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 تقرير جديد: التكنولوجيات الرائدة يمكن أن تعزز التقدم 
 في مواجهة التحديات العالمية

: تسخخخخخختير التكنولوجيائ الراراض الرام التن ي  ٢٠١٨ التكنولوجيا واالبتكار لعاميقول تقرير األونكتاد بشأأأأأأ    - ٢٠١٨أيار/مايو  ١٥جنيف، 
 ألنداف التنميح المسأأأأأأتدامحالمشأأأأأأار ح ول  ادود ما نو ممك  يمك  أ  تخطط الططح الطمواح إ  التكنولوجيات  ،، الذي أُطلِق اليومال سخخخخخختاا  

 .21وتساود ول  إيجاد الول والميح للتاديات االقتصاديح واالجتماويح والبيئيح للقر  
 

 يرا م  أجل القضأأأاا ول  ال قر و لألمي  الخام لألونكتاد، موطيسأأأا كيتويت شتبشأأأر التكنولوجيات الرائدا بااياا اةنتاجيح وجخل الموارد وو قا  
ار إل  األبد، وتمكي  أنماط أكثر اسأأأأأأأتدامح للنمو وتط يف أو ات  وك  اتجام وقود م  التدنور البيئتش. شبيد أ  التكير التكنولوجت واالبتك

ينبكت توجيههما ناو نتائج شأأأأأأأاملح ومسأأأأأأأتدامح م  ط ل جهد نادف م  جانت الاكومات بالتخاو  من المجتمن المدنت واألومال التجاريح 
 واألوساط األكاديميح.ش

 
يح والتخجيل التكنولوجيات الرائدا م  ط ل طيادا اسأأأأأأأتطدام منصأأأأأأأات رقميح ةنتاد تكنولوجيات جديدا توا ق نناك تقارت  توو قا  للتقرير، 

 بوتيرا التكيير وبر قطاوات متخددا. 
 

أقل  ويدوو التقرير إل  تضأأأأأأأا ر الجهود الدوليح لبناا القدرات التكنولوجيح ودوم جمين أشأأأأأأأكال االبتكار  ت البلدا  الناميح. وينبكت أ  تتلق 
 المواتيح ال طمح ل خاليح التكنولوجيات الرائدا.البلدا  نموا  ول  وجه الطصوص الدوم الدولت لبناا قدراتها الماليح وتهيئح البيئح 

 
ول  التكيف من التاوالت  -وواضخت السياسات  -غير أ  التقرير ي اظ أيضا  أ  انتشار التكنولوجيات الجديدا يهدد بتجاوط قدرا المجتمخات 

سأأأأامات االقتصأأأأاديح واالجتماويح والتكنولوجيح القائمح ها. وم  شأأأأ   التكنولوجيات الرائدا أ  تأدي أيضأأأأا  إل  ت اقم االنقنو الناتجحالكاسأأأأاح 
 وتوسين نوا ال مساواا.
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نا ويدوو التقرير إل  إجراا اوار دولت لوضأأن ردود سأأياسأأاتيح ول  األسأأئلح األط قيح والبيئيح واالقتصأأاديح واالجتماويح الططيرا التت تثير
، التت ُيخقد اجتماوها السنوي لهذا الخام لجنح األمم المتادا المخنيح بتسطير الخلم والتكنولوجيا ألغراض التنميحالتكنولوجيات الرائدا، كما يقترح 

 نذا الاوار. أيار/مايو  ت جنيف، سويسرا، بوص ها أاد الماا ل التت يمك  أ  ُيجرى  يها  ١٨إل   ١٤ ت ال ترا م  
 
للتكنولوجيات الجديدا والناشئح، وبتاديد ومخالجح المطاطر بشكل مخقول، يمكننا التكلت ول  المطاوف والمشاغل  الجمحوباالوتراف بال وائد ش

لوجيا واللوجسأأأأتيات، و قا  لما قالته مديرا شأأأأخبح األونكتاد المخنيح بالتكنو .التت يثيرنا التكير التكنولوجت واالقتصأأأأادي واالجتماوت السأأأأرينش
 السيدا شاميكا  . سيريما .

