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  جملس التنمية الصناعية  
  األربعونالدورة 

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ٢٠فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤق١٢ّ البند

        اإلنتاجيةوالقدراتاالبتكار الصناعي 
       من الربازيلمقدَّم اقتراح - اإلنتاجية اتاالبتكار الصناعي والقدر    
      رة من األمانةمذكّ    

ن ، كمـا تتـضمَّ    إضـايف  من الربازيـل بـشأن بنـد         مقدَّمة على اقتراح    رحتتوي هذه املذكّ     
  .رة إيضاحيةمذكّ

    
  هــــة إىل اليونيــــدو بتــــاريخ جَّرة شــــفوية موازيــــل الدائمــــة، يف مــــذكّطلبــــت بعثــــة الرب  -١
يف "  اإلنتاجيــةوالقــدراتاالبتكــار الــصناعي  "، إدراج بنــد عنوانــه  ٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول٢٨

رة الـشفوية، وكـذلك      املذكّ  وترد ة األربعني جمللس التنمية الصناعية    ت للدور جدول األعمال املؤقّ  
  .رة اإليضاحية الواردة يف رسالة منفصلة، بنصهما الكامل يف ُمرفقي هذه الوثيقةاملذكّ
 مـن النظـام الـداخلي       ١٤ و ١٢ و ١١ وفقا للمواد    اإلضايفوقد قُدِّم طلب إدراج البند        -٢

  .للمجلس
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      املرفق األول
      هة إىل اليونيدو من البعثة الدائمة للربازيل موجَّيةرة شفومذكّ    

  سفارة الربازيل يف فيينا
BRAZIL/UNIDO/Nr. 107/2012  

    
ــا إىل          ــا حتياهت ــة يف فيين ــدى املنظمــات الدولي ــها الدائمــة ل ــل وبعثت هتــدي ســفارة الربازي

األعمـال  ف بـأن تطلـب، باإلشـارة إىل جـدول           منظمة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية وتتـشرّ          
 مـن النظـام الـداخلي    ١٢ و١١جمللس التنمية الصناعية ووفقا للمـادتني   للدورة األربعني   ت  املؤقّ

  : التايل يف ذلك اجلدولاإلضايفللمجلس، إدراج البند 
    

     اإلنتاجيةوالقدراتاالبتكار الصناعي   -     
 ضــايفاإلإيــضاحية بــشأن البنــد مفاهيميــة رة  مــذكّ، يف رســالة منفــصلة،وجَّــهُتســوف   

  . البند املذكوربشأن أساسيةل أساسا لوثائق معلومات ميكن أن تشكّ
وتغتنم سفارة الربازيل وبعثتـها الدائمـة لـدى املنظمـات الدوليـة يف فيينـا هـذه الفرصـة                      

  .دا ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية عن فائق تقديرهالكي تعرب جمّد
    

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨فيينا، 
  ]لتوقيع باألحرف األوىلاخلامت وا[
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      املرفق الثاين
 االبتكار - جلدول األعمال إضايفرة مفاهيمة إيضاحية بشأن بند مذكّ    

       اإلنتاجيةوالقدراتالصناعي 
 صلة مباشرة بتعزيز مـستويات      ذومن اجلوانب األشد تالُزما مع ظاهرة التنمية جانب           -١

عض حقـوق اإلنـسان األساسـية الـيت         ذلك بـب  ، وكـ  مـا الرفاه والراحـة لـدى املـواطنني يف جمتمـع           
ــايش   مت ــواطنني مــن التع ــن هــؤالء امل ــاق حقــوق    . كِّ ــاه االجتمــاعي وإحق ــق الرف وال ميكــن حتقي

  .باستمرار وانتظامنة اإلنسان إال بتوفري خدمات ومنافع عمومية معّي
ستويات  توفري تلك املنافع واخلدمات يـستلزم أن يكـون اجملتمـع املعـين قـد بلـغ مـ          نَّغري أ   -٢

فعلى سبيل املثال، مثة خدمات عمومية، مثل التعليم والرعاية         . أساسية معينة من القدرة اإلنتاجية    
 أدىن من البىن التحتية واملـواد اخلـام      تكون متاحة إال مىت كان لدى اجملتمع املعين حدّ         الالصحية،  

 واألجهـزة  أو األدويـة     ملقاعـد واملناضـد والكتـب الالزمـة للمـدارس،         اوالدراية التقنية لكي يصنع     
إال إذا  أجور الئقة للمدرسني وأفراد الشرطة والقضاة        كما ال ميكن دفع      )١(.الطبية للمستشفيات 
  بـدورها   مـن املـصارف واملكاتـب احلكوميـة، الـيت ال ميكـن أن ُتـبىن                راسـخة كانت هنـاك شـبكة      

. إيـرادات ضـريبية    على أساس قطاع صناعي منتج، قـادر علـى تنظـيم القـوى العاملـة وتوليـد                   إالّ
للحفاظ على   كان أكثر حاجة إىل موارد مادية        وتعقيداً اًر وتطوّ رخاًءوكلما أصبح اجملتمع أكثر     

