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  ٢٠١٣الدورة املوضوعية لعام 
  ٢٠١٣يوليه / متوز٢٦-١جنيف، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٢البند 
      االستعراض الوزاري السنوي: اجلزء الرفيع املستوى

 التــابع ٢٠١٣-٢٠١٢اجتمــاع الفريــق العامــل بــني الــدورات للفتــرة       
  للجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

  
  مذكرة من األمانة العامة    

  

  موجز  
 الفريـق العامـل     ،٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ٩ إىل   ٧يف ليمـا، يف الفتـرة مـن         ،  اجتمع  

 التابع للجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيـا ألغـراض      ٢٠١٣-٢٠١٢بني الدورات للفترة    
ميغيل بالومينو دي ال غـاال رئـيس اللجنـة         واستضافت حكومة بريو االجتماع وترأسه    . التنمية
  .٢٠١٢/٢٠١٣للفترة 

 ٢٠١٣وكــان أحــد مواضــيع االجتمــاع هــو االســتعراض الــوزاري الــسنوي لعــام           
تـــسخري العلـــم والتكنولوجيـــا ”للمجلـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي، والـــذي ســـريكز علـــى  
  .“األهداف اإلمنائية لأللفيةواالبتكار واإلمكانيات الثقافية لتعزيز التنمية املستدامة وحتقيق 
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ويف إطار هذا املوضوع، قدمت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانـة              
العامة، واللجنة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، ومـؤمتر األمـم املتحـدة                    

ت الرئيـــسية املتعلقـــة للتجـــارة والتنميـــة عروضـــا تلتـــها مناقـــشات بـــشأن الرســـائل والتوصـــيا 
  .بالسياسات اليت ينبغي تقدميها للمجلس وكذلك بشأن التحديات واألولويات اإلقليمية

  الرسائل الرئيسية املتعلقة بالسياسات 
نتجـــت عـــن املناقـــشات الـــيت أجريـــت أثنـــاء االجتمـــاع، مبـــا فيهـــا تلـــك الـــيت مهـــت   

تفاعـل بـني العلـم والتكنولوجيـا        االستعراض الوزاري الـسنوي، عـدة رسـائل رئيـسية تتعلـق بال            
وأبرز العديد من هـذه الرسـائل أيـضا مـسائل           . واالبتكار، من جهة، والتنمية، من جهة أخرى      

ــة البحــر الكــارييب       ــة ومنطق ــيس حــصرا، بأمريكــا الالتيني ــي  و. ذات صــلة، أساســا ول فيمــا يل
  :الرسائل الرئيسية

         املعلومـات، أثـر إجيـايب علـى         لالستثمارات يف العلم والتكنولوجيـا، وخاصـة تكنولوجيـا 
 العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار حلـوال     يقـدم إذ . النمو االقتـصادي والتنميـة االجتماعيـة     

 مـن خـالل اسـتراتيجيات إمنائيـة         ال سـيما  وخيارات للتغلب على التحـديات اإلمنائيـة، و       
  .مراعية للبيئة أو منخفضة الكربون

            وينبغـي أن   . أجـل جتنـب آثـار تغـري املنـاخ         ميكن استخدام هنُـج العلـم والتكنولوجيـا مـن
، وربـط هـذا اجلـرد       الدفيئة إعداد جرد ملصادر انبعاثات غازات        إمكانية تنظر البلدان يف  

خبريطة طريق متعلقـة بـالعلم والتكنولوجيـا تقتـرح إدخـال حتـسينات يف جمـاالت تـشمل            
  .التحضر، والنقل، والطاقة، وإدارة النفايات، وإزالة الغابات

   وضـع   يف املعارف احمللية والتقليديـة الـيت تعتمـد علـى القـيم الثقافيـة أمهيـة بالغـة                 تكتسي 
  .سياسات العلم والتكنولوجيا اليت تعاجل املسائل احمللية

 يف حتقيق فوائد العلـم والتكنولوجيـا   أمر أساسي ن وضع هياكل أساسية حديثة مالئمة   إ
ومثة حاجـة إىل منـاذج أعمـال        . يارئيسويف هذا الصدد، ميثل التمويل عنصرا       . واالبتكار

وذِكــرت مبــادرة اتفــاق ليتــل روك،  . ابتكاريــة جديــدة لالســتفادة مــن الفــرص املتاحــة 
 والذي يرمـي إىل ربـط املـوارد املتاحـة           P-80الذي وقعه نادي مدريد ومؤسسة جمموعة       

ــة ومــصادر أخــرى       ــسيادية وصــناديق املعاشــات التقاعدي ــروة ال مــن خــالل صــناديق الث
  .قابلة لالستمرارمبشاريع 
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           ينبغي التعامل على حنو أكثر استعجاال مع التحديات الناشئة عن تزايد الطبقـة الوسـطى
يف   للعديد من البلـدان الناميـة، مبـا        فبالنسبة. واتباع أمناط استهالك وإنتاج غري مستدامة     

 أقـل   ذلك يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، رمبا يشكل النمو السكاين شاغال           
  .إحلاحا مقارنة مبسألة الزيادة يف االستهالك

              مثة حاجة إىل التمييز بني التكنولوجيا املتطورة والتكنولوجيا البـسيطة واسـتخدامهما يف
  .سياقات معينة وتطبيقهما عليها

   تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت والنطـاق العـريض          من   فرص االستفادة  اعتبارجيب
نبغـي إقامـة شـراكات بـني القطـاعني          يو. التكنولوجيـا واالبتكـار   على أنه متكـني للعلـم و      

  .يف كال اجملالنياحملرز تقدم الالعام واخلاص من أجل متكني 
           ،مـن  تـشجيع اسـتحداث ثقافـة      وينبغـي مثة حاجة إىل أطر سياسات وأطر تنظيمية قويـة  

 يف ذلــك نبغــي صــياغة اســتراتيجيات إمنائيــة وطنيــة، مبــايو. التعلــيمعــن طريــق بتكــار اال
  .سياسات متعلقة بالنطاق العريض وختصيص التردد

                 يؤدي كل من معرفـة اسـتخدام اإلنترنـت واسـتحداث حمتـوى حملـي عـايل اجلـودة دورا
  .حامسا يف انتشار واستخدام النطاق العريض، باإلضافة إىل مسألة اهلياكل األساسية
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  مقدمة  -أوال   
ي استعراضه الوزاري السنوي الـسابع يف مكتـب         سيعقد اجمللس االقتصادي واالجتماع     - ١

