and Innovation no. 10 (United Nations publication,

New York and Geneva), p. 23و
( )15ا بّ ّ ل http://ev-sales.blogspot.com/

http://ev-sales.blogspot.com/2019/01/china-december-2018.html; and

( 2018/01/china-december-2017.htmlابف عف املوق يف  28باط /فاي )2019و
(E/CN.16/2018/2 )16و
( )17م امهجل من حجومجل املج يقو
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الر ّ ّّدراة اليجنولوجي ّ ّّجل
يف ر ّ ّّل الريم ّ ّّجل ال املي ّ ّّجلو وابلن ّ ّّبجل لفبف ّ ّّدا النامي ّ ّّجل الّ ّّر ير ّ ّ
وال يا ّّا يجل اوفيّّجل يمّّا يي فّ ابليجنولوجيّّاة ال ا ّّد ّّ ،و اال ّّي ا الجامفّّجل مّّن مجا هتّّا يف
هاا اةصويت يي فإ اال ج و يف جمال نميجل الردراة و و ر الدعت ذُ الصفجل من املوار و
 -17ومّ ّّن الناحيّ ّّجل اليار يّ ّّجلّّ ّ ،و اليجنولوجيّ ّّاة ا ديّ ّّد  -جا ّ ّّإ يا ّ ّّاة ال فّ ّّت
واليجنولوجي ّّا واالايج ّّار ،والر ّّدراة اليجنولوجي ّّجل اوفي ّّجل ،والبية ّّجل املوا ي ّّجل  -ق ّّد عم ّّت االر ر ّّاد
ابإل يا يف اقيصا اة افدا ميجل م ينجلو وعف بيل املثال ،حررت مراب جل اتيوا الصينيجل ةّوا
اقيص ّّا اي ّ ي ا طا ه ّّا ب ّ اة يف ق اع ّّاة جنولوجي ّّجل م ين ّّجل مث ّّل أ ّّبا املوص ّّرة و ّّف
لج و ي ّّجل أخ ّ ىو واي ّزة اف ّّدا أخ ّ ى بم ّّور ليجنولوجي ّّاة ال اق ّّجل املير ّّد أل ف ّ ّّبيل
املثال ،أصبحت الفا يل ا أبف منيج أل وا الوقّو األحيّا ال ال ّا ل أليّ ايل النرّل ،والصّن
هّّال ال ا ّّد عامليّّا يف يّّا جنولوجيّّاة ال اقّّجل ال ول ااّّو يجل وال حييّّجل و فّّق اةاصّّجل ابليد ةّّجل
احل اريجل ابل اقجل الشم يجلو
 -18وم ّ ذل ّّقّّ ،و البف ّّدا النامي ّّجل ال ّّاعيجل اال ّ اط يف جم ّّال االايج ّّار اليجنول ّّوجال
ال ويل األجل من خرل الينميّجل الصّناعيجل و صّني اليجنولوجيّاة اوررّجل لف ّ اة ّيحيا
الب ّّىن اليحيي ّّجل املا ي ّّجل وي ّّر املا ي ّّجل عف ّ ال ّواد و أب ّ يا ّّا يجل مر م ّّجلو وم ّّن أمثف ّّجل األب ّ
ال يا ّا يجل الداعمّّجل خ ي ّّجل ال يّ اليجنولوجيّّجل أل بمّّجل اليصّّني الابيّجل( ،)18الّّر ين ّّر ا جمفّ
البحّّوث ال فميّّجل واليجنولوجيّّجل ال بّّالو وهّّاا الّّن ج املي ّّد ال برّّاة امليمثّّل يف خ ي ّّجل ب ي ّ
ي اعد عفّ راّ حّدى اليجنولوجيّاة البالوّجل األمهيّجل مبشّاري ثيّجل و ةا يّجل و بيرّاة ق اعيّجل
م ينجل ،وقد أابت اليي يف عت الثور الصّناعيجل ا ديّد يف بيّا()19و وميجّن أينّا عّت الينويّ
واليح ّ ّّول عف ّ ّ الص ّ ّ يد االقيص ّ ّّا ُ ا يا ّ ّّاة ن ّ ّّوُ عف ّ ّ الي ص ّ ّ ال ّ ّّابال ،أو ا ّ ّ امج
اال يجشاف االقيصا ُ ،أو احلااناة ،أو امل عاة ،أو ا م اة اليجنولوجيجل()20و

اء -تعزيز اإلدماج االجتماعي
 -19ميج ّّن لفيجنولوجي ّّاة ال ا ّّد أين ّّا أ ّّدعت اإل م ّّا و وعفّ ّ ّّبيل املث ّّال ،مجن ّّت
جنولوجيّّا ّ ف اب ّّت و هّّار ( )21()Aadhaarلّّدمج البيّّا ة البيوم يّّجل والدميوي ا يّّجل مّّن حتريّ
يف اهلنّّدو و مّّل احلجومّّاة أينّّا عفّ اّّجل جنولوجيّّاة
الشّّمول املّّا ل ّ 1.2مفيّّار ّ
ف ّّفجل ال ّّررة الّّر رمبّّا يجّّو هلّّا بيرّّاة وا ّ جل الن ّّا يف ال رّّو الابيّّجل ،و بّّت اهلويّّجل
ال قميجل ،و ريل األرااال ،وامل امرة املاليجلو
 -20وميجّّن لفيجنولوجي ّّاة ا دي ّّد أ اج ّّن ا يم ّّاة واأل ّ ا م ّّن الين ّّي والي ّّاو يف
أ جال االايجار احلديثجلو االايجار عف امل يوى الش يب يي مشاربجل ال ناص الشّ بيجل ال اعفّجل
مثل احلباة االجيماعيجل و بجاة األبا ميين والنش اد واملمار ن الاين جي او أ جاال اديفّجل
من عمفياة وليد امل ارف واالايجارو ومن األمثفجل الناجحجل ا مج و هار اهلندُ لفشّمول املّا
__________

( )18م امهجل من حجومجل بياو
و
( )19امل ج
(UNCTAD, 2018, Technology and Innovation Report 2018 )20و
( )21م امهجل من الفرنجل االقيصا يجل واالجيماعيجل يا واوي اهلا و
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وا مج  ManaBalss.lvيف ال يا ،الاُ ي اعد عف رّل أ جّار النّاس
جدول األعمال()22و

الفملّا و راج ّا يف

 -21وميجّّن لرايجّّاراة امل اعيّّجل ملصّّاء ال ر ّ اد وا ام ّّجل واملّّو أ ّّدمج ا يم ّّاة اوفيّّجل
امل مشّّجل واملمثفّّجل اثّّير قصّّا ابعيبارهّّا منيرّّجل وم ّّي يد مّّن عمفيّّاة االايجّّار يف ةّّاذ يّّا
جديّ ّّد فّ ّّيب االحيياجّ ّّاة االجيماعيّ ّّجل وحت ّ ّّز راي األعمّ ّّال امل اعيّ ّّجل ملصّ ّّاء ال ر ّ ّ اد و ي ّ ّ
الينامن ان ا ماعاةو وم ذلق ،يي ن أ جو ةاذ االايجار ا ديّد الّر ّدعت اإل مّا
يا ّّاة ال فّّت واليجنولوجيّّا واالايجّّار الّّر اعّّال ا ّّا و و ي ّ و نّّو
االجيمّّاعال م ّّيند
بل االايجار()23و

واو -مواجغة املرض وحتسني الصتة
 -22ميجّّن لفيجنولوجيّّاة ال ا ّّد أ واجّ حتّّداية م ي صّّيجل يمّّا يي ف ّ اصّّحجل اإل ّّا
واإل ياجيجل الزراعيجل من خرل ال مل ا اليجل أبف عف و ي اليدخرة ،ورصّد و ريّيت املؤ ّ اة
الصحيجل ،و وي رنياة لي ديل ا يناةو رد قامت مص ايحويل مش و ييب لفي بيإ عّن
ا د مبا ر وبنيجل ،اب ي دا حل امل ليجنولوجيا امل فوماة واال صّاالة ليّو ر اةّدماة
ال بيجل عن ب يّ وصّيل األببّاد امل ّا ن ابألببّاد امل نيّن واةّفاد()24و و رّو ال يّا اّدور را ّد
يف ا ّّي دا ال ّّاباد االصّ ّ ناعال يف ال رج ّّاة املص ّّممجل ح ّّإ االحيياج ّّاة ال ي ّّجل لف ّّور
الريّّامال النريفّّال()25و و ّّدرس ار األيايّّجل وال رّّاقر ابلّّوالاية امليحّّد األم يجيّّجل جنولوجيّّاة
ةجل مثل ف فجل ال ررة بآليجل ليبا ل البيا ة من أجل اتحّجل الوصّول ال ّورُ لفم فومّاة
عن امل ا واإلمدا اة واال يرااجل لو ماة أاناد حاالة بوار الصحجل ال امجل()26و
 -23واج ّ ّن ال قمنّ ّّجل أينّ ّّا مّ ّّن اليحّ ّّوي املبيج ّ ّ لف مفيّ ّّاة البيولوجيّ ّّجلو وج ّ ّ اليرّ ّّد يف
اليجنولوجيا األحيا يجل اجن من ديل ا يناة عف حنّو ابلّا اليحديّد أليّ ايل ال ّإ البشّ ُ،
مبا جي ل ال رجاة املصممجل ح إ احيياجاة ال ةجنجل يف ا احلاالة()27و وقد حد ة

__________

( )22م امهجل من حجومجل ال يّاأل
 ،and the Pacificميّّاا عفّ الّ اا اليّّا ل
%20tech%20for%20SDG.pdfأل Breidaks I, 2017, Citizen initiatives platform: MyVoice, presented
at Civil Society Days 2017, Brusselsو ميّّاا عف ّ ال ّ اا اليّّا ل www.eesc.europa.eu/resources/
docs/csdays2017---workshop-4---imants-breidaks---citizen-initiatives-platform-my-voice.pdfو
(UNCTAD, 2017c, New Innovation Approaches to Support the Implementation of the Sustainable )23
Development Goals (United Nations publication, New York and Geneva), p. 28و
( )24م امهجل من حجومجل مص و
( )25م امهجل من حجومجل ال ياو
( )26م امهجل من حجومجل الوالاية امليحد األم يجيجلو
Ledford H, 2016, [Clustered regularly interspaced short palindromic repeats] CRISPR: Gene
()27
editing is just the beginning, Nature, 7 March.و ميّاا عفّ الّ اا اليّّا ل www.nature.com/news/
( crispr-gene-editing-is-just-the-beginning-1.19510ابف عف املوق يف  22باط /فاي )2019و
ESCAP, 2018, Frontier technologies for sustainable development in Asia
www.unescap.org/sites/default/files/publications/Frontier
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أينّّا حمبّّاة ا ين ّّاة بيّّدخل جميفّّال ةج ّّن لف ّّي والرنّّاد عف ّ املّّرراي يف أ يري ّّا()28و
و ي ف ّّإ اليجنولوجي ّّاة النا ّّةجل يف ا ّّال الص ّّحال يا ّّاة ا ّ ّ ا يريجل لفين ي ّّا ،مب ّّا يش ّّمل
البح ّّن ،والبني ّّجل اليحيي ّّجل ،والي ف ّّيت ،والينب ّّيت ،وراي األعم ّّال ،واليوعي ّّجل اإلعرمي ّّجل ،واملش ّّاربجل
ال اعفّّجل مّّن احلجومّّاة و ّباد الينميّّجل والر ّّا اةّّايتو وميثّّل اّ ف الي ّّاو واحلوبمّّجل مصّّدر
قف خايت ،ب ا ملا شجف ا اليجنولوجياة األحيا يجل ال ا د من اّاب صّحيجل حميمفّجل عفّ
املوابنن واليزاماة قا و يجل عف األعمال اليراريجلو

