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  موجز الرئيس  -أوالً  
ُعِقَد اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن االستثمار واالبتكار وتنظيم املشاريع من             -١

 ٢١ إىل   ١٩ يف الفتـرة مـن       ،ة يف جنيـف   أجل بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املـستدام      
ومتاشياً مع اإلطار املرجعي الذي حّدده جملس االسـتثمار والتجـارة،           . ٢٠١٤مارس  /آذار

االبتكار من أجل بناء القدرات اإلنتاجية وحتقيـق التنميـة          "تناول االجتماع الثاين موضوع     
ت هذه املسائل يف سلسلة     وعوِلَج". أطر السياسات واألدوات والقدرات األساسية    : املستدامة

من حلقات النقاش اليت نظرت يف أطر السياسات املؤسسية، وفرص التعلّم مـن شـبكات               
سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار، ونقل التكنولوجيا، ودور سالسـل القـيم العامليـة،             

  .والسياسات املؤثرة يف الطلب على االبتكار

  افتتاح االجتماع  -ألف  
إىل ) األونكتـاد (مني العام ملؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة          أشار نائب األ    -٢
للتكنولوجيا من أمهية يف عمل املؤمتر منذ السبعينات، وقال إنه ينبغي للبلـدان أن تـدمج            ما

إعداد استراتيجيات العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتنفيذها ضـمن اسـتراتيجياهتا اإلمنائيـة          
وأضـاف أنّ تـرابط الـسياسات    .  االقتصادي الشاملان النمو  ضم الوطنية العاّمة من أجل   

وتكاملها حيّددان النهج املتكامل للمنظّمة فيما يتعلق بسياسة التنمية، ونظراً إىل أن دعم العلم              
والتكنولوجيا واالبتكار هو مسألة ملّحة يف أقلّ البلدان منّواً بشكل خاص، يرى األونكتـاد              

مية واالبتكار يف جمال التكنولوجيا يف خطة األمم املتحدة للتنميـة           ضرورة إبراز إمكانات التن   
  .٢٠١٥بعد عام  ملا
بعنوان  TD/B/C.II/MEM.4/5  من جدول األعمال والوثيقة    ٣ويف معرض تقدمي البند       -٣
الثغرات يف القدرات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار، والبيئة الـسياساتية، وتطـور            "

، أوضـحت مـديرة شـعبة التكنولوجيـا     "ساتية لتحقيق التنمية املـستدامة  األدوات السيا 
واللوجستيات أنّ اجتماع اخلرباء يتماشى مع عمل املنظمة املتعلق بتسخري العلم والتكنولوجيا            
واالبتكار ألغراض التنمية، مثل برنامج استعراض السياسات ذات الصلة بالعلم والتكنولوجيا           

ا الصدد، إىل أن عدداً من املسائل املعروضة على االجتماع للنظر           وأشارت يف هذ  . واالبتكار
فيها يرتبط أيضاً بعمل جلنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية اليت تتولّى األونكتـاد     

 دور العلـم والتكنولوجيـا   ٢٠١٤وتشمل األولويات املواضيعية للجنة يف عام . دور أمانتها 
، وسيتواصـل   ٢٠١٥طة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عـام         واالبتكار يف جدول أعمال خ    

إطالع اللجنة على املناقشات ونتائج اجتماع اخلرباء، حيث يتمتع اإلثراء املتبادل بني احلدثني             
  .بقدر كبري من األمهية
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  األطر املؤسسية للسياسات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار : حلقة النقاش األوىل  -باء  
قّدم مفوض إدارة املوارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا يف االحتاد األفريقي عرضـاً              -٤

وميكـن  . شرح فيه كيف يؤدي اإلنتاج واملنافسة والتجارة على التوايل إىل تكوين الثروات           
إدخال االبتكار يف كلّ مرحلة ضمن هذه السلسلة، ومن املهّم اقتراح منتجات تنافسّية حتظى              

ومن الضروري محاية املعرفة واملنتجات وتأمني اإلرادة الـسياسية لتـشجيع           . مببيعات جيدة 
ورأى املتحدث أنه ينبغي ألفريقيا، لكي تتمكّن من سّد الثغـرات يف            . االبتكار التكنولوجي 

جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكار، أن تستثمر يف الوسائل الثقافية واملالية الالزمة الكتساب            
البتكارية واستحداثها وتطوير قدرهتا على استيعاب هـذه التكنولوجيـات          التكنولوجيات ا 

  .وإنشاء قطاعات عمل متخصصة جديدة يطّورها سكّان حمليون مهرة
وعرض األمني العاّم للمكتب الوطين للسياسات يف جمـال العلـم والتكنولوجيـا               -٥

االبتكار وإطارها املؤسـسي،    واالبتكار يف تايلند سياسة بالده املّتصلة بالعلم والتكنولوجيا و        
ولفت إىل أن العلم والتكنولوجيا واالبتكار حيظى يف تايلند ببيئة سياسية حاضنة وداعمـة،              
وإىل أنّ اخلطة الوطنية اخلاصة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار تراعي األهداف الكمّية ألنشطة            

ألصغر من أجل تشييد قاعدة     البحث والتطوير، وتركّز على مدى أمهّية االستثمار يف اجليل ا         
  .للموارد البشرية وحتثّ على مشاركة القطاع اخلاّص مشاركةً فعالة

وقّدم مدير معهد ماسترخيت للبحوث االقتصادية واالجتماعيـة املعـين باالبتكـار        -٦
والتكنولوجيا يف هولندا، عرضاً قال فيه إنه يف حني يدور اجلدل حول األسباب اليت أّدت إىل                

لقائم على اللحاق بركب االقتصاد يف جنوب شرق آسيا، كان للسياسات املتعلقـة             النمّو ا 
بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار، وتبّني املعرفة والتكنولوجيا من اخلـارج، وبنـاء القـدرات             

والحظ املدير أن منطني جديدين من اللحاق       . الداخلية دور كبري يف تفسري جناح هذه املنطقة       
ا مؤخراً، يتمثّل األول بالنمو والتنمية القائمني على اللحـاق بركـب            بركب االقتصاد برز  

وفيما يتعلق بنظم االبتكار    . االقتصاد استناداً إىل املوارد الطبيعية، ويستند الثاين إىل اخلدمات        
الوطنية، فال يوجد نظام أمثل واحد ُيطَبَّق على البلدان كافّة، فكلّ نظام وطين هـو نتـاج                 

واستطرد قائالً إنّ فعالية عمل النظام تقتضي تعاون احلكومة ومـشاركتها   . نتطّوره عرب الزم  
لذلك فإن السياسات الوطنية املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار تتفـاوت          . إىل حّد كبري  

  .بطبيعتها حسب كل سياق على حدة
 من البنك   وتقاسم كبري األخصائيني يف جمال سياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت          -٧

الدويل نتائج تقرير معهد البنك الدويل بشأن فنلندا باعتبارها اقتصاد معرفة، وسياساهتا املتعلقـة             
وهناك عدد من الدروس املستخلصة اليت ميكـن أن         . بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار وحوكمتها   

ل بيئة متعـددة أصـحاب   فمن املسلّم به مثالً أن اقتصاد املعرفة يف فنلندا ميث.  أخرىتفيد بلداناً 
املصلحة، وأنّ إدراك دور التعليم كعامل تنافسي أساسي ميكن أن يؤدي دوراً مهّماً يف بلـدان                