تــسخري العلــم ”وســريكز االســتعراض علــى . ٢٠١٣يوليــه /األمــم املتحــدة يف جنيــف يف متــوز
والتكنولوجيا واالبتكار واإلمكانيات الثقافية لتعزيز التنمية املستدامة وحتقيق األهداف اإلمنائيـة           

  .“لأللفية
اري الـسنوي، عقـد الفريـق العامـل بـني الـدورات             ويف إطار التحضري لالستعراض الوز      - ٢

ــرة  ــا ألغــراض التنميــة       ٢٠١٣-٢٠١٢للفت ــة بتــسخري العلــم والتكنولوجي  التــابع للجنــة املعني
ــاير / كــانون الثــاين٩اجتماعــا يف   ملناقــشة التحــديات واألولويــات اإلقليميــة املتعلقــة   ٢٠١٣ين

  .رييبأساسا وليس حصرا بأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكا
 مـسؤولية تقـدمي   يتـوىل ، الـذي    )األونكتـاد  (ونظم مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية       - ٣

اخلدمات الفنية للجنة، االجتمـاع بالتعـاون مـع إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة التابعـة           
  . لألمانة العامة

نوعـة مـن أصـحاب      ومجع االجتماع ممثلني عن الدول األعضاء يف اللجنـة وجمموعـة مت             - ٤
، واملنظمـات غـري احلكوميـة،       والـدوائر األكادمييـة   املصلحة مـن احلكومـات، والقطـاع اخلـاص،          

 ملناقشة دور العلم والتكنولوجيا واالبتكـار يف تعزيـز التنميـة املـستدامة              ،ومنظومة األمم املتحدة  
من أجـل     يف اللجنة  وأتاح أيضا فرصة هامة للبلدان األعضاء     . وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   

أفـضل املمارسـات والـدروس    معلومات عـن  اإلسهام يف االستعراض الوزاري السنوي، وتبادل      
  .املستفادة

    
  املسائل املتعلقة بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية   -ثانيا   

ــة       - ٥ ــسنوية مواضــيع ذات أولوي ــة يف كــل دورة مــن دوراهتــا ال ــار اللجن عراضــها ستالختت
واختـارت اللجنـة، يف دورهتـا اخلامـسة عـشرة املعقـودة             . خالل الفترة التالية فيما بني الدورات     

ــرة مــن   ــار٢٥ إىل ٢١يف جنيــف يف الفت ــرة فيمــا بــني   ٢٠١٢مــايو / أي ، موضــوعني فنــيني للفت
اســتدامة  مــن أجــل تــسخري العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار ”، مهــا ٢٠١٣-٢٠١٢الــدورات 
خدمات اإلنترنت ذات النطاق العريض مـن أجـل         ”، و   “معات احمللية شبه احلضرية   املدن واجملت 

ونـوقش باستفاضـة هـذان املوضـوعان اللـذان حيظيـان باألولويـة خـالل                 .‘‘جمتمع رقمـي شـامل    
  . التابع للجنة، وذلك مبشاركة خرباء٢٠١٣-٢٠١٢اجتماع فريق ما بني الدورات للفترة 
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 استدامة املدن واجملتمعـات احملليـة       من أجل يا واالبتكار   تسخري العلم والتكنولوج    - ألف  
  شبه احلضرية

التحـديات الـيت تواجههـا املـدن يف سـعيها لتحقيـق التنميـة احلـضرية               ناقش املـشاركون    - ٦
 إعطــاء األولويــة وضــرورةوتــشمل التحــديات الرئيــسية النمــو احلــضري العــشوائي  . املــستدامة

وتـشكل املـسائل املتعلقـة      . ي إىل حتسني عمليات التحضر    لوضع وتنفيذ استراتيجيات فعالة ترم    
 التلـوث شـواغل   مـن قبيـل  شاكل مبـ بالقدرات املؤسـسية لتقـدمي اخلـدمات ملنـاطق منـو جديـدة و           

. رئيسية يف كثري من البلـدان الناميـة، مبـا يف ذلـك يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب                       
ملـساعدة عـل التـصدي هلـذه التحـديات احلـضرية مـن              وبإمكان العلم والتكنولوجيـا واالبتكـار ا      

 حتمـل خالل تعزيز إدارة املناطق احلضرية، وحتقيق نتائج بيئية أفـضل، وتـوفري قـدرة أكـرب علـى                   
  . املخاطر الطبيعية، وحتسني الكفاءة يف استخدام املوارد، وإجياد فرص عمل جديدة

 على أمهية تعزيز وسائل النقـل العـام،         يف ما يتعلق مبسألة التنقل املستدام، أكد اخلرباء       و  - ٧
وتشجيع استخدام الدراجات، وحتسني اهلياكل األساسـية اخلاصـة باملـشاة، كمـا شـددوا علـى                  
ضرورة احلد مـن احتياجـات الـسفر، واالنتقـال إىل منـاذج نقـل أكثـر اسـتدامة، وتعزيـز كفـاءة              

  .استخدام الطاقة
لوجيا واالبتكار لدعم الزراعـة احلـضرية        اخلرباء على فرص تسخري العلم والتكنو      وأكد  - ٨

ومن شأن مدن أكثر مراعاة للبيئة أن تساعد على معاجلة املشاكل النامجـة عـن             . وشبه احلضرية 
غــري أن العديــد مــن البلــدان ال تــزال تفتقــر إىل األطــر القانونيــة واملؤســسية    . التحــضر الــسريع

  .دمات والتمويل لصغار املزارعنيالالزمة إلدماج الزراعة يف املناطق احلضرية وتوفري اخل
وأبـرز اخلـرباء أيـضا دور الــسياسات العامـة يف تعزيـز نظـم االبتكــار الـيت تـبين قــدرات           - ٩

ويتطلـب منـوذج التنميـة املـستدامة     . العلم والتكنولوجيـا واالبتكـار مـن أجـل التحـضر املـستدام       
اج كــل مــن التكنولوجيــا وال بــد مــن إدمـ . اتبـاع هنــج جديــدة يف تلبيــة االحتياجـات األساســية  

وينبغـي أن تكفـل نظـم االبتكـار انتقـال      . املتطورة والتكنولوجيا البسيطة يف نظـام حلـول فعـال        
 نــــشر يفومنــــاذج التمويــــل اجلديــــدة مهمــــة . التكنولوجيــــا مــــن املختــــرعني إىل املــــستفيدين