زاي -حتسني إمكانية الدراسة واحلصول على املوارد يف اجملال التعليمي
ّّ -24و املنص ّّاة ال قمي ّّجل ا دي ّّد  ،مب ّّا يش ّّمل ال ّّدوراة اإللج و ي ّّجل امل يوح ّّجل احلا ّّد ،
وراة لج و يّّجل يّّي مجا يّّجل اال ّّي ا امل يوحّّجل واملشّّاربجل يّّر اوّّدو مّّن خّّرل اإل ّّتو
اليجف ّجل ألعمّّال اليّّدري واويّّواية
و ينّمن املّزااي ال ي ّّيجل املمجنّّجل مّا يفّّالل اليجّ ار املّّن
واأل اليإ ال اليّجل ا ّو أل والّي فت ح ّإ و ّر الشّ أل واليحفيّل املن رّال لفبيّا ة مّن أجّل
حتري الي فت األمثل عف املنصجل()29و
 -25ولدى ال باعجل ارايجل األا ا ومنصاة األج ز والفجمياة امل يوحجل مجا يّجل زيّز اةّف
الي فيميجل يف البفدا الناميجل ،حيّن ّي د ابعيبارهّا أ ا لفي فّيت يف املّدارس ابمل احّل االايدا يّجل
والثا ويّّجل ومّّا ا ّّد الثا ويّّجلو وابملثّّلّّ ،و مبّّا ر  ،Open Labwareالّّر نبم ّّا مؤ ّّجل اليّّدري
والبح ّّن يف جم ّّال ال ف ّّو ال بي ي ّّجل أليّ ّ ايل الينمي ّّجل يف أ يري ّّا ،ومب ّّا ر ،Open Neuroscience
و ،Badenlabم ّّل عفّ ّ زي ّّز الي ّّاو يف جم ّّال امل ّّداة ال فمي ّّجل امل يوح ّّجل املن ن ّّجل اليجف ّّجل
و ياج ّّا لفبفّّدا الناميّّجل ألي ّ ايل الي فّّيت والبح ّّن()30و وم ّ ذلّّقّّ ،و مّّا وليّّاة ال ّّي فت
ال قمّّال وال اا ّّاة ارايّّجل األا ّّا واملنصّّاة امل يوحّّجل يف الي فّّيت يي فّّإ أينّّا االر رّّاد ارّّدراة
امل فمن و رييت مدى مردمجل ها اليجنولوجياة اد ا ا يرياة الي فت الرا مجلو

اثنيا -اإلمكاانت التتويلية واالحتماالت املعطلة يما يتعل ابلتغري
التكنولوجي السريع
اليور اليجنولوجال ال ّ ي ّيجو لّ و ر حتويفيّجل وم فّجل رمبّا ّز وحتّب م
-26
الينميجل امل يدامجلو واينما ميثل بي اليجنولوجياة ا ديد والنا ّةجل صّجل لفي ريّل ابليرّد
حتريّ أهّّداف الينميّّجل امل ّّيدامجلّّ ،و اليوّّر اليجنولّّوجال ال ّ ي ميجّّن أينّّا أ ي ّّل األ
واالقيصّّا اة ،وي ّّاقت ال ر ّواة االجيماعيّّجل ،ويثّّر م ّّا ل م ياريّّجلو وميجّّن مل اعّّا ا ّّا

ّاعال
حنّو
ّوا
ّّبل

__________

()28

New Partnership for Africa’s Development, 2018, Gene drives for malaria control and elimination

in Africaو ميّّاا عف ّ ال ّ اا الي ّّا ل
( elimination-africa-0ابف عف املوق يف  22باط /فاي )2019و

https://nepad.org/publication/gene-drives-malaria-control-and-

()29
()30

8

Brynjolfsson E and McAfee A, 2014, The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity

in a Time of Brilliant Technologies, WW Norton and Companyأل و
Schoolhouse: Education Reimagined, Twelve, New Yorkو

Khan S, 2012, The One World

Baden T, Chagas AM, Gage GJ, Marzullo TC, Prieto-Godino LL and Euler T, 2015, Correction:

)Open labware: Three-D printing your own lab equipment, PLoS Biology, 13(5و
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االايجار و و ي ا و نوع ا ،يف يا أهداف الينميجل امل يدامجل ،أ يي لصنا ال يا اة صا
لّّدعت أ ّّجال اايجّّار جديّّد يرنّّإ اليحّّداية االقيصّّا يجل واالجيماعيّّجل والبيةيّّجل الّّر ش ّ ة
خرل ال و اليجنولوجيجل املاايجلو

ألف -التشغيل اآليل وأسواق العمل والتوظيف
 -27ميجن لفيشويل ا امل يند اليراد الاباد االصّ ناعال و فّت ا لّجل والبيّا ة النّ مجل
أ يؤا عف اليرار واملنا جل والنمو واليوظيف ا مب مجل وحييمل أ جو ّفبيجلو و يمّا ميجّن
وقّ أ ز
وجّّد اليجنولوجيّّاة ال ا ّّد وظّّا ف وأ ّوا جديّّد يف ا مّّل ويف األجّّل ال ويّّلّّ ،و
و رها عف أ ّوا وق اعّاة منيرّجل ا ين ّا ميجّن أ جّو م فّجل اشّجل ببّرو ويف الن ايّجلّ ،و
ّّيي اوة و ر ّّا موع ّّجل م ّّن ال وام ّّل م ّّن اين ّّا م ّّا يف ّّالل م ّّيواية اليص ّّني
و ر اليش ّّويل ا
والينميّّجلأل امل ّّاراة والرّّدراةأل جّّاليف ال مالّّجلأل هيابّّل اليصّّدي واإل يّّا أل الرّّدراة اليجنولوجيّّجلأل
البىن اليحييجلأل الدميوي ا ياأل ال يا اة الر شر اليشويل ا أو ن ()31و
 -28وقد ا ي يل األو جيا عد ا من الدرا اة الر أج يت مؤخ ا والّر رّيت أاّ اليشّويل
ا عف الوظا ف()32و و ي اوة النيا ج اشجل ببر ح إ اال اااة املواوعجل واملن رياة
امل ّّي دمجلو وال رّّيت م بّّت الدرا ّّاة ال اة ّّا يف الوظّّا ف و األخّّا يف االعيبّّار ا ر
املي فرّّجل جيّّا الوظّّا فو و نّّر عّّن ذلّّقّّ ،و اليشّّويل ا ال قمّّال قّّد يّّؤا عف ّ الن ّّاد
وال جّّال اشّّجل ايفّّفو و ب ّ ا أل الن ّّاد يشّّوفن وظّّا ف أبث ّ ع اّّجل ة ّ اليشّّويل ا
وميّّثفن اثّّير قصّّا يف ا موعّّاة الوظي يّّجل املي فرّّجل ابل فّّت واليجنولوجيّّا واهلند ّّجل وال اياّّياة،
وبف ا جماالة ي ي يد من اي ال فّإ يف ّو ال مّلّ ،و الّدينامياة ا ن ّا يجل ال اهنّجل يف
الرّّوى ال امفّّجل ميجّّن أ ّّز ا و اّّا جل ذلّّقّّ ،و الوظّّا ف امل اّّجل لدرجّّجل أقّّل مّّن خ ّ
اليشويل ا الر شوف ا الن اد ،عا ما جو أجورها أقل من الوظا ف "ذاة اة األقّل"
الر ي يمن عفي ا الابور()33و
 -29و نّّر عّّن ذلّّقّّ ،در اإل ّّار أ ا الة واليجنولوجيّّاة ال قميّّجل لي ّّت اّّدا ل
مثاليجل أو حىت جيد لف ديد من امل ا  ،عف األقّل يف الوقّت احلااّ و عّرو عفّ ذلّق ،حّىت
بّّا اليشّّويل ا الجامّّل لفوظّّا ف ةجنّّا جنولوجيّّا وم رّّوال اقيصّّا اي ،و ّ ي ّّيو وقيّّا
حىت يف البفدا امليردمجل()34و
 -30و يما هو أا د من الاباد االصّ ناعال وعفّت الّيحجت ا  ،نحّو االقيصّا اة الرا مّجل
عف املنصاة ظ ار الدينامياة الر حيصل ي ا ال ا ز عف بل الد ،حيّن يّد رياّراة
الشبججل أول امليحبن وواا ال امل ايرو وعف ال يت مّن ال ّ يت ا ديّد لفيرّار والينميّجل ،ميجّن
لدينامياة املنصاة ها أ ّؤ ُ و ّي ّا الي ّاواتة يف الّدخول و اي اال ّير اصو

__________

صير ،ا ب ل

( )31لربر عف مناقشجل أبث
p. 23و
 ،ص حجل 25و
( )32امل ج
 ،ص حجل 22و
( )33امل ج
World Bank, 2016, World
()34

UNCTAD, 2018, Technology and Innovation Report 2018,

International Bank for Reconstruction and Development and

Development Report 2016: Digital Dividends, Washington, D.C., p. 126و
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وبث ّرا مّّا خت ّ منصّّاة ال مّّل ال قميّّجل يف رّّد مرااّّل م رّّول ،ومصّّا ر خّّل قاافّّجل لفينبّّؤ،
وأوج احلمايجل االعييا يجل لف مال()35و وميجن أينا ل ا ال يل من الباحثن عن وظا ف عفّ
منصاة ال مل اإللج و يجل أ يؤ ُ ا ف الردر الي اوايجل ،ةا ي عن با حنو الرا
اش األجور وظ وف ال مّلو و ّيجو جّ اد املزيّد مّن البحّن واحلّوار ال يا ّال هامّا لفوايّجل
يف اما و ر االقيصا ال قمال ا خا يف اال ا لوظا ف جيد وال رجل()36و
 -31ومنت افدا االحتا األورو قدما يف زيز اليور اليجنولوجال ال ي ويف الي يّف مّن
و ر ال فبيجل اويمفجلو ومن األمثفجل يف هّاا اةصّويت خ ّجل امل ّاراة ا ديّد ألورواب ،املصّممجل مّن
أج ّّل م ّّا يف ّّالل (أ) حت ّّن ج ّّو الي ّّدريإ و ّّو ا ّ ّ امج ال ّّي فت م ّّدى احلي ّّا و"اليزوي ّّد واة
جديد "أل (ص) ج ل املؤهرة أبثّ قاافيّجل لفمرار ّجل ومّن ث أبثّ قّدر عفّ اال يرّالأل ( ) زيّز
"الاباد امل ارُ" عن ب ي زويد ال فبجل والبالون ابمل فوماة ذاة الصفجل عّن البّ وف واال اهّاة
يف و ال مل مبا ميجن ت من اختاذ ق اراة أ نل يما يي ف ابلي فيت واملؤهرة()37و
 -32ومن الن ورُ مواج ّجل اليجّاليف االجيماعيّجل اويمفّجل لّمل ر امل فّجل يمّا يي فّ ابليوّر
اليجنولوجال ال ي  ،وخاصجل عف أ وا ال مل ،يف األجفن الرصّر وامليو ّ و وهّاا يّف أمهيّجل
الي فت مدى احليا  ،من أجل حتدين امل اراة وبالق االر راد ا ،ةّا ّيي فإ عمّا يا ّا يا
اعرو وي ّد زيّز احلمايّجل االجيماعيّجل م مّا أينّا يف ّوي ا ر ال ّفبيجل عفّ اليوظيّف ويف
محايجل ير الرا رين عفّ اليجيّف مّ املي فبّاة ّ ي جل اليوّر يف امل ّاراةو وهّاا ي ّيدعال واّ
عرّّد اجيمّّاعال جديّّد يشّّمل رّّا مبيجّ اد ّّبجاة األمّّا االجيمّّاعال مّّن أجّّل م ّّاعد
الناس عف مواج جل ما حتدا اليحوالة اليجنولوجيجل من اخّيرلو ويفّز يّإ ال يا ّاة (مثّل
الّف مج اليرّ ييب ال نفنّدُ لفّّدخل األ ا ّّال الشّامل ا ز ّّال لف ّ  )2018-2017مّّن أجّّل
حت ن ت اليب اة االجيماعيجل واالقيصا يجل وخاصجل ابلن بجل لفدول الناميجل()38و

