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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
   املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجميةالفرقة العاملة

  الدورة التاسعة واخلمسون
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٧-٥جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 
  إجراء تقييم متعّمق لربنامج األونكتاد : تقييم أنشطة األونكتاد

  املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية

 لربنامج األونكتاد املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا مـن         عمقتمتقييم      
  *ةأجل التنمي

  
  موجز    

عين بتـسخري العلـم     يقدم هذا التقرير نتائج تقييم خارجي لربنامج األونكتاد امل        
، جرى دمج   ٢٠٠٨ففي عام   ). برنامج العلم والتكنولوجيا  (والتكنولوجيا من أجل التنمية     

 الذي وضع ضمن نطاق مسؤولية      ٤عمل األونكتاد يف هذا اجملال ضمن الربنامج الفرعي         
ويركز هذا التقييم على ركائز األونكتاد الثالث       . شعبة التكنولوجيا واخلدمات اللوجستية   

 من اتفـاق    ١٦١-١٥٨لى أساس الواليات اليت أسندت إليه ال سيما مبوجب الفقرات           ع
  .أكرا

وقد سارت عملية تنفيذ برنامج األونكتاد املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا مـن              
. الختصاصات هذا الربنامج، بيد أن بعض اإلجراءات حتتاج إىل تعزيـز          اً  أجل التنمية وفق  

 بشأن برنامج أساساً إىل تعزيز البحث والتحليل والتعاون التقين        قد أدى دمج هذا العمل      و
__________ 

، خـبري استـشاري؛     )رئيس الفريـق  (السيد أرتو فاجلاس    : ألف من أعد هذا التقييم فريق تقييم مستقل يت        *  
املكسيك الدائم لدى األمم املتحدة يف جنيـف؛ والـسيد مـارك       وفدبوالسيدة جوديث أرييتا، مستشارة     

  .وفد بلجيكا الدائم لدى األمم املتحدة يف جنيفبونوس، مستشار ث
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ربنامج، ال سـيما يف جمـال    هذا ال فالقليل من النتائج اليت يسفر عنها       . العلم والتكنولوجيا 
لى أن اهليئات احلكومية الدولية احلالية      ع. التعاون التقين، قد يكون له أثر على املدى البعيد        

عليـه  و. لعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية ال تبعث على االرتياح        اتسخري  املعنية بربنامج   
نكتاد أن يوضح هنجـه وتنظيمـه   و لألنبغييو. ينبغي االتفاق على ترتيب مؤسسي جديد  

 دوره يف   ينبغي له سواء بسواء أن يوضح     و. الداخلي بشأن العمل املتعلق بنقل التكنولوجيا     
 املزيد من التعـاون     ستدعي التوضيحات قد ت   هذهو. "تسخري العلم من أجل التنمية    "جمال  

 أكثر  التخطيط واإلبالغ تشمل عملييت   ينبغي أن   و. فيما بني الشعب وفيما بني الوكاالت     
وينبغي تعزيز التنسيق والتعـاون يف جمـال العلـم والتكنولوجيـا            . النتائج واآلثار فأكثر  

يف اً ينبغي املضي قـدم و. مع منظمات أخرى اً  خارجيضمن األونكتاد و  اً  داخليواالبتكار،  
ـ ت ا سياسـا  التوجه املقرر لوضع مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ عمليات اسـتعراض          م لعل

ـ  عمليات استعراض  (االبتكارا و التكنولوجيو وينبغـي أن تفكـر شـعبة       . )تسياسا ال
 والتفاعـل مـع     منشوراهتاالتكنولوجيـا واخلدمات اللوجستية يف كيفية حتسني جاذبية        

  .األعضاء الدول
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  مقدمة

  السياق  -ألف   
ـ ي و الستراتيجر ا باإلطاة  ملعنية ا لعاملة ا طلبت الدورة الثالثة واخلمسون للفرق      -١ ة امليزاني
لربناجمية من أمانة األونكتاد إجراء تقييم مستقل لربنامج األونكتاد املعـين بتـسخري العلـم               ا

  .والتكنولوجيا من أجل التنمية
توثيق النتائج والدروس املستخلصة من تنفيذ األنشطة       واهلدف من التقييم هو حتليل و       -٢

 لواليات األونكتاد يف هذا اجملال، وتقدمي توصيات ترمي إىل تعزيز هذا اجلانب             اليت تأيت تلبيةً  
  .من عمل األونكتاد

وكفاءة وقابليـة   ) مبا يف ذلك األثر   (وتناول هذا التقييم تقدير مدى وجاهة وفعالية          -٣
نفذ يف إطار برنامج العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية علـى أسـاس             استدامة العمل الذي    

الواليات اليت أسندت هلذا الربنامج من قبل الدول األعضاء، وال سيما مبوجـب الفقـرات               
  . من اتفاق أكرا١٦١-١٥٨

 التـابع  ٤، جرى دمج هذا اجملال من العمل ضمن الربنامج الفرعي ٢٠٠٨ففي عام    -٤
وقـد   .ةاللوجستياخلدمات ع ضمن نطاق مسؤولية شعبة التكنولوجيا ولألونكتاد والذي وض

، فـرع العلـم والتكنولوجيـا وتكنولوجيـات املعلومـات           عبةشهذه ال ، ضمن   ثاستحد
واالتصاالت يضم قسم استعراض السياسات وقسم التحليل يف جمال تكنولوجيات املعلومات           

  .واالتصاالت وقسم العلم والتكنولوجيا
لبحـث  ا: الـثالث، وهـي   ركائزه  ييم على عمل هذا الفرع مبا يغطي        ويركز التق   -٥

بيد أن التقييم   . التقين لتعاون وا لدويل، ا حلكوميى ا ملستوء على ا  آلراق ا وافء ت والتحليل، وبنا 
ـ ج ا نكتاد يف إطـار برنـام     وأنشطة أخرى لأل  اً  يف االعتبار أيض  يأخذ   التكنولوجيـا،  م ولعل

  .الفرععمل مع تكامل تلك اليت ت وباألخص
  .٢٠٠٨ويركز التقييم على األنشطة اليت بدأ تنفيذها أو جيري تنفيذها منذ عام   -٦

 املنهجية -باء  

 :مشلت أنشطة التقييم ما يلي  -٧

 االستعراض النظري جملموعة كبرية من املواد املكتوبة؛  )أ(  

 إجراء مقابالت يف جنيف وعرب اهلاتف؛  )ب(  



TD/B/WP/234 

GE.11-51138 4 

املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا    للجنة   عشرة    الرابعة الدورةاملشاركة يف     )ج(  
  وإجراء مقابالت على هامشها؛)جلنة تسخري العلم ( التنميةألغراض

 . وإىل أكرا بغانا، بأثيوبياء زيارات ميدانية إىل أديس أباباإجرا )د(  

بـنمط  ت مقابالت   يجرأقد  و. وُيشار يف هذا النص إىل بعض املواد املكتوبة اليت استعرضت         
جهـات  مع موظفني يف األونكتاد وممثلني عن دول أعضاء ومنظمات دوليـة و           اً  احد تقريب و

 أسـئلة تقيـيم   إىل  اً   حبثيـة حمـددة اسـتناد      يتضمن أسئلة لتقييم  ل إطار   وضعو. ةمستفيد
 .االختصاصات

عرض عام عن أنـشطة األونكتـاد ذات الـصلة بربنـامج العلـم                - أوالً  
  والتكنولوجيا

  علم والتكنولوجيا وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالتأنشطة فرع ال -ألف   
ال يوجد كيان تنظيمي واحد ضمن األونكتاد يتحمل املسؤولية كاملة عن برنـامج               -٨

األقرب إىل مثل هذا الكيان هو فـرع        و. هالعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية بأكمل     تسخري  
الذي يسعى إليـه هـذا   واهلدف . تالعلم والتكنولوجيا وتكنولوجيات املعلومات واالتصاال 

االضطالع بدور الريادة الفكرية والعمل كمصدر للخربة فيما يتعلق بـسياسات           " هو   الفرع
أمـا  . )١("العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية        

ولوجيـا واالبتكـار   استحداث ُنُهج فعالة وخالقة من أجل تسخري العلم والتكن"مهمته فهي  
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف استراتيجيات التنمية، وتعزيز احلوار، وتقدمي املشورة          

  .وتشمل أنشطة هذا الفرع على ما يلي. )٢("املستنرية، وبناء القدرات
قسم استعراض السياسات يتوىل تقييم السياسات الوطنية للعلـم والتكنولوجيـا           ف  -٩

 البلدان النامية على إدماج سياسات العلم والتكنولوجيـا واالبتكـار يف            واالبتكار ويساعد 
ويصدر . استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية عن طريق إجراء بعثات ميدانية وإصدار تقارير حتليلية          

، وكانت صـدرت    تقرير التكنولوجيا واالبتكار  هذا القسم نشرة سنوية دورية واحدة، هي        
ة منشورات أخرى تشمل الدراسات الراهنة بـشأن القـضايا          ومث. ٢٠١٠أول مرة يف عام     

ـ  توىل القسم إدارة مشرو   و. رالبارزة يف جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكا      ـ ة م بكع ش ز راك
ع املشارير و الستثماة ا يف جلن م و لعل ا سخرية ت يساهم يف املناقشات اليت جتري يف جلن      و. المتيازا
ع ملشارية ا نميت ت ياسان س شأت ب لسنواد ا ملتعدء ا خلربا ا ع األمانة الجتما  يقوم مقام و. التنميةو

__________ 

 .٢٠١٠تقرير نشاط شعبة التكنولوجيا واخلدمات اللوجستية لعام  )١(

مـارس  /آذار(مشروع ورقة استراتيجية فرع العلم والتكنولوجيا وتكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت             )٢(
٢٠١١(. 
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ينظم القسم اجتماعات اخلرباء يف     و. االبتكارا و التكنولوجيم و لعلت ا االت يف جم  لقدراء ا بناو
  .االبتكار، وغري ذلك من املواضيعا والتكنولوجيم وجماالت مثل مؤشرات العل

مـات واالتـصاالت بأعمـال      ويضطلع قسم التحليل يف جمال تكنولوجيات املعلو        -١٠
. البحوث والتحليل ذات املنحى السياسايت يف جمال تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت           

، االجتاهات العاملية يف جمـال      تقرير اقتصاد املعلومات  وترصد نشرته السنوية الدورية، بعنوان      
ويعد القسم تقارير . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من حيث تأثريها يف التنمية االقتصادية 

ويتوىل . دورية بشأن قضايا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألعمال التجارية االلكترونية        
أيضاً إدارة مشروع التجارة اإللكترونية واإلصالح القانوين وبناء القدرات لقياس تكنولوجيا           

األعمال املنهجية  ويشارك القسم يف    . املعلومات واالتصاالت ووضع السياسات يف هذا اجملال      
والتحليلية اليت جتري يف هذه اجملاالت، وجيري استقصاءات إحصائية عاملية سـنوية ويتعهـد         

ويقوم القسم مقام املسؤول عن إدارة مهمـة تنفيـذ     . قاعدة بيانات بشأن اقتصاد املعلومات    
اريـة  خطوط العمل اليت وضعها مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات بشأن األعمـال التج            

وقد أجرى القسم حـىت     . اإللكترونية ويساهم يف املناقشات اليت جتري يف جلنة تسخري العلم         
  .اآلن عملية استعراض واحدة لسياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ويضطلع قسم العلم والتكنولوجيا بأنشطة بناء توافق اآلراء على املستوى احلكومي             -١١
ويقوم القسم، أثناء عمله كأمانة تقنية للجنـة تـسخري          .  العلم الدويل يف سياق جلنة تسخري    

العلم، بإعداد الوثائق األساسية والتقارير للدورات السنوية للجنة، مبـا يف ذلـك التقـارير               
وينظم القسم اجتماعات للخرباء ملساعدة     . التحليلية والورقات بشأن املواضيع ذات األولوية     

 اليت يقدمها األمني العام إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي         ويعد التقارير . جلنة تسخري العلم  
وجيري القسم حتليالت ملدى التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج مـؤمتر القمـة    . وإىل اجلمعية العامة  

