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 االستفادة من تأثير التكنولوجيات الجديدة من خالل عمليات تقييم التكنولوجيا  

 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 موجز  
تقييُم التكنولوجيااا عمةيااقو تقوى عةج د ااااو اللةول الهاادح منهااا ولااخ ال را والم ااا ر وا  ااا    

الماتمعيق الناتاق عن اعتماو تكنولوجيا معّينق أو توسيع نطاقها أو تعديةها. ولذلك،  شّكل تقييم التكنولوجيا  
أواة مهمق تتيح د شاااو وايااعي الاااياساااع، وتشااايع اللوا  العاى وشاايا التكنولوجيا والتنميق، والمااااعدة في 

أقصاااج قد  من المنافع. وترو في  ذ    وياااع ساااياسااااع واعمق لتقةيل الم ا ر دلج أونج تد ممكن وتلقي 
عن عدة خيا اع   المذكرة وعض التلد اع الرئياااااااااااايق التي تواجهها البةداا الناميق في  ذا الماال، ف ااااااااااا ا 

اقتراتاع وشايا وعض المااائل التي  مكن تناولها في اللوا  الااياسااتي   لمعالاتها. وتت امن المذكرة أ  ااا 
 والتنميق.ألع اء لانق االستثما  والمشا يع 
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 مقدمة -أوالا  

في معاالااق تلاد ااع التنمياق وتلقي  أ اداح التنمياق  مهمااا   يؤوي العةم والتكنولوجياا واالتتكاا  وو اا  -1
ما تكوا التي يراع الملتمةق لةتكنولوجياع الاديدة عةج االقتصااااااااااااو والماتمع    كثيراا المااااااااااااتدامق. ومع  لك،  

تتباين قد  سااااةبيق عةج عواقب  د ااتيق و  نتائجوالبيئق غير واياااالق. فاالتتكا  التكنولوجي  مكن ينطوي عةج  
 مكن فعةج ساااااااااابيل المثال،  .  (1)ومرو  الوقت  تتغير أ  اااااااااااا   وقدمااالع التطبي ،  و األشاااااااااا اا   ولاااااااااااب
بيقاع الذكاء االصاااااااااااطناعي في الز اعق أا تتيح االساااااااااااتعمال الدقي  لتسااااااااااامدة وغير ا من المدخ ع  لتط

تقدى  أوج   دلج فقداا فرا العمل واااااابب ما تتيل  من في المقاتل  أا تؤوي    الكيميائيق، لكنها  مكن أ  ااااااا 
اع األخيرة الباب أماى  في ماال الروبوتاع الز اعيق. وت تح  بيعق التغير التكنولوجي المتاااااااااا ن في الااااااااانو 

اعتماو تكنولوجياع جديدة م تة ق في تةداا قد ال تكوا ماااااااااتعدة  ناجمق عن  متاااااااااةاااااااااةقآ ا   تكبد  دمكانيق
 .تصاتبهافوائد ا اإلنمائيق الملتمةق ولمعالاق ا  ا  الاةبيق الملتمةق التي قد  لتا ير 

 عال لآل ا   التقييم  تتيح الآلياع قويق عةج الصاااااعيد الو ني  و مق والتالي تاجق ماساااااق دلج وجوو  -2
تقييم التكنولوجياا أواة  ويمثال الملتمةاق لةتكنولوجيااع الااديادة وتااااااااااااااا ير دمكاانااتهاا الكاامةاق و وا ة م اا ر اا.  