 
يح ش يات التاويل تاح، واةمكان خدد األطراف، واالن  خاو  المت ئد الت لد ال بقوا ول   وا ها ا نااا التت يجت أ  نواصأأأأأأأأل ب ونذم نت الروح الب

  .للتكنولوجياش
 

 ويقدم التقرير أمثلح و  الكي يح التت يمك  بها للتكنولوجيات الرائدا أ  تاس  اياا النا   ت البلدا  الناميح: 
 

يسأأاود تاليل البيانات الضأأطمح ول  التصأأدي لت شأأت األمراض ال تاكح: ط ل ت شأأت ام  التي وئيد  ت   •
ط البيانات م  أجل تيسير ومليح أوغندا، ول  سبيل المثال، استطدمت وطارا الصاح تطبيقات رسم طرائ

النسأبح لصأكار اتطاذ القرارات المتخلقح بتوطين األدويح وتخبئح األ رقح الصأايح  وتطوير منتجات الت مي  ب
  المطاروي  األ ارقح

 

ستطَدم طابخات ث ثيح األبخاد  ت البلدا  الناميح ةنتاد أطراف اصطنا  • سخر ُت ويح ول  مقا  أصاابها وب
  أقل

 

للروايح التت تكو   يها يد   ياررنمبدقح أكبر م  األطباا،  حح الرقميوالذكاا االصأأأأأأطناوت المسأأأأأأيقرأ   •
   اةنسا  مهمح

 

 .بدأت أجهطا إنترنت األشياا تسمح للمطاروي  برصد ظروف التربح ليقرروا أ ضل وقت للكر   •
 

 اه نذم األمثلح ويناقش كي يح إدارتها بشكل مناست. وينظر التقرير  ت المسائل التت يثيرنا التكير التكنولوجت السرين الذي توض
 

تختمد  خل  سأأبيل المثال، للتكنولوجيات الرقميح اثار ول  اقوق المواطني  وملكيح البيانات.  تاليل البيانات الضأأطمح وأجهطا إنترنت األشأأياا 
متطايد، مما يثير مسأأأائل نامح تتخلق بالطصأأأوصأأأيح  ول  البيانات الشأأأطصأأأيح، التت أصأأأبات  ت متناول الكيانات التجاريح والاكوميح بشأأأكل

 واألم ، ويخطط الااجح إل  تنظيم تبادل البيانات واستطدامها.
 

ات وتسأأأتطدم نظم الذكاا االصأأأطناوت االيا  المأسأأأسأأأات الماليح التطاذ القرارات المتخلقح بطلبات االئتما ، وشأأأركات اةنترنت لتاديد اةو ن
الخائدي ،  ستخملي ، وتجار التجطئح للبت  ت أي الطصومات أو الص قات ينبكت ورضها ول  الطبائ  الماتملي  أوالتت ينبكت ورضها ول  الم

 وأربات الخمل الطتيار المرشاي   ت ومليح التوظيف. 
 

أاجام البيانات غير  األططاا، ويمك  أ  تنش  األططاا م  إط اقات االتصاالت أو أجهطا االستشخار، أو منطنح و ونذم الطوارطميات ليست 
 هما  أ ضل، وتاديد   همهاالمتوقخح، أو ش را ااسوبيح غير صاياح، أو إط اقات الاواسيت أو أجهطا تططي  البيانات. ونت أيضا  بااجح إل  

 وتط يف التايطات التمييطيح الماتملح، وك الح الش ا يح  ت استخمالها. 
 

لنظر  ت األطر التنظيميح الم ئمح لجمن البيانات واسأأأأأأأتطدامها والوصأأأأأأأول إليها، م  أجل امايح ويقول التقرير إ  شنناك، م  ثم، ااجح إل  ا
 كارش. الطصوصيح واألم ، من تاقيق التواط  بي  الاقوق ال رديح والجماويح )بما  ت ذلك اريح التخبير واةو م( والسماح للقطال الطاص باالبت

 
***  **  *** 
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