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التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية
حلقات نقاش
"بدون استخدام متسارع الوتيرة وذكي ومسؤول للتكنولوجيا ،سنفشل في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة وستضيع منا الفرص للحؤول دون نشوب النزاعات وللحفاظ على السالم".
مسودة استراتيجية األمين العام لألمم المتحدة عن التكنولوجيات الجديدة 82 ،نيسان/أبريل

8102

معلومات أساسية
تعقد اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) دورتها الثالثين تحت عنوان "التكنولوجيا من
أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية" .وسينظر المشاركون ،خالل ثالث حلقات للنقاش ،في كيفية االستفادة
من المعرفة واألدوات التي تو ّفرها التكنولوجيا لتحقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،فضالً عن تلبية
االحتياجات الحالية دون المساس بقدرة أجيال المستقبل على تلبية احتياجاتها الخاصة.
منذ الثورة الصناعية األولى ،اكتسبت التكنولوجيا دوراً هاما ً ومتناميا ً في الحياة اليومية .واليوم ،ترسم
التكنولوجيات الجديدة والناشئة مالمح العالم كما نعرفه ،مع التقدم السريع المُحرز في مجاالت الهواتف الذكية،
والطباعة الثالثية األبعاد ،ووسائل التواصل االجتماعي ،والحوسبة السحابية ،والذكاء االصطناعي ،والتشغيل
اآللي ،والتكنولوجيا النانوية ،والتعلم عبر اإلنترنت ،واالقتصاد الرقمي ،ومصادر الطاقة المتجددة والكفؤة ،وإدارة
المياه والري ،وإنتاج األغذية ،والمدن الذكية ،وإنترنت األشياء ،والتخفيف من آثار تغير المناخ ،والتكنولوجيا
األحيائية ،وتكنولوجيات رائدة أخرى.
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ت في ارتفاع معدالت البطالة وال سيما بين الشباب ،وازدياد معدالت
وتواجه بلدان المنطقة العربية تحديا ٍ
الفقر ،ونضوب الموارد الطبيعية ،وتف ّشي النزاعات .ويعاني القطاع الصناعي في المنطقة من انخفاض مستويات
اإلنتاجية (مُقاسا ً بالناتج للعامل الواحد) ،وضعف القدرة التنافسية ،وتدني القيمة المضافة واالبتكار ،ما يتسبّب
بصعوبات كبيرة في تلبية االحتياجات المحلية والنفاذ إلى األسواق العالمية .كما يعاني القطاع الزراعي من
انخفاض اإلنتاجية المادية واالقتصادية للموارد الطبيعية.
وتتيح التطورات التكنولوجية فرصا ً للتصدي لتلك التحديات .فالتكنولوجيا هي عامل تمكين لتحقيق
اإلنتاجية والكفاءة ،وأداة تتيح االستخدام األمثل للعمليات في قطاعات مختلفة أبرزها الخدمات والصناعة
والزراعة ،كما أنها تسهّل التواصل .وقد أقرّ صانعو السياسات بأنّ التكنولوجيا هي عنصر أساسي للقضاء على
الفقر وتحقيق النمو االقتصادي وحماية البيئة ،وأعربوا عن ذلك في خطة التنمية المستدامة لعام  ،8101حيث
تعهّدوا "بأال يخلف الركب أحداً وراءه" (الديباجة.)A/RES/70/1 ،
ومن المفهوم أنّ التكنولوجيا وتسارع وتيرة اعتمادها قد يشكالن تحديا ً كبيراً ،وال سيما حين ال تواكبهما
ردود الفعل و ُنظم األطر المؤسسية المناسبة .ومع ذلك ،ال ب ّد من التعاطي مع التكنولوجيا باعتبارها محرّ كا ً للتنمية
بدالً من دخيل يص ُعب التعامل معه .وإذا ما تح ّقق التوازن بين المكاسب اإلنتاجية ،والتوزيع العادل للنمو وكذلك
لألجور ،والمشاركة الشاملة على كافة المستويات ،صار لتطوير التكنولوجيا المبتكرة ،وتكييفها محليا ً ،واستخدامها
آثارٌ مضاعفة بالنسبة إلى الحكومات والمجتمعات.
والهدف من حلقات النقاش الموجهة الثالث هو فتح باب تداول اآلراء واستخالص الرسائل األساسية بين
صانعي السياسات والجهات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا والمجتمع المدني ،بشأن المواضيع الفرعية التالية.