ابء -الفجوات االجتماعية  -االقتصادية
 -33يي ّ ّّت اليوّ ّّر اليجنولّ ّّوجال ال ّ ّ ي مجا يّ ّّجل امّ ّّجل ال ر ّ ّواة الرا مّ ّّجل اخّ ّّل البفّ ّّدا
و يمّّا اين ّّا ،واّّن املّ أ وال جّّل ،و ّّجا ال يّّف واحلنّ  ،وا يم ّّاة اوفيّّجل الونيّّجل وال رّّر و
وبمّّا ب ّ البيّّا ة احلديثّّجلّّ ،و ّّبجل م ّّي دمال اإل ّّت جممّّو ال ّّجا يف البفّّدا
امليردمجل و بي ت يف أقل البفدا ةوا بث من أرا م اةو وها ال رو ال قميجل الرا مجل قّد
اقت اليباعد االقيصا ُ ان البفدا ال ا د يف اليور اليجنولوجال ال ي وأقل البفدا ةواو
()39

__________

()35

Berg J, Furrer M, Harmon E, Rani U and Silberman MS, 2018, Digital Labour Platforms and the
Future of Work: Towards Decent Work in the Online World (International Labour Organization,

()36

Geneva), p. xviiiو

UNCTAD, 2017c, Information Economy Report 2017: Digitalization, Trade and Development

(United Nations publication, Sales No. E.17.II.D.8, Geneva and New York), p. xivو
( )37م امهجل من الفرنجل االقيصا يجل ألوروابو
(UNCTAD, 2018, Technology and Innovation Report 2018, pp. 75–76 )38و
و
( )39امل ج
10

GE.19-03558

E/CN.16/2019/2

 -34وقّّد حتر ّ البفّّدا ال ايبّّجل يف ّّاو حّّد ال ّ اي اليجنولوجيّّجل ب ّ عّّن ب ي ّ اعيمّّا
اليجنولوجي ّّاة ابلدرج ّّجل األو  ،ال ع ّّن ب يّ ّ ّّوي جنولوجي ّّاة جدي ّّد و ومّ ّ ذل ّّقّّ ،و
يا ّّاة االايج ّّار ميج ّّن أ ّّاعد البف ّّدا النامي ّّجل عف ّ وبي ّّد و ي ّّر ش ّ اليجنولوجي ّّاة
ال ا د و جيي ا ليفبيجل احيياجاهتا و زيز الينميجل امل يدامجلو
 -35وق ّّد يو ّ امل ّّدل امليزاي ّّد لفيو ّّر اليجنول ّّوجال م ّّن ال ر ّواة الرا م ّّجل ا ّّن ا ن ّّن يف ا ّّال
ال قمّّال ويف جمّّاالة ال فّّو واليجنولوجيّّا واهلند ّّجل وال اياّّياةو ن ّّبجل الباحثّّاة ال ا ّّداة يف جمّّال فّّت
ا ل ّ ّ ّّجل ه ّ ّ ّّال  12يف املا ّ ّ ّّجل ر ّ ّ ّ ( ،)40وال ش ّ ّ ّّول الن ّ ّ ّّاد ال اف ّ ّ ّّن وظ ّ ّ ّّا ف املبي ّ ّ ّّد ن يف ّ ّ ّباة
بير ّّاة ال ّّاباد االص ّ ناعال أو البي ّّا ة الن ّ مجل ق ّّد
اليجنولوجي ّّا()41و وهن ّّاك أ ل ّّجل عف ّ أ ا ّ ّ
ختنّ لفيحيّّز مبّّا يف ذلّّق اليحيّّز ا ن ّّااو و بّ ا ال ّّايل عّّد الن ّّاد ال ّّامرة يف جمّّاالة ال فّّو
واليجنولوجيّا واهلند ّّجل وال اياّّياة ،رّّد ال يّيمجن مّّن اال ّّي ا مّّن ال فّإ امليزايّّد عفّ ال مالّّجل ذاة
امل اراة يف اليجنولوجياة ال ا د  ،أو أ يؤا اشجل ببر يف شجيل اليور اليجنولوجال ال ي و

جيم -االعتبارات املعيارية
 -36يف الوقت الاُ يّي يّ اليجنولوجيّاة ال ا ّد صّا يّر م ّبوقجل إلحّداث حتّول يف املمار ّجل
والين يّا وال صّد يف جمّال الينميّّجل امل ّيدامجل ،و ّا ّ ا أينّا ّا الة عميرّجل اشّ بي يّجل رياّ الرواعّّد
الرا و يّّجل واالجيماعيّّجل واألخرقيّّجل والثرا يّّجل يف جوا ّّإ ّ اوا اّّن ّّرمجل حيّّا اإل ّّا و ّّرمجل البيةّّجل
ال بي يجل ،وان اح ا خصوصيجل ال وأمن و رمي ومن أُ جل من أ جال اليمييزو
 -37وميجّّن ليرنيّّاة اهلند ّّجل الوراايّّجل ،م ّّثر ،أ واج ّ ا يم ّ ال ّّاملال اي ّّا الة جوه ي ّّجل
اش ّ الرّّيت األ ا ّّيجل امل ب ّّجل يّّا اإل ّّا واحلي ّوا والنبّّاة واليرعّّإ ّّاو و ثّّر البيولوجيّّا
ّّج [ CRISPR/Cas9امليج ّ راة امليجيفّّجل اب يبّّا الرصّّر
ال بيبيّّجل و ّّديل ا ينّّاة امل ّّيند
اليوا ] ّا الة حّول ا ر اويمفّجل يّر املرصّو (مّثر ،الج ّور الدا مّجل يف احلمّ النّووُ
الّ ّ ييب املن ّّزو األب ّّرن يف موااّ ّ أخّ ّ ى ي ّّر مرص ّّو يف ا ين ّّو ) ،واليح ّّداية الينبيمي ّّجل
املي فرجل او ت اواصيل امل دلجل (أُ صّ واجل الي ّ ف عفّ الجّا ن امل ّدل مبرّ برقّ ) ،وحرّو
املفجيجل ال ج يجل و داعياهتا ير الوااحجل ابلن بجل لفمزارعن من أصحاص احليا اة الصور ()42و
 -38و نّّر عّّن ا ّ ا ا ملزيّّد مّّن ال احّّجل وال ّّاا الش صّّال عف ّ املنصّّاة ال قميّّجلّّ ،و
اليجنولوجياة ال قميجل واملي فرجل ابلّاباد االصّ ناعال قّد ّيحدث مجا يّجل اي اليحيّز واليمييّز
البيا ة الن مجل امليحيّز عّن يّا ج يّر مرصّو
وعد امل اوا ا ير م بوقجلو وقد
وأحي ّّا اييزي ّّجلو وهن ّّاك قفّ ّ م ّّن أ ي ّّبإ البي ّّا ة امليحي ّّز يف ح ّّداث أو نّ ّ يت اليميي ّّز
__________

( ،Simonite T, 2018, AI is the future-but where are the women? Wired, 17 August )40ميّاا عفّ الّ اا
اليّّا ل ( www.wired.com/story/artificial-intelligence-researchers-gender-imbalance/ابف ّ عف ّ املوق ّ
يف  22باط /فاي )2019و
(Krivkovich A, Kutcher E and Yee L, 2016, Breaking down the gender challenge, McKinsey )41
Quarterly, Marchو مي ّّاا عفّ ّ الّ ّ اا الي ّّا ل www.mckinsey.com/business-functions/organization/
( our-insights/breaking-down-the-gender-challengeابف عف املوق يف  22باط /فاي )2019و
(UNCTAD, 2017, The Role of Science, Technology and Innovation in Ensuring Food Security by )42
2030 (United Nations publication, New York and Geneva), pp. 21–22و
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يف جمّّاالة مثّّل ال مّّل الش ّ بال الرّّا ت عف ّ اليوق ّ  ،و مجا يّّجل احلصّّول عف ّ اةّّدماة املاليّّجل،
واليوظيفو وهناك ر يف الش ا يجل حول م لجل الجي يجل الّر يّيت ّا صّيايجل و شّ خوار ميّاة
قاافيّجل الي ّّر
فّت ا لّجلو واثّل اي ا ّي دا بّت الّي فت ال ميّ  ،الّر نّيج نبّؤاة يرّ
و الشّ ا ،مصّّدر قفّ ابلّّا اد جمّّاالة الي بيّ املي فرّّجل اصّّحجل اإل ّا و وصّّيل اةّّدماة
ال امجل والدعايجل اال ي ربيجلو
 -39و نّّر عّّن ذلّّقّّ ،و اةوار ميّّاة ا ليّّجل ميجّّن أ هتّّد محايّّجل امل ّّي فق ،وخاصّّجل
يما يي ف ابةصوصيجل واألمّنو وميجّن ليجنولوجيّاة ال ّدا اة الابيّجل أ ّي د خوار ميّاة
حصّّا يجل م رّّد ليحديّّد م فومّّاة ح ا ّّجل عّّن األ ّ امل يشّّيجل ،مثّّل وعيّّجل ا الة واألج ّّز
الّر قّد ايفج ّّا األ ّ امل يشّيجل وأوقّّاة شّويف او والبيّّا ة ا م ّجل مّن أج ّّز املياا ّجل الصّّحيجل
والراافجل لرر داد وال ررة الصحيجل اإللج و يجل الر ميجن ألب اف لثجل االبّر عفي ّا حييمّل
أ ؤا عف و الي من أو حىت عف يت اليوظيف يف امل يربلو
 -40وهنّ ّّاك عّ ّّد مّ ّّن املبّ ّّا راة األبا مييّ ّّجل واملد يّ ّّجل والصّ ّّناعيجل واحلجوميّ ّّجل ا اريّ ّّجل عف ّ ّ
م يواية ايف جل إلعدا جاابة عف ا الة مثل فق امل وحجل أعّر و وقّد ّو املؤ ّاة
الي فيميّّجل النب ّ يف ّّو ر وراة دريبيّّجل و نبّّيت ح ّواراة عّّن األخرقيّّاة واحلوبمّّجل يمّّا يي ف ّ
ابليو ّّر اليجنول ّّوجال ال ّ ّ ي و ومّ ّ ذل ّّقّّ ،و األا ّّا امل ياري ّّجل لفيو ّّر اليجنول ّّوجال ال ّ ّ ي هل ّّا
ّّداعياة وااّّحجل يرّّاو احلّّدو الوبنيّّجل ،ةّّا يشّّر احلاجّّجل رّّار عّّاملال مي ّّور وجّّام
اش ّ بي يّّجل وجي ّ الي ّّور يف اليجنولوجيّّاة ال ا ّّد ا ّّبل ي ّ م ّ خ ّّجل الينميّّجل امل ّّيدامجل
ل ا  ،2030واشجل أعت ،م املبا املربولجل عامليا الر ي يند لي ا النبا الدو و

