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  املتحدة مؤمتر األمم 
  للتجارة والتنمية

   الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتبادل املعرفة    

  حدث خاص لألونكتاد الثالث عشر    

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦حة، يف للمؤمترات، الدويف مركز قطر الوطين ُعقد     

  موجز أعدته أمانة األونكتاد    
أوضحت املناقشات أن املعرفة تؤدي دوراً رئيسياً يف عامل اليوم املعومل من خـالل                -١

. متكني املنظمات من زيادة قدرهتا التنافسية وفهم أهم القضايا االقتصادية للتنمية االقتـصادية  
 يف حتسن وهي تسرع من طريقة تقاسم املعلومـات          وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  

  . وتقييمها وتغري الطريقة اليت هبا يتعلم الناس ويعقدون روابطهم الشبكية
وقال بعض أعضاء فريق املناقشة إنه قد أجريت جتارب للتعلم اإللكتروين عدد مـن                -٢

فعلى مدى  . حر الكارييب البلدان األعضاء يف املنظومة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة الب        
 خبرياً على اجلوانب القانونية للتجارة اإللكترونيـة  ٤٢٠السنوات الثالث املاضية، مت تدريب  

وحقـق  . يف إطار حلقات عمل للتعلم اإللكتروين والتعلم وجهاً لوجه على الصعيد اإلقليمي           
 من أجل التجارة نتائج     النهج املبتكر للمنظومة االقتصادية ألمريكا الالتينية وبرنامج التدريب       

وأشاد املشاركون بربنامج التدريب من     . ممتازة فيما يتعلق بالنوعية والتغطية ومراقبة التكاليف      
أجل التجارة على استجابته السريعة وقدرته على تلبية احتياجات ذلك التجمع اإلقليمي من             

  .تدريب وتعلم إلكتروين
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ق املناقشة لألدوات والطرق، أمهيـة      وأكدت العروض اليت قدمها بعض أعضاء فري        -٣
التمكني من تقدمي التعلم اإللكتروين يف استراتيجيات التدريب وإدماج التعلم بواسطة اهلاتف            

واعترف احملاضرون واملشاركون بأمهية اجلمع     . احملمول يف عمليات إعداد الدورات التدريبية     
وبـنفس هـذه    .  يكون بديالً عنها   بني األنشطة املنفذة وجهاً لوجه والتعلم اإللكتروين وأالّ       

. الروح، ينبغي اجلمع بني علم التربية والتكنولوجيا مع مراعاة التوازن الـصحيح للمـوارد             
  .وجوانبها التربوية وينبغي أن ال تؤدي التكنولوجيا إىل إضعاف نوعية نظم التدريب

لذي قدمتـه   وأشاد املشاركون واألعضاء يف فريق املناقشة بنموذج الدولة الذكي ا           -٤
وتتمثل الرسالة الرئيسية، كتوصية    . السلطة التنظيمية لسنغافورة بشأن االتصاالت واملعلومات     

متعلقة بالسياسات، يف أن تأخذ احلكومات بزمام املبادرة وأن تضع منوذجاً تعاونياً يستند إىل              
متكـني   املشاركة يف االبتكار، والربط، والتحفيز، يـتم يف إطـاره            -ثالث نقاط رئيسية    

وللدول دور هام للغاية يف تعزيـز التـدابري         . املستخدم وتشجعه على مواصلة التنمية الذاتية     
الالزمة حلفز استخدام التعلم اإللكتروين واألدوات املماثلة لتيسري الوصول إىل االقتصاد القائم            

 على أمهية وسائط اإلعالم االجتماعية يف       وشدد بعض األعضاء يف فريق املناقشة     . على املعرفة 
  . تيسري االتصال وتبادل املعرفة بني املشاركني وأصحاب املصلحة

وكان هناك أيضاً اتفاق على نطاق واسع بشأن احلاجة إىل تعزيز املهارات لتنظـيم                -٥
دورات رفيعة املستوى لتنمية القدرات واالحتفاظ مبستويات مرتفعة يف األداء، من خـالل             
استخدام الوسائل التكنولوجية املناسبة ومن ذلك على سبيل املثال التعلم اإللكتروين والـتعلم     

  . بوساطة اهلاتف احملمول والتعلم السحايب
واعترف أفراد فريق املناقشة بأمهية ختصيص موارد كبرية لوضع مـشاريع للتعـاون              -٦

تخدام هنج تكنولوجية وتربويـة     التقين بشأن التعلم عن بعد، والتدريب وتنمية القدرات باس        
  . جديدة مثل التدريب من أجل التجارة

ورأى أفراد فريق املناقشة أن تطوير اخلدمات احمللية من قبل السكان احمللـيني هـو                 -٧
وينبغي التشجيع على تطوير بيئات تقوم على تكامل ذكي بني مكونات           . الطريق حنو األمام  

وباملثل، ينبغي ختصيص   . يا بصورة أسهل مع الشركاء    مفتوحة املصدر بغية تقاسم التكنولوج    
املزيد من املوارد حملاضن التكنولوجيا وال سيما تلك املوجهة حنو خدمات صـغرية مفتوحـة    

  .املصدر
وقال أفراد فريق املناقشة أن طلب الكيانات اخلاصة والعامة للحصول على تطبيقات              -٨

وإن اإلقبـال علـى اخلـدمات       . وق العـرض  التعلم اإللكتروين ينمو بسرعة كبرية وإنه يف      
اإللكترونية قد تزايد يف فترة قصرية جداً من الزمن، ويف الوقت نفسه فإن احلاجة إىل حتسني                
  .املستوى مع مراعاة اجلوانب الثقافية لدعم املتعلمني من مجيع أحناء العامل يطرح حتدياًَ جديداً
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ركني إنه يتعني على األونكتاد أن يعـزز        وقال العديد من أفراد فريق املناقشة واملشا        -٩
إجراءاته من أجل تعزيز القدرات التدريبية للبلدان النامية واليت متر مبرحلة انتقاليـة يف جمـال                

واُعترف بشكل عـام بـأن      . التجارة والتنمية من خالل استخدام حلول تكنولوجية جديدة       
بعض براجمه، مثل التـدريب مـن   استخدام األونكتاد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  

أجل التجارة كأداة لتبادل املعرفة، قد زاد من عدد املستفيدين وخفض يف الوقت نفسه مـن                
  .التكاليف

وشجع أفراد فريق املناقشة واملتحدثون األونكتاد على مواصلة أنشطته الراميـة إىل              -١٠
نتقالية يف جمال التجارة والتنمية مـن       تعزيز القدرات التدريبية للبلدان النامية واليت متر مبرحلة ا        

  .خالل استخدام حلول تكنولوجية جديدة

        