  .وشّدد املتحدث على أمهية ترسخ ثقافة تقييم السياسات العاّمة. تتفاوت حاالهتا اإلمنائية



TD/B/C.II/MEM.4/6 

GE.14-50373 4 

ا وقال أستاذ من جامعة القديـسني سـرييل وميثوديـوس يف مجهوريـة مقـدوني          -٨
اليوغوسالفية سابقاً، خالل عرضه، إن يوغوسالفيا شهدت منّواً قوياً لكّنها مل تعتمد إطـاراً              

ومن أوىل إجنازات الـسياسة     . ٢٠١٠رمسّياً خاّصاً بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار حّتى عام        
ن الدولة  وختطط مقدونيا لتعزيز الثالثي املؤلف م     . املعتمدة حتّسن أداء االبتكار وتراجع البطالة     

  . والقطاع األكادميي والصناعة ودعم بناء القدرات يف قطاع ريادة األعمال
وخالل املناقشة الالحقة، أشار أحد املندوبني إىل احتمال وجود تناقض بني ارتفـاع               -٩

املدخالت التكنولوجية يف البلدان النامية واّتساع اهلّوة يف النواتج التكنولوجية، كما تبّينه الوثيقة             
TD/B/C.II/MEM.4/5 .           وترى األمانة أن هذه االجتاهات تظهر أن تكاليف البحث والتطـوير

تؤدي تلقائياً إىل تعزيز أداء االبتكار يف غياب الترابط بني حتديد أهداف لـسياسات العلـم                 ال
  .والتكنولوجيا واالبتكار وضمان التنسيق واالستمرارية والتطبيق الفّعال هلذه السياسات

جابة على سؤال حول دور العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف تنمية االقتصادات           ويف إ   -١٠
القائمة على املوارد، قال أحد أعضاء فريق اخلرباء إن التنمية القائمة على املـوارد مل تـؤت                 

ويتيح التطور التكنولوجي للبلـدان  . مثارها يف املاضي ألنّ القيمة أضيفَت خارج بلدان املنشأ       
  .ألجزاء األكثر رحبية من سلسلة القيمة، رغم ما يتطلبه ذلك من بناء للقدراتفرصة إدماج ا

وسلّط عّدة خرباء الضوء على أمهية النُهج الشاملة لالبتكار اليت تراعي بيئة االبتكار               -١١
ضمن هذه البيئـة،     ، على البلدان أن تضع يف االعتبار      واعترب عّدة مشاركني أّنه جيب    . ككلّ

اوح بني تشجيع الشباب على متابعـة مـسرية مهنّيـة يف جمـال العلـم                مسائل كثرية تتر  
  .والتكنولوجيا واالبتكار إىل متويل اخلطط اخلاصة هبذا اجملال

ويف معرض نقاش تناول دور امللكية الفكرية واحلوافز والشراكات بـني القطـاعني           -١٢
 بيد، فالشركات احملليـة،  العام واخلاص، لفت أحد اخلرباء إىل أن احلوافز والقدرات تسري يداً  

كما أن القـدرة    . على سبيل املثال، لن يعنيها نظام براءات متطّور تغيب عنه القدرات احمللية           
على تطوير الرباءات غري املستخدمة قد تشكّل حافزاً لرّواد األعمال واملبتكرين عندما ُتتـاح              

والبحث العلمي ليس   ). Innovation Mill(بواسطة آليات معّينة مثل برنامج االبتكار الفنلندي        
 باعتبارهم مصادر   يضاًأاملصدر الوحيد للمعرفة، إذ ميكن االستفادة من الصناعة واملستهلكني          

  .للمعرفة واالبتكار
ويف إجابة على سؤال حول دور االبتكار يف التغريات السياسية واالجتماعية وامليل              -١٣

خلرباء إن ذلك يتطلّب حتّوالً ثقافيـاً لـدى         حنو مناذج أكثر كفاءةً، قال أحد أعضاء فريق ا        
واضعي السياسات من رؤية قصرية األمد إىل رؤية بعيدة األمد وحتديد أولويـات الفـرص               

 ضمان اسـتمرارية إدارة سياسـة العلـم        ومن املهم أيضاً  . املتاحة أمام األجيال األصغر سّناً    
  .والتكنولوجيا واالبتكار
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 التعلّم من خـالل شـبكات سياسـات العلـم           فرص: حلقة النقاش الثانية    -جيم  
  والتكنولوجيا واالبتكار

قّدم مفّوض املوارد البشرية والعلم والتكنولوجيا يف االحتاد األفريقي عرضاً شدد فيه              -١٤
فهناك وعي جديد بأمهيـة     . على أمهية شبكات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف جمال التعلّم        

 فحسب، بل يف سائر أحنـاء العـامل         أفريقياالبتكار ليس يف    سياسات العلم والتكنولوجيا وا   
وتركز شبكات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف أفريقيا بشكل خاص على املشاكل           . النامي

وميكن أن تـساهم    . الرئيسية اليت يواجهها السكّان يف جماالت الزراعة والصحة وتغّير املناخ         
ضغط من أجل ختصيص التمويـل لألحبـاث يف         شبكات البحث يف زيادة الوعي وممارسة ال      

وينبغي أن تضطلع هذه الشبكات بدور حاسم يف صياغة السياسات،          . اجملاالت ذات األولوية  
وقد آن األوان ألن تضع منطقـة       . انطالقاً من أمهية العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف التنمية       
  .ل العلم والتكنولوجيا واالبتكارأفريقيا السياسات والسبل الكفيلة بتحقيق التنمية من خال

وأشار عضو يف جملس الشبكة العاملية من أجل اقتصاد التعلم واالبتكار ونظم بنـاء                -١٥
فقـد  ". الليكس"إىل جتربة هذه الشبكة وفرعها يف أمريكا الالتينية         ) غلوبيليكس(القدرات  
ان اجلنوب والتشجيع على    للمسامهة يف بناء القدرات األكادميية يف بلد      " غلوبيليكس"ُصمَِّمت  

وتابع قائالً إن   . التنمية القائمة على املعرفة ولكي تكون منّصة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب           
إحداث تأثري يف برنامج عمـل       الشبكة تعمل بواسطة فروع إقليمية متعددة، وقد متكنت من        

 يف أنـشطة هـذه      البحوث والسياسات احمللية من خالل تعزيز مشاركة الباحثني البـارزين         
وأشار . كما أن هلا دور تسهيلي من خالل التفاعل بني باحثيها وواضعي السياسات           . الفروع

اخلبري أيضاً إىل اجلهود اليت ُبِذلَت مؤخراً إلنشاء شبكة من اهليئـات االستـشارية املتعـددة      
  .ينيةأصحاب املصلحة والنشطة يف جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف أمريكا الالت

يف " غلـوبيليكس "عرضاً حول فـرع     " أفريكاليكس"وقدمت األمينة العاّمة ألمانة       -١٦
أفريقيا، قالت فيه إنّ الشبكة تضم خنبة من العلماء وواضعي الـسياسات واملمارسـني ذوي           

ويف السياق األفريقي، يتعني    . اخلربة والدراية بقضايا العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف أفريقيا       
شبكات السياسة وبرامج بناء القدرات أن تراعي عوامل حمددة مثل القصور يف التدريب             على  

الرمسي يف جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكار، وهو قطاع واسع غري رمسـي يتكـّون مـن                
 يتعلـق بـسياسات العلـم       فيمـا شركات صغرية وصغرى، ويهيمن عليه التفكري اخلطي        