اثلث ا -االعتبارات السياساتية الرئيسية
 -41ميجّّن لفيجنولوجي ّّاة ا ديّّد والنا ّّةجل أ ي ّ ّّبر جدي ّّد حنّّو الينمي ّّجل امل ّّيدامجل
اعّّال أينّّا أا ا هّّا االقيصّّا يجل واالجيماعيّّجل والبيةيّّجلو ويبحّّن هّّاا ال ّ يف الجي يّّجل الّّر ميجّّن
ّّا لف يا ّّاة الوبنيّّجل يف جمّّاالة ال فّّت واليجنولوجيّّا واالايجّّار ،والي ّّاو اإلقفيمّّال والّّدو ،
واملش ّّاربجل م ّّن أص ّّحاص املص ّّفحجل املي ّّد ين ،أ ي ّ ّ اال ّّي ا م ّّن اليجنولوجي ّّاة ال ا ّّد
ألي ايل الينميجل امل يدامجلو

ألف -العودة إىل األساسيات :تعزيز نظم االبتكار الوطنية
م ّّن ي ّّر امل ّ ج أ حتر ّ اليجنولوجي ّّاة ّ -واد الردمي ّّجل أو احلديث ّّجل  -ر ّّدما يف
-42
خ ّّجل الينميّّجل ال امليّّجل مّّن و يا ّّاة ّّفيمجل يف جمّّاالة ال فّّت واليجنولوجيّّا واالايجّّارو ّّاا
اليرد يي فإ ايةجل عّ الّي فت واالايجّار مّن أجّل انّاد و ار بّت اايجّار الّجلو و ن ّوُ بّت
االايجّّار الوبنيّّجل عف ّ الي اعّّل واال ّّا اّّن جمموعّّجل مينوعّّجل مّّن املؤ ّّاة ،ال امّّجل واةاصّّجل
عف ّ ال ّواد ،مّّن أجّّل عّّت اعيمّّا و جييّّف منيرّّاة وعمفيّّاة جديّّد مّّن قبّّل املنبمّّاة
اةاصجل وال امجلو و د الشباة يف قفإ بّت االايجّار ،الّر شّمل أينّا بّت البحّن والي فّيت،
واحلجومجل ،وا يم املدا ،وامل ي فجنو
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 -43وقد يو صنا ال يا اة ال بيز عف ا وا إ ال ي يجل الياليجلل قّدراة ايفّف ال ناصّ
ال اعفجلأل الصرة اين ت الر ي املبا الة والي او أل البيةجل امل يحداجل املوا يجل لرايجّار()43و ويف
البفدا الناميجل ذاة بت االايجار الوليد  ،ين وُ اناد مجا ة االايجار اوفيجل عفّ نميّجل قّدر
أ ا يجل يف جمال فت بي يجل اعيما امل ارف واليجنولوجياة الرا مجل وا يي ا ا و جيي ا و ش هاو
 -44وميج ّّن ل يا ّّاة ال ف ّّت واليجنولوجي ّّا واالايج ّّار اوفي ّّجل زي ّّز ا ّّي دا اليجنولوجي ّّاة
األ ا ّّيجل ،وانّّاد قّّدراة املشّّاري الصّّور وامليو ّ جل ،و ّّو ر الّّدعت املّّا لفبحّّن والي ّّوي  ،وراّ
ال ناص ال اعفجل اخل با االايجارو و ي د عد افّدا أ واة يا ّا يجل لّدعت اليجنولوجيّاة
األ ا يجلو يف ال يا ،يشر قا و املش اية ال امجل أعمال الش اد ال ّا امل اعيّجل لفبيةّجل ،اينمّا يوجّد
يف جنوص أ يريا مبا راة خاصجل ار اعاة م ينجل ،مّن اين ّا م ّ نميّجل صّناعجل املصّايف األحيا يّجل
ومبز ما دير لفي دين ،الاُ يدعت االايجار اوفال يف صناعجل الي دين()44و
 -45ومّّن أجّّل أ ي ّّت يا ّّاة ال فّّت واليجنولوجيّّا واالايجّّار ابلج ّّاد  ،يي ّّن أ جّّو
ميرا ّّجل اخفيّّا ومي ّّرجل م ّ األولّّواية واة ّ اإلةا يّّجل الوبنيّّجلو وميجّّن زيّّز اليرّّا مّّن
خرل وا و ش ا ا يرياة وأ واة يا ا يجل عف امل يوى األ إو أما اال ا يي فإ
منبّورا "لفحجومّّجل ّ ها" ،حيّّن يي ّ الي ّّاو يمّّا اّّن الّّو اراة واهليةّّاة ال امّّجل األخّ ى يف
ا االة ال يا ا يجل امل يف جلو
 -46ويي ّّن أين ّّا عفّ ّ البف ّّدا ال ّّاعيجل وجيّ ّ يا ّّاة ال ف ّّت واليجنولوجي ّّا واالايج ّّار حن ّّو
الينميجل امل ّيدامجل أ اعّال را اليحّداية ا يم يّجل يف صّفإ اهيماماهتّا()45و ّيمجن وجيّ يا ّاة
االايجّّار الشّّامفجل جن ّّا يا حنّّو مشّّاربجل الن ّّاد ابعيبّّارهن مبيج ّ اة أو صّّاحباة أعمّّال ،يمّّا ميجّّن
أينّا لف يا ّّاة املوج ّّجل حنّو الشّّباص أ ّّاعد يف ج ّل اليوّّر اليجنولّّوجال جام ّاو وأصّّب االايجّّار
يف ال ّ ّّياقاة ي ّ ّّر ال سي ّ ّّجل حم ّ ّّل اهيم ّ ّّا أين ّ ّّا بمص ّ ّّدر لف ّ ّ ّ (اهل ّ ّّدف  8م ّ ّّن أه ّ ّّداف الينمي ّ ّّجل
امل يدامجل)( ،)46ب ا أل األعمال اليراريجل الصّور يّر ال سيّجل الرا مّجل عفّ احلزّ ف ميجّن أ ّؤ ُ ورا
ري يا يف جييف االايجاراة اةارجيجل م الب وف اوفيجل و د ال رو عندما يور أ بمجل اإل يا ()47و
 -47وميجن أ نب البفّدا أينّا يف واّ يا ّاة يف جمّال ال فّت واليجنولوجيّا واالايجّار بّز
عف جنولوجياة حمد ن خب ّا االقيصّا يجل واإلةا يّجل الوبنيّجل (ا بّ اإلبّار )1و ومّ ذلّق،
ّّدر اإل ّّار أ ّ ّ ح ّّىت ذا واّ ّ ت البف ّّدا ا ّ ّ ا يرياة وبني ّّجل لف ف ّّت واليجنولوجي ّّا واالايج ّّار
أو ا ّ ا يرياة أبث ّ صّّفجل ايجنولوجيّّاة حمّّد ّّ ،و اّّجل هّّا اال ّ ا يرياة وال يا ّّاة
ا امج ذاة ريار مفموس عف اليحداية اإلةا يجل املفحجل د م لجل ابلوجل األمهيجل()48و
__________

(UNCTAD, 2018, Technology and Innovation Report 2018, pp. 54–57 )43و
( )44م امهاة من حجومر ال يا وجنوص أ يرياو
(UNCTAD, 2018, Technology and Innovation Report 2018, p. 66 )45و
(Cozzens S and Sutz J, 2014, Innovation in informal settings: Reflections and proposals for a )46
research agenda, Innovation and Development 4(1): 5-31أل Kraemer-Mbula E and Wunsch-Vincent
?S, eds., 2016, The informal economy in developing nations: Hidden engine of innovation

Cambridge University Press, Cambridgeو

()47
presented at the Association of Development Researchers Conference, Gjerrild, Denmark, Marchو
( )48م امهجل من الفرنجل االقيصا يجل واالجيماعيجل لو و ياو

Müller J, 2010, Befit for change: Social construction of endogenous technology in the South, paper
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اإلبار 1
أمثلة خمتارة السرتاتيجيات خاصة بقطاعات حمددة للتغري التكنولوجي السريع
ينيف يفال حّوا  50يف املا ّجل مّن ال ّ جل املببّجل عامليّا يف جمّال امل اصّد ال فجيّجل،
وهال درس يت ا يورل ذلق املوق امليميز من أجل وي الرّدراة يف جمّا حتفيّل البيّا ة
الن ّ مجل والّّاباد االص ّ ناعالو ووا ّ ت ال يّّا "م ّّو األمّّجل الرا مّّجل عف ّ البيّّا ة" ،الّّاُ
ي ّ ّّيند ا ّ ّّرث رب ّ ّّا زل (أ) مير ابي ّ ّّجل البي ّ ّّا ة ( زي ّ ّّز مجا ي ّ ّّجل احلص ّ ّّول عفّ ّ ّ البي ّ ّّا ة
وا ّّيي ا ا)أل (ص) مش ّّاربجل املّ ّوابن امل ّ ّم َّجن ابلبي ّّا ة يف عمفي ّّاة اإل ار ال ام ّّجلأل ( ) ّّوي
و وي االايجاراة الرا ما عف البيا ة واليجنولوجياو
يا ّّاة ليجنولوجيّّاة را ّّد حمّّد و
وواّ ت عّّد افّّدا يف من رّّجل و ّّيا واوّّي اهلّّا
رد وا ت ا وريجل بوراي والصّن واليّااب ا ّ ا يرياة لفّاباد االصّ ناعال ،وبا ّت ا وريّجل بّوراي
أول افد يف ال ا ي يل اّ يبجل عفّ ال واّواتةو و مّل افّدا مثّل أ ّ اليا وا وريّجل بّوراي و ّنوا ور
وماليزاي و يو يفندا واهلند واليااب عف وا خ ا ب ي وخ وم اير إل ت األ يادو
ويوجّّد ابل ّّل لّّدى م بّّت البفّّدا ال اي ّجل ا ّ ا يرياة لف فّّت واليجنولوجيّّا واالايجّّار
(وهّّال األر واإلمّّاراة ال ايّّجل امليحّّد ومصّ واملوّ ص واملمفجّّجل ال ايّّجل ال ّ و يجل)و وابإلاّّا جل
ذلّّق ،وا ّ ت ّّو واملو ّ ص ا ّ ا يرياة رقمي ّّجل أبث ّ ختصصّّا ،ويوج ّّد لّّدى ال ّّو ا
وق ّ ّ ا ّ ّ ا يرياة ذبي ّّجل ،واإلم ّّاراة ال اي ّّجل امليح ّّد ل ّّدي ا ا ّ ّ ا يريجل لف ّّاباد االصّ ّ ناعال،
بما أبفرت عد افدا يف املن رجل مبا راة لفبيا ة امل يوحجل (األر واإلماراة ال ايّجل امليحّد
والبح ين و و وعما وق واملو ص واملمفججل ال ايجل ال و يجل)و
املصا رل م ّّامهاة مّّن حجّّومر ّّيفال وال يّّا ،والفرنّّجل االقيصّّا يجل واالجيماعيّّجل لو ّ
والفرنجل االقيصا يجل واالجيماعيجل يا واوي اهلا و