ا  اعتماو التكنولوجياع الناشئق. تيد أ التي قد تنام عن   ا  ا  الملتمةق االستعانق تها في سبر  مكن لةبةداا  
تقييم التكنولوجياا في القاد ة عةج  تنااء  ومن  م أ مياق مااال.   اذا ال معظم البةاداا الناامياق ت تقر دلج ال برة في

عةج تكنولوجيااع القطااعااع  اع األولوياق العاالياق وتةاك التي  جةياق     لاك وصااااااااااااااو ةالبةاداا الناامياق. وينطب   
تتقييم   المرتبطقوعض االعتبا اع    وتت ااااااااااااامن  ذ  المذكرة  لتنميق المااااااااااااااتدامق.تكتااااااااااااااي أ ميق في ماال ا

  وايااااعويد جها     مكن أاتصااااميم وتن يذ عمةياع تقييم التكنولوجيا التي  فيما يتصاااال ت التكنولوجيا، ال ساااايما
العةم والتكنولوجيا  األ ر التي تلكم ماال  الااااااااااااياسااااااااااااع في البةداا الناميق في خططهم الراميق دلج تعزيز 

دلج    اسااااااتناواا وو  التعاوا الدولي في تعزيز القد ة عةج تقييم التكنولوجيا،    أ  اااااااا   وتتناول المذكرةواالتتكا .  
 مشرون  ائد لتونكتاو وشيا تقييم التكنولوجيا في قطاعي الطاقق والز اعق في تةداا أفريقيق م تا ة. 

 تسخير العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية من أجل  تقييم التكنولوجيا   - ثانياا  

المرتبطق  م ال را والم ا ر  منهايق متعدوة الت صاااصااااع تقيّ   يتمثل تقييم التكنولوجيا في دعمال -3
 اع األغراض    التكنولوجياعوظهو    و يقاا   ا تبا اا   تقييم التكنولوجيايرتبط أصاااااااال  و التكنولوجياع الناشاااااااائق.  و

مصااد  مو و     تهم دلجفي قرا ا  دلج االسااتناوالاااياساااع    وايااعي وسااعي  سااتيناع القرا الماياايالعامق في 
التاوع    أنشاااااا  مكتب تقييم التكنولوجياو .  وم ا ر ا الملتمةق  لتكنولوجياع الاديدةا وائد  المتعةقق ولةمعةوماع  
دلج خبرة في   قاالتلاو   الااااااااااةطق ولاجق تااااااااااةيماا   1974في الوال اع المتلدة األمريكيق في عاى    لةكونغرس

 تقييم التكنولوجيا في انتشاااااااااااااار اساااااااااااااات داى    ي العقوو التي تةت  لك،فو . (2)ماال العةم والتكنولوجيا واالتتكا  
 البةداا المتقدمق األخرى.

  

(1) Acemoglu D and Restrepo P, 2019, Automation and new tasks: How technology displaces and 

reinstates labor, Journal of Economic Perspectives, 33(2):3–30. 
 United States of America, Library of Congress, The Congressional Office of Technology  اناظار  (2)

Assessment (OTA) Legacy, Web archive     متاااف فيhttps://www.loc.gov/item/lcwaN0004612/    ا ُّةع(
 (.2022أيةول/سبتمبر  2عةي  في 
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معالاق  في متزايد   اسااااااااااُت دمت تقييماع التكنولوجيا عةج نلوالااااااااااانواع القةيةق الماياااااااااايق،  وفي   -4
، وا  اا  االقتصاااااااااااااااو ق  (3)والز اعاق متعادوة الت صااااااااااااااصاااااااااااااااع، مثال تاي ير الكاائنااع المعادلاق و ا يااا  ماااالع

إلمداواع  في ماال ا  ساااةااااةق الكتل تقنيقلةول القائمق عةج  اساااتعمال ال، و (4)واالجتماعيق لمنصااااع اإلنترنت
  ،الز اعاق الريلياق  التكنولوجياا فيووو  نقال    ،(6)، وفوائاد وتلاد ااع التعةم ا لي في تطوير األووياق(5)الغاذائياق

 .(7)عةج سبيل المثال ال اللصر 

ملض مرتبط   اسااااتشااااا ي   تلول من وو  و كت صاااا     تقييم التكنولوجياتطو    عةج مر الااااانين،و  -5
تلقي  أ داح متعدوة  دلج  الاااااياسااااق االقتصاااااو ق القائمق عةج األساااااليب التلةيةيق دلج ماال أوسااااع  اااااعج  و