 مدريــد فعلــى ســبيل املثــال، يرمــي اتفــاق ليتــل روك املــربم بــني نــادي  . التكنولوجيــات املتاحــة
 إىل حـشد أمـوال صـناديق املعاشـات          ٢٠١٢ديسمرب  / يف كانون األول   P-80ومؤسسة جمموعة   

التقاعدية وصناديق الثروة الـسيادية مـن أجـل االسـتثمار يف التكنولوجيـات الـيت تتـصدى لـتغري                   
  . املناخ ونقص املوارد
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  خدمات اإلنترنت ذات النطاق العريض من أجل جمتمع رقمي شامل  - باء  
 املـشاركون علـى أن الوصـول إىل النطـاق العـريض بـالغ األمهيـة بالنـسبة للتنميـة،                     أكد  - ١٠
املـصرفية، واحلكومـة   / يف قطاعات مثل التعليم، والصحة، والزراعـة، والـشؤون املاليـة         ال سيما و

إال أن هناك حتديات وثغـرات يـتعني التغلـب عليهـا            . اإللكترونية، ومباشرة األعمال احلرة حمليا    
وعلـى  .  ترمجة فوائـد النطـاق العـريض وتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت إىل واقـع                من أجل 

 ال سـيما الرغم من التحسينات اهلائلة، مبا يف ذلك يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب،      
يف احلــصول علــى اهلواتــف احملمولــة، لــوحظ أن الوصــول إىل النطــاق العــريض ال يــزال متــأخرا 

ورأى . يف انتـشار اسـتخدام النطـاق العـريض علـى اهلواتـف احملمولـة يف املنطقـة                 بسبب الفجوة   
. اخلرباء بأن الفجوة الرقمية يف املنطقة من حيث الوصول واالنتشار واالستخدام تزداد اتـساعا             

وحدد املشاركون جماالت عمل رئيسية من أجل زيادة تنمية استخدام النطاق العـريض، مبـا يف               
احلكومــات؛ و حتــسني األطــر التنظيميــة الــيت تــشجع املنافــسة واالســتثمار؛   ذلــك زيــادة التــزام 

  .وتنسيق استراتيجيات الطلب كي يتسىن للمستهلكني اعتماد النطاق العريض واالستفادة منه
ــيح احلــد مــن        - ١١ ــسية لعــامل شــامل، إذ يت ورأى املــشاركون أن النطــاق العــريض أداة رئي

وعلـى الـرغم مـن    .  علـى الرعايـة الـصحية واملعلومـات    أشكال عدم املـساواة وحتـسني احلـصول    
وبالتـايل، مثـة حاجـة إىل سـد        . فوائد النطاق العريض، تعـاين بلـدان عديـدة مـن ارتفـاع تكلفتـه              

  . الفجوة يف الوصول إليه والقدرة على حتمل تكلفته على الصعيدين اإلقليمي والقطري
    

علومات، مبا يف ذلك التحضري للـدورة       متابعة نتائج القمة العاملية جملتمع امل       - ثالثا  
ــا ألغــراض      ــة بتــسخري العلــم والتكنولوجي ــة املعني ــسادسة عــشرة للجن ال

  التنمية
ومت التشديد علـى أن     . استعرض املشاركون تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات         - ١٢

صـة بـإدارة    القمة تـساعد علـى احلفـاظ علـى طـابع تعـدد أصـحاب املـصلحة يف املناقـشات اخلا                    
 وأوردواوقــدم املــشاركون إفــادات بــشأن جهــودهم الراميــة إىل تنفيــذ نتــائج القمــة  . اإلنترنــت
وقـدموا أيـضا معلومـات عـن خططهـم اخلاصـة بتحقيـق األهـداف احملـددة يف خطـة                     . تقييما هلا 

  ألصحاب املـصلحة يف القمـة      توفرالعمل املتعلقة باالستعراض العشري لتنفيذ نتائج القمة، اليت         
  .٢٠١٥بعد عام ملا كال من التوجيه والرؤية 

 يف إطـار    ٢٠٠٦ يف عـام     أعلن عنه ويوفر منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات، الذي          - ١٣
متابعة برنامج عمل تونس بـشأن جمتمـع املعلومـات والـذي ينظمـه االحتـاد الـدويل لالتـصاالت                    

 ،األونكتــادللتربيــة والعلــم والثقافــة، والــسلكية والالســلكية بتعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة 
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برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، آلية لتقييم ومكافأة جهود أصحاب املصلحة الراميـة إىل تنفيـذ              و
، الـذي قـدم أداتـني    ٢٠١٢قياس جمتمع املعلومـات لعـام    وأشري إىل التقرير املعنون     . نتائج القمة 

: رصـد تطـورات جمتمـع املعلومـات علـى الـصعيد العـاملي             يف   نقـاط مرجعيـة      لوضع  هبما موثوق
الرقم القياسي لتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، الذي يرتب أداء البلدان يف مـا يتعلـق         
باهلياكــل األساســية لتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت واســتيعاهبا هلــذه التكنولوجيــا، وســلة   

ــصاالت ا   ــا املعلومــات واالت ــة خــدمات هــذه     أســعار تكنولوجي ــة تكلف ــع ومقارن ــوم بتتب ــيت تق ل
  . التكنولوجيا والقدرة على حتملها

وسـلة أسـعار     وميثل كل من الرقم القياسي لتطور تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت             - ١٤
 نقاط مرجعيـة وتفـسري الفـوارق فيمـا بـني البلـدان ويف               لوضعهذه التكنولوجيا مقياسني قويني     

  .لق بالتطورات املتصلة بتكنولوجيا االتصاالت واملعلوماتداخل املناطق يف ما يتع
وأشــري إىل أن تقــدما كــبريا قــد أحــرز يف جمــال إنتــاج إحــصاءات متعلقــة بتكنولوجيــا      - ١٥

وذكـر  . املعلومات واالتصاالت، وإن ظلت هناك أوجه نقـص يف املراجـع املفاهيميـة واملنهجيـة           
مريكا الالتينية والبحر الكـارييب، اإلسـهام يف عمليـة          أن بإمكان البلدان النامية، مبا يف ذلك يف أ        