و ّّيا،

ابء -سد الفجوات الرقمية عن طري إنشاء البىن التتتية وبناء الكفاءات الرقمية
 -48اثل ال قمنجل و مجا يجل اال صال سين ر ي يين لفيجنولوجياة ال ا د و وابليا  ،مثجل أمهيّجل
ابلوجل يف ا ور ديل ال يا ّاة ال قميّجل ح ّإ ا ّي دا البفّدا لفّدخول يف االقيصّا ال قمّال
واال ّّي ا من ّ ()49و و ر يّ األمّّن ال ّّا الصّّا ر عّّا  ،2018عّّن انّّاد الج ّّاداة ال قميّّجل مّّن
أجل اال ي ا من اليجنولوجياة الرا مجل والنا ةجل م ال بيز اشجل خايت عف الب د ا ن ّاا
والب د املي ف ابلشباص ،يّاب اواّوا أ الج ّاداة ال قميّجل ينّمن لّي رّ امل ّاراة اليرنيّجل
ال أينا امل ّاراة ال امّجل واليجميفيّجل الّر اجّن النّاس مّن ّت الو ّا والبحّن عّن امل فومّاة
و رد ما ي من ا واليواصل مبرموعجل مينوعجل من األ واة والي بيراة ال قميجل()50و
 -49ويفّّز وجّّو أ ّوا ايف ّّجل م ّّن امل ّّاراة ال قميّّجل م ّّن أجّّل اليجي ّّف م ّ اليجنولوجي ّّاة
ا ديّّد  ،مبّّا يف ذلّّق امل ّّاراة امل فواّّجل مّّن أجّّل اعيمّّا اليجنولوجيّّاة الرا مّّجل وا ّّي دام ا
و جيي ا اشجل مبيج ومن أجل جيا جنولوجياة جديد ااما()51و ويي ن أ جّو الّفامج

__________

(UNCTAD, 2017c, Information Economy Report 2017 )49و
( ،E/CN.16/2018/3 )50ال ر 10و
 ،ال ر اة 16-13و
( )51امل ج
14

GE.19-03558

E/CN.16/2019/2

الي فيمي ّّجل واليدريبي ّّجل ع ّّن امل ّّاراة ال قمي ّّجل جام ّّجل ومياح ّّجل لفرميّ ّ أل وم ّّن أمثف ّّجل ذل ّّق اّ ّ مج
 CanCodeواّ مج اليبّّا ل ل ملّّا ال قمّّال الجنّّدين ،والشّ ابجل اّّن ا ّ مج اال يرّّال مّّن امل حفّّجل
الثا ويجل ال مل والوبالجل األم يجيجل لفم ا يولوجال()52و
 -50و ّّد جنولوجيّّا امل فومّّاة واال صّّاالة حاليّّا جّّزدا مّّن البنيّّجل اليحييّّجل املا يّّجل البالوّّجل
األمهيّّجل يف أُ افّّد ،وهّّال نش ّ  -ابعيبارهّّا جنولوجيّّا اجينيّّجل  -أوج ّ ر ر م ّ جنولوجيّّاة
ر ي يجل أخ ى مثل اليجنولوجيا األحيا يّجل والنا و جنولوجيّا واليصّني امليرّد و واال ّي ا مّن هّا
اإلمجّّا ة ي فّّإ اال ّّيثمار يف البّّىن اليحييّّجل األ ا ّّيجل ليجنولوجيّّا امل فومّّاة واال صّّاالة،
ووجو قدر مواو من مدا اة ال اقجل والبنيجل اليحييجل لر صاالة ،ولوا نمن ّوقا نا ّيجل
ي ّّت اب ّّو وم رولي ّّجل ال ّ و مجا ي ّّجل الوص ّّول()53و وعف ّ ّّبيل املث ّّال ،أبفر ّّت ّّيفال يف
عا  2016مش وعا وا الن ا لنش اإل ت ابأللياف النو يجل يف أحناد يفال()54و وخت ّ
اّّرو إل شّّاد ّّبججل وبنيّّجل مّّن األليّّاف النّّو يجل ا ّّول ييرّّاو  13 000بيفّّوم ا وي ّ ا ليمّّا
اّ  22من عواصت األقاليت و 180من عواصت املراب اة()55و

جيم -تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل وبني أصتاب املصلتة املتعددين
 -51ميجّن لفمريمّ الّّدو  ،ا ّ من ّّا الي ّّاو اإلقفيمّّال والّدو واّّن أصّّحاص املصّّفحجل
املي د ين ،أ يّدعت ا ّو ال اميّجل اال ّي ا مّن اليوّر اليجنولّوجال ال ّ ي أليّ ايل الينميّجل
امل ّّيدامجل ومن ّ مّّن أ يّّؤ ُ و ّّي ال ر ّواة و اي أوج ّ عّّد امل ّّاوا االجيماعيّّجل -
االقيصا يجل واليدهور البيةالو
 -52ويي ن اي هاا الدعت ملن االقيصا ال قمال ا خا يف الي ور من أ يؤ ُ و ّي
ال ر ّواة ال قميّّجل و زايّّد أوج ّ عّّد امل ّّاوا يف الّّدخولو وعف ّ ّّبيل املثّّال ،ا ّ صّّيإ
جنولوجيّّا امل فوم ّّاة واال صّّاالة يف ا ّّا امل و ّّجل م ّّن أجّّل الير ّّار مّّن  3يف املا ّّجل خ ّّرل
ال  1.2 2005-2002يف املا جل ر يف عا )56( 2015و
 -53و ّ د الي ّّاو ال ّّاملال يف جمّّال البحّّن ال فمّال اي ببّّر عفّ مّّدى ال رّّو األخّّر ،
حين أاتا صا جديد لفرم ان أبثّ الرّدراة ال فميّجل رّدما وامل ّارف اوفيّجل الي صّيفيجل يف
جم ّّاالة ر ي ّّيجل لفينمي ّّجل امل ّّيدامجلو وق ّّد ا ة بثّ ّرا ق ّّدراة ال دي ّّد م ّّن البف ّّدا النامي ّّجل عفّ ّ
املشّّاربجل يف هّّاا الي ّّاو و ومّّن أجّّل وجي ّ هّّا الشّّبجاة اشّّجل حمجّّت حنّّو حتري ّ أهّّداف
اليّ ار
الينميجل امل يدامجل ،يفز أ ييراو حت ك احلجومّاة جمّ اويّل و ار البحّن والي ّوي
__________

( )52م امهاة من حجومر بندا والوالاية امليحد األم يجيجلو
(UNCTAD, 2018, Technology and Innovation Report 2018, p. 57 )53و
(ّّ )54يفال ،األما ّّجل ال عيّّجل لر صّّاالة ،Proyecto Fibra Óptica Austral 2017 ،ميّّاا عف ّ ال ّ اا اليّّا ل
( https://foa.subtel.gob.cl/proyecto-fibra-optica-austral-2/ابإل ّّبا يجل) (ابف ّ عف ّ املوق ّ يف  16ش ّ ين
الثاا /و مف )2018و
( )55م امهجل من حجومجل اروو
(Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and World Trade Organization )56
(WTO), 2017, Aid for Trade at a Glance 2017: Promoting Trade, Inclusiveness and Connectivity

for Sustainable Development, Geneva and Paris, pp. 306–307و
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يف الشّّبجاةو وهّّاا يي فّّإ مّّا ليجّّوين الشّّبجاة و نبيم ّّا وقواعّّدها و ينامياهتّّا و وا ّّا
وولياهتا اةاصجل ابليحجت الداخفال()57و
 -54وهنّّاك عّّد أمثفّّجل حديثّّجل لفي ّّاو اإلقفيمّّال والّّدو النّّاج يف البحّّن ال فمّّال وانّّاد
الر ّّدراة يف جم ّّال اليجنولوجي ّّاة ال ا ّّد ()58و وميج ّّن لفي ّّاو ال ّّدو  ،مب ّّا يش ّّمل الي ّّاو ا ّّن
الش ّّمال وا نّ ّّوص والي ّّاو يمّ ّّا ا ّّن افّ ّّدا ا ن ّّوص والي ّ ّّاو الثرا ّّال ،الّ ّّاُ يواج ّ ّ اليوّ ّّر
اليجنولّّوجال ال ّ ي  ،أ يشّّمل بّّا ل امل ّّارف والبيّّا ة ،وانّّاد الرّّدراة ،والي ّّاو يف جمّّاالة
البحّّن و ّّوي اليجنولوجيّّا ،وعمفيّّاة اال يش ّ اف ،و يا ّّاة ال فّّت واليجنولوجيّّا واالايجّّار
(ا ب اإلبار )2و
اإلبار 2
أمثلة للتعاون اإلقليمي والدويل
ميج ّّن لفي ّّاو اإلقفيم ّّال وال ّّدو يف اليجنولوجي ّّاة ال ا ّّد أ خ ّّا أ ّّجاال عدي ّّد ،
مبا يف ذلق الي وي اليجنولوجال الي اوا ،واناد الرّدراة ،والبحّوث يف جمّال ال يا ّاةو وميجّن
لفي او الدو أ يدعت ا و ال اميجل با ل البيا ة و وي اليجنولوجياةو ويرد الّف مج
األورو ل صد األريل (امل وف أينّا ا ّ "بوا يجّوس"( ،اليّاا لرحتّا األورو  ،ايّا ة بامفّجل
وجما يجل وم يوحجل ،وي ت يف ا و اإلقفيميجل والدوليجل ال اميّجل الي ّ ف عفّ اليحّداية ال امليّجل
ومواج ي ّّاو وأبفرّّت أملا يّّا مّّؤخ ا مبّّا ر باقّّجل الش ّ وص اةن ّ اد مّّن أجّّل أ يريّّا ،الّّر ّّدعت
البفدا الشّ يججل يف ّوي بّت باقّجل المبزيّجل وقا مّجل عفّ املصّا ر امليرّد و و ّد QualiREG
ّّبججل عفميّّجل و رنيّّجل لف ناص ّ ال اعفّّجل يف جمّّال املّّوا الواا يّّجل الزراعيّّجل يف من رّّجل اوّّي اهلنّّدُ،
وهال ز البحن والي وي واالايجار من أجل جو ف فجل املوا الواا يجل الزراعيجلو
وي ّّاعد أينّّا اليّّدريإ واملشّّاربجل يف أعمّّال اليبّّا ل الدوليّّجل عفّ شّ اةّفاة ال فميّّجل
واليرنيجل عف البفدا و وعف بيل املثال ،ع وبالجل امل اهد الوبنيجل لفصحجل يف الوالاية امليحّد
األم يجي ّّجل مش ّّاري او ي ّّجل ولي ّّجل م ّّن خ ّّرل مب ّّز وي ّّارل ال ّّدو  ،وي ح ّّإ االحت ّّا األورو
اّ "البفدا الثالثجل" يف م بت ا اجم البحثيجلو
وميج ّّن لفي ّّاو اإلقفيم ّّال وال ّّدو اش ّ ّ ا يش ّ ّ اف اليجنولوجي ّّا والبح ّّوث يف جم ّّال
ال يا اة أ ي ز من قدراة صنا ال يا اة عف الص يد الوبين من أجل اال يرااجل لفيور
اليجنولّوجال ال ّ ي و وهنّاك مشّ و مّدعو بنّّداي لفرنّجل االقيصّا يجل واالجيماعيّجل ّيا واوّّي
اهلا ا نوا حت يز راي املّ أ لوعمّال  -هتيةّجل بّا يجولّوجال مّ ا لرعيبّاراة ا ن ّا يجل يف
جمال راي األعمال ،يرّد الّدعت لواّ يا ّاة واّ امج م اعيّجل لرعيبّاراة ا ن ّا يجل مّن قبّل
صنا ال يا اة ويو اليدريإ لفن اد صاحباة األعمالو
املصا رل م ّّامهاة مّّن حج ّّومر النم ّّا وأملا ي ّّاأل م ّّامهجل مّّن ال ي ّ األ يرّّال ال ي ّ امل ّّيوى امل ّّين
ابليجنولوجيّاة النا ّةجلأل United Nations Office for Outer Space Affairs, 2018, European
Global Navigation Satellite System and Copernicus: Supporting the Sustainable
Development Goals. Building Blocks towards the 2030 Agenda (United Nations