تشّجع على تطـوير قـدرات      " أفريكاليكس"ملتحدثة إن   وقالت ا . والتكنولوجيا واالبتكار 
البحث يف جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف أفريقيا، وحتتضن البحوث القائمـة علـى              

  . مشاريع وقد أنشأت موقعاً إلكترونياً يتيح مواد ذات صلة
سات وقّدمت أستاذة يف جامعة أثينا وصفاً لتجربة منصة املفوضية األوروبية لـسيا             -١٧

وأكّدت على أمهية الدالئل واألهداف     . ERAWATCHالبحث واالبتكار ونظمهما، املسماة     
الواضحة عند إعداد سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار واملنتجات الثانوية للشبكة، مثل           
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وهي ترى، حبكم خربهتـا يف  . ERAWATCHالبحوث األكادميية الناجتة من استخدام بيانات      
أن أثر قيود املوارد البشرية واحلوكمة ومقاومة التغيري يف عرقلة حتويل املدخالت            هذا اجملال،   

وتتبادل البلدان النامية والبلـدان الالحقـة       . إىل نواتج يفوق أثر القيود املالية على صعوبتها       
بركب االقتصاد يف االحتاد األورويب التجارب املتشاهبة، وقد سارعت بلدان أخرى إىل اعتماد 

  .طط الناجحة مثل حوافز الضرائب وقسائم االبتكاربعض اخل
وأعرب بعض املشاركني عن رغبتهم يف معرفة املزيد عن التفاعل بـني الـشبكات                -١٨

ورّداً على ذلك، قال خبريان إنّ مستوى التفاعل يرتبط ارتباطاً مباشراً           . وواضعي السياسات 
فاعـل يـرتبط بأنظمـة املـساءلة        بواضعي السياسات العامة يف البلدان وإنّ ضمان هذا الت        

والسمات الشخصية لواضعي السياسات أنفسهم، فضالً عن أمهية وجود آليات إنفاذ وتعاون            
ولفت مشاركون آخرون إىل أن التفاعل بني هذين العنصرين كـان مفعمـاً دومـاً               . فعالة

 ويتعني. ، تركز بشكل أساسي على البحث     "غلوبيليكس"فبعض الشبكات، مثل    . بالتحديات
ويـشكّل فـرادى   . من مث أن تكّيف رسالتها على حنو يسهل وصوهلا لواضعي الـسياسات         

وقد . إىل املنظمات الوطنية والدولية   " غلوبيليكس"الباحثني وسيلة مهّمة كذلك لنقل رسالة       
  .يشارك واضعو السياسات يف متويل البحث والتعاون يف األحداث املتعلقة بالشبكة

تركّز على الطبيعة   " غلوبيليكس"عض اخلرباء أّنه ما دامت      ومن جهة أخرى، رأى ب      -١٩
التفاعلية لالبتكار، فإن مسامهتها األساسية ترمي إىل تقدمي صورة نظرية وحتليلية تـستند إىل              

إىل االبتكار بوصفه مظهـراً إلنتاجيـة       " غلوبيليكس"وتنظر  . النظام الوطين ملفهوم االبتكار   
اسية لواضعي السياسات تتمثل يف التشديد علـى أمهيتـه          القطاع، ولذلك فإنّ رسالتها األس    

فاالبتكار مهّم ألنـه حيـّدد التنافـسية        . الفائقة بالنسبة إىل التنمية االقتصادية واالجتماعية     
  .واإلنتاجية والرفاه االجتماعي

وناقش االجتماع إمكانيات اهلياكل األساسية الرقمية يف متكني الربط بني البحـوث         -٢٠
وقال عّدة خرباء إنّ هذا الربط ال يطرح مشكلة يف سياق           . سياسة العامة يف أفريقيا   يف جمال ال  

غري أن اهلياكل األساسية الرقمية ستثبت عجزها       . التعاون مع املنظمات األكادميية واحلكومية    
  .على األرجح عند السعي للتعاون مع قطاع األعمال التجارية

 يف  ERAWATCHل إنشاء شبكات مشاهبة لشبكة      ورّداً على األسئلة املتعلقة باحتما      -٢١
املناطق النامية والفرص املمكنة إلقامة شبكات لسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار، رأى           
أحد أعضاء فريق اخلرباء أنّ مستوى أداء املنّصة يف مناطق أخرى غري مضمون مع أهنا تشكّل                

وجاءت نتائج تقييم هذه املبادرة     . تجاريةطريقة شبك جّيدة ألهنا تركّز على قطاع األعمال ال        
  .يف السياق األورويب خمتلطة

وشّدد بعض املشاركني على أمهّية مجع املعلومات من أجل صياغة السياسات العاّمة،              -٢٢
  .مؤكدين أن هذه السياسات ينبغي أن ختدم غاية حمددة وأن تتكيف مع تغريات البيئة
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  كنولوجيانقل الت: حلقة النقاش الثالثة  -دال  
ناقش خبري من املعهد االحتادي السويسري للتكنولوجيا يف لوزان، سويسرا، مـسألة              -٢٣

وأشار إىل أن مثة دراسـات      . نقل املعرفة التكنولوجية والعالقة بني نقل التكنولوجيا واالبتكار       
ركات حالية حول هذه املسألة تنظر يف عمليات نقل التكنولوجيا بني املؤسسات األكادميية والش          

وتشكّل القدرات االستيعابية عامالً    . من جهة وبني الشركات يف بلدان خمتلفة من جهة أخرى         
ونقل التكنولوجيا جزء من عمليـة      . أساسياً لنجاح نقل التكنولوجيا الذي يتأثر بالطلب بدوره       

لكن و. أوسع نطاقاً وطويلة األمد لتشجيع العامل التكنولوجي يف حفز التجارة والنمو والتنمية           
جيب أال ُتعَتَبر الصلة باالبتكار أمراً بديهياً إذ ال بد من توفر الشروط التجارية وشروط السوق                
لكي يكون للتكنولوجيا أثر يف اإلنتاجية، وإال فإنّ نقل التكنولوجيا لن يؤدي بالـضرورة إىل               

تجارية لنقل تكنولوجيا   واستطرد اخلبري قائالً إنّ املعرفة االقتصادية املتعلقة باجلدوى ال        . االبتكار
ما غري قابلة للنقل وهي تتوقّف على استكشاف رّواد املشاريع للفرص ضـمن بيئـة متلقّـي                 

وتشكل املنصات الداعمة اليت متكّن رّواد املشاريع من استكشاف فرص تطـوير            . التكنولوجيا
، وهـي   التكنولوجيا من جهة وجتريب األعمال التجارية من جهة أخرى عوامل متكني رئيسية           

تتضمن بالضرورة أدوات خاصة بامللكية الفكرية جلعل التكنولوجيا قابلة للتداول جتارياً ولتقدمي            
  .حوافز لرّواد املشاريع تشّجعهم على الدخول يف مشاريع جديدة

وتطّرق عرضان، أحدمها أجراه خبري يف جامعة أوكسفورد والثاين يف جامعة نافارا               -٢٤
. ث حديث العهد عن االبتكار يف بلدين ناميني، مها غانـا وكينيـا            يف إسبانيا، إىل نتائج حب    

وبرزت عّدة نقاط مشتركة بني العرضني، من بينها نقطة أساسية تدلّ على اختالف طـابع               
االبتكار يف البلدان النامية، وأن فهمه يقتضي النظر يف القطاعات التقليدية واالقتـصاد غـري              