وقد قام القـسم  . العاملي جملتمع املعلومات ويقدم تقارير عن هذا التقدم إىل جلنة تسخري العلم   
د يف جمال سلسلة دراسـات األونكتـاد الراهنـة بـشأن العلـم              أيضاً حىت اآلن بدور رائ    

ويغلب على سلسلة الدراسات هـذه      . ٢٠١٠والتكنولوجيا واالبتكار، اليت أطلقت يف عام       
 .تناول املواضيع ذات األولوية للجنة تسخري العلم

ضطلع هبا فروع األونكتـاد     تاألنشطة املتصلة بربنامج العلم والتكنولوجيا اليت        -باء   
   األخرىوشعبه

هناك فروع أخرى تابعة لشعبة التكنولوجيا واخلدمات اللوجستية تعمل على تبادل             -١٢
وهي مكلفة  . املعارف وتقدمي التدريب وبناء القدرات، وكذلك يف جمال لوجستايات التجارة         

بربنامج التدريب من أجل التجار، وبرنامج أسيكودا، واملعهد االفتراضي، والدروس بـشأن            
الدورات التدريبية وفقـاً للفقـرة      (يا الرئيسية على جدول األعمال االقتصادي الدويل        القضا
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ويدعم فرع العلم والتكنولوجيا وتكنولوجيـا املعلومـات        ).  من خطة عمل بانكوك    ١٦٦
  .واالتصاالت أنشطة هذه الفروع ويستخدم شبكاهتا

امج العلم والتكنولوجيا    أخرى تابعة لألونكتاد تعىن بشكل أو بآخر بربن        ٌبَعومثة شُ   -١٣
، واخلدمات السلع يف الدولية التجارة املشاريع، وشعبة وتنمية والتكنولوجيا منها شعبة االستثمار

ومن األمثلة على اخنـراط   .والربامج اخلاصةاً منو البلدان وأقل أفريقيا األساسية، وشعبة السلعو
 يف جماالت تغري املناخ والوقود      عمالاضطالعها بأ ب يف برنامج العلم والتكنولوجيا      َعهذه الشُ 

: ٢٠٠٧اً  تقرير أقل البلدان منـو    إصدار  األحيائي واملواد الصيدالنية والسياحة اإللكترونية، و     
 .املعرفة والتعلم التكنولوجي واالبتكار من أجل التنمية

  شكال التعاون األخرى مع املنظمات الدولية وفيما بني الوكاالتأ  - جيم  
ري من املنظمات التابعة لألمم املتحدة واملنظمات الدولية األخـرى الـيت   مثة عدد كب    -١٤

تعمل يف جمال تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية أو تتناول قضايا ذات صلة متعلقة              
ويقوم األونكتاد بدور جهة التنسيق يف األمم املتحدة لألعمال         . مبجاالت اختصاصاهتا احملددة  

فمثالً، يشارك األونكتاد يف رئاسة فريق األمم املتحـدة         . لم والتكنولوجيا املتصلة بربنامج الع  
الذي يضم يف عضويته منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدوليـة           )٣(املعين مبجتمع املعلومات  

للطاقة الذرية ومنظمة العمل الدولية واالحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة التعاون والتنمية يف            
صادي وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة وبرنامج األمم امليدان االقت

املتحدة اإلمنائي واللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتـصادية           
ادئ ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهل          

واليونسكو واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات          
البشرية واملفوضية السامية لشؤون الالجئني واليونيسيف ومنظمة األمـم املتحـدة للتنميـة             
الصناعية ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات            

مية ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن ومنظمة            واجلر
السياحة العاملية واالحتاد الربيدي العاملي والبنك الدويل وبرنامج األغذية العـاملي ومنظمـة             

مـة  الصحة العاملية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة ومنظ           
وتعد الشراكة يف جمال قياس تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت ألغـراض        . التجارة العاملية 

وتضم هذه الشراكة االحتاد الـدويل      . التنمية مثاالً على التعاون األكثر حتديداً بني الوكاالت       
 التنمية يف امليدان االقتصادي واألونكتاد واليونسكو واللجـان       ولالتصاالت ومنظمة التعاون    

اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة والبنك الدويل وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعـة            
 .لألمم املتحدة واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية 

__________ 

)٣( http://www.ungis.org/. 
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  النتائج -ثانياً   

  مدى وجاهة عمل الربنامج -ألف   
ا والتكنولوجي العلم تسخرياألونكتاد املتعلق ب برنامج على تقدير لقد عمل هذا التقييم  -١٥
 ١٦١-١٥٨الفقـرات   مبوجب الربنامج هلذا أسندت اليت الواليات أساس على التنمية ن أجلم
البحث والتحليـل يف    أنشطة  على سبيل املثال تدعو إىل تعزيز        ١٥٨فالفقرة  . اكرق أ تفان ا م

املقدم  الدعم   جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتعزيز       
، وتعزيز التعاون بني الشمال واجلنوب وفيما بني        )ال سيما أقل البلدان منواً    (إىل البلدان النامية    

 الوطنيـة املتعلقـة     اتبلدان اجلنوب، وتقدمي املساعدة من خالل عمليات استعراض السياس        
يف بنـاء توافـق    األونكتاد على املسامهة     ١٥٩حتث الفقرة   و. بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار  

اآلراء بشأن برنامج العلم والتكنولوجيا، ال سيما بشأن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت           
وجلنة تسخري العلم، وعلى تيسري املناقشات الدولية بشأن نقل التكنولوجيا وتبادل املعارف،            

 إىل  ١٦٠تدعو الفقرة   و. تمبا يف ذلك حتديد اخليارات وأفضل املمارسات يف جمال السياسا         
مواصلة التعاون التقين يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخباصـة يف عمليـات              

ـ ة ا ريق الشراك ن ط استعراض السياسات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وع       ة ملعني
 واليـة   ١٦١تـسند الفقـرة     و. لتنميةض ا غرات أل االتصاالت و ملعلوماا ا كنولوجيس ت قياب

ملعلومات ومتابعة  ع ا تمي جمل لعاملة ا لقمر ا تتمثل يف املسامهة يف عملية تنفيذ نتائج مؤمت       لألونكتاد  
 )٤(يشمل النص الكامل هلذه الوالياتو. لعلم اسخرية ت هذه العملية، مبا يف ذلك عن طريق جلن       

 املباشر وإىل األحكام    األجنيبإشارات إىل مسألة نقل التكنولوجيا عن طريق االستثمار         اً  يضأ
  .لواردة يف االتفاقات الدولية بشأن نقل التكنولوجياا

  فصالً ٢٠١١-٢٠١٠ وللفترة   ٢٠٠٩-٢٠٠٨وتتضمن األطر االستراتيجية للفترة       -١٦
ويعمل برنامج فرعـي    . ةعن التوجه العام لألونكتاد ككل ولكن ليس فيها استراتيجية عام         

وتقدم . عة ومؤشرات اإلجناز  على حتديد االستراتيجيات، وكذلك األهداف واإلجنازات املتوق      
من التفاصيل بـشأن    اً   مزيد ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨وثائق ميزانييت فتريت السنتني     

األطر املنطقية لكل برنامج فرعي، مبا يضيف إىل العناصر املشار إليها أعاله إجـراءات األداء               
، كان عمل ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف الفترة . نواتج واالحتياجات من املواردالارجية واخلعوامل الو

 وتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت جيـري       واالبتكاراألونكتاد بشأن العلم والتكنولوجيا     
 يف إطـار    ينـدرج  واالبتكارفموضوع العلم والتكنولوجيا    : أساساً يف إطار برناجمني فرعيني    

 لالستثمار واملـشاريع والتنميـة، وموضـوع تكنولوجيـا املعلومـات      ٢الربنامج الفرعي   
 اهلياكل األساسية للخدمات الالزمة للتنميـة  ٤يف إطار الربنامج الفرعي    يندرج  االت  واالتص

__________ 

)٤( http://www.unctad.org/en/docs/iaos20082_en.pdf. 
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 لتوحيد العمل بشأن العلم     ٢٠٠٨واختذ قرار يف عام     . وكفاءة التجارة وتنمية املوارد البشرية    
:  جديـد  ٤ وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن برنامج فرعي        واالبتكاروالتكنولوجيا  
  .)٥(اللوجستياتالتكنولوجيا و

 مع ما جاء يف      جيداً ٢٠١١-٢٠١٠ للفترة   ٤وتتطابق استراتيجية الربنامج الفرعي       -١٧
.  وتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت    واالبتكارواليات أكرا بشأن العلم والتكنولوجيا      

ن هذه املسألة   إال أ  مل يأت على ذكر مسألة نقل التكنولوجيا،         ٤صحيح أن الربنامج الفرعي     
 معاجلة مـسألة تكنولوجيـا املعلومـات        توإذا كان . ذات الصلة كورة يف وثيقة امليزانية     مذ

 ميزانييت فتريت السنتني، فإن مـسألة العلـم والتكنولوجيـا           وثيقيتواالتصاالت متكافئة يف    
على . ٢٠١١-٢٠١٠يف االستراتيجية ويف وثيقة امليزانية لفترة السنتني        اً  واالبتكار أكثر بروز  

أن عـدد     ، ومن ذلـك مـثالً     اتمر مل ينعكس بصورة منهجية يف وثائق امليزاني       أن هذا األ  
سألة العلم والتكنولوجيا واالبتكار    مل ظل هو نفسه بالنسبة      ةالتدابري اجلديدة املقرر  /اإلجراءات

 وبالنسبة ملـسألة  ٢٠١١-٢٠١٠وملسألة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف فترة السنتني  
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ات واالتصاالت فقط يف فترة السنتني تكنولوجيا املعلوم

 الواليات املنبثقة عن اتفاق أكراأن وأشار عدد من الذين أجريت معهم مقابالت إىل    -١٨
العلم والتكنولوجيا واالبتكار، باستثناء مسأليت تسخري العلم ألغراض التنمية ونقـل           يف جمال   

ا من قبـل فـرع العلـم والتكنولوجيـا     التكنولوجيا، هي واليات واضحة وجيري الوفاء هب 
فـي  ف: كانت اآلراء بشأن نقل التكنولوجيا متباينـة      و. توتكنولوجيا املعلومات واالتصاال  

األونكتاد، رأى بعض الذين جرت مقابلتهم أن هذه املسألة مرتبطة باالستثمار أكثر مما هـي   
، فلـيس    األعضاء ط الدول ما يف أوسا  أ. ةمن أجل التنمي   العلم والتكنولوجيا    بربنامجمرتبطة  

هناك توافق واضح يف اآلراء فيما يتعلق بالدور الذي يتعني على األونكتاد القيام به خبصوص               
بدأ الفرع يف مجع أفضل املمارسات يف جمال نقل التكنولوجيا وستعمم هذه           قد  و. هذه املسألة 

  .اًاملمارسات بواسطة نشرة تصدرها الحق
ات النوعية اليت متكن من معرفة ما إذا كانت االجتاهـات            العالم يفوحبث املقّيمون     -١٩

الناشئة يف جمال السياسات متجلية يف عمل األونكتاد املتعلق بالعلم والتكنولوجيا ألغـراض             
 ،)٦(٢٠٠٩-٢٠٠٨لتقرير أداء برنامج الفتـرة      اً  ووفق. التنمية وكيفية نشوء هذه االجتاهات    

جدة مثل األزمة الغذائية وأزمة الطاقة واألزمة املاليـة         عاجل األونكتاد العديد من القضايا املست     
استمر الفرع فيما   و. توتغري املناخ، وكان ذلك من خالل منشورات واجتماعات وتظاهرا        

__________ 

: ٢٠٠٨ه  يوني/ الصادرة عن الفرقة العاملة يف حزيران      TD/B/WP/L.130 من الوثيقة    ٥-١٠جاء يف الفقرة     )٥(
بغية تعزيز أعمال األونكتاد يف جمايل العلم والتكنولوجيا، وهو شرط ال غىن عنه للتنمية اليوم، ومن أجـل                "

حتسني االستفادة من أوجه التفاعل مع األعمال املتعلقة بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، مت توحيـد              
الذي ستتوىل مـسؤوليته شـعبة التكنولوجيـا        ،  ٤هذا اجملال من جماالت العمل يف إطار الربنامج الفرعي          