  تقييم التكنولوجياأصااااابح  و ن األسااااااليب، وما في  لك تقنياع االتصاااااال واللوا .  وتطبي  ماموعق متنوعق م
  الملاو    دح    ي تقوى عةجمنهايق ت اعةيق وتواصةيق وعةميق 

 تقييم فوائد وم ا ر التكنولوجياع الناشئق؛ )أ( 

لةعةم  الاوانب االجتماعيق   وشاااااااااااياالمااااااااااااا مق في تشاااااااااااكيل الرأي العاى والااااااااااااياساااااااااااي   )ب( 
 والتكنولوجيا واالتتكا ، وما في  لك ال را والتلد اع التي تتيلها؛ 

 .اتيقالاياس لإلجراءاعخيا اع فعالق وعمةيق وماتدامق  تقد م )ج( 

كنهم من االياااط ن عةج نلو تم  أواة الااااياسااااع    ويتيح االياااط ن تتقييم التكنولوجيا لواياااعي -6
  وتي ير امن تيخ التكة ق  تها  تلديد أولوياع الااااااياسااااااع واالساااااتثما اع التكنولوجيق وتلااااااين فعاليأف ااااال ت

االجتماعيق واالقتصاااااو ق    العواقبمراعاة   كما تمكنهم في الوقت  ات  منالبيئيق،   واسااااتدامتهاالطويل األجل 
الاياساع    التي  اتعين تها وايعووواع  األفي ماموعق   تاسماا  اا عنصر   وأيلج تقييم التكنولوجياوالبيئيق.  
  المرتبطقلتلاد ااع  من منظو  ا  العتمااو التكنولوجيااعاالجتمااعياق واالقتصاااااااااااااااو اق والبيئياق   العواقابتقييم في 

 وي داح التنميق الماتدامق.

 عملية تقييم التكنولوجيا -ثالثاا  

وينها  شاااااااااااااائع   عةج نلوح تعرّ   و يومرو  الوقت.  تقييم التكنولوجيا  تطو ع عمةياع وأسااااااااااااااليب   -7
لت اعل  ومن شاااايا ا.  اععمةياع ت اعةيق تامع تين التكنولوجيا واالتتكا  والماتمع والاااااياساااا  تتمثل في تةو ة

تيخ ياااماا االتاا   من   مهمقتين  ذ  العناصااار الث  ق )التكنولوجيا والماتمع والااااياساااق( أا  لق  فوائد 
ال صال الراوع من تقرير األونكتاو    وف  ما  شاير دلي المناساب لنشار التكنولوجياع الرائدة في البةداا الناميق،  

  

(3 ) Pimbert M, 2007, A citizens’ space for democratic deliberation on [genetically modified organisms] GMOs 

and the future of farming in Mali, Briefing, International Institute for Environment and Development . 
(4 ) Gawer A and Srnicek N, 2021, Online platforms: Economic and societal effects, European Parliament, 

Panel for the Future of Science and Technology (Scientific and Technological Option Assessment) . 
(5) Köhler S and Pizzol M, 2020, Technology assessment of blockchain-based technologies in the food 

supply chain. Journal of Cleaner Production, vol. 269, 122193. 
(6) United States of America, Government Accountability Office, 2019, Technology Assessment, 

Artificial Intelligence in Health Care: Benefits and Challenges of Machine Learning in Drug 

Development, GAO Publication No. 20-215SP, Washington, D.C.. 
(7) Chen Y, 2018, Comparing North–South technology transfer and South–South technology transfer: 

The technology transfer impact of Ethiopian wind farms, Energy Policy, 116:1–9. 
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2021  التكنولوجيا واالتتكا  لعاى وشااااااااايا
مع سااااااااايا  البةداا الناميق،    تقييم التكنولوجيا. ومن أجل تكييف  (8)

شاامل  ال  اإلشارا   تقييم التكنولوجيا من أجل ك القفي  ج تشاا كيقنهُ   اتبان  وياع األونكتاو منهايق تااتند دلج
وأصااااالاب  الموا نين وصاااااانعي القرا     دشااااارا النهج المتبع   ويراعيألصااااالاب المصاااااةلق في  ذ  العمةيق.  