إجراء تقييم للتقدم الذي أحرزتـه حنـو      : واالستفادة منها، وذلك بطريقتني    االستعراض العشري 
 هنج إقليمي يف ما يتعلـق بالتوقعـات والتحـديات املـستقبلية جملتمـع               وتوفريحتقيق أهداف القمة؛    

  .املعلومات
    

  زاري السنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعياالستعراض الو  -رابعا   
ــصناعية        - ١٦ ــا ال ــد التكنولوجي ــيس معه ــار، رئ ــا كوم ــغ فيجاي ســري النكــا وعــضو   يف أبل

زيـادة العمـر    ) أ: (أن بإمكان العلم والتكنولوجيا واالبتكار املـساعدة علـى        باللجنة، املشاركني   
 يف ٦ يف املائـة إىل   ١٣مـن   ختفيض معدل وفيات الرضـع      و) ب( سنة ؛    ٦٤ إىل   ٥٠املتوقع من   

 يف املائــة؛ ٦٥يف املائــة إىل  ٣٥حتــسني إمكانيــة احلــصول علــى امليــاه املأمونــة مــن و) ج(املائــة؛ 
 يف املائـــة؛ ٧٠ املائـــة إىل  يف٥٠زيـــادة معـــدل اإلملـــام بـــالقراءة والكتابـــة مـــن أقـــل مـــن  و )د(
ة التنافـسية القطريـة املبنيـة       القـدر قـال إن    و. حتسني مستويات املعيشة للماليني من النـاس      و )هـ(

إذ ســرعان ،  أمــر غــري قابــل لالســتمرار يف هنايــة املطــاف علــى اخنفــاض تكــاليف العمالــة فقــط 
 استخدام منوذج تنمية قطريـة بـديل إلجيـاد طـرق ميكـن              جيري ولذلك،   .هذه القدرة ستندثر   ما

قـة بالـسياسات تعزيـز      فيها للهياكل األساسية للعلم والتكنولوجيا واملبـادرات ذات الـصلة املتعل          
  .النمو االقتصادي املستدام
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علـى اإلنتاجيـة يف     بقـدر أكـرب      أن تركـز     ينبغـي وقال إن استراتيجيات احلـد مـن الفقـر            - ١٧
ــصرف         ــاه وال ــسني، واملي ــني اجلن ــساواة ب ــيم، وامل ــصحة، والتعل ــة واحلــضرية، وال ــاطق الريفي املن

التقـدم  الحـظ أن    و. ولوجيـا واالبتكـار   الصحي، واالستدامة البيئية، وكذلك على العلـم والتكن       
رز يف حتسني تغذية أفقـر      احملتقدم  ال كانالفئات األضعف، إذ    مل يشمل   احلقيقي يف جمال التنمية     

قــال إن و. فــرص العمالــة الكاملــة واملنِتجــة بالنــسبة للنــساء نــادرة ظلــت و،أشــد بطئــااألطفــال 
. يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة    للعلم والتكنولوجيا واالبتكـار قـدرة أكثـر علـى اإلسـهام           

 يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل  ١بتخــصيص نــسبة كانــت قــد أوصــت اللجنــة ذكــر أن و
لإلنفـاق املتعلـق بالبحــث والتنميـة؛ ولكــن، مل تـستطع سـوى بلــدان ناميـة قليلــة القيـام بــذلك،        

غرابـة يف األمـر     وال   .واالبتكـار معظمها أولوية متدنية لالستثمار يف العلم والتكنولوجيـا         وأوىل  
القـدرة البـشرية يف جمـال العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار يف البلـدان الناميـة، وكـون                    لتدين  نظرا  

وحتققـت اإلجنـازات الرئيـسية      . عوائد فوريـة مـن اسـتثماراهتا      جين  هذه األخرية غري قادرة على      
احملمــول، الــذي يقــوده القطــاع  اهلــاتف  يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت يف جمــال 

ــة ٢١اخلــاص، ويف معــدل انتــشار اســتخدام اإلنترنــت الــذي يبلــغ     ــة يف البلــدان النامي .  يف املائ
 األمــم املتحــدة تــدخالهتا يف مــا يتعلــق بــالعلم والتكنولوجيــا  ه يلــزم أن تركــزويــرى كومــار أنــ

الـــة يف الـــصناعة واالبتكـــار علـــى حتـــسني القـــدرة علـــى اســـتيعاب التكنولوجيـــا، وتعزيـــز العم
  .التحويلية، وحتسني اإلنتاجية الزراعية لبعض احملاصيل

ــة       - ١٨ ــة االقتــصادية ألمريكــا الالتيني وقــدم الــسيد مــاريو كاســتيو، منــسق مــشاريع باللجن
ــا   ومن ــة   ”طقــة البحــر الكــارييب عرضــا معنون ــا واالبتكــار يف أمريكــا الالتيني العلــم والتكنولوجي

 مـا يقـرب مـن عقـد مـن       شـهدت أشـار يف عرضـه إىل أن املنطقـة          و  . “ومنطقة البحر الكـارييب   
النمــو العــايل نــسبيا، وأن التــضخم يظــل حتــت الــسيطرة يف مجيــع البلــدان تقريبــا، وأن ظروفــا    

وبـالرغم مـن هـذا التحـسن، فـإن الفجـوة يف جمـال العلـم            . اقتصادية مـستقرة تـسود بوجـه عـام        
ــة و     ــدان املتقدم ــني البل ــار ب ــا واالبتك ــة البحــر     والتكنولوجي ــة ومنطق ــا الالتيني ــدان يف أمريك البل

وأكــد علــى وجــه التحديــد علــى املــستويات املنخفــضة لالبتكــار يف  . الكــارييب ال تــزال كــبرية
وال تتفـق األمنـاط احلاليـة       .  النمـو  املنطقة، واستمرار فجوة يف اإلنتاجية مقارنة بالبلدان املتقدمـة        

ويف . ومنطقة البحر الكـارييب مـع التنميـة املـستدامة         للنمو االقتصادي يف منطقة أمريكا الالتينية       
السياق احلايل، متثل إدارة املوارد الطبيعية عـامال أساسـيا يف حتقيـق التنميـة املـستدامة يف منطقـة                    

النتقــال إىل مــسار تنميــة املطلــوب لاهلائــل ويــستلزم اجلهــد . أمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب
ــر اســتدامة  ــاج إدخــال تعــديالت كــب  أكث ــاط اإلنت ــى أمن ــة،  رية عل ــع احلالي  واالســتهالك والتوزي