 ".واخلدمات اللوجستية املعاد تسميتها

)٦( A/65/70 ،٢٠١٠أبريل / نيسان١. 
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بعد يف االضطالع بأعمال من هذا القبيل، مثل إصدار تقرير التكنولوجيا واالبتكار يف عـام               
، وتقرير التكنولوجيا واالبتكـار يف عـام         الذي ركّز على األمن الغذائي يف أفريقيا       ٢٠١٠
تناولـت  و.  الذي سريكز على تكنولوجيات الطاقة املتجددة يف سياق تغري املنـاخ           ٢٠١١

 املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية قضايا من قبيل الطاقة          ةالراهندراسات األونكتاد   
.  تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت جلاملتجددة واملياه من أجل الغذاء واآلليات املالية من أ    

. املتجـددة ء و خلـضرا ت ا شأن موضوع التكنولوجيا  ة ب لسني ا حادء أ لخربااع ل وُعقد اجتم 
 على الـِصلة بـني تكنولوجيـات املعلومـات          ٢٠١٠ركز تقرير اقتصاد املعلومات لعام      و

 ريال لتجس واالتصاالت ومؤسسات األعمال وختفيف الفقر، مع التشديد على قوة اهلاتف النق          
 من هذا التقرير الكيفية اليت يتسىن هبـا تنميـة           ٢٠١١سيتناول إصدار عام    و. ةاهلوة الرقمي 

  .القطاع اخلاص بفضل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
وإحدى املسائل البحثية احملددة هي معرفة ما إذا كان االهتمام واملوارد املـوجهني               -٢٠

فيمـا  و. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متـوازنني أم ال      لللعلم والتكنولوجيا واالبتكار و   
  العمل بشأن العلم والتكنولوجيا واالبتكـار داخليـاً        ينجزيتعلق بالبحث والتحليل، فبينما     

باألساس، فقد استفاد العمل بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من اخلربة اخلارجيـة            
تعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عـن      األموال املخصصة لألنشطة امل   و. بشكل أكرب 

 ةطريق الصناديق االستئمانية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبرنامج األمم املتحدة العادي         
للتعاون التقين ومن قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تفوق التمويل املخـصص لعمليـات              

 حساب األمم املتحدة للتنمية وبرنامج      استعراض سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار من     
رغم تقـسيم برنـامج     و. ياألمم املتحدة العادي للتعاون التقين وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائ        

 عن العلـم والتكنولوجيـا      أحدمهاولوية،  باأل حيظيانعمل جلنة تسخري العلم إىل موضوعني       
 على  املوضوع الثاين هذاد هيمن    عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فق     اآلخرواالبتكار و 

نتيجة لذلك، بات املشاركون يف جلنة تسخري العلم القـادمني مـن            و. برنامج عمل اللجنة  
عن ذلك، يبـدو أن       فضالًو.  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   مبسائلاً  وعيالعواصم أكثر   

ـ   يف د  الذين شـاركوا  ليسوا هم أنفسهم    جلنة تسخري العلم    مشاركني آخرين يف      ةورات جلن
التنمية التابعتني لألونكتاد، املنشأتني مبوجـب      ع و املشارير و الستثماة ا جلنة و التنمية و لتجارا

  .سائل العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميةمب للتان تعنيان ا، من اتفاق أكرا٢٠٢الفقرة 
وضمن الفرع، يعد قسم استعراض السياسات اجلهة الوحيدة اليت كانـت تقـدم               -٢١
يد أنه كان على    ب. ةالتنمية على مدى السنوات األخري    يع و املشارر و الستثماة ا لجنلات  اخلدم
 يف جدول أعمال اللجنـة ألن       يتمكن من إدراج املزيد من البنود     القسم أن يكافح لكي     هذا  

ـ و. صالربامج واملبادرات األخرى استحوذت على القسط األكرب من الوقت املخـص           اً تبع
يبـدو  و. تيف املناقشا اً  حمدوداً  العلم والتكنولوجيا واالبتكار إال حيز    لذلك، مل تفرد ملواضيع     

ـ  لسنواد ا ملتعدء ا خلرباع ا يف اجتما اً  أن الوضع كان أكثر توازن     ر طـوي ت ت ياسـا ن س شأت ب
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عب واالبتكار حيث تقامسـت الـشُ     ت يف جماالت العلم والتكنولوجيا      لقدراء ا بناع و ملشاريا
  .جدول األعمال

ون دور األونكتاد يف جمال تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميـة           وقّدر املقّيم   -٢٢
العديد من هـذه اجلهـات      ف. نيمقارنة بسائر منظمات األمم املتحدة وشركاء التنمية اآلخر       

ويعترب .  أعاله ١٤تنشط يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كما هو مبّين يف الفقرة            
التصاالت بشكل أكرب على اهلياكـل       ل لدويلد ا نكتاد، يركز االحتا  املقّيمون أنه، مقارنة باألو   

األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وأن اللجان اإلقليمية التابعة لألمـم املتحـدة            
تضطلع بوالية إقليمية، وأن الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة تركز على تطبيقـات             

واحلال أن هنج األونكتـاد يف      . اخلت يف جماالت ختصصها،     تكنولوجيا املعلومات واالتصاال  
اجلمع بني السياسات العاملية املتعلقة بتسخري تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت ألغـراض            

باجملال املالئم  توِّج  ) مؤسسات األعمال، التجارة، املبادالت   (قضايا التنمية االقتصادية    والتنمية  
ياس مدى تسخري تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت    أي ق  ،تعاونه التقين الذي يتميز به    

  .ألغراض التنمية االقتصادية واجلوانب القانونية للتجارة االلكترونية
وفيما يتعلق مبجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار، مثة عدد أقل من اجلهات الفاعلـة               -٢٣

 مثلما هو احلال يف جمال وال وجود إلطار مؤسسي آلليات التنسيقاً ولكن األدوار أقل وضوح
ة قتـصادي ة اال اللجنعلى سبيل املثال، جتري اليونسكو و     ف. تتكنولوجيا املعلومات واالتصاال  

أو (فريقيا والبنك الدويل واألونكتاد عمليات اسـتعراض        ة أ تنمية ل جلديدة ا  والشراك فريقياأل
قد تتباين هنجهـا    و. اتتناول سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف أفريقي      ) اتاستقصاء

ـ           بعض الشيء، كأن يُ    يف و. ةعتقد أن اليونسكو مثل تركز بشكل أكرب على العلـم والتربي
 تعاون األونكتاد إلجناز عمليات استعراض سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار مع           ،أفريقيا

ـ ا امريكة ألالقتصادية امع اللجن تعاون  اليونسكو والبنك الدويل، ويف أمريكا الالتينية        ة لالتيني
من املنظمات األخرى اليت تضطلع بعمليات استعراض سياسـات         و. لكارييبر ا لبحة ا منطقو

العلم والتكنولوجيا واالبتكار منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اليت جتري هـذه             
  عمليـة  ١١أجـرت   (العمليات ضمن البلدان األعضاء فيها ويف بعض البلدان غري األعضاء           

 يف النهج واملنهجية    التفكريقد بدأ األونكتاد    و). ٢٠٠٦ديسمرب  /استعراض منذ كانون األول   
الذين يتبعهما يف عمليات استعراض سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار، وهو ما جـرى             

 حبضور مشاركني   ٢٠١٠ديسمرب  /يف اجتماع اخلرباء املخصص املعقود يف كانون األول         مثالً
 أن توضـع    املقرريل املتابعة، من    بعلى س و. ألكادميية ومنظمات دولية أخرى   من األوساط ا  

 جمموعة مبادئ توجيهية منظمة بشأن تنفيذ عمليات استعراض سياسـات    ٢٠١١خالل عام   
  .العلم والتكنولوجيا واالبتكار
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  )مبا يف ذلك األثر(لفعالية ا  -باء   
لم والتكنولوجيا ألغـراض التنميـة،      جنز يف جمال تسخري الع    أُحبثت عملية التقييم ما       -٢٤
وتتـيح  .  من اتفـاق أكـرا     ١٦١-١٥٨سيما باملقارنة بالواليات املنبثقة عن الفقرات        وال

 وتقريـر األداء    ،)٧(الفقرات ذات الصلة بتقييم واستعراض مدى تنفيذ األونكتاد التفاق أكرا         
ـ ل ل ملتكامت ا ماملعلوم ا ، وتقارير التعاون التقين السنوية، ونظا     ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة   د لرص

 من البيانات بشأن التنفيذ من حيث النـواتج          هائالً ، كماً اخل وتقارير املشاريع،    ،)٨(الوثائقو
إجـراء   ووإصدار املنشورات االجتماعات عقدوبشكل عام، تؤكد هذه البيانات  .واألنشطة

ناداً إىل البيانات،   استو. ةالتدريبات املقررة يف جمال تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمي        
  .املترتبالنتائج اليت حتققت وحتديد األثر من الصعوبة مبكان ختمني 

 وأفضل املمارسات املستمدة من اإلطار احلايل لإلبالغ        أويشهد على ذلك بعض أسو      -٢٥
اجلديـد  عدد  اليف اإلطار املنطقي للربنامج الفرعي، يستند قياس األداء إىل          و. عن أداء الربامج  

 ٦٤، فقد اعترب أن إرسـال       ٢٠٠٩-٢٠٠٨بالنسبة للفترة   و. التدابري املتخذة /راءاتاإلجمن  
رفع العـدد اإلمجـايل     ي إجراًء جديداً، وهو ما      ٦٤مبثابة  هو  موظفني وطنيني للتدريب    اً  بلد

اً ما يدرج األونكتاد أيـض    اً  غالبو. )٢٨املقرر هو    (٧٧التدابري اليت حتققت إىل     /لإلجراءات
ميكن اإلشارة إىل األمثلة التالية على أهنا مـن         و. التدابري/يف خانة اإلجراءات  طلبات املساعدة   

صدار قانون وطين بشأن حقوق التأليف الرقمية، ومراجعـة الـسياسة           إ: تأفضل املمارسا 
الوطنية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار على أساس عملية استعراض هـذه الـسياسة، وإدراج      

لتجارية اليت جتريهـا    ل ا ألعمات ا  واالتصاالت يف استقصاءا   مؤشرات تكنولوجيا املعلومات  
قلما ) أو النتيجة (لى أن هذا النوع األخري من مؤشرات الناتج         ع. لوطنيةة ا إلحصائيب ا املكات

  .يستخدم، وهو ما يصعب عملية تقييم مدى الفعالية
األداء اليت  ويشكل نظام املعلومات املتكامل للرصد والوثائق األساس إلعداد تقارير            -٢٦

ونتيجة هلذا النوع السالف الذكر من مواطن الضعف،        . تشمل معدالت التنفيذ وتربز النتائج    
واألطر املنطقية إمنا ُتعـد وُترصـد       . فإن تقارير األداء تفتقر مع ذلك للبيانات بشأن النتائج        

و مـا   وهي على ما يبدو ذات نوعية جيدة نسبياً، وه        . للمشاريع املمولة من مصادر خارجية    
. يعزى أيضاً إىل أن بعض املاحنني يشددون على نوعية األطر املنطقية للمشاريع اليت ميولوهنـا              

ونظراً لعدم وجود أطر منطقية لألنشطة العادية معدة إعداداً جيداً أيضاً، فقد كـان علـى                
دىل هبـا   املقّيمني أن يعتمدوا على إشارات نوعية وكمية يف املواد املكتوبة ويف البيانات اليت أ             

  .الذين جرت مقابلتهم مبا مسح بتحديد نتائج ونواتج برنامج العلم والتكنولوجيا

__________ 

)٧( TD/B/57/7 ،٢٠١٠يوليه / متوز٧. 