  . وإدارة منهجيةإدارة قطاعه صناعيب وال ميكن حتقيق ذلك إالّ. وضعه
ويف هذا السياق، يكتـسب االبتكـار الـتقين أمهيـة خاصـة لـضمان اإلنتاجيـة الـضرورية                     -٣

 احلقــوق االقتــصادية تكتفــي بإحقــاقفري اخلــدمات العموميــة بــصورة منتظمــة وال الــيت تتــيح تــو
وميكـن تعريـف االبتكـار      . واالجتماعية فحسب بل واحلقوق املدنية والـسياسية والثقافيـة أيـضاً          

بأنه التطبيق املستمر لبارامترات العلوم والتكنولوجيـا اجلديـدة يف عمليـات اإلنتـاج، ممـا يفـضي              
فالتفاوتـات التكنولوجيـة ميكـن أن تفـضي         . اإلنتاجيةمتصاعدة من    مستويات   إىل تعزيزها وإىل  

. إىل حالة جتعل بعض العناصر اليت هي غري ابتكارية يف اقتصاد مـا ابتكاريـة يف ظـروف مغـايرة        
 تنحــصر هــذه الــصفة يف بــلالق صــفة االبتكاريــة علــى أي جتديــد تكنولــوجي،  طــوال ميكــن إ

  .حجمهأو إلنتاج التجديد الذي ُيحسِّن نوعية ا

───────────────── 
 وسيلة إلحقاق –املوارد والنمو االقتصادي "، الباب املعنون ٤، الفصل ٢٠٠٠تقرير التنمية البشرية لعام   )1(  

 .حقوق اإلنسان



IDB.40/24 

4 V.12-56586 

 

 صــعودا مــستمرا يف يتــيح، الــذي املــستدمي االبتكــار الــصناعي نَّوميكــن أن ُيحــاَجج بــأ  -٤
مــستويات اإلنتاجيــة، هــو أحــد العوامــل الرئيــسية لتحديــد مــدى قــدرة أي جمتمــع علــى تــوفري  

 ومـن   )٢(.ر األساسـية وهـو يتقـدم علـى درب التطـوّ           قهمحقومواطنيه  اخلدمات العمومية ومنح    
ل مسة أصيلة ألي دولة عصرية ترتكز علـى أسـاس           فال ميكن إحقاق تلك احلقوق، الذي ميثّ      مث،  

الـسعي الـدائم   ب مـدفوع وجـود تطـور صـناعي مقابـل،     ب إالّمن الدميقراطية والرفاه االجتماعي،  
  .إىل االبتكار التقين

 بتكــارعلــى االقــدرات ال بنــاء إلحــداث حتــّول إمنــائيومــن الــشروط األساســية الالزمــة    -٥
 ملعظــم التكنولوجيــات واالبتكــار الالفّعــفــالتطبيق . واســتيعاب التكنولوجيــات اجلديــدة واإلنتــاج

 التكنولوجيــا، بــل ومــن اســتحداث قــدرات ُتمكِّــن مــن عمليــات  تــوفريأتيــان مــن جمــرد تفيهــا ال 
 يـصبح بنـاء القـدرات املتعـدد اجلوانـب           ،يتمحور أكثـر فـأكثر حـول املعرفـة        ويف جمتمع   . االبتكار

علـى وجـه    جيـب   و. ضرورة أساسية للنجـاح يف نقـل التكنولوجيـا وحتقيـق قفـزات يف هـذا اجملـال                 
أن تكون التطورات يف الـبىن التحتيـة التكنولوجيـة مـصحوبة بتطـورات يف الـبىن التحتيـة                   التحديد  

أجـل إدارة عمليـات االبتكـار     مـن  أساسـي االجتماعية، كما أن التركيـز علـى القـدرات هـو أمـر          
  )٣(.الدينامية واملتكافلة هذه واالنتفاع منها

ومــن الــضروري أن تتنــاول املناقــشات املتعلقــة بالــسياسات الوطنيــة كيفيــة دعــم االبتكــار    -٦
فالقـدرات احملليـة يف     . والبحث ونقل التكنولوجيا من خالل تقوية القـدرات االسـتيعابية واإلنتاجيـة           

التكنولوجيا واالبتكار هي ضرورة أساسية لتحقيق األهداف اإلمنائيـة علـى املـدَيني             جماالت العلوم و  
وهذه القدرات، جمتمعةً، هي القدرة على اكتساب املعارف املوجـودة واسـتيعاهبا            . القصري والطويل 

وهــي بالغــة . ومواءمتــها ونــشرها واعتمادهــا، والقــدرة علــى إنتــاج معــارف جديــدة واســتخدامها  
 الـسياسة اخلاصـة     مـن شـأن   وبناء هذه القدرات هـو      . طور منوُّه بلد، بصرف النظر عن     األمهية لكل   