  .القائمالنموذج التكنولوجي، وهيكل األسعار النسيب و



E/2013/74  
 

13-33502 9 
 

ــسياسات       - ١٩ ــسيق ال ــرع تن ــيس ف ــيري، رئ ــل ب ــسيد ني ــال ال ــوق ــصادية  ب ــشؤون االقت إدارة ال
 واالجتماعية، إن اللجنة جتتمع يف وقت حاسم بالنسبة للمجلـس، ألن حمـور مـداوالت اللجنـة                

تـسخري  ” وهـو    ،٢٠١٣رتبط مباشرة مبوضوع االستعراض الوزاري الـسنوي للمجلـس لعـام            ي
العلم والتكنولوجيا واالبتكار واإلمكانيات الثقافيـة لتعزيـز التنميـة املـستدامة وحتقيـق األهـداف         

وعالوة على ذلـك، يـصادف توقيـت االجتمـاع بـدء أعمـال اجلمعيـة العامـة          . “اإلمنائية لأللفية 
جمموعة من األهداف املتعلقة بالتنميـة املـستدامة، وتـزامن مـع حتقيـق تقـدم هـام يف           وضع   بشأن

ومـا ينـضاف فـوق هـذه املبـادرات          . ٢٠١٥التحضري خلطـة تنميـة لألمـم املتحـدة ملـا بعـد عـام                
وسوف حتـال الرسـائل     .  هو التركيز احلكومي الدويل على تعزيز اجمللس نفسه        الرئيسيةاملتزامنة  

ية يف جمـال الـسياسات الـصادرة عـن هـذا االجتمـاع إىل الـدورة املوضـوعية          والتوصيات الرئيـس  
ن املـداوالت، إىل جانـب تلـك        مـ الرسـائل الرئيـسية املنبثقـة       درج  وسـت . يوليـه /للمجلس يف متوز  

املــشاورات اإلقليميــة األخــرى، يف تقريــر األمــني العــام عــن االســتعراض الــوزاري    الناجتــة عــن
وباإلضــافة إىل ذلــك، . يوليــه/س يف دورتــه املوضــوعية يف متــوزالــسنوي الــذي ســيقدم إىل اجمللــ

طِلب إىل األمني العام أن يقدم تقريرا مواضيعيا بشأن إسهامات اجمللس يف خطة التنمية ملا بعـد                 
وسـتكون إسـهامات اللجنـة قيمـة كـذلك يف           . يوليه/يف متوز  ، وذلك ملناقشته أيضا   ٢٠١٥عام  

لعلم والتكنولوجيا واالبتكـار يف أهـداف التنميـة املـستدامة     امراعاة وسيكون تعميم . هذا اجملال 
 حامسـا يف حتقيـق التكامــل بـني العناصـر الثالثــة     ٢٠١٥املقترحـة واإلطـار اإلمنــائي ملـا بعـد عــام     

ارتباطــا تــرتبط  الــسياسات االقتــصادية واالجتماعيــة والبيئيــة  وأشــار إىل أن. للتنميــة املــستدامة
 وسـيلة لتنفيـذ أي إطـار إمنـائي          اعتبارهـا ا واالبتكـار، الـيت ينبغـي        وثيقا بنظم العلم والتكنولوجي   
 ا حامسـ  اواختـتم قـائال إن للعلـم والتكنولوجيـا دور         . هذا اإلطار يف  متفق عليه وعناصر مركزية     

خيـارات مـن أجـل النمـو املـستدام،          يؤديانه يف فهم الناس آلليات التنمية املستدامة، ويف وضـع           
  .قائمة على األدلةيف تيسري اعتماد ممارسات و

ــة          - ٢٠ ــاع خلفي ــودة خــالل االجتم ــشات املعق ــة واملناق ــة املقدم ــروض املتنوع وشــكلت الع
وسـاعدت املـداوالت يف حتديـد     . ٢٠١٣للمناقشات بشأن االستعراض الوزاري السنوي لعـام        

بعض الرسائل املتعلقـة بالـسياسات مـن بلـدان ناميـة، مبـا يف ذلـك يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة                        
اليت ميكن أن تكون ذات صلة مبوضوع االستعراض الوزاري السنوي خـالل            ولبحر الكارييب،   ا

 العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار والثقافــة الــذي     جمــالاالســتعراض الــشامل للتقــدم احملــرز يف    
وعلى وجه اخلصوص، خـالل مناقـشة املوضـوع ذي األولويـة            . ٢٠١٣يوليه  /سيجرى يف متوز  

ــم والتكن ” ــسخري العل ــا واالبتكــار   ت ــة شــبه    مــن أجــل ولوجي  اســتدامة املــدن واجملتمعــات احمللي
ــة     “احلــضرية ــا واالبتكــار والتنمي ــالعلم والتكنولوجي ، استكــشف املــشاركون مــسائل متعلقــة ب

ــة    ــة النظيف ــز الطاق ــشة املوضــوع ذي    . املــستدامة يف ســياق تعزي ــه وخــالل مناق ويف الوقــت ذات
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، ركــز “لعــريض مــن أجــل جمتمــع رقمــي شــامل خــدمات اإلنترنــت ذات النطــاق ا”األولويــة 
ــا   حتــسني املــشاركون علــى الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا    دمــج األبعــاد القطاعيــة للعلــم والتكنولوجي

ــة   (واالبتكــار  ــصاالت يف هــذه احلال ــا املعلومــات واالت ــق األهــداف   ) تكنولوجي مــن أجــل حتقي
  .اإلمنائية لأللفية

    
  استنتاجات  - خامسا 

يع أحناء العامل النامي، مبا يف ذلك يف منطقـة أمريكـا الالتينيـة والبحـر                يف مج مثة  تزال   ال  - ٢١
 احلاجة إىل بذل جهود مطردة يف االبتكـار والتطـوير التكنولـوجي،             من قبيل الكارييب، حتديات   

لوصــول إىل النطــاق العــريض مــن حيــث امكانيــة التــدين النــسيب إلكــبرية، والرقميــة الفجــوة الو
ة والتـوافر، وتبـاين االسـتثمار يف اهلياكـل األساسـية للنطـاق العـريض،         القدرة على حتمل التكلف   

االستنتاجات والتوصـيات الرئيـسية     فيما يلي   و. مبا لذلك من عواقب على بناء جمتمعات شاملة       
  :٢٠١٢/٢٠١٣ مابني الدورات للفترة لفريق