 هو األداة املعمول هبا يف أمانة األمم املتحدة واملتاحة على شـبكة             الوثائقد و لرصل ل ملتكامت ا ملعلومام ا نظا )٨(
 .صد واإلبالغ فيما يتعلق بأداء الربامج على أساس النتائجاالنترنت للتخطيط والر
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يف تقريـر   اً  وهناك إشارات على تعزيز البحث والتحليل، ويتمثـل ذلـك حتديـد             -٢٧
 الـذي   ٢٠١٠، وتقرير اقتصاد املعلومات لعـام       ٢٠١٠التكنولوجيا واالبتكار األول لعام     

 الـسابقة   هأكثر مما كانت عليه إصدارات    اً  حتليلياً  أن يكون تقرير  يهدف بنهجه املواضيعي إىل     
تقرير التجارة اإللكترونية، واملنشورات والتقارير املخصصة غري الدورية اليت تـستجيب        من  و

قد أطلق التقريران الرئيسيان، ومهـا      و. لالجتاهات املستجدة يف جمال السياسات العامة     اً  جيد
 تظاهرات دولية وقُدِّما يف مؤمترات      يف اقتصاد املعلومات،    رر وتقري تقرير التكنولوجيا واالبتكا  

تضمنتها طبعة     مقاالً ٢٣٠قد علّقت وحدة الصحافة التابعة لألونكتاد على أكثر من          و. دولية
ـ ة ا ومجيع منشورات شعب.)٩( من تقرير اقتصاد املعلومات ٢٠١٠ ت اخلـدما ا ولتكنولوجيـ

  .الشبكيعلى موقعه اً للوجستية متاحة أيضا
ورغم إجراء األونكتاد عمليات استطالع آراء القراء، فإن االختالفات يف التنقـيط              -٢٨

من سنة إىل أخرى وبني املواقف املتبعة وبني خمتلف التقارير طفيفة للغاية حبيث ال ميكـن أن                 
من مث طلب املقّيمون من بعض موظفي األونكتاد ومن        و. تتيح أساساً للحكم على املنشورات    

ثلي دول أعضاء ومن خرباء دوليني يف جمايل العلم والتكنولوجيا واالبتكـار وتكنولوجيـا              مم
وتقريـر  املعلومات واالتصاالت تزويدهم بتعليقاهتم على طبعيت تقرير التكنولوجيا واالبتكار          

مبا فيه الكفاية لكي تعترب هـذه       اً  مل يكن عدد الردود كبري    و. ٢٠١٠ املعلومات لعام    اقتصاد
 ممثلة يف هذا الصدد، ولكن كانت هناك بضعة ردود رمبا قدمت بعـض اإلطـالالت                نةالعّي

  .املهمة
فقد رأى أحد الذين جرت مقابلتهم أن إدارة األونكتاد تعلق بوجه عام قدراً زائـداً         -٢٩

من األمهية على املنشورات البحثية يف حني ينبغي أن تنصب األنشطة الرئيسية لألونكتاد على              
وذكر عدد قليل مـن     . جيا إىل البلدان النامية عن طريق بناء القدرات والتدريب        نقل التكنولو 

الذين جرت مقابلتهم، مبن فيهم موظفون يف األونكتاد، أنه بدالً من املنـشورات الدوريـة               
وأقر موظفو األونكتاد   . الكبرية احلجم، رمبا كانت التقارير القصرية أكثر فائدة للبلدان النامية         

، كنشرة جديدة، مل حيظ باهتمام كبري من وسـائط  ٢٠١٠تكنولوجيا واالبتكار  بأن تقرير ال  
ومثة من رأى أنه لكي يكون هذا التقرير أكثر جاذبية ينبغي على األقل وضع جمموعة . اإلعالم

وقارن ممثل دولـة    . من املؤشرات األساسية مما يقارن مبؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار        
ملعلومات بتقرير االستثمار العاملي وبتقرير أقل البلدان منواً، قائالً إنه بينما           عضو تقرير اقتصاد ا   

تترقب العواصم صدور التقريرين األخريين فهي تكتفي باإلشعار باسـتالم تقريـر اقتـصاد        
ودعا خبريان دوليان إىل جعل تقرير اقتصاد املعلومات مميزاً بقدر أكثر عن العديد             . املعلومات

األخرى يف جمال تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغـراض التنميـة           من التقارير   
وكانت انطباعات ممثلي البلدان النامية إجيابية عموماً عن النـشرتني إال           . املوجودة يف السوق  

  .أهنم مييلون إىل التركيز أكثر على التعاون التقين يف تعليقاهتم
__________ 

 . عن أنشطة فرع العلم والتكنولوجيا واالبتكار٢٠١٠تقرير  )٩(
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مليـات اسـتعراض لـسياسات العلـم        ويف جمال التعاون التقين، أجريت سبع ع        -٣٠
ويفوق ذلك عدد عمليات االستعراض اليت جرت       . ٢٠٠٨والتكنولوجيا واالبتكار منذ عام     

جرت ثالث من عمليات االستعراض السبعة لسياسات       و. طوال فترة السنوات العشر السابقة    
البلـدان  و. تانيـا هي أنغوال وليسوتو وموري العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف أقل البلدان منواً

. واألخرى املستفيدة من هذه العمليات هي غانا والسلفادور واجلمهورية الدومينيكية وبـري           
يف أمريكـا   العمليات الثالث األخرية الستعراض سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكـار          و

جهـات  ال يزال يتعني على األقل تنظيم حلقة عمل أخرية لل          وأ الالتينية فهي ال تزال جارية    
 باستثناء أنغوال وموريتانيـا، يف      اً،جرت مقابلة ممثلي البلدان املذكورة آنف     و. ةصاحبة املصلح 
بشكل عام، كانت الردود من البلدان الـيت        و. أو عن طريق استبيان   /لوجه و اً  جلسات وجه 

تـزال  ما الردود من البلدان اليت ال       أ. سبق إجناز عمليات االستعراض بالنسبة هلا إجيابية للغاية       
وإن كانت إجيابية هي األخرى بوجـه       اً  هذه العمليات جارية بالنسبة هلا فكانت أكثر حتفظ       

 أدناه، إضافة إىل ٣٤م يف الفقرة تقدَّفأوجه القصور اليت أثارها الذين جرت مقابلتهم ما أ. عام
كنولوجيا القيود األخرى اليت مت تبّينها يف مشاريع حمددة لألونكتاد يف جمال تسخري العلم والت             

  .ألغراض التنمية
اً تفاوت كثري يويبدو أن أثر عملية استعراض سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار            -٣١

اً للغاية أو منعدم  اً  في موريتانيا، اعترب املقّيمون أن أثر االستعراض بدا طفيف        ف. من بلد إىل آخر   
ما يف غانـا، فقـد      أ. عراضبسبب جمموعة من العوامل منها وقوع انقالب أثناء عملية االست         

مهدت عملية االستعراض الطريق لتنقيح السياسة الوطنية للعلم والتكنولوجيـا واالبتكـار            
فيما يلي بعض الدروس املستخلصة مـن       و. واحلصول على متويل من البنك الدويل لتنفيذها      

  .عملية استعراض سياسة غانا يف جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكار

 ١اإلطار 

 يف عـام    عملية استعراض لسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار لغانا      أجريت    
.  بالتعاون احلثيث بني األونكتاد والبنك الدويل، واالستشاريني واخلرباء النظراء احملليني        ٢٠٠٨

جديدة تتأهـب ألداء    كانت فيه حكومة     من التوصيات يف وقت   اً   عدد ت هذه العملية  قّدمو
يسترشد بـه إلعـداد سياسـة وطنيـة للعلـم           " دليالً"التوصيات  وأصبحت هذه   . اليمني

 من بتمويلوالتكنولوجيا واالبتكار، وخطة لتنفيذها، ومشروع لتطوير املهارات والتكنولوجيا 
إذا كانت مشاركة األونكتاد يف متابعة عمليات استعراض سياسات العلـم           و. البنك الدويل 

عم البنك الدويل للسلطات الوطنية قد زاد، مبـا         والتكنولوجيا واالبتكار قد تراجعت، فإن د     
 مليون دوالر من دوالرات     ٧٠ مببلغ   ٢٠١١أدى إىل املوافقة على منح اعتماد يف مطلع عام          

تعزيز اجلهود لتطوير املهـارات يف إطـار        ) أ(وجيمع املشروع اجلديد بني     . الواليات املتحدة 
وتـوفري  ) ج(جيا يف إطار مؤسـسي؛  وتعزيز اجلهود لتطوير العلم والتكنولو) ب(مؤسسي؛  

ملمثلي احلكومة والبنك الدويل، فـإن      اً  وفقو. التمويل للتدريب وملشاريع ترقية التكنولوجيا    



TD/B/WP/234 

GE.11-51138 14 

اجلزء اخلاص بالعلم والتكنولوجيا من املشروع اجلديد سوف لن يتحقق دون االسـتعراض              
دة من العملية أمهيـة     تؤكد الدروس املستفا  و. األصلي لسياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار    

قد و. املشاركة القوية ملمثلي البلدان وأمهية املشاركة املباشرة ملوظفي األونكتاد والبنك الدويل         
التزام حملي قوي واألخذ بزمام األمـور       اً  نشأ عن عملية املشاورات الواسعة اليت أديرت وطني       

ال يقـل   و. الوطنية والدولية ات  واملنظم وعالقات وثيقة بني اخلرباء الوطنيني والدوليني     اً  حملي
 السياسي فقـط بـل   بياهنا عن ذلك التزام احلكومة ليس بإدماج العلم والتكنولوجيا يف    أمهيةً
مثة حتديات  و. ابتنفيذ إجراءات ملموسة مثل استحداث وزارة البيئة والعلم والتكنولوجي        اً  أيض

 يف   مهمـةً  ن يقدم مسامهةً   ولكنه ميكن أ   اً،ناجحاً  أمام املشروع اجلديد لكي يكون مشروع     
سبق ملمثل عن البنك الدويل أن رحـب مبـشاركة          قد  و. تسريع النمو والتنويع االقتصادي   

على األونكتاد أن يغتـنم فرصـة       و. ٢٠١٣األونكتاد يف استعراض منتصف املدة للبنك يف        
م  يقـيّ على األونكتاد أنو. املشروع لتعزيز اتصاالته مع السلطات اجلديدة ومع البنك الدويل      

مدى تنفيذ توصيات عملية االستعراض األصلية لسياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار ضمن           
  .استعراض منتصف املدة للمشروع

، لدى تقديرهم مـسألة التعـاون الـتقين يف جمـال             يف االعتبار  قد أخذ املقّيمون  ل  -٣٢
ة اإللكترونية  لتجاراع  شروتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، التقييمات املشاريعية األخرية مل      

ت ملعلومـا يـا ا  كنولوجت ت سياسـا س و قيـا ل  جمات يف   القدراء  بنا و القانوينح ا اإلصالو
عن تقارير تقييم الدورات التدريبيـة إلنتـاج اإلحـصاءات يف جمـال            ، فضالً االتصاالتو

 كد املشروع األول أن القـوانني املتعلقـة بالفـضاء         وأ. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
. ةالسيرباين إما أهنا ُسّنت أو أهنا جاهزة لتقرها اجلهات املعنية يف البلدان املستهدفة املختـار              

عـدي مؤشـرات    ملمهـارات   يف شكل    خلص املشروع الثاين إىل أن املشروع قدم إضافةً       و
بّينـت  و. تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت القابلة للمقارنة دولياً، أي أنه حقق أهدافـه          

 فشلت يف إثباتبيد أن التقارير  .تقييم الدورات التدريبية ردود إجيابية من املشاركنيعمليات 
 عدد البلدان النامية اليت تنتج إحـصاءات قابلـة          ارتفاعوجود أثر هلذه املشاريع، من حيث       

ميكن أن يفسر ذلـك     و. للمقارنة بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، على سبيل املثال       
نية الفاصلة بني اكتساب املهارات واملعارف عن طريق التدريب وتطبيقها يف إنتاج       بالفترة الزم 

 أكدت أن هذا العـدد      ةلى أن املقابالت وتقارير التعاون التقين السنوي      ع. إحصاءات جديدة 
بأن ليسوتو والسنغال أصبحا أول بلدين من أقل البلدان منواً يـدرجان      اً  آخذ يف الزيادة، علم   

باملقارنة مع السنوات السابقة، فقد أجري عـدد أقـل مـن            و. ت األونكتاد يف قاعدة بيانا  
  . بسبب قيود امليزانية٢٠١٠الدورات التدريبية يف عام 

االتصاالت اليت جـرت    ت و ملعلوماا ا كنولوجية ت العملية الوحيدة الستعراض سياس   و  -٣٣
 كانت هنـاك بعـض      قدو. )مصر(حىت اآلن اعتربت مفيدة للغاية من قبل ممثلي البلد املعين           