شر، بدءاً من النشر القائم على التجـارة التقليديـة إىل           فهناك عّدة قنوات للن   . الرمسي أيضا 
ومن النتائج املشتركة األخـرى أن      . االستثمار األجنيب املباشر ونقل املعرفة إىل اجملال الرقمي       

مصادر مبادرات االبتكار كثرياً ما تكون حملية، من زبائن ومـوظفني وجمموعـات حمليـة               
.  التقليد مصدراً رئيسياً لتكييف التكنولوجيـا      ويشكّل. وشبكات مهنية ومنافسني وما شابه    

ويبدو أنّ حجم الشركات يؤثّر تأثرياً كبرياً يف أنشطة االبتكار وقد تكون اإلجراءات الرامية              
وأظهرت الشركات اليت عملت    . إىل دمج األسواق وتسهيل منّو الشركات دوافع ابتكار قوية        

خلياً أهنا قادرة أيضاً على حتديد التكنولوجيا       على تنمية البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا دا      
وأشار أحد اخلرباء إىل أنّ الشركات األصـغر        . واستقدامها من اخلارج ونشرها يف الداخل     

حجماً هي األقرب إىل استخدام األسرار التجارية إلدارة ملكيتها الفكرية بدالً من األدوات             
  .اليت تّتسم بصفة رمسية أكثر مثل الرباءات

حتّدث خبري من اجلامعة الوطنية املستقلة يف املكسيك عن ثالثة مـستويات لنقـل              و  -٢٥
النقل الدويل للتكنولوجيا، ونقل التكنولوجيا من أقسام البحوث الداخليـة يف           : التكنولوجيا

وقال إن . الشركة إىل مرافقها التشغيلية، ونقل التكنولوجيا من احلقل األكادميي إىل الشركات
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تثمار األجنيب املباشر يشكالن مصدرين رئيسيني لتدفقات املعرفة والتكنولوجيا         التجارة واالس 
. وُتنقَل التكنولوجيا عادةً عندما تبلغ مرحلة النضج بفضل االستثمار األجنيب املباشر          . الدولية

وحتتاج معظم الشركات يف البلدان النامية إىل برامج وهياكـل تـساعد علـى التـدريب                
دعم هلذه الشركات الختيار التكنولوجيات والتفاوض للحصول عليهـا         واالستشارة ومتنح ال  

ويتطلّب النجاح التجاري لنقل التكنولوجيـا إعـداد        . واستيعاهبا وتكييفها وتطبيقها جتارياً   
جمموعة من القدرات الداخلية، من بينها التواصل بني دوائر البحث والتطـوير، والتـصنيع،              

طرد اخلبري قائالً إن االبتكار املفتوح يكتسب مزيـداً مـن           واست. والتسويق، والشؤون املالية  
األمهية وجيب إعادة النظر يف فهم دور امللكية الفكرية وأثرها وعالقتـها بآفـاق األعمـال                

  . التجارية وإدارهتا بصورة فعالة
وركّز خرباء كثريون على احلاجة إىل سياسة حكومية ُتدرِك مزايا االبتكار يف البلدان   -٢٦
فعلى سبيل  . مية وتعمل على حتسني التفاعل مع أصحاب املصلحة احملليني يف جمال االبتكار           النا

املثال ينبغي تشجيع اجلامعات على التعاون مع الشركات احمللية ألن اإلدارة الصحيحة للنقل             
ويف هذا  . ويتطلّب ذلك فهماً للفرق بني ثقافيت البحث واألعمال التجارية        . ختلق فرصاً كثرية  

طار، يشكل إنشاء مكاتب فعالة لنقل التكنولوجيا يف اجلامعات أداة مهّمة ينبغي منحهـا              اإل
  .الدعم الالزم

وهناك عقبات تواجه نسخ احلاالت الناجحة اليت يقترن فيهـا نقـل التكنولوجيـا                -٢٧
باستكشاف رّواد املشاريع للفرص، ومنها نقص املهارات والقـدرات اإلداريـة املرتبطـة             

وتتزايد أمهية فهم كيفية االنتقال من امللكية الوحيـدة للملكيـة           . لكية الفكرية باستخدام امل 
الفكرية إىل التطوير املشترك القائم على تقدمي امللفّات واالستغالل التجاري بصورة مشتركة،            

ويقلّص اسـتخدام األسـرار     . نظراً ملا تنطوي عليه محاية الرباءات الدولية من تكلفة باهظة         
الرغم من شيوعه، قدرات الشركات على التفاعل مع األطراف األخرى املعنيـة            التجارية، ب 

  . باالبتكار، ما جيعل أدوات محاية امللكية الفكرية األخرى أكثر مالءمةً
ومثة عقبة كربى أخرى أمام االبتكار تتمثل يف تكلفة دخول السوق، يف ظلّ املنافسة              -٢٨

  .ألنظمة احلكومية، أي البريوقراطيةالشديدة واملترسخة، وتكلفة التعاطي مع ا
وأثار بعض اخلرباء مسألة احلوافز املمنوحة ملوظفي الشركات واجلامعات لتغيري توّجه              -٢٩

ويتطلّب ذلك تقييم األنظمة املتعلقة بالتقـّدم املهـين ومكافـآت           . حبوثهم حنو نتائج ابتكارية   
 مؤشرات خاّصة بأثر البحوث يف اجملتمع       وتبّين أنّ من املفيد وضع    . الباحثني واملعلمني وتعديلها  

  .بدالً من التركيز على نواجتها، أّي عدد الدراسات املنشورة أو طلبات الرباءات املقّدمة
وتساءل بعض اخلرباء عّما إذا ميكن لشكل جديد من أشكال احلوكمة الدوليـة أن                -٣٠

د أحد املتكلمني على احلاجة     وشّد. يساعد البلدان النامية على االستفادة من نقل التكنولوجيا       
  .٢٠١٥إىل دمج التكنولوجيا ضمن خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 



TD/B/C.II/MEM.4/6 

9 GE.14-50373 

وأشار أحد اخلرباء إىل صعوبة صياغة سياسات فعالة لنقل التكنولوجيا وتساءل عن              -٣١
السبيل الذي ستسلكه البلدان من أجل إرساء توازن بني استخدام نقل التكنولوجيا داخليـاً              

وأجاب خبري آخر على هذا التساؤل قائالً إن النشر اجلّيـد لتكنولوجيـا املعرفـة               . دولياًو
والحظ خبري آخر أن التوازن بني      . واالبتكار ضروري من أجل التوّصل إىل نظام ابتكار فّعال        

  .شراء التكنولوجيا وإنتاجها يتفاوت من بلد إىل آخر وفقاً ملرحلة التنمية اليت بلغها كل بلد

سالسل القيم العاملية وقدرات الشركات والـصناعات       : حلقة النقاش الرابعة    -ءاه  
  واالقتصادات يف البلدان النامية

قدم أستاذ من جامعة بافيا يف إيطاليا عرضاً شرح فيه كيفية انتشار سالسل القيمـة                 -٣٢
 يف  العاملية يف خمتلف الصناعات كوسيلة لتفكيك سلسلة القيمة للمنتجات وأنشطة نـشرها           

وميكن حتديد مخسة أنواع من سالسل القيمة العاملية، لكلّ منها نـوع            . الشركات والبلدان 
ونوع احلوكمة مهّم ألنـه     . خمتلف من احلوكمة تعتمده الشركات اليت تقود هذه السالسل        