ــتقرار        )أ(   ــن االسـ ــدا مـ ــارييب مزيـ ــر الكـ ــة والبحـ ــا الالتينيـ ــة أمريكـ ــشهد منطقـ تـ
والتوقعــات العامــة بالنــسبة . قتــصادي واالجتمــاعي والــسياسي، وأداء اقتــصاديا عامــا جيــدا اال

الــشراكات االجتماعيــة واحلــوار االجتمــاعي، ملــا تتمتــع بــه مــن تزايــد يف للمنطقــة جيــدة جــدا 
  واخنفاض يف مستويات البطالة؛

ــاك درجــة مرتفعــة مــن عــدم        ) ب(   ــة، هن ــرغم مــن هــذه االجتاهــات اإلجيابي علــى ال
كمـا أن   . املساواة يف مجيع أحناء العامل النامي، مبا يف ذلك يف أمريكا الالتينيـة والبحـر الكـارييب                

ولئن ارتفعـت مـستويات االسـتثمار       . نوعية التعليم وإمكانية احلصول عليه غري متكافئتني أيضا       
ــسنوات األخــرية،     ــة األجــنيب املباشــر يف ال ــإن مث ــة  ف ــدالت متدني ــا اســتيعاب التكنولوجيف  مع ي

  واملدخالت التكنولوجية يف الصادرات وإنتاجية العمل؛
ــط          )ج(   ــز رواب ــذ سياســات لتعزي ــي تنفي ــذه التحــديات، ينبغ ــبعض ه ــصدي ل وللت

القطاعات اليت متلك أحـدث التكنولوجيـات يف كـثري مـن            بالقطاعات ذات اإلنتاجية املنخفضة     
ــة والب    ــة، مبــا يف ذلــك يف منطقــة أمريكــا الالتيني وينبغــي النظــر يف . حــر الكــارييبالبلــدان النامي

املباشــر إىل زيــادة إنتاجيــة العمــل  حــوافز أكــرب لتوجيــه االســتثمار األجــنيبإمكانيــة اســتحداث 
  واستيعاب التكنولوجيا؛
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ــة والبحــر       )د(   جيــب علــى البلــدان الناميــة، مبــا يف ذلــك يف منطقــة أمريكــا الالتيني
طوير، الذي يبلغ يف الوقت الـراهن معـدل         الكارييب، زيادة مستويات استثمارها يف البحث والت      

ــن        ١ ــتفادة م ــز االبتكــار واالس ــن أجــل تعزي ــي اإلمجــايل، م ــاتج احملل ــن الن ــة م ــد  يف املائ  الفوائ
  ؛االقتصادية واالجتماعية

حنـو زيـادة االسـتثمار يف التعلـيم          ينبغي أن توجـه الـسياسات العامـة واألنظمـة           ) هـ(  
 وضـع أطـر للتنظـيم والتخطـيط االسـتراتيجي          ينبغـي ذلـك،   وباإلضـافة إىل    . وحمو األمية الرقمية  