ني من مع االستشاريني الذي كانوا مؤهلصعوبات الصعوبات يف تطبيق املنهجية املتفق عليها و    
لى أن توصيات عملية االستعراض أخذ      ع. تقنية ولكن كانت تنقصهم معرفة بالبلد     ال الناحية



TD/B/WP/234 

15 GE.11-51138 

تـرة  للفتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت     هبا يف التحضري لسياسة وطنية جديدة يف جمال         
  .مباشر، أي أن االستعراض أدى إىل اختاذ إجراء وطين ٢٠١٤-٢٠١١

وقد جرى حتديد أوجه القصور والقيود اليت تعتري مـشاريع األونكتـاد احملـددة                -٣٤
 العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية يف جماالت االلتزام الوطين واألخذ بزمام األمـور            لتسخري

لى سبيل املثال، قد يرد طلب من وفـد         فع. يذ، واملتابعة على الصعيد الوطين، ومنهجية التنف    
دولة طرف يف جنيف إلجراء استعراض لسياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار ولكن ذلك ال             

يف بعض احلاالت، ركزت تعليقات الذين      و. هبذا الطلب يعين أن عاصمة تلك الدولة ملتزمة       
شاريني مبا يعطي االنطباع أن عمليـة       جرت مقابلتهم بشأن عمل األونكتاد على عمل االست       

مثة و. استعراض سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار كانت باألحرى بتوجيه من االستشاريني
جانب قصور آخر هو انعدام املتابعة سواء من حيث التمويل لتنفيذ التوصيات أو من حيـث            

يـسري هـذا    و. استمرار االتصاالت والتواصل بني املستفيدين واخلرباء وموظفي األونكتاد       
من أوجه القـصور    و. على مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    اً  القصور األخري أيض  

كرت يف املقابالت املشاركة احملدودة للخرباء احملليني يف أنشطة املشاريع مبـا            املشتركة اليت ذ  
  .املهارات واملعارف من موظفي األونكتاد على املوظفني الوطنينياملزيد من ميكن من نقل 

وقد أعاقت التعقيدات الكامنة يف اآللية احلكومية الدولية يف جمال تـسخري العلـم                -٣٥
قـد  و. ه الركيزة حتقيق النتائج املتوخاة بشأن هذ    ) ٢١الفقرة  (لتنمية  والتكنولوجيا ألغراض ا  

الالزمـة مبـوارد    ) النواتج(متكن قسم العلم والتكنولوجيا حىت اآلن وضع الوثائق والتقارير          
بشرية حمدودة للغاية وكذلك، حسب بعض الذين جرت مقابلتهم، مبسامهات حمدودة مـن             

لس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة النابعة      رغم كون قرارات اجمل   و. األقسام األخرى 
باعتباره جزءاً مـن أمانـة األمـم        (مة من حيث املبدأ لألونكتاد      من جلنة تسخري العلم، ملزِ    

ميكن أن يتسبب ذلك يف صعوبات      و. ، فهي ليست مدعومة مبقررات بشأن التمويل      )املتحدة
ثل طلب إجـراء املزيـد مـن عمليـات          م(لألونكتاد حتول دون تنفيذ اإلجراءات املطلوبة       

ع واملـشاري ة االستثمار   قد أطلقت جلن  و. )استعراض سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار    
التنمية، من ضمن استنتاجاهتا، بعض النداءات الختاذ إجراءات فيما يتعلق بقـضايا العلـم              و

 هذه القضايا مل يتـسن      للوقت احملدود املخصص ملناقشة   اً  والتكنولوجيا واالبتكار، ولكن نظر   
بصرف النظر عن هـذه   و. إجراء مناقشات متعمقة واختاذ مقررات بشأن متابعة هذه القضايا        

ـ  لبعض الذين جرت مقابلتهم، لتحسني استجابة شُ      اً  احلالة، مثة جمال، وفق    ا عبة التكنولوجيـ
 ويف كيفية   للوجستية للدول األعضاء والتواصل معها، يف كيفية مراعاة التعليقات        ت ا اخلدماو

اقُترح عقد املزيد من جلسات اإلحاطة اإلعالمية بشأن        (تقدمي نتائج العمل على سبيل املثال       
  ).عبةالعمل الذي تضطلع به هذه الُش

يف االستعراضات السنوية اليت جيريها األونكتاد ألنشطته يف جمال التعاون الـتقين،            و  -٣٦
 الثالثة عـشرة    ةجملموعا: لتنمية إىل جمموعتني  قُّسم جمال تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض ا      
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، واجملموعة اخلامـسة    سياسات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية       
 يف املائـة    ١متثل كل واحدة من هاتني اجملموعتني نسبة        و.  والتكنولوجيا والتنمية  العلمعشرة  

من حيث حجم التعـاون الـتقين،       و. قينمن جمموع ميزانية األونكتاد املخصصة للتعاون الت      
لك أن وكـاالت األمـم      ذ. فاألونكتاد ككل ما هو إال طرف صغري على املستوى القطري         

املتحدة املقيمة، مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونسكو واليونيدو وكذلك البنك الدويل    
قين القطري خبصوص تسخري    وماحنني آخرين كاالحتاد األورويب، مهيمنة يف جمال التعاون الت        

من هيئات األمم املتحدة املشاركة يف التعاون التقين يف         و. العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية   
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املستوى القطري      /جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكار   

األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا     يلي حالة جلنة     مافيو. اللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة    
  .يف هذا الصدد

  ٢اإلطار 
 تديره ُشـعبة    برنامج العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا         

وتعىن هـذه الـُشعبة     . تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والعلم والتكنولوجيا التابعة هلا      
عامة، وبالتوعيـة والـدعوة بـشأن تكنولوجيـات     بالبحث والتحليل يف جمال السياسات ال     

ويتوىل قـسم  . املعلومات واالتصاالت، والعلم والتكنولوجيا واالبتكار، واملعلومات اجلغرافية     
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مهمة صياغة السياسات واالستراتيجيات واخلطط يف جمال          

، مبا يف ذلك وضع القوانني املتعلقة       تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املستوى القطري     
بالتجارة اإللكترونية واالستراتيجيات اإللكترونية القطاعية وإجـراء عمليـات اسـتعراض           

وينفذ قسم تكنولوجيـا املعلومـات      . السياسات الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    
التـصاالت يف أفريقيـا     واالتصاالت برناجماً لبناء القدرات لقياس تكنولوجيا املعلومـات وا        

)ICT-Scan (    ويقود فرقة العمل املعنية باملؤشرات اخلاصة باحلكومة اإللكترونية ضمن الشراكة
ويقـدم قـسم العلـم      . املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنميـة        

تكـار علـى    والتكنولوجيا واالبتكار املساعدة يف صياغة سياسات العلم والتكنولوجيا واالب        
املستويني الوطين ودون اإلقليمي، مبا يف ذلك بشأن إجراء عمليات استعراض سياسات العلم             

ويعمل على تعزيز تبادل املعارف والتواصل ويقدم خدمات الـدعم          . والتكنولوجيا واالبتكار 
 ويف جمال بناء توافق اآلراء على املستوى احلكومي الدويل، تقـدم          . لتطوير األعمال التجارية  

ُشعبة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعلم والتكنولوجيا تقارير إىل جلنة تطوير املعلومات    
. والعلم والتكنولوجيا وإىل مؤمتر التعاضد مع أفريقيا يف جمال العلم، من بني جهات أخـرى              

وجيا وجتدر اإلشارة أيضاً إىل مسامهة ُشعبة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعلم والتكنول   
ونظراً إىل أوجه التشابه بني عمل األونكتـاد واألقـسام املعنيـة            . يف عمل االحتاد األفريقي   

بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا، فهما يتعاونان عن كثب،           
وتنظم دورات  . ومن ذلك يف جمال قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على سبيل املثال          

. دريبية مشتركة بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا واالحتاد الدويل لالتـصاالت واألونكتـاد           ت
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وفضالً عن ذلك، قدمت هذه الشعبة إسهامات يف تقرير اقتصاد املعلومات، وقدم قسم حتليل              
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التمويل ملشاركني يف جلنة تطـوير املعلومـات والعلـم             

 على أن التعاون بني األونكتاد واألقسام املعنية بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار            .والتكنولوجيا
ومن خالل تعزيز التعاون مع هذه الُشعبة، بإمكان . يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا يبقى حمدوداً  

فرع العلم والتكنولوجيا وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت االستفادة مـن شـبكتها يف            
  .فريقيةالبلدان األ

 العلم والتكنولوجيـا يف     برنامجلعدد من الذين جرت مقابلتهم، فإن إدماج        اً  وفقو  -٣٧
ـ ر ع االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية للبلدان النامية، ومن مث يف أطر املساعدة مثل إطـا             ل م

البلدان  عدد   الزيادة املطردة يف  رغم  ف. اًإلمنائية، ال يزال يشكل حتدي    ة ا لمساعدة ل ملتحدا مألما
النامية اليت خصصت ملسائل العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار وتكنولوجيـا املعلومـات              
واالتصاالت مكانة عالية ضمن أولوياهتا الوطنية يف جمال التنمية، فإن البلدان الـيت اختـذت               

تركز إجراءات املساعدة اليت تتخـذها      و. اًنسبي  خطوات ملموسة يف هذا االجتاه يبقى قليالً      
مات املتخصصة على هذه البلدان، األمر الذي ينطوي على احتمال حدوث ازدواجيـة             املنظ

تناقص االهتمام لدى بعض املـاحنني يف جمـال         اً  من التحديات اليت ذكرت أيض    و. وتداخل
  .تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية

 أكثر مما أجـرى مـن       لقد أجرى األونكتاد عمليات استعراض سياسات االستثمار        -٣٨
ـ ر و الستثماة ا عبتتوىل شُ و. عمليات استعراض سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار      ة تنمي

ملشاريع املسؤولية عن عمليات استعراض سياسات االستثمار اليت ينظر إليها العديـد مـن              ا
تابعة تنفيذ  جتري م و. البلدان املستفيدة على أهنا السبيل الجتذاب االستثمار اخلارجي املباشر        

رغم أن عمليات استعراض سياسات     و. عمليات االستعراض  عن طريق    الُشعبةتوصيات هذه   
القضايا الوطنية مثـل    اً  االستثمار تركز بشكل أكرب على اجلوانب الدولية، فهي تتناول أيض         

اإلطار السياسايت جملال العلم والتكنولوجيا واالبتكار وهو ما تركز عليه عمليات اسـتعراض             
قد أدرج األونكتاد بعض اآلليات املشتركة بـني        و. اسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار   سي
 اآلراء بـشأن     مثة تبـاين يف    على أن . ٢٠٠٨عب، مثل جلنة استعراض املشاريع يف عام        الُش

يف الوقت احلاضر،   و. أو األفرقة العاملة  /عب و استحداث املزيد من اآلليات املشتركة بني الشُ      
عب جتري بشكل غري رمسي، يقوم هبا زمـالء          مبادرات التعاون فيما بني الشُ     يبدو أن معظم  

  .اإلداريةالعليا يف على مستويات غري املستويات 

  الكفاءة  - جيم  
ولدى كل واحد من األقسام الثالثة التابعة لشعبة العلم والتكنولوجيا واالبتكار مـا               -٣٩
يد ب. يفة واحدة من فئة اخلدمات العامة      وظائف، مبا فيها وظيفة رئيس القسم ووظ       ٦ و ٥بني  

قسم العلم  ف. أن هناك شواغر ومن مث قد تتعرض الشعبة الحتمال فقدان وظائف يف املستقبل            
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مرتفـع   معدل دوران موظفيه     أن كما   ٣ أو   ٢والتكنولوجيا سبق أن قُلّص عدد موظفيه إىل        
. ) إحدامها مؤقتة  ٢ – ف   ن برتبة اإضافة إىل رئيس القسم، هناك وظيفت     ( هليكل القسم    نتيجة

رفـع مـستوى األنـشطة      كما أن   عبء كبري يقع على املوارد البشرية احلالية للشعبة         مثة  و
يبدو أن توصيفات املوظفني مناسبة إلدارة األنشطة احلالية على         و. يتطلب تعزيز هذه املوارد   س