  )٤(.بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، اليت ينبغي أن تكون يف صميم استراتيجيات التنمية الوطنية

───────────────── 
حتتاج اجملتمعات إىل معايري ومؤسسات وإطار قانوين وبيئة اقتصادية من أجل ضمان احلقوق، : "املرجع نفسه  )2(  

 ". وهذا كله يتطلب موارد–مواتية 
  )3(  Draft summary report of the Inter-sessional Panel Meeting on innovation, research, technology 

transfer for mutual advantage, entrepreneurship and collaborative development in the information 

society (Manila, 13-15 December), fifteenth session of the United Nations Commission on Science 

and Technology for Development (E/CN.16/2012/CRP.1). 
 املشاريع، والتنمية القائمة على التعاون االبتكار، والبحث، ونقل التكنولوجيا حتقيقا للمنفعة املتبادلة، وتنظيم  )4(  

 .(E/CN.16/2012/2) تقرير األمني العام يف جمتمع املعلومات،
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  إجنـاز تلـك األهـداف      ف. واالبتكار ميكـن أن يفيـد يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                -٧
التطبيـق   يف حـني أنَّ نية لصاحل البلـدان الناميـة،   تطلب قدرا كبريا من بناء القدرات التق ال يزال ي  
.  الثغـرات وتعجيـل إجنـاز تلـك األهـداف          كِّن تلك البلدان من سدّ     مي ةللحلول االبتكاري  السليم
ر  القليلة التكلفة يف امليدان الصناعي تفيد بصفة خاصـة يف تعزيـز دو            احللول االبتكارية  نَّأذلك  

ومبـا أن املنـشآت الـصغرية واملتوسـطة     . املنـشآت الـصغرية واملتوسـطة يف عمليـة التنميـة الوطنيـة      
 تعزيـز تطورهـا، مبـا يف ذلـك          نَّ أهم القوى الدافعة للنمو والقـضاء علـى الفقـر، فـإ            ، إمجاالً، هي

وبوســع حكومــات البلــدان أن تستكــشف  . قــدراهتا االبتكاريــة، هــو مــسألة سياســاتية حموريــة 
نية استخدام جمموعة من اآلليات واألدوات السياساتية املباشرة لتـشجيع الـتعلم واالبتكـار              إمكا

داخل املنشآت، جنبا إىل جنب مع سياسات أخرى، منها السياسات املتعلقـة، مـثالً، بالتجـارة       
واالستثمار واملنافسة، والسياسات الـصناعية أو غريهـا مـن الـسياسات القطاعيـة، والـسياسات                

ــة ــدريب والبحــث     املتعلق ــيم والت ــة، وكــذلك سياســات التعل ــد العامل ــة   بالي ــسي أمهي ــيت تكت   ال
 وعلــى حنــو مماثــل، يقــع علــى عــاتق حكومــات البلــدان دور مهــم يف تــوفري فــرص  )٦(،)٥(.بالغــة

مناسبة للحـصول علـى املنـافع العامـة، مثـل الكهربـاء ومرافـق اإلصـحاح واالتـصاالت اهلاتفيـة                     
ل عناصـر بالغـة األمهيـة لتـوفري بيئـة وطنيـة مواتيـة               لنطاق، اليت متثّـ   ووصالت اإلنترنت العريضة ا   

  .للعمل التجاري، ميكن فيها للمنشآت الصغرية واملتوسطة أن تنمو وتزدهر
 قدرات االبتكار املنهجية يف البلدان النامية على حنـو متناسـق ومنـسَّق              تعزيزومن شأن     -٨

 البلـدان الناميـة تنحـو إىل تـشاطر          نَّومبـا أ  . نـوب  فعالية التعاون فيمـا بـني بلـدان اجل         يزيد من أن  
رؤى مــشتركة بــشأن اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة وأولوياهتــا عنــدما تواجــه حتــديات إمنائيــة     

 تـشابه التجربـة   نَّومن مث، فـإ . باع مسارات ابتكارية وتكنولوجية متشاهبة  اتِّ ُتقرِّرمتشاهبة، فقد   
د يف هـذا   كمـا يؤكّـ  ،ة القـدرات يف البلـدان الناميـة   ازا رئيـسيا يف تـشجيع تنميـ   ل عـامال حفّـ  ميثّـ 

  )٧(.ئ التعاون فيما بني بلدان اجلنوب أمهية مبادالسياق

 

───────────────── 
، تقرير األمني تسخري العلم والتكنولوجيا واهلندسة من أجل االبتكار وبناء القدرات يف جمايل التعليم والبحوث  )5(  

 .(E/CN.16/2008/4)العام 
 .٢٠١١، اليونيدو، فيينا، قيق األهداف اإلمنائية من خالل تبادل املعارفحت: شبكات من أجل الرخاء  )6(  
قرار اجلمعية (وثيقة نريويب اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى املعين بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب   )7(  

  ).٦٤/٢٢٢العامة لألمم املتحدة 