حلقة النقاش األولى
دمج التكنولوجيا واالبتكار في خطط التنمية الوطنية
ألف -األهداف
تبحث حلقة النقاش األولى في كيفية تعميم التكنولوجيا واالبتكار في خطط التنمية الوطنية في البلدان
العربية .ويتبادل المتحاورون الخبرات والدروس المستفادة من المبادرات القائمة لزيادة الفوائد والتقليل من
المخاطر التي ترافق عملية تسخير التكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
باء -األسئلة الرئيسية
هل ُتعمم التكنولوجيا كما االبتكار بطريقة مناسبة في االستراتيجيات والخطط اإلنمائية الوطنية في البلدان
-0
العربية؟ وكيف يُنظر إلى دورهما في قضايا تأمين فرص العمل ،وال سيما عمل الشباب؟
هل تواكب السياسات والتشريعات واألنظمة القائمة التقدم التكنولوجي السريع لتسهيل اعتماد التكنولوجيات
-8
بكفاءة وتقليل مخاطرها بغية ضمان االستخدام اآلمن لها؟
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هل تستهدف المخصصات المالية ُنظم التكنولوجيا واالبتكار الوطنية؟ وكم تنفق الحكومات في المنطقة العربية
-0
على التعليم وعلى البحث والتطوير؟ وكيف يمكن س ّد الفجوة في التمويل؟
ما هي المجاالت التي تمتلك فيها البلدان العربية قدرات لالبتكار؟ وما هي العقبات التي تواجهها الدول العربية
-4
في نقل التكنولوجيا وتكييفها محلياً؟ وكيف يجري التص ّدي لهذه العقبات من المنظور اإلنمائي؟
كيف يمكن للحكومات العربية أن تنشئ بيئة تمكينية وفعّالة لالبتكار؟ وما هي الخطط والبرامج والمبادرات
-2
المتو ّفرة في هذا الصدد؟
هل تشارك الجهات المعنية الرئيسية بما فيه الكفاية في تحديد األولويات الوطنية واستحداث رؤية شاملة
-6
الستخدام التكنولوجيات الجديدة في تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية؟

حلقة النقاش الثانية
دور التكنولوجيا في مواجهة تحديات المنطقة العربية
ألف -األهداف
تنظر حلقة النقاش الثانية في دور التكنولوجيا في مواجهة تحديات المنطقة العربية .و ُتستعرض فيها
الشروط الالزمة ليؤدي التغيير التكنولوجي إلى تحقيق الشمولية واالستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية .كما
تبحث في أثر التكنولوجيا على المجموعات السكانية ،بما في ذلك النساء والشباب وسكان المناطق الريفية
والحضرية وغيرها .وتسلّط الضوء على التفاعل بين التكنولوجيا ،والشباب ،والعمل ،والشمول ،وعلى آفاق تعزيز
المساواة بين الجنسين وزيادة االستدامة البيئية.
باء -األسئلة الرئيسية
ما هي التكنولوجيات المالئمة لوضع حلول شاملة تتصدى للتحديات التي تواجهها التنمية المستدامة في
-0
منطقتنا ،وال سيما القضايا التي تخصّ الشباب والنساء؟
كيف يمكن للتكنولوجيا أن ّ
تعزز أو تقوّ ض األمن في المياه والطاقة والغذاء ،في ضوء قابلية المنطقة
-8
للتأثر بتغير المناخ؟
كيف تساعد التكنولوجيات الناشئة على التخفيف من آثار تغير المناخ ،والتكيف معه أمام ارتفاع درجات
-0
الحرارة ،والظواهر المناخية القصوى ،والتصحّ ر ،وتدهور األراضي؟
كيف تصبح التكنولوجيا ميسورة الكلفة ،وفي المتناول ،وشاملة للشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة
-4
والمتوسطة الحجم؟
ما هي القيمة المضافة لضمان مشاركة النساء في المناقشات حول التكنولوجيا والتنمية؟ وما هي اإلضافة
-2
التي ستحملها مراعاة منظور المساواة بين الجنسين لدى تحليل السياسات التكنولوجية وصياغتها؟
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كيف يمكن لصانعي السياسات النظر في أهداف التنمية الشاملة الطويلة األجل مقابل آثار التكنولوجيا
-6
على النمو االقتصادي القصير األجل؟ وما هو دور المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني؟

حلقة النقاش الثالثة
التكنولوجيات الرائدة :الفرص والتحديات والخطط للمستقبل
ألف -األهداف
تتناول حلقة النقاش الفرص والتحديات المرتبطة بالتكنولوجيات الرائدة ،كما السياسات واألنظمة التي
تحكمها في البلدان العربية في ضوء األولويات الوطنية ،وال سيما عمل الشباب ،وإعادة اإلعمار ،والتنويع
االقتصادي .وتسعى إلى طرح رؤية حول أهم التدخالت الالزمة على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي للتعامل
مع قضايا التكنولوجيا.
باء -األسئلة الرئيسية
-0

كيف يمكن للتشريعات واألنظمة أن تواكب التغييرات التكنولوجية الهائلة؟

ما هي نقاط االنطالق واألطر األكثر فعالية لنشر التكنولوجيا الرائدة على النحو المناسب في مواجهة
-8
التحديات المحلية؟ ومن هم رواد التغيير؟
كيف يمكن للتكنولوجيا الرائدة أن تفيد في إصالح التعليم ،وإعادة تدريب الخريجين ،والوصل بين البحوث
-0
العلمية واالحتياجات المجتمعية المحلية؟
هل يمكن للتكنولوجيات الرائدة أن تقلب األوضاع فتحوّ ل التحديات إلى استثمارات مربحة لتحقيق أهداف
-4
التنمية المستدامة وقياس عملية التقدم في تنفيذها؟
أيٌّ من مجاالت التخطيط ،والعمليات ،وصنع السياسات على الصعيد الحكومي يحتاج إلى التكنولوجيات
-2
الرائدة؟ وما هو المطلوب ،بخاص ٍة من الحكومات ،لضمان موثوقية البيانات وإمكانية الحصول عليها؟
-6

ما هي الرؤى اإلقليمية والدولية المطروحة لدعم دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة؟
-----