  .الطريقة نفسها اليت أديرت هبا حىت اآلن
از املشاريع ولكن ذلك يعزى أساساً إىل عوامل خارجة         قد وقع تأخري يف تنفيذ وإجن     ل  -٤٠

 عملية املوافقة على اسـتعراض الـسياسات        يفعن نطاق األونكتاد، مثل العراقيل السياسية       
أعرب ممثلو البلدان املاحنة الذين جرت مقابلتهم عن        و. الوطنية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار   

اون التقين من قدرات يف جمال التخطيط للمـشاريع  ارتياحهم بوجه عام ملا للشعبة وقسم التع    
عندما طلـب أحـد    ،مثالًف. سه على تنفيذ امليزانيةفيسري األمر ن  و. وإدارهتا واإلبالغ عنها  

املاحنني رفع مستوى متطلبات اجلودة يف جمال ختطيط املشاريع واإلبالغ عنـها، اسـتجابت              
ليقات االنتقادية بشأن وضوح املـشاريع  قدم املزيد من التعو. الشعبة بشكل جيد هلذا الطلب    

خبصوص هذه املسألة األخرية، حدث و. وبشأن االفتقار إىل حتديد األولويات ضمن االونكتاد   
ـ  ١٩أن أشار أحد املاحنني إىل إمكانية متويل مشروع جديد فتلقى            دون أن يبـدي    اً   اقتراح

  .األونكتاد اختياره األويل وال حدد أولياته
مشكلة كربى هو عدم قدرة األونكتاد اً اري بسيط ميكن أن يصبح عمليومثة عائق إد  -٤١

هناك تأخر متراكم وأي تقرير أو نشرة       و. على حترير وتنسيق وطبع التقارير بالسرعة املطلوبة      
  تاريخ تاذملناسبة معينة يكتسب األسبقية على املنشورات غري املتصلة مبناسبة          اً  يكون مطلوب 

مـن  و. استعراض سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار لعدة أشهر      عليه، يتأخر طبع    و. حمدد
الصعب تفسري ذلك للبلدان املستفيدة اليت حتتاج إىل التقارير لألغراض الداخلية أو للتفاوض             

  .على التمويل مع املاحنني

  الستدامةا  - دال  
ت الـذين   تتعلق معظم إشارات االستدامة اليت حددت يف املواد املكتوبة ويف بيانـا             -٤٢

دراج سياسـات تكنولوجيـا املعلومـات       إ: جرت مقابلتهم مبسألة االستدامة املؤسـسية     
واالتصاالت يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية، وسن القوانني والنظم الوطنيـة واإلقليميـة            
املتعلقة بالفضاء السيرباين، وإصدار كتيبات وحتسني املهارات إلنتاج اإلحـصاءات املتعلقـة            

لوجيا املعلومات واالتصاالت، وإقرار الـسياسات الوطنيـة املنقحـة بـشأن العلـم       بتكنو
وهناك بعض اإلشارات على االستدامة املاليـة،    . اخلوالتكنولوجيا واالبتكار من قبل الربملان،      

نسبة مئوية من املسامهة يدفعها القطاع اخلاص أو ختصص من ميزانية الدولـة             ختصيص  مثل  
ما االستدامة البيئية فقد جرى تناوهلا من خـالل البحـث           أ. واالبتكارللعلم والتكنولوجيا   

  .والتحليل واملناقشات احلكومية الدولية وليس ضمن أنشطة التعاون التقين
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ويشترك الذين جرت مقابلتهم يف القول إن مجيع أنشطة التعاون التقين اليت يقوم هبا                -٤٣
للمرء أن يفترض أن احتياجـات ورغبـات        وبالتايل،  . األونكتاد هي أنشطة حيددها الطلب    

. أو املستفيدين النهائيني ستنعكس يف تـصميم املـشاريع وتنفيـذها          /الشركاء املتعاونني و  
فالشركاء املتعاونون مثالً حيددون جمـاالت      . وبالفعل، فإن هذه هي حالة عدد من املشاريع       

قررون مـا إذا كـان      مواضيع عمليات استعراض سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار وي       
أو صـياغة نـصوص قانونيـة      ) أمريكـا الالتينيـة   (عليهم إعطاء األولوية لتنمية املهارات      

بيـد  . يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومشروع اإلصالح القانوين     ) أفريقيا شرق(
أعـاله،   ٣٤أن أوجه القصور يف االلتزامات واملنهجية واملتابعة، اليت أشري إليها يف الفقـرة              

فمشروع شبكة مراكز االمتياز، الذي اعترب مشروعاً ناجحاً        . تقّوض استدامة مشاريع بعينها   
من قبل املشتركني يف هذا املشروع الذين جرت مقابلتهم يف إطار التقييم، متوقف ومستقبله              

وإنفاق أكثر  ) ٢٠١٠-٢٠٠٥(جمهول نظراً لتوقف متويل املاحنني بعد فترة التنفيذ اخلماسية          
وميثل هذا املـشروع أحـد األمثلـة        . من مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة عليه       

امللموسة القليلة على التعاون بني الشمال واجلنوب وفيما بني بلـدان اجلنـوب، ومـن مث                
  . من اتفاق أكرا١٥٨االستجابة بشكل جيد للفقرة 

مات واالتصاالت يـوّزع    ويف قسمي استعراض السياسات وحتليل تكنولوجيا املعلو        -٤٤
ويعترب العديـد مـن     . معظم املوظفني أوقاهتم على أنشطة البحث والتحليل والتعاون التقين        

وخيصص موظفـو  . املوظفني أن جلنة تسخري العلم نشاط قائم بذاته قليل الصلة ببقية أعماهلم           
لعلم ولدعم بناء   قسم العلم والتكنولوجيا وقتهم لتحليل املواضيع ذات األولوية للجنة تسخري ا          

وجيّمع القسم املسامهات املقدمـة مـن       . توافق اآلراء احلكومي الدويل يف سياق هذه اللجنة       
. األقسام األخرى ولكنه ال يتحمل املسؤولية سوى عن مسامهات جلنة تسخري العلم وحدها            
. ورأى بعض الذين جرت مقابلتهم أن أقسام الفرع ليست كلها مستفيدة من هذه اللجنـة              

، فهي تقدم )٣٥ و٢١الفقرتان (راً للتعقيدات املرتبطة بلجنة االستثمار واملشاريع والتنمية ونظ
دعماً حمدوداً ألنشطة البحث والتحليل والتعاون التقين اليت تقوم هبا شعبة العلم والتكنولوجيا             

  .وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ية األخرى واضحة يف برنـامج العلـم        ألهداف اإلمنائية األلفية واألولويات العامل    وا  -٤٥

والتكنولوجيا ألغراض التنمية التابع لألونكتاد ويف عمل شعبة العلم والتكنولوجيا وتكنولوجيا  
تشغل مواضيع ختفيف الفقر واألمن الغذائي واملساواة بني اجلنسني         و. املعلومات واالتصاالت 

العالقة بني األهداف و.  احلكومية الدوليةيف جمايل البحث والتحليل ويف املناقشاتاً  بارزاً  مكان
العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية هـي  برنامج  اإلمنائية لأللفية وأنشطة التعاون التقين بشأن       

ميكن على سبيل املثال اقتفاء أثرها من خالل اختيار موضـوع الزراعـة             : ةعالقة غري مباشر  
عراض سياسات العلـم والتكنولوجيـا      لعدة عمليات است  املواضيعية  كأحد جماالت التركيز    

لى أنه ال توجد يف جمال التعاون التقين نتائج مشروع تسهم بشكل مباشـر يف               ع. واالبتكار
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خبصوص تنفيذ أنشطة املـشاريع كالتـدريب       و. ختفيف الفقر أو تعزيز املساواة بني اجلنسني      
  . مل تتخذ أية تدابري حمددة لزيادة مشاركة املرأة،مثالً

  تاالستنتاجا  - ثالثاً  
 من أجل  تسخري العلم والتكنولوجيا     بشأنلقد سارت عملية تنفيذ برنامج األونكتاد         -٤٦

. لالختصاصات املنبثقة عن اتفاق أكرا ولكن حتتاج بعض اإلجراءات إىل تعزيـز           اً  التنمية وفق 
 العلم والتكنولوجيا وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التنفيـذ الكامـل           فرععمل  يو
 يبقـى   ١٥٩ و ١٥٨، فإن تنفيذ الفقـرتني      ا الفرع وفيما يتعلق هبذ  . ١٦١ و ١٦٠لفقرتني  ل

 على اعتبار أن الواليات اليت أسندت مبوجبهما واسعة للغاية وتشمل قضايا من قبيـل       اً،جزئي
 أكثر من  ىنتعو. السياسة العامة وأفضل املمارسات واملناقشات الدولية بشأن نقل التكنولوجيا        

ذه القضايا، سواء بشأن السياسة العامة أو، كما هـو احلـال            هب األونكتاد   شعبة من شعب  
لـيس هنـاك    ف،   األعضاء ما يف أوساط الدول   أ. ، بشأن أفضل املمارسات   الفرع ابالنسبة هلذ 

توافق واضح يف اآلراء فيما يتعلق بالدور الذي يتعني على األونكتاد القيام به خبصوص هـذه          
 ليتت امجيع الواليا كامالًاً نفذ تنفيذي أن الفرع، يستحيل على يف ظل هذه الظروف  و. املسألة

  .كراق أتفان ا م١٦١-١٥٨لفقرات ب اوجج مبلربنامت لسندأ
وقد أدى دمج عمل األونكتاد بشأن العلم والتكنولوجيا واالبتكـار وتكنولوجيـا              -٤٧

 والتحليـل    إىل تعزيز أنـشطة البحـث      ٤املعلومات واالتصاالت يف إطار الربنامج الفرعي       
صـقل  اً جـرى أيـض  و. والتعاون التقين اليت يقوم هبا يف جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكار 

إىل اً  نشاطي البحث والتحليل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ولكن ليس واضح          
ي تتباين اآلراء بشأن املنشورات الدورية األمر الذ      و.  ميكن أن يعزى ذلك إىل املنظمة      حدأي  

إذا كان اهلدف هو زيادة التعريف مبجايل العلم والتكنولوجيا   ف. بشأن اهلدف منها    يثري تساؤالً 
اً واالبتكار وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو للتأثري على السياسات بشأهنما، فإن شـيئ           

مـن  و. اًوالتحليل األساسي ميكن أن يكون كافي     ) تصنيفات ومؤشرات (من البيانات املهمة    
عرض متنقل، بيان صحفي، موقـع شـبكي        (تقدمي املنشورات يف بصورة بارزة      اً  هم أيض امل

  ).اخلتفاعلي خمصص، 
احلكومي الدويل، ال يزال يـتعني علـى       على الصعيد   وفيما يتعلق ببناء توافق اآلراء        -٤٨

جمايل العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت اسـتحداث آليـة       
 ممثلني عـن مجيـع   ألف منورية فعالة قادرة على تقدمي قرارات مشتركة ذات مغزى وتت  تشا

قد جرى عكس االجتاهات املستجدة على      و.  تقنيني  خرباء فقطليسوا  ممن هم   الدول األعضاء   
على الـصعيد احلكـومي     مستوى السياسات يف عمل األونكتاد الرامي إىل بناء توافق اآلراء           

أقل هذه االجتاهات   و.  وكذلك يف أنشطته يف جمايل البحث والتحليل       احلكومي الدويل الدويل  
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، وهو أمر طبيعي ألن إطالق أنشطة جديدة يف جمال التعـاون            يف أنشطة التعاون التقين   اً  بروز
  . ال سيما يف جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكار،التقين يستغرق طويالً

 العلـم   فـرع واالتصاالت يف عمـل     وهناك اختالل لصاحل تكنولوجيا املعلومات        -٤٩
إذا كانت مكانة  :لعل ذلك يفسر مبا يليو. والتكنولوجيا وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

األونكتاد يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واضحة، وكذلك بالنسبة للمنظمـات           
ل العلم والتكنولوجيا   األخرى اليت توجد آليات تنسيق فعالة معها، فإن دور األونكتاد يف جما           

، فـرع  به ال  قوميفيما  " العلم ألغراض التنمية  "من  اً  هناك القليل جد  ف. اًواالبتكار أقل وضوح  
 اجلمهـور  بطبيعةميكن تفسري ذلك و. "التكنولوجيا واالبتكار ب " بالكثري فيما يتعلق   مويقوهو  