__________

(UNCTAD, 2018, Technology and Innovation Report 2018, p. 104 )57و
و
( )58امل ج
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)Vienna

publication,أل

Government of Canada, 2018, Catalysing Women’s

- Creating a Gender-Responsive Entrepreneurial Ecosystem

عف ّ ّ ال ّ ّ اا اليّ ّّا

Entrepreneurshipو ميّّاا

ل http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/project-

( projet/details/D004857001ابف عف املوق يف  12ش ين الثاا /و مف )2018أل

Abdus

Salam International Centre for Theoretical Physics, 2018, New Internet of Things
doctoral programme: [International Centre for Theoretical Physics] ICTP supports [the

African Centre of Excellence in Internet of Things] ACE IoT in Rwandaو ميّاا عفّ
الّ اا اليّّا ل ( www.ictp.it/about-ictp/media-centre/news/2018/5/iot-phds.aspxابفّ عفّ
املوق يف  16ش ين الثاا /و مف )2018و

 -55وعف الص يد الدو  ،ينب ال ي ال ي امل يوى امل ين ابلي او ال قمال واليّاا لومّن ال ّا يف
وليّّاة وةّّاذ ةجنّّجل ليح ّّن الي ّّاو الّّدو يف جمّّال اليجنولوجيّّاة ا ديّّد والنا ّّةجلو وميجّّن أينّّا
ملبا راة أصحاص املصفحجل املي د ين أ ي يد من مصا ر املشاربن ي ّا لفيوعيّجل ابليحّداية ال ي ّيجل
مثل ال رواة ال قميجل ا ن ا يجل (مثر ،الش ابجل ال امليجل لفم اوا  ،ومبا ر احلرو والي فيت و مجا يجل الوصول
واويوى والوااية ملؤ جل الشبججل ال امليجل) وأ نا ُ ابختاذ ج اداة ملواج ّجل هّا اليحّداية()59و وقّد
ّّو البف ّّدا أين ّّا يف أ نبّ ّ يف قام ّّجل ّ ّ اباة او ي ّّجل يف جم ّّال البح ّّن والي ّ ّوي ن ّّت الشّ ّباة
اليجنولوجيجل ال ا د واملواهإ اوفيجل يف ال فت واليجنولوجيا من أجل مواج جل أهت مشابف ا()60و

رابعا -توجيه التغري التكنولوجي السريع لدعم التنمية املستدامة
الجي يّّجل الّّر ييّّي ّّا اليوّّر اليجنولّّوجال ال ّ ي صّّا يّّر
 -56يشّّار يف هّّاا الير ي ّ
م ّّبوقجل يف مواج ّّجل اليحّّداية االجيماعيّّجل واالقيصّّا يجل والبيةيّّجل لفر ّ احلّّا ُ وال ش ّ ينو وقّّد
حّّد عّّد مّّن امل ّّاب اش ّ االا ّ اص االجيمّّاعال واالقيصّّا ُ ،ةّّا ي ّ ك و را عف ّ قّّدر
مؤ ا نا االجيماعيجل والثرا يجل وال يا يجل عف اليجيف ،نّر عّن ب ّاة حميمفّجل يّر مرصّو
ابلن بجل مل يربل البش يجل والجوبإو
 -57ويف اقيصّّا م ّّو وعّّا يي ّّت ابل قمنّّجل اشّّجل ميزايّد ،حيّّن يحّ ك ال ّّف واةّّدماة
وامل فوماة وامل ارف أ من أُ وقت من  ،ال ميجن مواج جل ها اليحّداية ال مّن خّرل
م ا من رجل يند الي او الدو و د يجل األب اف ا ام جل و ج د أصحاص املصفحجلو
زيز مّ ا مّاعال لجي يّجل وجيّ
 -58وعف وج اةصويت ،و ا يم الدو حييا
اليجنولوجي ّّاة ا دي ّّد والنا ّّةجل ا ّّبل ال ّ ّ ك أُ أح ّّد خف ّّف الب ّّإو ويف ّّز حتريّ ّ الير ّّد
__________

( )59م ّّامهجل مّّن حجومّّجل بنّّداأل  ،Equals, 2018ميّّاا عف ّ ال ّ اا اليّّا ل ( https://www.equals.orgابف ّ عف ّ
املوقّ ّ يف  16شّ ّ ين الث ّّاا /و مف )2018أل جمفّ ّ حر ّّو اإل ّّا  ،2018 ،ر يّ ّ املرّ ّ ر اةاص ّّجل امل ني ّّجل
مب ّ لجل ال نّّف اّّد امل ّ أ وأ ّّباا وعواقب ّ عّّن ال نّّف اّّد الن ّّاد وال ييّّاة عف ّ ّّبججل اإل ّّت مّّن منبّّور
حرّو اإل ّا  12 ،حزي ا /يو يّ A/HRC/38/47 ،أل World Wide Web Foundation, 2017, [Rights,
Education, Access, Content, Targets] REACT with gender-responsive information and
technology policy: The key to connecting the next 4 billion

اليّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّا ل
(ابف عف املوق يف  12ش ين الثاا /و مف )2018و
( )60م امهجل من م د اليجنولوجياة اليحويفيجلو

communicationsو ميّاا عفّ الّ اا

http://webfoundation.org/docs/2017/09/REACT-with-Gender-Responsive-ICT-Policy.pdf
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يمّّا يفّّالل (أ) وا ّ م ّّاهيت ليريّّيت وا يش ّ اف اليجنولوجيّّا عف ّ الص ّ يد الّّدو أل (ص) ّّوي
رار عاملال امل ،من منبور ةا ال ،عن ا وا إ امل ياريجل لفيور اليجنولوجال ال ي و

ألف -استشر ر ررا وتقي ر رريم التكنولوجي ر ررا عل ر ررى الص ر ررعيد الع ر رراملي يم ر ررا يتعلر ر ر ابلتغ ر ررري
التكنولوجي السريع
 -59مي زجّّن لينميّّجل الرّّدراة يف جمّّال ريّّيت وا يشّ اف اليجنولوجيّّا (ا يجشّّاف ا ّّا و ريّّيت
األا ّ اشّّجل م ّّب  ،عف ّ ّّبيل املثّّال) أ ا زجّّن البفّّدا مّّن الريّّا مبّّا يفّّالل حتديّّد وا ّّيورل
مج ّ ّّا ة اليجنولوجي ّ ّّاة ال ا ّ ّّد ألي ّ ّ ّ ايل الينمي ّ ّّجل امل ّ ّّيدامجلأل ري ّ ّّيت ا ر وامل ّ ّّاب اويمف ّ ّّجل
لفيجنولوجياة النا ةجلأل حتديد الي وراة اليجنولوجيجل امل ج حدوا ا يف األجفن امليو وال ويلو
 -60وي د ا يش اف و رييت اليجنولوجيا عمفيين باميين ليو ر امل فومّاة حلوبمّجل االايجّار
والبحّّنو وعّّا مّّا ي ّ ف ا يش ّ اف اليجنولوجيّّا و ريّّيت اليجنولوجيّّا عف ّ الي ّوا بمّّا يف ّّالل
"حماوالة من ريّجل وصّ حيجل ليحديّد جمّاالة البحّن اال ّ ا يرال واليجنولوجيّاة ال امّجل النا ّةجل
عن أبف قدر مّن ال وا ّد االقيصّا يجل واالجيماعيّجل" و" وقّ ا ر ور و ال ّل
امل ج أ
من أجل احلد من اليجاليف البش يجل واالجيماعيجل امل بجل عف فت بي يجل الي امّل مّ اليجنولوجيّا
يف ا يم عن ب ي الير اجل واة "()61و
 -61وييزايّّد راك الّّدول األعنّّاد ألمهيّّجل أ ش ّ جل ريّّيت وا يش ّ اف اليجنولوجيّّا يف اجّّن
ا يم ّّاة وص ّّنا ال يا ّّاة م ّّن اليجي ّّف مّ ّ اليوّ ّراة ال ّّر حي ّّدا ا ا يش ّّار اليجنولوجي ّّاة
ا ديد و و فت ا ف االقيصا ُ واالجيماعال عمفياة رييت اليجنولوجيّا ميجّن أ ّاعد
صّّنا ال يا ّّاة وأصّّحاص املصّّفحجل يف ن يّّا خ ّّجل الينميّّجل امل ّّيدامجل ل ّّا  2030مّّن خّّرل
حتديد اليحداية وال يت الر ميجن ناوهلا ا ا يريا ()62()E/RES/2017/22و
 -62وميجّّن لفّّدول األعنّّاد أ يجشّّف ّّبل وو ّّا ل جّ اد عمفيّّاة ريّّيت وا يشّ اف
اليجنولوجيا عف الص د الوبين واإلقفيمال والدو و و يجو من ّ الرّدر الدوليّجل عفّ رصّد
ها الي وراة و بيا و رهّا عفّ البفّدا املن نّجل وامليو ّ جل الّدخل أ حي ّن ارّدر ببّر مّن
قدر اال يرااجل لدى صنا الر ار عف الص يد الوبينو
 -63وعف ّ الّ يت مّّن أ أ ش ّ جل اال يش ّ اف قفمّّا ّ ى عف ّ الص ّ يد الّّدو  ،مثّّجل ع ّواة
إلج اد أ ش جل ا يش اف وليجل ابعيبارها وليجل لي بر وصيايجل االحيياجاة اإلةا يجل وب ح ّا عفّ
ال ناص ال اعفجل يف جمّال االايجّار()63و و نّر عّن ذلّق ،هنّاك حاجّجل مبّا ر عامليّجل ميجن ّا
أ مّ اشّّجل من رّّال خّفاد مّّن ايفّّف الي صصّّاة لفي امّّل مّ الي ّّوراة ال فميّّجل واليرنيّّجل
واالايجاريجل وو رها اويمفجل عف االقيصا وا يم والبيةجلو ومن الناحيجل املثاليّجل ،يي ّن أ ينّمن
__________