يؤثر يف تدفقات املعرفة وإمكانات التعلّم املتاحة أمام املوّردين من شـركات أو مـزارعني،               
وأوضح . حيّدد بدوره إمكانية اندماج الشركات أو املزارعني يف السلسلة أو االرتقاء فيها            ّمما

أنّ تدفقات املعرفة والتعلّم يبدو أفضل لدى الشركات املوّردة يف سالسل القيمـة العامليـة               
األسرية حيث تكون قدرات املوردين أضعف، غري أن الشركات الريادية حتـصر إمكانيـة              

ومتنح سالسل القيمة العاملية القياسـية      .  يف األنشطة ذات القيمة املضافة األدىن      االرتقاء عادةً 
والعالقية مستوى متدنياً من الدعم املباشر لالرتقاء باملوّردين، لذا فعليهم التعلّم مـن تلقـاء               

أو على حنو متبادل مـع الـشركات الرياديـة          ) يف سالسل القيمة العاملية القياسية    (أنفسهم  
وختتلف السياسات اليت تطّبقها احلكومات والراميـة إىل     ).  القيمة العاملية العالقية   سالسل يف(

  . ارتقاء املوردين احملليني حبسب نوع سلسلة القيمة العاملية املعتمدة
وميكن أن يلجأ واضعو السياسات إىل أدوات سياساتية متعددة من أجل تعزيز دمـج                -٣٣

وتشمل هذه األدوات   . تقاء هبم ضمن سالسل القيمة العاملية     الشركات احمللية أو املزارعني واالر    
/ إعداد نظم ابتكار قطاعية متينة يف صناعة حمددة؛ وإنشاء مؤسسات وسطى لدعم الـشركات             

؛ )املنظمات املعنية بعلم القياس واملعايري، أو رابطات الصناعات، على سـبيل املثـال    (املزارعني  
سطة برامج تدريب، على سبيل املثال؛ وإنشاء حماضن أو         املزارعني بوا  و وبناء قدرات الشركات  

جمموعات واستخدام الشراكات بني القطاعني العام واخلاص مثل احتادات البحـوث هبـدف             
وقد تسهم أدوات أخرى لسياسات العلم والتكنولوجيـا        . التشجيع على التعاون وتدفّق املعرفة    

  .كات واملزارعني على بناء القدراتواالبتكار أيضاً يف تقوية نظم االبتكار وحثّ الشر
وحتدث خبري من مركز الدراسات اإلمنائية يف اهلند عن جتربة بلـده علـى صـعيد               -٣٤

االندماج يف سالسل القيمة العاملية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار، قائالً إهنا شهدت جناحـاً             
يا املعلومات واالتصاالت،   وقد طّورت اهلند قدرات تكنولوجية متينة يف جمال تكنولوج        . باهراً
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وال سيما يف برجميات تكنولوجيا املعلومات، حىت أصبحت من أوائل بلدان العامل يف تصدير              
غري أن  . برجميات تكنولوجيا املعلومات والتوريد اخلارجي يف جمال عمليات األعمال التجارية         

وهو وضـع  . اتلكترونيذلك مل يقابله تطوير للقدرات يف جمال املعدات احلاسوبية وإنتاج اإل  
يتناقض بشدة مع حالة الصني اليت طّورت قدرات قوية يف جمال معدات تكنولوجيا املعلومات              
واالتصاالت وأصبحت رائدةً يف جمال إنتاج اإللكترونيات وتصديرها، لكنها مل تبلغ الصدارة            

ملتعلقـة  ومن اجلوانب اليت تسترعي االهتمام الـنقص يف القـدرات ا          . يف تصدير الربجميات  
باملعدات احلاسوبية، واحلاجة إىل زيادة إنتاج الربجميات لتلبية احلاجات الداخلية بـدالً مـن              

وفيمـا يتعلـق    . الصادرات، والقصور يف قواعد البيانات اخلاصة بالربجميات املتوفرة يف اهلند         
  .استراتيجيةباإلنتاج املَُعّد لالستهالك احمللي، قد تكون املشتريات العاّمة أداة سياساتية 

وعرض أحد أعضاء الفريق من جامعة كيب تاون جتربة صانعي السيارات يف جنوب           -٣٥
وقـد  . أفريقيا يف جمال سالسل القيمة العاملية للسيارات بعد حترير االقتصاد يف التـسعينيات            

تطّورت هذه الصناعة يف جنوب أفريقيا يف بيئة داعمة للسياسة الصناعية ومتّيزت بإنتاج على              
وحتّسنت التنافسية عموماً مـع  . طاق صغري مع عدد كبري من النماذج وإنتاجية متدنية نسبياً ن

وكانت . االندماج يف االقتصاد العاملي لكنها مع ذلك ختلّفت عن التنافسية يف البلدان النظرية            
العالقة بني البحث والتطوير من جهة والقدرات التكنولوجية من جهة أخرى معقّدة نـسبياً،         

.  تتراجع القدرات التكنولوجية بالضرورة بالرغم من تراجع قطاع البحث والتطوير احمللي           ومل
وكانت بعض الشركات قد طّورت قدرات تكنولوجية قبل بلوغ مرحلة التحرير، غـري أن              
هذه القدرات كانت موجهة جزئياً للتصدي للتحديات النامجة عن اإلنتاج على مستوى أقلّ             

اءة من حيث اإلنتاج للسوق الداخلي، ومل تكن هي نفسها القـدرات            من احلّد األدىن للكف   
ومنـذ انـضمام الـشركات يف    . الالزمة للمنافسة بعد اندماج الصناعة على الصعيد العاملي 

جنوب أفريقيا إىل سالسل القيمة العاملية، أصبحت التكنولوجيا املرخصة ومشتريات املعّدات           
 نسبياً من الشركات احملليـة يف جمـال البحـث            جهد داخلي حمدود   ذلهي القاعدة، مع ب   

وأّدت شركة وسطى وطنية ُتعىن مبعايري السيارات دوراً كبرياً يف استيفاء املعـايري             . والتطوير
ويتمثل موطنا الضعف الرئيسيان يف القصور يف تنمية املهارات واالستعجال يف حترير            . الدولية

  .حمللية مع االندماج يف االقتصاد العامليالصناعة، ّمما يصّعب مسألة تكّيف الشركات ا
وعرض مدير الزراعة وشؤون الشركات يف مؤسسة مصّدري حماصيل البـساتني             - ٣٦

الكينية، جتربة دمج املزارعني الكينيني من صغار املالك ضمن سالسـل القيمـة العامليـة               
طاق صغري جداً،   ويواجه هؤالء املزارعون حتديات كثرية، من بينها اإلنتاج على ن         . الزراعية

وصعوبات تقييم التمويل، ومعدالت إنتاجية متدنية، وأمناط إنتاج جمّزأ ومشّتت، وقـصور            
معريف كبري، ومستويات إملام بالقراءة والكتابة متدنية، وبنية حتتية غري مالئمة، وعراقيـل             

لوطنية احلصول على املعلومات، وتكاليف عالية للمعامالت، وحتديات يف استيفاء املعايري ا          
ومن اجلوهري أن يستويف قطاع الزراعة معايري الصحة والصحة النباتية ومتطلبات . والدولية

وقد مكّن توفري أنواع الـدعم املطلـوب        . اقتفاء األثر واتباع املمارسات الزراعية اجليدة     
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لتخطّي هذه التحديات من دمج املزارعني من صغار املالك يف سالسل القيمة العاملية وزيادة   
ومن اإلجراءات الالزمة يف هذا اإلطار حتديد       . مستوى دخلهم واالرتقاء مبستوى معيشتهم    