ما أ. غري مباشرة املستهدف وهو من واضعي السياسات، من خالل اخلرباء بصورة مباشرة أو            
التنسيق مع اليونسكو، اليت تركز على العلم والتربية، ومع منظمات أخرى، اليت تعىن أكثـر               

من السهل اجتذاب ماحنني و. بقضايا االبتكار والتكنولوجيا على غرار األونكتاد، فهو ضعيف
  .لتمويل اجملاالت اليت تكون فيها األدوار واضحة وآليات التنسيق قائمة

للوجستية، تعد اخلطة الداخليـة نـصف       ت ا اخلدماا و لتكنولوجيـة ا ن شعب وضم  -٥٠
تعقد اجتماعات أسبوعية وخمصـصة علـى       و. السنوية ألنشطة الشعبة أداة اإلدارة الرئيسية     

ثان أساساً علـى مـستوى      حيُديبدو أهنما   يف حني أن التخطيط واإلبالغ      و. مستويات شىت 
 يلغ عنها من حني آلخر، كما يف تقارير التعاون التقين           النواتج واألنشطة، فإن النتائج واآلثار    

موطن الضعف الكامنة   و. الوثائق على سبيل املثال   د و لرصل ل ملتكامت ا ملعلومام ا السنوية ونظا 
 ٢٦-٢٤الفقـرات    (٤يف اخلطط والتقارير عن األنشطة العادية يف إطار الربنامج الفرعـي            

لقصور العامة يف ممارسات األونكتاد يف جمـايل        مزيد من أوجه ا   وجود  ىل  إإمنا تؤشر   ) أعاله
ميكن أن تعزى أوجه القصور هذه إىل حد ما إىل منـوذج التخطـيط              و. التخطيط واإلبالغ 

اك جمال لتحسني كيفية استعمال هذين نعلى أن ه .ومنوذج اإلبالغ املفروضني على األونكتاد
 مجلة انعكاسـات أخـرى،      قد يترتب على أوجه القصور العامة هذه، من بني        و. النموذجني

من العمل عندما يكون على األونكتاد إجراء استعراضات منفردة كربى مثـل تقيـيم              اً  مزيد
  .مدى تنفيذ األونكتاد التفاق أكرابشأن  ٢٠١٠واستعراض عام 

ا، ال سيما يف جمال التكنولوجيم ولعلج ارنامج بتائن نم قليالًاً حدد املقّيمون عددقد  و  -٥١
الفقـرات  ( أو اإلقليمي    الوطينين، اليت قد يكون هلا أثر بعيد املدى على املستوى           التعاون التق 

يد أن األونكتاد ككل هو مقدم صغري للتعـاون الـتقين علـى             ب. ) أعاله ٣٣إىل   ٣٠ و ٢٤
تكنولوجيـا املعلومـات    /املستوى القطري وال ميثل قطاع العلم والتكنولوجيـا واالبتكـار         

عليه، فقد كـان قـسم حتليـل        و. من ميزانيته للتعاون التقين    يف املائة    ٢واالتصاالت سوى   
يف التركيز على جمال متخصص ضـيق يف أنـشطته          اً  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حمق   

العمل يف جمال متخصص ضيق، والتنسيق والتعاون مع منظمات أخرى أمر           و. للتعاون التقين 
ة املستهدفة ملنظمات متخصصة أخـرى      ال بد منه لتفادي االزدواجية والتداخل مع املساعد       
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يبدو أن تنسيق أنشطة التعاون التقين و. ومع برامج ذات نطاق أوسع ملنظمات ذات طابع أعم       
لألونكتاد يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع تلك اليت تقوم هبا اللجان اإلقليمية             

االحتاد الدويل لالتصاالت    و لدولي ا رلتجان ا لقانوة ل ملتحدم ا ألمة ا التابعة لألمم املتحدة وجلن   
  .يسري على ما يرام

حملدودية موارد قسم حتليل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فإن مـربرات          اً  ونظر  -٥٢
انشغاله بعمليات استعراض سياسيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بغض النظر عـن           

أنـشطة التعـاون الـتقين      ف. بدو واضحة  التفاق أكرا، ال ت    ١٦٠اإلشارة الواردة يف الفقرة     
عن مهامه املتصلة بتنفيذ نتائج مـؤمتر         والبحث والتحليل يف اجملال املتخصص للقسم، فضالً      

عـالوة  و. أوقات موظفي القسم بالكامل     القمة العاملي جملتمع املعلومات، قد استغرقت أصالً      
  .هذه اجملاالتعلى ذلك، سيستمر القسم يف االستفادة من التمويل اخلارجي يف 

ـ ت ا ياسـا ض س سـتعرا ت ا مليـا ذ ع نفين ت إن إعداد املبادئ التوجيهية بشأ      -٥٣ م لعل
ض ستعرات افرصة لزيادة تطوير اإلطار املفاهيمي لعمليا    ) ٢٣القفرة  (االبتكار  ا و التكنولوجيو
االبتكار اليت جيريها األونكتاد، ولشرح وجه االختالف بـني         ا و التكنولوجيم و لعلت ا ياساس

األونكتاد ومنهجيته يف هذا الصدد والعمليات املماثلة اليت تقوم هبا منظمات أخرى، لكي  هنج  
 تقرر هذه البلدان أيتكون هذه االختالفات واضحة بالنسبة للبلدان املستفيدة احملتملة قبل أن      

عن ذلك، ينبغي أن حتـدد هـذه املبـادئ     وفضالً . ستتوجه إليها لطلب املساعدةاتاملنظم
ـ ت ا ياسـا ض س سـتعرا ت ا مليـا عة آليات املتابعة واإلجراءات لتقييم أثـر        التوجيهي م لعل

، على غرار ما هو معمول به ملتابعة عمليات اسـتعراض سياسـات             االبتكارا و التكنولوجيو
  .االستثمار

إن أوجه القصور والقيود اليت جرى حتديدها يف مشاريع حمددة لألونكتاد يف جمـال                -٥٤
راض التنمية تستدعي مشاركة موظفي األونكتاد عن كثـب علـى           العلم والتكنولوجيا ألغ  

املستوى القطري، ال سيما قبل اختاذ قرار للبدء يف مشروع ما، يف صـياغة املـشروع ويف                 
االسـتعراض،  (املراحل األوىل لتنفيذه ويف املتابعة بعد تنفيذ األنشطة املباشـرة للمـشروع             

ارد عامالً مقيداً للمشاركة احلثيثة للموظفني إذ ال        وينبغي أال يكون توفر املو    .). التدريب، اخل 
وعادة مـا   . يتوقع أن يترتب عن هذه املشاركة سوى مزيداً من االتصاالت ونفقات السفر           

وبفضل هذه املشاركة احلثيثة، ينبغـي أن       . تكون هذه النفقات مدجمة يف ميزانيات املشروع      
أو تصحيح أوجه   /قادرين على جتنب و   يكون موظفو األونكتاد، العاملني كمديري املشروع،       

القصور والقيود اليت تعتري مشاريع حمددة لألونكتاد يف جمال العلم والتكنولوجيا ألغـراض             
  ).٣٤الفقرة (التنمية 
ض ستعرات ا ملياعإذا كان املوظفون ينشغلون أكثر بإسداء املشورة كما يف تنفيذ           و  -٥٥
لون بقدر أقل يف إدارة عمل االستـشاريني،        ، وينشغ االبتكارا و التكنولوجيم و لعلت ا ياساس

املزيد ف. )أو إضافة موظفني جدد   (فقد يستدعي ذلك إحداث تغيريات يف توصيفات املوظفني         
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إلحداث توازن يف السياق االقتـصادي      اً  من املعارف اهلندسية والتكنولوجية سيكون مطلوب     
ت ياسـا ض س ستعرات ا ملياعميكن أن تؤدي زيادة العمل الداخلي بشأن        و. املعياري احلايل 

 إىل ختفيض اإلنفاق اإلمجايل وذلك بتقليـل االعتمـاد علـى            االبتكارا و التكنولوجيم و لعلا
  .االستشاريني اخلارجيني

 أو أحسن منها بنفس اإلنفاق أو بأقل منه هو          هاوالسبيل اآلخر لتحقيق النتائج نفس      -٥٦
ت ملياععلى سبيل املثال، ميكن تنفيذ      ف. اإلفادة من أوجه التآزر بني خمتلف عناصر األونكتاد       

سيطلب ذلك  و. اً وسياسات االستثمار مع   االبتكارا و التكنولوجيم و لعلت ا ياساض س ستعراا
من التعاون فيما بني الشعب، والقيادة اليت تشجع وتسهل وتعزز هذا التوجـه عنـد               اً  مزيد

  .االقتضاء
 ٢٤الفقـرات   ( أمثلـة إجيابيـة      فثمة. والصورة فيما يتعلق باستدامة النتائج ملتبسة       -٥٧
ولكن عدداً قليالً من احلاالت اليت اعترهتا مواطن ضعف ألقت بظالهلا على     ) ٤٢ و ٣٣-٣٠و

وال يبدو أن شـعبة     . وأحد األمثلة على ذلك مشروع شبكة مراكز االمتياز       . هذه اإلجيابيات 
ت املـاحنني   التكنولوجيـا واخلدمات اللوجستية نفذت خطة عمل سليمة، مع تقييم أولويا         

واالستعانة باستراتيجية لالتصاالت والتمويل، وذلك لتوقـع ومواجهـة إهنـاء الـصندوق             
وكانت احلاجة إىل إجياد استراتيجية للخروج قد       . االستئماين احملدد ذي اجلهة املاحنة الواحدة     

 ويف ذلك الـسياق،   . مشروع التجارة اإللكترونية واإلصالح القانوين    أثريت أيضاً يف تقييم     
ينبغي وضع معايري واضحة للبت يف كيفية حتديد األولويات بني املشاريع اجلارية واملـشاريع              

وال يزال التمويل اخلارجي للمشروع مستمراً وبالتايل فإن الوقت يسمح بتناول هذه   . اجلديدة
  .املسألة
غراض يف جمايل العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أل        و  -٥٨

ـ         تالتنمية،   . ددعم أنشطة البحث والتحليل والتعاون التقين بعضها البعض اآلخر بـشكل جي
ـ  ا سخريل ت اة يف جم  لدولية ا حلكومية ا آللية يف ا  لكامنت ا بسبب التعقيدا و ـ م و لعل ا التكنولوجي
  . مثاليةلتنمية، فإن مسامهتها يف الركيزتني األخريني والعكس بالعكس ليست ض اغراأل

ـ ا من أ  التكنولوجيم و لعل ا تسخري ب ملعيند ا ألونكتاج ا ة برنام مسامهو  -٥٩ لتنميـة يف   ل ا ج
اً األهداف اإلمنائية لأللفية هي مسامهة غري مباشرة ولكن األهداف اإلمنائية لأللفية تشغل مكان         

جرى تناول مسأليت املساواة بني اجلنسني والبيئة يف أنشطة البحث          و. يف أنشطة الربنامج  اً  بارز
ما يف جمال التعاون التقين فلم تتخذ أيـة تـدابري          أ. ل ويف املناقشات احلكومية الدولية    والتحلي
  . يف هذا الشأنةحمدد
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  لتوصياتا  - رابعاً  
ينبغي إلدارة األونكتاد وشعبة التكنولوجيـا واخلدمات اللوجستية وفـرع العلـم             -٦٠

 االسـتراتيجي الـذي     والتكنولوجيا وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت مواصلة التفكري     
ألغراض التنميـة وإزاء منظمـات   " العلم"بدؤوه بشأن دور الفرع، وال سيما بشأن تسخري    

مذكورة صراحةً يف اتفاق أكرا ويف اسم       " العلم"ورغم أن كلمة    . أخرى تابعة لألمم املتحدة   
 يف اسم   "العلم"وال تظهر كلمة    (على عمله   " التكنولوجيا واالبتكار "الفرع، فقد هيمن جماال     

وحتسباً لألونكتاد الثالث عشر، ينبغي إمعان التفكري يف أفضل سبيل ملعاجلة مـسألة             ). الشعبة
ضمن عمل األونكتاد، كأن يكون عن طريق زيادة التعاون مع املنظمات األخـرى             " العلم"