  .والتصور خاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو تعزيز هذه األطر، عند االقتضاء
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	7 - وفي ما يتعلق بمسألة التنقل المستدام، أكد الخبراء على أهمية تعزيز وسائل النقل العام، وتشجيع استخدام الدراجات، وتحسين الهياكل الأساسية الخاصة بالمشاة، كما شددوا على ضرورة الحد من احتياجات السفر، والانتقال إلى نماذج نقل أكثر استدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
	8 - وأكد الخبراء على فرص تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لدعم الزراعة الحضرية وشبه الحضرية. ومن شأن مدن أكثر مراعاة للبيئة أن تساعد على معالجة المشاكل الناجمة عن التحضر السريع. غير أن العديد من البلدان لا تزال تفتقر إلى الأطر القانونية والمؤسسية اللازمة لإدماج الزراعة في المناطق الحضرية وتوفير الخدمات والتمويل لصغار المزارعين.
	9 - وأبرز الخبراء أيضا دور السياسات العامة في تعزيز نظم الابتكار التي تبني قدرات العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التحضر المستدام. ويتطلب نموذج التنمية المستدامة اتباع نهج جديدة في تلبية الاحتياجات الأساسية. ولا بد من إدماج كل من التكنولوجيا المتطورة والتكنولوجيا البسيطة في نظام حلول فعال. وينبغي أن تكفل نظم الابتكار انتقال التكنولوجيا من المخترعين إلى المستفيدين. ونماذج التمويل الجديدة مهمة في نشر التكنولوجيات المتاحة. فعلى سبيل المثال، يرمي اتفاق ليتل روك المبرم بين نادي مدريد ومؤسسة مجموعة P-80 في كانون الأول/ديسمبر 2012 إلى حشد أموال صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الثروة السيادية من أجل الاستثمار في التكنولوجيات التي تتصدى لتغير المناخ ونقص الموارد. 
	باء - خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض من أجل مجتمع رقمي شامل
	10 - أكد المشاركون على أن الوصول إلى النطاق العريض بالغ الأهمية بالنسبة للتنمية، ولا سيما في قطاعات مثل التعليم، والصحة، والزراعة، والشؤون المالية/المصرفية، والحكومة الإلكترونية، ومباشرة الأعمال الحرة محليا. إلا أن هناك تحديات وثغرات يتعين التغلب عليها من أجل ترجمة فوائد النطاق العريض وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى واقع. وعلى الرغم من التحسينات الهائلة، بما في ذلك في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لا سيما في الحصول على الهواتف المحمولة، لوحظ أن الوصول إلى النطاق العريض لا يزال متأخرا بسبب الفجوة في انتشار استخدام النطاق العريض على الهواتف المحمولة في المنطقة. ورأى الخبراء بأن الفجوة الرقمية في المنطقة من حيث الوصول والانتشار والاستخدام تزداد اتساعا. وحدد المشاركون مجالات عمل رئيسية من أجل زيادة تنمية استخدام النطاق العريض، بما في ذلك زيادة التزام الحكومات؛ و تحسين الأطر التنظيمية التي تشجع المنافسة والاستثمار؛ وتنسيق استراتيجيات الطلب كي يتسنى للمستهلكين اعتماد النطاق العريض والاستفادة منه.
	11 - ورأى المشاركون أن النطاق العريض أداة رئيسية لعالم شامل، إذ يتيح الحد من أشكال عدم المساواة وتحسين الحصول على الرعاية الصحية والمعلومات. وعلى الرغم من فوائد النطاق العريض، تعاني بلدان عديدة من ارتفاع تكلفته. وبالتالي، ثمة حاجة إلى سد الفجوة في الوصول إليه والقدرة على تحمل تكلفته على الصعيدين الإقليمي والقطري. 
	ثالثا - متابعة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بما في ذلك التحضير للدورة السادسة عشرة للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية
	12 - استعرض المشاركون تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وتم التشديد على أن القمة تساعد على الحفاظ على طابع تعدد أصحاب المصلحة في المناقشات الخاصة بإدارة الإنترنت. وقدم المشاركون إفادات بشأن جهودهم الرامية إلى تنفيذ نتائج القمة وأوردوا تقييما لها. وقدموا أيضا معلومات عن خططهم الخاصة بتحقيق الأهداف المحددة في خطة العمل المتعلقة بالاستعراض العشري لتنفيذ نتائج القمة، التي توفر لأصحاب المصلحة في القمة كلا من التوجيه والرؤية لما بعد عام 2015.
	13 - ويوفر منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، الذي أعلن عنه في عام 2006 في إطار متابعة برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والأونكتاد، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آلية لتقييم ومكافأة جهود أصحاب المصلحة الرامية إلى تنفيذ نتائج القمة. وأشير إلى التقرير المعنون قياس مجتمع المعلومات لعام 2012، الذي قدم أداتين موثوق بهما لوضع نقاط مرجعية في رصد تطورات مجتمع المعلومات على الصعيد العالمي: الرقم القياسي لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يرتب أداء البلدان في ما يتعلق بالهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستيعابها لهذه التكنولوجيا، وسلة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تقوم بتتبع ومقارنة تكلفة خدمات هذه التكنولوجيا والقدرة على تحملها. 
	14 - ويمثل كل من الرقم القياسي لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسلة أسعار هذه التكنولوجيا مقياسين قويين لوضع نقاط مرجعية وتفسير الفوارق فيما بين البلدان وفي داخل المناطق في ما يتعلق بالتطورات المتصلة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
	15 - وأشير إلى أن تقدما كبيرا قد أحرز في مجال إنتاج إحصاءات متعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإن ظلت هناك أوجه نقص في المراجع المفاهيمية والمنهجية. وذكر أن بإمكان البلدان النامية، بما في ذلك في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الإسهام في عملية الاستعراض العشري والاستفادة منها، وذلك بطريقتين: إجراء تقييم للتقدم الذي أحرزته نحو تحقيق أهداف القمة؛ وتوفير نهج إقليمي في ما يتعلق بالتوقعات والتحديات المستقبلية لمجتمع المعلومات.
	رابعا - الاستعراض الوزاري السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
	16 - أبلغ فيجايا كومار، رئيس معهد التكنولوجيا الصناعية في سري لانكا وعضو اللجنة، المشاركين بأن بإمكان العلم والتكنولوجيا والابتكار المساعدة على: (أ) زيادة العمر المتوقع من 50 إلى 64 سنة ؛ (ب) وتخفيض معدل وفيات الرضع من 13 في المائة إلى 6 في المائة؛ (ج) وتحسين إمكانية الحصول على المياه المأمونة من 35 في المائة إلى 65 في المائة؛ (د) وزيادة معدل الإلمام بالقراءة والكتابة من أقل من 50 في المائة إلى 70 في المائة؛ (هـ) وتحسين مستويات المعيشة للملايين من الناس. وقال إن القدرة التنافسية القطرية المبنية على انخفاض تكاليف العمالة فقط أمر غير قابل للاستمرار في نهاية المطاف، إذ سرعان ما ستندثر هذه القدرة. ولذلك، يجري استخدام نموذج تنمية قطرية بديل لإيجاد طرق يمكن فيها للهياكل الأساسية للعلم والتكنولوجيا والمبادرات ذات الصلة المتعلقة بالسياسات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
	17 - وقال إن استراتيجيات الحد من الفقر ينبغي أن تركز بقدر أكبر على الإنتاجية في المناطق الريفية والحضرية، والصحة، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، والمياه والصرف الصحي، والاستدامة البيئية، وكذلك على العلم والتكنولوجيا والابتكار. ولاحظ أن التقدم الحقيقي في مجال التنمية لم يشمل الفئات الأضعف، إذ كان التقدم المحرز في تحسين تغذية أفقر الأطفال أشد بطئا، وظلت فرص العمالة الكاملة والمنتِجة بالنسبة للنساء نادرة. وقال إن للعلم والتكنولوجيا والابتكار قدرة أكثر على الإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وذكر أن اللجنة كانت قد أوصت بتخصيص نسبة 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق المتعلق بالبحث والتنمية؛ ولكن، لم تستطع سوى بلدان نامية قليلة القيام بذلك، وأولى معظمها أولوية متدنية للاستثمار في العلم والتكنولوجيا والابتكار. ولا غرابة في الأمر نظرا لتدني القدرة البشرية في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار في البلدان النامية، وكون هذه الأخيرة غير قادرة على جني عوائد فورية من استثماراتها. وتحققت الإنجازات الرئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الهاتف المحمول، الذي يقوده القطاع الخاص، وفي معدل انتشار استخدام الإنترنت الذي يبلغ 21 في المائة في البلدان النامية. ويرى كومار أنه يلزم أن تركز الأمم المتحدة تدخلاتها في ما يتعلق بالعلم والتكنولوجيا والابتكار على تحسين القدرة على استيعاب التكنولوجيا، وتعزيز العمالة في الصناعة التحويلية، وتحسين الإنتاجية الزراعية لبعض المحاصيل.