صغار املالك من أجل تقدمي الدعم هلم وبناء قدراهتم وحتسني الرقابة اإلدارية ومّد الروابط              
املتماشية مع متطلبات األسواق العاملية، واعتماد ممارسات مستدامة لإلنتاج، واالستفادة من 

ويتطلب األمر عادةً إعداد منوذج من مناذج الشراكة بني القطاعني . ج التجارة األخالقيةبرام
  .العام واخلاّص

يف بلدان تسعى إىل االنتقال من      " السباق إىل احلضيض  "ش عّدة خرباء احتمال     قونا  -٣٧
أنشطة إنتاج ذات قيمة مضافة متدّنية إىل أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى يف مرحلة ما قبـل                 
اإلنتاج، مثل البحث والتطوير، والتصميم واخلدمات اللوجستية، ومرحلة ما بعد اإلنتاج، مثل 

وسلّم بعض اخلرباء بأنّ اخلطر حقيقي، وطرح أحدهم مثـال املالبـس       . التسويق واخلدمات 
حيث إنّ بعض املنتجني يف البلدان النامية خيوضون سباقاً إىل احلضيض على مستوى األجور،              

ولكن سالسـل   . ك أداة تنافسية لالندماج يف سالسل القيمة العاملية للملبوسات        معتربين ذل 
القيمة العاملية أّدت أيضاً إىل إتاحة مزيد من الفرص أمام البلدان النامية خلوض أنشطة جديدة،   
وقد تسعى الشركات إىل دخول سالسل القيمة العاملية للبحث عن خيارات أكثـر رحبيـة               

ولفت أحد اخلـرباء إىل أن      . ن أهنا ال تصّب يف مصلحة املنتجني احملليني       وتفادي تلك اليت تبيّ   
إنشاء نظم ابتكار متينة قد يساعد البلدان على التوّصل إىل نتائج أكثر إجيابية نتيجة االندماج               

  . يف سالسل القيمة العاملية
رتقاء ضمن  وفيما يتعلّق بفعالية سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف متكني اال           -٣٨

. سالسل القيمة العاملية، أوضح بعض اخلرباء أنّ هذا االرتقاء مل حيصل يف الكثري من احلاالت              
وأشار عّدة خرباء إىل أنّ جمموعة السياسات الوطنية الالزمة لضمان ارتقاء الشركات احملليـة       

يف بعض  و. ختطّت سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار لتشمل سياسات صناعية وتربوية        
احلاالت، قد يكون للسياسات الصناعية وقع أكرب من وقع سياسـة العلـم والتكنولوجيـا               
واالبتكار وباألخّص عندما ال تكون هذه السياسة معّدة أو مطّبقة بصورة جيدة، أو عنـدما               

واالبتكار ضرورّي من أجل حتقيق االرتقاء املرجّو، مع أنّ ليس كـلّ            . تكون فعالة جداً   ال
  . ات تؤدي بالضرورة إىل االرتقاءاالبتكار

وفيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية وسالسل القيمة العاملية، فإن دور حقوق امللكية              -٣٩
ففي حني يتعني علـى املـوّردين التقيـد    . الفكرية يف سالسل القيمة العاملية مرتبط بالسياق   

ُيسَتثَنون منها، فـإن حقـوق امللكيـة        بالقواعد واملعايري املّتبعة يف سلسلة القيمة العاملية لئال         
  .الفكرية مل تؤدِّ دوراً مهماً يف اإلنتاج يف العديد من األنشطة وسالسل القيمة العاملية
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  السياسات املؤثرة يف الطلب على االبتكار: حلقة النقاش اخلامسة  -اوو  
رة يف  قّدمت أستاذة يف جامعة أثينا، يف عرضها، حملة موجزة عن الـسياسات املـؤث               -٤٠

وأوضـحت أن   . الطلب على االبتكار وعرضت جتربة االحتـاد األورويب يف هـذا اجملـال            
والتعامـل مـع هـذه      . السياسات املؤثرة يف الطلب تركّز إىل حّد كبري على إنشاء أسواق          

السياسات أصعب من التعامل مع السياسات املؤثرة يف العرض ألنه، فضالً عـن املخـاطر               
غـري أن   . عو السياسات إىل استباق رّد األطراف املعنّية األخـرى        ضطّر واض يالتكنولوجية،  

وتشمل األدوات املؤثرة يف    . السياسات املؤثرة يف الطلب قد تكون فعالة جداً يف الوقت ذاته          
الطلب املشتريات العاّمة للتشجيع على إنتاج حلول غري متوفّرة بعد، واألنظمة ودعم طلـب             

ومن اإلجراءات املؤثرة يف الطلب واألكثر شـيوعاً يف         . القطاع اخلاص والسياسات النظمية   
. االحتاد األورويب املشتريات العامة لالبتكار واملشتريات العامة اليت تسبق مرحلـة التـسويق            

وُتطبق هذه السياسات على نطاق واسع يف قطاعات مثـل البيئـة والطاقـة وتكنولوجيـا                
امة لالبتكار على التكنولوجيا بل تتخطاها      وال تقتصر املشتريات الع   . املعلومات واالتصاالت 

وشددت األستاذة علـى أنّ الـسياسات       . لتشمل االبتكار غري التكنولوجي والنظم املعقّدة     
املؤثرة يف الطلب هي املبادرات الرائدة يف السوق، وأنّ من الضروري اكتـشاف اللحظـة               

اف اليت تقّدم التدريب يف     املناسبة للتكييف، وسلّطت الضوء أيضاً على أمهية مشاركة األطر        
  . املبادرات املؤثرة يف الطلب على االبتكار هبدف إعداد سياسات ناجحة

وعرض الرئيس التنفيذي هليئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سـري النكـا        -٤١
جتربة بلده يف بناء القدرات التقنية احمللية يف جمال تكنولوجيا املعلومـات بفـضل سياسـة                

إىل منح الـبالد  ) eSri Lanka(وترمي مبادرة بوابة سري النكا اإللكترونية . ت العامةاملشتريا
. منافع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإحداث حتّول يف طريقة تفكري احلكومة وعملـها           

وتطبق سري النكا منوذجاً متكامالً للتطوير اإللكتروين يف سّتة جماالت، أمههـا املـشتريات             
 يتعلق باألنشطة املؤثرة يف الطلب على االبتكار، فتتـضمن االسـتراتيجية،            فيما أّما. العامة

النظمّية بطبيعتها، تعزيز صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبناء القدرات التقنية مـن      
خالل املشتريات العاّمة، وتعزيز بنية املؤسسات الوطنية، والتشديد على التطبيقات اجملتمعيـة            

وتركز سياسة املشتريات العامة على استحداث فرص وإتاحتـها أمـام           . اجملتمعيواحملتوى  
الصناعة احمللية لكي تشارك يف العروض املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتعزيـز            

. املعايري التكنولوجية، والنهوض بالتدريب املقدم لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت         
عامة األداة الوحيدة هلذه السياسة، بل تشتمل اسـتراتيجية تكنولوجيـا           وليست املشتريات ال  

املعلومات واالتصاالت أيضاً على أنشطة ترمي إىل تعزيز بنية املؤسسات الوطنية وتـشجيع             
وولّدت سياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منّواً      . التطبيقات اجملتمعية واحملتوى اجملتمعي   