()61

Van Zwanenberg P, Ely A and Stirling A, 2009, Innovation, Sustainability, Development A New
Manifesto. Emerging Technologies and Opportunities for International Science and Technology
Foresight, Social, Technology and Environmental Pathways to Sustainability Centre, Working

Paper 30, Brighton, p. 4و
( )62ين ّّمن قّ ّ اراة األم ّّت امليح ّّد ذاة الص ّّفجل ال ّّر وص ّّال اب ّّي دا عمفي ّّاة ري ّّيت وا يشّ ّ اف اليجنولوجي ّّا
الر اراة الياليجلل E/RES/2018/29أل A/RES/72/228أل A/RES/72/242و
(Van Zwanenberg P et al., 2009, Innovation, Sustainability, Development A New Manifesto )63و
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هّّا املبّّا ر ال امليّّجل بّّر مّّن ريّّيت وا يشّ اف اليجنولوجيّّا مّّن أجّّل رّّدي و ر اليجنولوجيّّاة
ا ديد عف امل يوين ال ورُ وبويل األجلو

ابء -نقاش جامع بشأن البعد املعياري للتغري التكنولوجي السريع
 -64يي ن أ ي د رييت وا يش اف اليجنولوجيّا عفّ الصّ يد ال ّاملال ابلرواعّد واملبّا
ّّاليإ حتّّا عف ّ الرّّيت واملبّّا
والرّّيت الّّر وج ّ ّّور و بيّ اليوّّر اليجنولّّوجال ال ّ ي
األ ا يجل لومت امليحد  ،مبا ي ا حرو اإل ا والن ويل ابلينميجل امل يدامجلو
 -65ولر ّّد أ ى اإل راك املين ّّامال لفم ّّا ل األخرقي ّّجل وامل ياري ّّجل ال ي ّّيجل املين ّّمنجل يف ش ّّود
اليجنولوجيّّاة ال ا ّّد و ش ّ ها وا ّّي دام ا و وي هّّا ظ ّّور ال ديّّد مّّن املبّّا راة ال وعيّّجل
لواّ مبّّا وجّ اليوّّر اليجنولّوجال ال ّ ي ليي ّت ابإل صّّاف والشّ ا يجل وامل ّّادلجل والشّّمولو
وعفّ ّبيل املثّال ،ويف جمّال الّاباد االصّ ناعال ،واّ أبثّ مّن  30مبّدأ مّن قبّل أبّّا ميين
ومنبماة ير حجوميجل( )64وحجوماة وهيةاة و وبنيجل( )65وهيةاة اتا جل لفصناعجل()66و
__________

( )64عف ّ ّّبيل املثّّالل مبّّا أ ّّيفومار لفّّاباد االص ّ ناعالأل املبّّا ال امّّجل لفيصّّميت امل اعّّال لوخّّر  ،الن ّ جل
الثا يّّجل ،ع ّّدا م ّّد م ند ّّال الج ّ ابد واإللج و ي ّّاةأل مب ّّا الش ّ ا يجل وامل ّّادلجل اةوار ميّّجل ،ع ّّدا راا ّّجل
امل نيّّن ج ّّز احلو ّّبجلأل املبّّا اليوجي يّّجل األخرقيّّجل لفرم يّّجل اليااب يّّجل لفّّاباد االص ّ ناعالأل عّّر مّّو ايل
لفي وي امل ؤول لفّاباد االصّ ناعالأل اّرث أ جّار مّن مبّا ر ّيا ور لفّاباد االصّ ناعال مّن منبّور ال بيّز
عف اإل ا أل ارث قواعد لنبت الاباد االص ناعال ،ال ي الين ياُ ،م د ألن لفّاباد االصّ ناعالأل مبّا
الّّاباد االص ّ ناعال امل ّوا تأل املبّّا اليوجي يّّجل ال امليّّجل لفّّاباد االص ّ ناعال ،عّّدا "صّّوة ا م ّّور"أل مبّّا
حوبمجل الاباد االصّ ناعال ،عّدا ا يّجل امل ّيربلأل املبّا  ،عّدا الشّ ابجل يف جمّال الّاباد االصّ ناعالأل أهّت
عش مبا لفاباد االصّ ناعال األخرقّال ،عّدا االحتّا ال يّدرا ال ّاملال لنرّاابة ال مّال2017 ،أل مبّا
يا اة الاباد االص ناعال ،عدا جمف صّناعجل جنولوجيّا امل فومّاة2017 ،أل عّر ورو يّول محايّجل احلّ
يف امل ّّاوا واحلّ يف عّّد اليمييّّز يف بّّت فّّت ا لّّجلأل عشّ مبّّا ال ّّي دا الر ّّا ال ّّا لصّّن الرّ ار انّّاد
عفّ اةوار ميّاة ،عّدا " ز ّيا"و املصّا رل Zeng Y, Lu E and Huangfu C, 2018, Linking artificial
intelligence principles, presented at the Association for the Advancement of Artificial Intelligence

Workshop on Artificial Intelligence Safety, 2019, Cornell Universityأل
www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/08/The-Toronto-Declaration_ENG_08-2018.pdfأل
www.nesta.org.uk/blog/10-principles-for-public-sector-use-of-algorithmic-decision-making/و
( )65عفّ ّ ّّبيل املث ّّالل الي ّّااب  ،و ار الش ّّؤو الداخفي ّّجل واال ص ّّاالة ،مب ّّا البح ّّن والي ّّوي يف جم ّّال ال ّّاباد
االص ناعال ومش و مبا ا ي دا الاباد االص ناعالأل املمفججل امليحد لفي ا يا ال بمّ وأي لنّدا الشّماليجل،
مدو ّّجل الّّاباد االص ّ ناعال  -جمف ّ الفّّور اةأل املبّّا األخرقيّّجل والش ّ وط الدمير ابيّّجل امل ّّبرجل ،عّّدا ال ي ّ
األورو امل ّ ّّين ابألخرقيّ ّّاة يف جمّ ّّا ال فّ ّّت واليجنولوجيّ ّّاة ا ديّ ّّد أل امل واّ ّّيجل األوروايّ ّّجلل مش ّ ّ و املبّ ّّا
اليوجي يجل لوخرقياة يف جمّال الّاباد االصّ ناعال املواّو أل جمفّ أوروابل اإلبّار األخرقّال ال ّي دا الّاباد
االص ناعال يف األ بمجل الرنا يجلأل نوا ور ل بار احلوبمّجل النمّوذجال لفّاباد االصّ ناعالأل ايّا بنّدا ّ -ا
عّّن الّّاباد االص ّ ناعالو املصّّا رل Zeng et al., 2018, Linking artificial intelligence principlesأل
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/ai_hleg_draft_ethics_guidelines_18_december.pdfأل
https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/-/31st-plenary-meeting-of-the-cepej-adoptionof-the-first-european-text-defining-the-ethical-framework-for-the-use-of-artificial-intelligence-in-

( judiciaابف ّ ّ ّ ّ عف ّ ّ ّ ّ املوق ّ ّ ّ ّ يف ّّ ّ ّ ّ 27باط /فاي )2019أل

https://international.gc.ca/world-monde/

international_relations-relations_internationales/europe/2018-06-07-france_ai-ia_france.aspx?lang

( =engابف ّ ّ ّ ّ عف ّ ّ ّ ّ املوق ّ ّ ّ ّ يف ّ ّ ّ ّ 27باط /فاي )2019أل

https://channels.theinnovationenterprise.com/

( articles/singapore-releases-model-governance-for-ai-at-wefابف عف املوق يف  27باط /فاي )2019و
( )66عف ّ ّّبيل املثّّالل مبّّا " يّّإ  -ماينّّد" املي فرّّجل ابألخرقيّّاة وا يم ّ أل ميثّّا "أواّّن ي ّ  -وُ"أل الّّاباد
االص ّ ناعال يف "يوي ّّل"ل مبا ن ّّاأل مب ّّا "مايج و ّّو ت" لف ّّاباد االصّ ّ ناعالأل مب ّّا "وُ " لف صّ ّ
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 -66و ناولّّت الفرنّّجل ال امليّّجل امل نيّّجل خرقيّّاة امل ّّارف ال فميّّجل واليجنولوجيّّا مّّؤخ ا م ّ لجل
أخرقي ّ ّّاة اليش ّ ّّويل ا ()67و و شّ ّ ّ األم ّ ّّن ال ّ ّّا لوم ّ ّّت امليح ّ ّّد م ّ ّّؤخ ا ا ّ ّ ّ ا يريجل ع ّ ّّن
اليجنولوجياة ا ديد ( ،)68وأ ش ال ي ال ي امل يوى امل ين ابلي او ال قمال من أجّل اليوعيّجل
اقا()69و
ابألا اليحويفال لفيجنولوجياة ال قميجل واإل ا يف النرار ال ا األو
 -67و جش ّّف ال ّّو يف املب ّّا راة املينوع ّّجل ملواج ّّجل اليح ّّداية امل ياري ّّجل لف ّّاباد االصّ ّ ناعال
اشّّجل خّّايت عّّن اخّّيرف وأحيّّا ّّاريل يف أوج ّ األمهيّّجل واألولويّّجل ،ةّّا يشّّر احلاجّّجل
بّّار أ ّّل وأبث ّ ا ّّاقا()70و و يمّّا ييرّّاو الّّاباد االص ّ ناعال ،جي ّ ُ النرّّار واليّّداول اش ّ
االعيباراة امل ياريجل واألخرقيجل اشّ جمموعّجل مينوعّجل مّن اليجنولوجيّاة ال ا ّد  ،مبّا ي ّا البيولوجيّا
ال بيبيجل و ت األ ياد والنا و جنولوجيا وال ا اة ادو بيار واليجنولوجيا اةاصجل ابألعصاصو
 -68و ييرّّجل لفم ّّا ل األخرقيّّجل وامل ياريّّجل ال ّوار أعّّر  ،نش ّ م ّ لجل ي ف ّ اجي يّّجل الّّد
انرّّار عّّاملال عّّن هّّاا املواّّو  ،حي ّ الينّّو  ،والشّّمول ال ّّاملال ،ومشّّاربجل أصّّحاص املصّّفحجل
املي ّّد ين ،واال ّّا اّّن املبّّا راة املي ّّد و وا ر ّّا مّ خ ّّجل ا يمّ الّّدو لفينميّّجلو وقّّد ّّو
احلجوم ّّاة وأص ّّحاص املص ّّفحجل ا خ ّ ين يف الش ّ و يف ا يجش ّّاف ال ّّماة ال ي ّّجل امل ّّيوى
وال ناص واال اهاة الر ميجن أ حتد ر ا عامليا م يدا عف هاا اليحدُو ويفز أ شارك يف
هّّاا النرّّار ال ّّاملال البفّّدا الناميّّجل ،وخاصّّجل أقّّل البفّّدا ة ّوا ،الّّر لي ّّت من بّّجل يف ّّوي
اليجنولوجياة ال ا د و ةا يي ا عف األرج انيا ر او