وقد يكون أحـد هـذه اخليـارات هـو          . مثل اليونسكو، أو يف اخليارات األخرى املتاحة      
ة عمل مشتركة بني الشعب تعىن بالعلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، تقودها           استحداث فرق 

وميكن أن  . شعبة التكنولوجيا واخلدمات اللوجستية، وتضم العناصر ذات الصلة يف األونكتاد         
تكون إحدى مهامها هي ربط االتصاالت مع املنظمات األخرى بـشأن تـسخري العلـم               

بغي أن تكون النتائج اليت سيتوصل إليهـا األونكتـاد يف           وين. والتكنولوجيا ألغراض التنمية  
عملية التفكري هذه موضع مناقشة مع الدول األعضاء وأن تؤخذ بعني االعتبار يف القـرارات               

  .اليت سيتخذها األونكتاد الثالث عشر
مهام واملسؤوليات فيما يتعلق بنقـل      لوينبغي لألونكتاد أو يوضح تقسيمه الداخلي ل        -٦١

يتوليان املسؤولية الكاملـة    /يتوىل/أو فرع بعينه تتوىل   / هناك شعبة بعينها و    فهل: ياالتكنولوج
كيف جرى، يف حال كانت املسؤولية        من اتفاق أكرا، أو    ١٥٩ و ١٥٨املنبثقة عن الفقرتني    

ينبغي لألونكتاد سواء بـسواء     و. اتني الفقرتني مقسمة، تنظيم عملية التقسيم هذه      هل بالنسبة
أحـد اخليـارات    و. ليت ينفذ هبا هذا العمل فيما يتعلق بأركان عمله الثالثة         توضيح الكيفية ا  

سـيتطلب  و. للتقسيم الداخلي للمهام لعله يكمن يف حتديد املسؤوليات حسب هذه اجملاالت          
  .فيما بني الشعب أكثر مما هو قائم حالياًاً ذلك تعاون

لرصد واإلبـالغ، حبيـث   ينبغي لألونكتاد حتسني ممارساته يف جماالت التخطيط وا و  -٦٢
على النواتج واألنشطة املباشرة، وإمنـا أن       اً   كثري ةالتخطيط واإلبالغ مركز  أنشطة  كون  ت ال

ن ذلك يف املستقبل من     ميكّوف  سو. التخطيط والرصد واإلبالغ املنهجي للنتائج    اً  تشمل أيض 
  .اًسليماً تقييم الفعالية واآلثار بعيدة املدى تقييم

يات التنسيق والتعاون بشأن برنامج العلم والتكنولوجيـا، داخليـاً          وينبغي تعزيز آل    -٦٣
وإذا تعذر على الفرع أن ينشئ بنفسه آليات رمسيـة          . ضمن األونكتاد ومع منظمات أخرى    

للتنسيق بشأن الربنامج، تضاهي فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومـات أو الـشراكة              
االتصاالت ألغراض التنمية، فعليه أن يـسعى جاهـداً         املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات و    

 من األعـضاء     عريضةً إلجياد شبكات غري رمسية ولكنها منظمة تنظيماً جيداً، تضم تشكيلةً         
وينبغي توسيع التعاون مع اللجان اإلقليميـة التابعـة         . وتتمتع باتصاالت إلكترونية منتظمة   
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أما على الصعيد القطـري، فعلـى       . وجيااملتحدة حبيث يشمل برنامج العلم والتكنول      لألمم
األونكتاد أن يتشاور بصورة منتظمة مع املكاتب املقيمة لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               
واليونسكو واليونيدو والبنك الدويل، ال سيما قبل اختاذ أي قرار بشأن إطالق أنشطة جديدة              

  .ا ألغراض التنميةداخل القطر للتعاون التقين خبصوص تسخري العلم والتكنولوجي
ـ  ا ملعنية بتسخري ت الكامنة يف اهليئات احلكومية الدولية احلالية ا       لتعقيداب ا بسبو  -٦٤ م لعل
للمفاوضات املفضية إىل األونكتاد الثالث عشر، ينبغي       اً  لتنمية، وحتسب ض ا غراا أل التكنولوجيو

ية دولية قادرة على تلبية على خياراته املفضلة بشأن هيئة حكوماً  داخلياالتفاق  لألونكتاد أوالً 
إذا ما  و. احتياجاته يف جمايل العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت        

هناك العديد  ف. أريد توخي الرباغماتية، ينبغي أال يكون من هذه اخليارات إنشاء جلنة جديدة           
س التجارة والتنمية، عقـد     دراج بند دائم على جدول أعمال جمل      إ: األخرى منها من البدائل   

اجتماع متعدد السنوات خيصص جملايل العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتكنولوجيا املعلومـات     
واالتصاالت، زيادة وإبراز العناصر املدرجة على جدول أعمال جلنة تسخري العلم ذات الصلة             

اء على اخليار املفضل    وينبغي االتفاق مع الدول األعض    . اخلمبجاالت عمل األونكتاد املباشرة،     
  .وأن تؤكد قرارات األونكتاد الثالث عشر هذا االتفاق

ويف جمايل البحث والتحليل، ينبغي للفرع أن يفكر يف الكيفية اليت يتسىن هبا جعـل                 -٦٥
ينبغي النظر يف إمكانية إدراج املزيد من       و. منشوراته الدورية أكثر جاذبية لواضعي السياسات     

لعل زيادة إبراز تقدمي املنشورات     و. يف التحليل اً   واحلد من التعمق كثري    التصنيفات واملؤشرات 
. أكرب من الوضوح  اً  بعروض متنقلة وموقع شبكي يتيح قدر     ويكون ذلك   يكون أحد احللول،    

سيستفيد املوقع الشبكي للفرع من إعادة تصميم شاملة، بغية ترقيته ملستوى يتناسب مـع              و
باإلضافة إىل ذلـك، ينبغـي      و. يات املعلومات واالتصاالت  منظمة تعىن باالبتكار وتكنولوج   

للفرع أن يتخذ خطوة استباقية يف سياق تفاعله مع ممثلي الدول األعضاء يف جنيف، كـأن                
يرسل هلم موجزات وحتديثات، وينظم تظاهرات جانبية، مثل جلسات إعالمية ونقاشـات            

  .ريةعلى موائد الغداء وحلقات عمل، على هامش املناسبات الكب
ع لتفعيل مشرو اً  إضافياً  أما يف جمال التعاون التقين، فينبغي لألونكتاد أن يبذل جهد           -٦٦
ينبغي استخدام الشبكة بعـد توسـيعها ألغـراض         و. المتياز وتوسيع شبكته  ز ا راكة م بكش

جمال ن بني الشمال واجلنوب والتعاون بني بلدان اجلنوب يف          متعددة، مبا يف ذلك تعزيز التعاو     
ينبغي للفرع، كخيار آخر أو باإلضافة إىل ذلك، أن يستخدم و. والتكنولوجيا واالبتكارالعلم  

ن بني الشمال واجلنـوب     لتجارة لتعزيز التعاو  ل ا جب من أ  املعهد االفتراضي وبرنامج التدري   
بشأن تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية من خالل بناء         والتعاون بني بلدان اجلنوب     

  .ر العلمالقدرات ونش
، يعتقـد   االبتكـار ا و التكنولوجيم و لعلت ا ياساض س ستعرات ا مليابعوفيما يتعلق     -٦٧

املقّيمون أن حتسني آليات التنسيق والتعاون، إىل جانب وضوح هنج األونكتـاد ومنهجيتـه              
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ومشاركة املوظفني عن كثب، مبا يف ذلك يف تقدمي املشورة، سيسهل توفري التمويل اخلارجي              
ت عد تلبية هذه الشروط، ينبغي لألونكتاد تعزيز محلته جلمع األموال لعمليـا           وب. ليف املستقب 

ينبغي النظر يف دعم شـركاء      و. االبتكارا و التكنولوجيم و لعلت ا الستعراض اجلديدة لسياسا  ا
  .نه من مسامهة يف أنشطة التعاون التقين لألونكتادوالتنمية ملا يقدم

االتصاالت ألغراض التنمية، ينبغي لفـرع العلـم        ويف جمال تكنولوجيا املعلومات و      -٦٨
والتكنولوجيا وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن يواصل التركيز على جمال التعاون التقين           
املتخصص الذي يعىن به واملتمثل يف قياس تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت لألعمـال              

يف هذا الصدد، ينبغي ملكونات األونكتاد،      و. التجارية واجلوانب القانونية للتجارة اإللكترونية    
يف اً  مبجرد إصدار االستعراض األول لسياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أن تفكر ملي          

القيمة املضافة اليت سيحدثها الفرع يف حال اضطالعه بعمليات استعراض واسعة مـن هـذا               
ظمات أخرى ذات جتارب وموارد     مناً  القبيل، وباألخص بالنظر إىل العمل الذي تقوم به حالي        

  .كبرية تسخرها هلذا املوضع
توازن جيد  ب يتسموينبغي لألونكتاد أن يتأكد من أن عمل قسم العلم والتكنولوجيا             -٦٩

صفه األمانة التقنية للجنة تسخري العلم واألنشطة األخـرى لربنـامج العلـم             وبني واليته ب  
ة دراسات األونكتاد الراهنة بـشأن العلـم        سلسل والتكنولوجيا مثل اإلصدار األخري بعنوان    

بتخصيص املزيد من املـوارد     و.  الذي اضطلع القسم فيه بدور رائد      والتكنولوجيا واالبتكار 
 قـسم  بإمكـان عب األخرى،  الذاتية واحلصول على املزيد من اإلسهامات من األقسام والشُ        
ألغراض التنمية الـيت تتجـاوز      العلم والتكنولوجيا القيام بدور يف قضايا العلم والتكنولوجيا         

  .نطاق جلنة تسخري العلم
ـ ت ا ياسـا ض س سـتعرا ت ا عمليـا ي ل ملفاهيمر ا وينبغي إعادة النظر يف اإلطا      -٧٠ م لعل
ن شأة ب لتوجيهيئ ا ملبادد ا ألونكتاد وذلك يف سياق إعدا    ر اليت جيريها ا   االبتكاا و التكنولوجيو
أن تساعد هذه العملية األونكتاد على      ينبغي  و. )٢٣الفقرة  (الستعراض هذه   ت ا عملياذ  نفيت

ينبغي أن تبني هذه املبادئ التوجيهية      و. الستعراض هذه ت ا حتديد دور موظفيه يف تنفيذ عمليا     
إذا و. )٥٥الفقـرة   (املشاركة احلثيثة الالزمة ملوظفي األونكتاد على املستوى القطري         طبيعة  
أكثر حنو  اً  الستعراض هذه موجه   ا تدور املوظفني يف تنفيذ عمليا    املتوقع هو أن يصبح     كان  

  .السياسة العامة، فعلى األونكتاد أن يفكر يف كيفية تعزيز املوارد البشرية للفرع
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للمبادئ التوجيهية، عالوة على بيان مـا ميّيـز هنـج                 -٧١

تتناول قضايا األونكتاد ومنهجيته بشأن استعراض سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار، أن   
. من قبيل نطاق التكيف، وااللتزام واملشاركة على الصعيد احمللي، وتنفيذ التوصيات، واملتابعة           

ينبغي النظر يف ختصيص اعتماد مايل يف ميزانية عملية استعراض سياسات العلم والتكنولوجيا      و
ينبغـي أن   و. دةلتنفيذ بعض التوصيات احملد   اً  واالبتكار ليس فقط لتمكني املتابعة ولكن أيض      

اً تشمل التدابري الختبار مدى التزام البلدان املستفيدة استعدادها لتقدمي مسامهة ماليـة، نقـد             
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رفيع املستوى  اً  توجيهياً  قي وقدرهتا على أن تنشئ بسرعة فر      اً،يف حالة أقل البلدان منو    اً  عين أو
لتوجيهية قبل شـروع    ينبغي االنتهاء من إعداد املبادئ ا     و. يضم العديد من أصحاب املصلحة    

ينبغي إثـراء   و. الفرع يف عمليات جديدة الستعراض سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار        
العملية بالدروس املستفادة من أحدث عمليات استعراض سياسـات العلـم والتكنولوجيـا         

  .واالبتكار اليت جرت يف أمريكا الالتينية

        