 ١١,٢جيا املعلومات واالتصاالت احمللية، وارتفاعاً يف اإليرادات مـن          كبرياً يف قطاع تكنولو   
وُيَتَوقَّـع أن تبلـغ   . ٢٠١٣ مليوناً يف عـام    ٦٥٠ إىل   ٢٠٠٣مليون دوالر أمريكي يف عام      
  . ٢٠١٦اإليرادات مليار دوالر يف عام 



TD/B/C.II/MEM.4/6 

13 GE.14-50373 

ي ويف معرض اإلشارة إىل برنامج االلتزام املسبق للسوق التـابع للتحـالف العـامل               -٤٢
، أوضح أحد اخلرباء من هذه املنظمة أنّ اهلـدف مـن هـذا              )GAVI(للقاحات والتحصني   

. الربنامج تعزيز الوصول املستدام إىل اللقاحات يف البلدان النامية بواسطة املشتريات العاّمـة            
وأوضح أنّ األهداف احملّددة للربنامج هي تسريع تطوير اللقاحات اليت تلّبي حاجات البلدان             

ة، وتعزيز توفري اللقاحات الفعالة من خالل زيادة القدرة اإلنتاجية لتلبية احتياجات هذه             النامي
البلدان من اللقاحات، ورفع معدالت التحصني سريعاً بتحديد أسعار للقاحات قابلة للتكهن            

وميكن استخالص الكثري   . لكلّ من البلدان واملصّنعني، واختبار التطبيقات املمكنة هلذا املفهوم        
ن العرب املتعلقة بالسياسات املؤثرة يف الطلب من هذا الربنامج، فمن املهّم التأكّـد مـن أنّ                 م

البلدان تستوعب قيمة نشر االبتكار، وينبغي أن يستند اختاذ القرارات إىل الدالئل وأن ُتَحدَّد              
ت العاّمـة   ومن املهّم أيضاً، لدى إعداد سياسات املـشتريا       . الفوائد وُتقَيَّم اخليارات البديلة   

الرامية إىل دعم االبتكار، ضمان آفاق سليمة على املدى الطويل وطريقة شـفافة يف اختـاذ                
    .القرارات من أجل حتديد مسار السياسة العامة

ورداً على أسئلة من عّدة مندوبني حول التفاعل بني السياسات املؤثرة يف الطلـب                -٤٣
 لنجاح تطبيق السياسات املؤثرة يف الطلب،       والسياسات املؤثرة يف العرض والشروط الالزمة     

رأى بعض اخلرباء يف السياسات املؤثرة يف الطلب أداة دعم جّيدةً، لكن ينبغي أن تترافق مع                
واستطردوا قائلني إنّ النهج التدرجيي والتكّيفي      . سياسات مؤثرة يف العرض ضمن هنج نظميّ      

أن هذا النهج ينبغي أن ال يستثين االبتكـار         ومع  . لالبتكار يعود بالفائدة على البلدان النامية     
  .اجلذري، فقد يكون أقلّ مالءمةً للمؤسسات األصغر حجماً

وفيما يتصل بالعالقة بني وكاالت املشتريات العامة ووكاالت االبتكـار، توافـق              -٤٤
ولكن دجمهمـا  . خبريان على أن تعزيز التعاون بني هذين النوعني من الوكاالت أمر جوهريّ   

   .اجه حتديات بسبب االختالفات الثقافية التنظيميةقد يو
وفيما يتعلّق جبدوى السياسات املؤثرة يف الطلب يف قطاعي التكنولوجيا املتوسـطة              -٤٥

واخلفيفة، رأى أحد أعضاء الفريق أن من الصعب نسخ جتربة اهليئـة املعنيـة بتكنولوجيـا                
ليدية للغاية؛ وأشـار إىل ضـرورة       املعلومات واالتصاالت يف سري النكا يف القطاعات التق       

  .التنسيق وإىل صعوبة تطبيق هذا النوع من السياسات يف القطاعات اجملّزأة جداً
ويف اخلتام، حّدد كلّ من أعضاء فريق اخلرباء عدداً من التحديات الرئيـسية الـيت                 -٤٦

 الثقة بني الباعة     يتعلق باملشتريات، اعُتبَِر توطيد    فيماف. تواجهها السياسات املؤثرة يف الطلب    
ضرورّياً لتطبيق هذا النوع من السياسات، وميكن حتقيقه عن طريق الـشفافية والـشمولية              

وأشار العديد من اخلرباء إىل أن السياسات املؤثرة يف الطلـب           . واملبادئ التوجيهية الواضحة  
مترابطـة  تؤيت مثارها منعزلةً وإمنا ينبغي وضعها يف إطار حمّدد وتطبيقها ضـمن سياسـة                ال

ويشكّل تبادل املعلومات وإنشاء الشبكات ووضـع مـسارات واضـحة           . ومنّسقة وشاملة 
  . للسياسات عناصر جناح مهّمة جيب مراعاهتا
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  املناقشة اخلتامية  -زاي  
عّبر أحد املندوبني عن قلقه حيال ضرورة دمج العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار                -٤٧

 ألهنا إحدى العناصـر األساسـية       ٢٠١٥ ملا بعد عام     بالكامل يف خطة األمم املتحدة للتنمية     
حلّ حمتمل هادٍف إىل احلّد من املشاكل اليت يواجهها اجملتمع الدويل على صعيد التنميـة     ألّي

ومن املهّم تناول مكّونات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف خطة األمم املتحـدة            . املستدامة
توحة ومتوازنة تسلّم متاماً بوجهات نظـر الـدول          عرب عملية مف   ٢٠١٥للتنمية ملا بعد عام     

  .األعضاء كافة، ومن بينها البلدان النامية، ومصاحلها
ورّحب العديد من اخلرباء بالفرصة اليت أتاحها هذا االجتماع لتبادل اخلربات واملعرفة   -٤٨

وأشاروا إىل ضرورة بذل اجلهود لضمان استمرارية تنـاول مـسألة العلـم والتكنولوجيـا        
وأشار بعض اخلرباء إىل أمهّية أن تـستعرض اجللـسة   . واالبتكار يف اجتماعات اخلرباء املقبلة 

اخلتامية لالجتماع احلايل التقّدم احملرز يف هذا اجملال، وال سيما فيمـا يتعلـق بعـدد مـن                  
ـ   و اإلجراءات العملية احملتملة اليت قد ُتتََّخذ، مثل إرساء التعاون بني األونكتاد           م شبكات العل

وأفادت األمانة، يف هذا السياق، أهنا بـصدد        . والتكنولوجيا واالبتكار الذي ناقشه اجملتمعون    
إطالق مشروع جديد لبناء القدرات يهدف إىل سّد الثغرات يف القدرات اليت حّددها برنامج              

وقال . استعراض سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار، ويتضمن عناصر تدريب وربط شبكي         
  .رباء إن املشروع مينح األمل مبعاجلة بعض التحديات اليت بّينها االجتماعبعض اخل

وطلبت مندوبة أن ُيرَسل موجز الرئيس بالربيد اإللكتـروين إىل كـلّ املـشاركني                -٤٩
كمـا  . واخلرباء بدالً من عرضه على البوابة اإللكترونية للمندوبني، وأيد طلبها مندوب آخر           