()67

امل يف ومبا ا لفثرجل والش ا يجلأل وي الاباد االص ناعال مّن أجّل األعمّال اليراريّجل خبم ّجل مبّا أ ا ّيجل،
من قزبل " ا "أل مبا " اص" اليوجي يّجل لفّاباد االصّ ناعالأل مبّا "جمموعّجل ّوا" اليوجي يّجل ألخرقيّاة
الّّاباد االص ّ ناعالأل مب ّّا "ي ّّو ير" اليوجي ي ّّجل لفّّاباد االص ّ ناعال األخرق ّّالأل مب ّّا " يفي و يج ّّا" لف ّّاباد
االص ّ ّ ناعالو املصّ ّّا رل Zeng et al., 2018, Linking artificial intelligence principlesأل
( https://blogs.unity3d.com/2018/11/28/introducing-unitys-guiding-principles-for-ethical-ai/ابفّ ّ ّ ّ ّ ّ
عف ّ ّ ّ ّ ّ املوق ّ ّ ّ ّ ّ يف ّّ ّ ّ ّ ّ 27باط /فاي )2019أل www.telefonica.com/en/web/responsible-business/our-
( commitments/ai-principlesابف عف املوق يف  27باط /فاي )2019و
World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST), 2017,

 Report of COMEST on robotics ethics, 14 September.ميّ ّّاا عف ّ ّ ال ّ ّ اا اليّ ّّا ل
( https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253952ابف عف املوق يف  25باط /فاي )2019و
( )68األمّّت امليحّّد  ،2018 ،ا ّ ا يريجل األمّّن ال ّّا لومّّت امليحّّد اشّ اليجنولوجيّّاة ا ديّّد  ،أيفولّ /بيمفو
مياح ّ ّ ّ ّّجل عف ّ ّ ّ ّ ّ ال ّ ّ ّ ّ ّ اا اليّ ّ ّ ّ ّّا ل www.un.org/en/newtechnologies/images/pdf/SGs-Strategy-on-New-
Technologies.pdfو
( )69األمت امليحد  ،2018 ،ال ي ال ي امل يوى امل ين ابلي او ال قمال والياا لومّن ال ّا  ،ميّاا عفّ الّ اا اليّا ل
( www.un.org/en/digital-cooperation-panel/ابف عف املوق يف  12ش ين الثاا /و مف )2018و
(Whittlestone J, Nyrup R, Alexandrova A and Cave S, 2019, The role and limits of principles in )70
[artificial intelligence] AI ethics: Towards a focus on tensions, University of Cambridgeأل و Zeng Y
et al., 2018, Linking artificial intelligence principlesو
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خامس ا -اقرتاحررات لتنظررر يغررا الرردول األع رراء واللجنررة املعنيررة بتسررخري العل ررم
والتكنولوجيا ألغراض التنمية يف دورهتا الثانية والعشرين
اليو ّّر اليجنول ّّوجال ال ّ ّ ي لديّ ّ مج ّّا ة ي فّ ّ اين ي ّّا خ ّّجل الينمي ّّجل امل ّّيدامجل
-69
ل ّّا  2030وحتري ّ أه ّّداف الينمي ّّجل امل ّّيدامجلو وم ّ ذل ّّقّّ ،و هّّاا اليو ّّر ي ّ يل حت ّّداية
جديّّد يف جمّّال صّّن ال يا ّّاة ،حيّّن ينّّار ايرّّاو قّّدر احلجومّّاة وا يمّ عفّ اليجيّّف
مّ ّ ّ اليح ّ ّّوالة ال ّ ّّر حت ّ ّّدا ا اليجنولوجي ّ ّّاة ا دي ّ ّّد و وري ّ ّّت أ ال ّ ّّدينامياة ال املي ّ ّّجل لفيو ّ ّّر
اليجنول ّّوجال ميج ّن أ زي ّّد ال ر ّواة االجيماعي ّّجل  -االقيص ّّا يجلّّ ،و مج ّّا ال يا ّّاة أ
دعت اال يثماراة الر نش الردراة عفّ ّا أو ّ وحت ّز االايجّار مّ ال ةّاة الّر ّيم
عف ّ ّ ه ّّامم ا يم ّ ّ وم ّّن أجف ّّاو و ن ّّوُ اال ّ ّ ا يرياة الوبني ّّجل ال ّّر ّّي يد م ّّن اليو ّّر
اليجنولوجال أليّ ايل الينميّجل امل ّيدامجل عفّ انّاد و ار بّت اايجّار الّجلو وميجّن أينّا لفي ّاو
اّن الشّمال وا نّوص والي ّاو يمّا اّن افّدا ا نّوص والي ّاو الثراّال ،واملبّا راة الّر ي ّّا
األو ّّاط األبا ميي ّّجل واليرني ّّجل واليراري ّّجل وأو ّّاط ا يمّ ّ امل ّّدا ،وا ّّو املباول ّّجل عفّ ّ ّّا
منبومّّجل األمّّت امليحّّد  ،أ ّّؤ ُ ورا يف اّّما أال ي ّ ك اليوّّر اليجنولّّوجال ال ّ ي أُ أحّّد
ّر ا يم ّ الّّدو عف ّ الن ّّويل ا م ّ ا مّّاعال لجي يّّجل املنّّاور وصّّيايجل
خفّّف البّّإو ويشّ َّ
جنولوجيّّاة جديّّد ا ّ "ال ّ ك أُ أحّّد خفّّف البّّإ"و ويي فّّإ ذلّّق جّ اد مناقشّّاة
اش رييت وا يش اف اليجنولوجيا عف الص يد الدو واناد وا وراد اش املبا اليوجي يّجل
امل ياريجل واألخرقيجل ليشجيل اإلمجا ة اإلةا يجل لفيور اليجنولوجال ال ي و
 -70وقد و الدول األعناد النب يف االق احاة الياليجلل
اي الّّدعت الّّوبين أل شّ جل البحّّن والي ّّوي يمّّا يي فّ ابليوّّر اليجنولّّوجال
(أ)
ال ّ ي  ،وا ّ احلجومّّجل والو ّ األبّّا ميال والر ّّا اةّّايت وا يم ّ املّّدا لفمشّّاربجل يف هّّا
األ ش جل ،من البحن األ ا ال الين ياأل
(ص) اّّما اال ّّا ا ّّن يا ّّاة وا ّ ا يرياة ال ف ّّت واليجنولوجي ّّا واالايج ّّار
اقاأل
يما يي ف ابليور اليجنولوجال ال ي وخ جل الينميجل الوبنيجل األو
راك وم اعا ال ياقاة االجيماعيّجل والثرا يّجل لف ةّاة اوفيّجل ،وخاصّجل الن ّاد،
( )
و عت االايجار واالر راد والنش يما يي ف ابليور اليجنولوجال ال ي يف ها ال ياقاةأل
زيز الش اباة ان الشمال وا نوص و يما ان افدا ا نّوص وعفّ الصّ يد
()
الثراّّال يف جمّّال اليوّّر اليجنولّّوجال ال ّ ي  ،و را ّّجل ا ليّّاة الي او يّّجل يف البحّّن والي ّّوي الّّر
رمبا جو الجل يف ي ر اليجنولوجياأل
(هّ) ج اد عمفيّاة ريّيت وا يشّ اف اليجنولوجيّا مّن أجّل شّري النرّار املّنبت
يما ان اي أصحاص املصفحجل دف اليوصل ل ت مش ك ر اليور اليجنولوجال ال ي أل
(و) اعيما منبور جن ّاا يف يا ّاة ال فّت واليجنولوجيّا واالايجّار ،ا ّ من ّا زيّز
ال فّت واليجنولوجيّا واال ّي ا من مّّا لّدعت الن ّويل ابملّ أ يف الر اعّاة ال ي ّيجل الّّر ن ّوُ عفّ وّّر
جنول ّّوجال ّ ّ ي و ويي ّّن أين ّّا أ ّّز ال يا ّّاة م ّّن امل ّّاوا ا ّّن ا ن ّّن يم ّّا ي ّ ّ ب ابل ف ّّت
واليجنولوجيا من فيت و يت عمل وأ وار قيا يجل ،وبالق شري و عت ور امل أ يف االايجارو
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 -71وقد يو ا يم الدو النب يف االق احاة الياليجلل
ال مل عف حتديد وليجل وليجل ليرييت وا يش اف اليجنولوجيا من
(أ)
الدول الناميجل عف رييت ا ر ال وريجل وبويفجل األجل لفيور اليجنولوجالأل

ا م اعد

(ص) را ّ ّّجل الجي يّ ّّجل الّ ّّر ميجّ ّّن النب ّ ّ ّ ّّا لفيحّ ّّداية امل ياريّ ّّجل الّ ّّر يثرهّ ّّا اليوّ ّّر
اليجنولوجال ال ي يف يا رار عاملال جام مبا يي م خ جل الينميجل امل يدامجل ل ا 2030أل
( ) شّّري الي ّّاو الّّدو يف جمّّاالة ال فّّت واليجنولوجيّّا واالايجّّار يمّّا ّ
اليور اليجنولوجال ال ي أل
زيّّز ّّاو أواّ يمّّا اّّن املنبمّّاة الدوليّّجل امل يف ّّجل ومّ منبمّّاة ا يمّ
()
املدا يما يي ف ابملبا راة املصممجل لبناد امل اراة اةاصجل ابليور اليجنولوجال ال ي أل
زيّّز ا ّّي دا الو ّّا ل ال قميّّجل ،مثّّل املنصّّاة اإللج و يّّجل ،ليبّّا ل امل ّّارف
(هّ)
واناد الردراة عف الص يد الدو و
شر الفرنجل عف الريا مبا يفالل
 -72و َّ
ع ّّت الي ّّاو ا ّّن أص ّّحاص املص ّّفحجل املي ّّد ين يف ف ّّت ال يا ّّاة وان ّّاد
(أ)
الردراة و وي اليجنولوجياأل
(ص) حت ن الين ي يما اّن أصّحاص املصّفحجل واجّن الشّ اباة يف جمّال اليوّر
اليجنولوجال ال ي الر ي يد من اةف اةاصجل ألصحاص املصفحجل واهيمام تأل
( ) شري با ل الدروس ان البفدا واملنّاب  ،مّ الي ّفيت يف الوقّت
وخ أل
ال يا اة وأ وا مزيج ال يا اة ال ميجن رف ا اب ابجل من يا

ّ

مي ّ و بّّا ل أمثفّّجل املمار ّّاة ا يّّد والّّدروس امل ّّي ا يف مّّيت املنبّّور
()
ا ن ّّاا يف يا ّّاة واّ امج ال فّّت واليجنولوجيّّا واالايجّّارّّ ،دف جّ ار النراحّّاة واالر رّّاد
ا ،و اي الي او م نجل وا امل أ و
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