	18 - وقدم السيد ماريو كاستيو، منسق مشاريع باللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عرضا معنونا ”العلم والتكنولوجيا والابتكار في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي“. و أشار في عرضه إلى أن المنطقة شهدت ما يقرب من عقد من النمو العالي نسبيا، وأن التضخم يظل تحت السيطرة في جميع البلدان تقريبا، وأن ظروفا اقتصادية مستقرة تسود بوجه عام. وبالرغم من هذا التحسن، فإن الفجوة في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار بين البلدان المتقدمة والبلدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لا تزال كبيرة. وأكد على وجه التحديد على المستويات المنخفضة للابتكار في المنطقة، واستمرار فجوة في الإنتاجية مقارنة بالبلدان المتقدمة النمو. ولا تتفق الأنماط الحالية للنمو الاقتصادي في منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مع التنمية المستدامة. وفي السياق الحالي، تمثل إدارة الموارد الطبيعية عاملا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. ويستلزم الجهد الهائل المطلوب للانتقال إلى مسار تنمية أكثر استدامة إدخال تعديلات كبيرة على أنماط الإنتاج والاستهلاك والتوزيع الحالية، والنموذج التكنولوجي، وهيكل الأسعار النسبي القائم.
	19 - وقال السيد نيل بيير، رئيس فرع تنسيق السياسات بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن اللجنة تجتمع في وقت حاسم بالنسبة للمجلس، لأن محور مداولات اللجنة يرتبط مباشرة بموضوع الاستعراض الوزاري السنوي للمجلس لعام 2013، وهو ”تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار والإمكانيات الثقافية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“. وعلاوة على ذلك، يصادف توقيت الاجتماع بدء أعمال الجمعية العامة بشأن وضع مجموعة من الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتزامن مع تحقيق تقدم هام في التحضير لخطة تنمية للأمم المتحدة لما بعد عام 2015. وما ينضاف فوق هذه المبادرات المتزامنة الرئيسية هو التركيز الحكومي الدولي على تعزيز المجلس نفسه. وسوف تحال الرسائل والتوصيات الرئيسية في مجال السياسات الصادرة عن هذا الاجتماع إلى الدورة الموضوعية للمجلس في تموز/يوليه. وستدرج الرسائل الرئيسية المنبثقة من المداولات، إلى جانب تلك الناتجة عن المشاورات الإقليمية الأخرى، في تقرير الأمين العام عن الاستعراض الوزاري السنوي الذي سيقدم إلى المجلس في دورته الموضوعية في تموز/يوليه. وبالإضافة إلى ذلك، طلِب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا مواضيعيا بشأن إسهامات المجلس في خطة التنمية لما بعد عام 2015، وذلك لمناقشته أيضا في تموز/يوليه. وستكون إسهامات اللجنة قيمة كذلك في هذا المجال. وسيكون تعميم مراعاة العلم والتكنولوجيا والابتكار في أهداف التنمية المستدامة المقترحة والإطار الإنمائي لما بعد عام 2015 حاسما في تحقيق التكامل بين العناصر الثلاثة للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ترتبط ارتباطا وثيقا بنظم العلم والتكنولوجيا والابتكار، التي ينبغي اعتبارها وسيلة لتنفيذ أي إطار إنمائي متفق عليه وعناصر مركزية في هذا الإطار. واختتم قائلا إن للعلم والتكنولوجيا دورا حاسما يؤديانه في فهم الناس لآليات التنمية المستدامة، وفي وضع خيارات من أجل النمو المستدام، وفي تيسير اعتماد ممارسات قائمة على الأدلة.
	20 - وشكلت العروض المتنوعة المقدمة والمناقشات المعقودة خلال الاجتماع خلفية للمناقشات بشأن الاستعراض الوزاري السنوي لعام 2013. وساعدت المداولات في تحديد بعض الرسائل المتعلقة بالسياسات من بلدان نامية، بما في ذلك في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والتي يمكن أن تكون ذات صلة بموضوع الاستعراض الوزاري السنوي خلال الاستعراض الشامل للتقدم المحرز في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار والثقافة الذي سيجرى في تموز/يوليه 2013. وعلى وجه الخصوص، خلال مناقشة الموضوع ذي الأولوية ” تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل استدامة المدن والمجتمعات المحلية شبه الحضرية“، استكشف المشاركون مسائل متعلقة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة في سياق تعزيز الطاقة النظيفة. وفي الوقت ذاته وخلال مناقشة الموضوع ذي الأولوية ”خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض من أجل مجتمع رقمي شامل“، ركز المشاركون على الكيفية التي يمكن بها تحسين دمج الأبعاد القطاعية للعلم والتكنولوجيا والابتكار (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه الحالة) من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
	خامسا - استنتاجات
	21 - لا تزال ثمة في جميع أنحاء العالم النامي، بما في ذلك في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، تحديات من قبيل الحاجة إلى بذل جهود مطردة في الابتكار والتطوير التكنولوجي، والفجوة الرقمية الكبيرة، والتدني النسبي لإمكانية الوصول إلى النطاق العريض من حيث القدرة على تحمل التكلفة والتوافر، وتباين الاستثمار في الهياكل الأساسية للنطاق العريض، بما لذلك من عواقب على بناء مجتمعات شاملة. وفيما يلي الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية لفريق مابين الدورات للفترة 2012/2013:
	(أ) تشهد منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي مزيدا من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وأداء اقتصاديا عاما جيدا. والتوقعات العامة بالنسبة للمنطقة جيدة جدا لما تتمتع به من تزايد في الشراكات الاجتماعية والحوار الاجتماعي، وانخفاض في مستويات البطالة؛
	(ب)  على الرغم من هذه الاتجاهات الإيجابية، هناك درجة مرتفعة من عدم المساواة في جميع أنحاء العالم النامي، بما في ذلك في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. كما أن نوعية التعليم وإمكانية الحصول عليه غير متكافئتين أيضا. ولئن ارتفعت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة، فإن ثمة معدلات متدنية في استيعاب التكنولوجيا والمدخلات التكنولوجية في الصادرات وإنتاجية العمل؛
	(ج) وللتصدي لبعض هذه التحديات، ينبغي تنفيذ سياسات لتعزيز روابط القطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة بالقطاعات التي تملك أحدث التكنولوجيات في كثير من البلدان النامية، بما في ذلك في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وينبغي النظر في إمكانية استحداث حوافز أكبر لتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى زيادة إنتاجية العمل واستيعاب التكنولوجيا؛
	(د) يجب على البلدان النامية، بما في ذلك في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، زيادة مستويات استثمارها في البحث والتطوير، الذي يبلغ في الوقت الراهن معدل 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من أجل تعزيز الابتكار والاستفادة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية؛
	(هـ)  ينبغي أن توجه السياسات العامة والأنظمة نحو زيادة الاستثمار في التعليم ومحو الأمية الرقمية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي وضع أطر للتنظيم والتخطيط الاستراتيجي والتصور خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو تعزيز هذه الأطر، عند الاقتضاء.