يس يتضّمن بنود جدول األعمال وأمساء أعضاء فريق اخلـرباء،          طلبت إعداد مرفق ملوجز الرئ    
واقترحت أيضاً إضافة عناوين الربيد اإللكتـروين  . من أجل تسهيل العودة إىل املراجع والنشر 
وقالت إنه سيكون من املفيد أن ُيبِلغَ اخلرباء األمانة         . للمشاركني إىل قائمة املشاركني النهائية    

 تتمكّن األمانة من استطالع آرائهم بشأن عملهم وإعداد التقـارير           مبشاريعهم التعاونية لكي  
  .بشأهنا وعرضها على اجتماع اخلرباء املقبل

ودعت الرئيسة إىل بذل اجلهود الالزمة هلذه الغاية، وأشارت إىل أنّ املوجز سُيَوزَّع               -٥٠
استخدام مـوجز   ووجهت انتباه اجملتمعني إىل عدم      . على كلّ املشاركني، ومن بينهم اخلرباء     

  .الرئيس كوثيقة للتفاوض ألّنه ليس وثيقة رمسية
وأوضح أحد اخلرباء ضرورة دمج العمل السياسايت يف جمال االبتكـار مـع بنـاء                 -٥١

القدرات وإنشاء الشبكات وعقد الشراكات والتعامل مع العلم والتكنولوجيـا واالبتكـار            
مارسات والعرب املستخلصة والتوجيهات    واقترح تقدمي حتليل مقارن ألفضل امل     . بطريقة شاملة 

ل ليس يف وقف متويل القطاع وقال إنّ احل. الستعراضه لكي تستفيد منه الدول األعضاء كافّة     
  . ألنشطة البحث والتطويراخلاص
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وأوضح أحد اخلرباء أنّ علماء االبتكار يتفقون عموماً على أنّ االبتكار هو عمليـة                -٥٢
ومن الـضروري   . كنولوجيا هو جانب مهّم من سياسة االبتكار      تفاعلية ولذلك فإنّ نقل الت    

إجياد منظور جديد موّجه حنو االقتصادات الناشئة بدالً من االنقسام التقليدي بـني البلـدان             
  .املتقدمة النمو والبلدان النامية وبني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب

رامي إىل تعزيز االبتكـار مـن       وعّبر أحد املندوبني عن تقديره ملشروع األونكتاد ال         -٥٣
وقال إنّ موجز الرئيس ينبغي أن يكون وثيقة هنائية، ومن الـضروري            . خالل بناء القدرات  

هلذه الغاية ضمان االتساق على مستوى احلوكمة، أّي مبعىن آخر، ينبغي زيادة مستوى متثيل              
اف أن تكون متمثّلة مـن  ركائز احلوكمة الدولية داخل الفريق، ّمما يعين أّنه ينبغي لكلّ األطر   

ورأى أّنه ميكن تعيني أعضاء الفريق وفقـاً ألنـواع          . أجل إضافة قيمة ذات مصداقية أعلى     
التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب،       ) ب(التعاون فيما بني الشمال واجلنوب،      ) أ: (التعاون

ن يكونـوا   وينبغي لكلّ أصحاب املصلحة أ    . التعاون بني القارات  ) د(التعاون الثالثي،    )ج(
ممثّلني يف هذه األفرقة، مبا يشمل املؤسسات املالية واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املـدين              

  .واجملتمع العلمي والربملانيني
وأجابت الرئيسة، يف معرض رّدها على هذا االقتراح، بأنّ املواضـيع الـيت تناولتـها                 -٥٤

طار املرجعي الذي اعتمدته الدول األعـضاء،       اجللسات اخلمس الجتماع اخلرباء ُحدَِّدت وفقاً لإل      
  .وميكن مناقشة املواضيع األخرى، وفقاً لإلطار املرجعي املعتمد، يف اجتماعات أخرى للخرباء

وقالت مديرة شعبة التكنولوجيا واللوجيتسيات، يف رّدها علـى استفـسار أحـد               -٥٥
ر املناخ، إنه من دواعي سرور      املندوبني بشأن ارتباط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتغيّ      

وإجابةً على سؤاله عّما إذا كان      . أمانة األونكتاد مناقشة مسألة تغّير املناخ مع املندوب املعين        
ينبغي إدراج تكنولوجيا املعلومات واالّتصاالت ضمن األولويات اليت جيب النظر فيها يف إطار   

، قالت إنّ تكنولوجيا املعلومات     ٢٠١٥جدول أعمال خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام          
تزداد أمهيةً، والدليل على ذلك ظهورها يف إعالن األهداف اإلمنائية لأللفية ويف أحد تقـارير           
األمني العاّم، ولكن ال تزال مسألة إدراجها ضمن أولويات خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد               

  . هذا االقتراح بكل تأكيد غري حمسومة، وإن كان األونكتاد يشجع مثل٢٠١٥عام 

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
انتخب اجتماع اخلرباء املتعدِّد السنوات، يف جلسته العامة االفتتاحية، أعضاء مكتبه             -٥٦

  : كما يلي
  )ُعمان (الغزايلالسيدة فاطمة         :الرئيس  
  )اليابان (وسايتالسيدة مبهوكو   : املقرِّر-نائب الرئيس   
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
أقرَّ اجتماع اخلرباء املتعدِّد السنوات، يف جلسته العامة االفتتاحية جدول األعمال املؤقّت              -٥٧

  :وبذلك كان جدول األعمال كما يلي). TD/B/C.II/MEM.4/4الوارد يف الوثيقة (للدورة 
  انتخاب أعضاء املكتب  -١  
  ول األعمال وتنظيم العملإقرار جد  -٢  
أطـر  : االبتكار من أجل بناء القدرات اإلنتاجية وحتقيق التنمية املـستدامة           -٣  

  السياسات واألدوات والقدرات األساسية 
  اعتماد تقرير االجتماع  -٤  

  نتائج الدورة  -جيم  
يـوم  اتفق اجتماع اخلرباء املتعدِّد السنوات، يف جلسته العامة اخلتاميـة املعقـودة               -٥٨

  .، على أن يعدَّ الرئيس موجزاً للمناقشات٢٠١٤مارس / آذار٢١ اجلمعة،

  اعتماد التقرير  -دال  
 -يف اجللسة العامة اخلتامية أيضاً، أذن اجتماع اخلرباء املتعدِّد السنوات لنائب الـرئيس                -٥٩

  .م االجتماعاملقرِّر بأن يقوم، حتت إشراف الرئيس، بوضع التقرير يف صيغته النهائية بعد اختتا
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  املرفق

  *احلضور    
  :حضر الدورة ممثِّلون عن الدول التالية األعضاء يف األونكتاد  -١

__________ 

ولالطالع على قائمة املـشاركني، انظـر الوثيقـة         . تتضمَّن قائمة احلضور هذه أمساء املشاركني املسجَّلني        *  
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  :وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف الدورة  -٣
  اللجنة االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيوية  
  االحتاد األورويب  
  منظمة التعاون اإلسالمي  
  أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ  
  مركز اجلنوب  

  :حدة ممثَّالً يف الدورةوكان اجلهاز التايل التابع لألمم املت  -٤
  اللجنة االقتصادية ألوروبا  

  :وكانت الوكاالت املتخصِّصة التالية واملنظمات ذات الصلة ممثَّلة يف الدورة  -٥
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  مركز التجارة الدويل
  البنك الدويل

  منظمة التجارة العاملية
  : لة يف الدورةوكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثَّ  -٦

  الفئة العامة
  اجلمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلكني  
  مهندسو العامل  
  الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العايل  

        