اسااتراتياياع التكنولوجيا واالتتكا  وأولئك  المعنيين ووايااعي الاااياساااع    تزويدتقنيق، ويهدح دلج  ال براع  ال
 . وما يةزى من معةوماع الطاقق والز اعق عمةوا في ماالي الذين 

العةم  والاااااااااااياساااااااااااع اإلنمائيق المتصااااااااااةق و  يقعمةياع الاااااااااااياساااااااااااتالو  تقييم التكنولوجيا بط   ويمثِّّل -8
ساااياسااااتيق  ومااالع    لةمنهايق. وقد تكوا  نا  صااا ع   ئيااااياا   التكنولوجيا واالتتكا  والز اعق والطاقق  دفاا و 

 مكن و ي مااالع  ،  والبيئق، والتعةيم، والتاا ة، واالساتثما  األجنبي المباشار،  الصاناعق ئياايق أخرى، مثل 
  الصاااا عوالتكنولوجيا واالتتكا . ويمكن أا تكوا  ذ     واااااياساااااع العةم مهمقصاااا ع  تكوا لها تدو  ا  أا  

ناء عةج  ةب مباشاااار من ترلماا البةد  ت  التقييمعمةيق  ُتارى ما    غالباا    ي أو وبا،فمباشاااارة أو غير مباشاااارة. 
يرمي دلج    في األصال  تقييم التكنولوجياكاا    في الوال اع المتلدة األمريكيق،و . يقمشاو ة ساياسااتتةقي    وقصاد

 اتين اللالتين  في اع  الصااةق والاااياسااتكتاااي  تي ير التكنولوجياع. و   وشاايا  البةدتقد م المشااو ة دلج كونغرس  
تقد م  من أجل    تتقييم التكنولوجيا اطةع  د   ُ   ،المتلدة(  اوع الصاةق المباشارة)أو كانت تكتااي في الوال اع  

  وكاالع مت صاااصاااق تتولج توجدفي عدو من تةداا االتلاو األو وبي،  و واياااعي الااااياسااااع.  دلج  المشاااو ة  
ت  اي واياعي الااياسااع  تمباشارة   لتقييم التكنولوجيا التي تقوى عةج صا ع. و ذ  الهيكةق  تقييم التكنولوجيا

العميقق التي   ة ها  وبالنظر دلج التي يراع  في البةد المعني.    يتي ير الاياساتمن تيخ الدمكاناع عاليق    دلج
ر اعتماو وعض التكنولوجياع الاديدة والناشاائق،    يقالصااةق توايااعي الاااياساااع دسااداء المشااو ة الاااياسااات  تياااّ

 لك، عةج    شاامل. وقد   االاااياساااع أا  نا  ما يبر  ات ا   تيثما يرى وايااعو سااياساااتيقوات ا  دجراءاع  
معالاق  لتنظيميق  الةوائح  وعض الأو وياااااااع    معّينق  سااااااابيل المثال، التداتير الراميق دلج وعم اعتماو تكنولوجيا

 .معّينق الملتمةق غير المرغوب فيها الناجمق عن اعتماو التكنولوجيا التي يراعاالست داماع أو 

وأجرع و ااااااااعق تةداا ناميق  لةغا ق.    في البةداا الناميق ملدوواا   تقييم التكنولوجياشااااااااا  انت وال يزال -9
 عمومياق يئااع  ن اذتهاا في معظم اللااالع    طبيعتهاا(قريباق من  لاك و  عمةيااع)أو  عمةيااع تقييم لةتكنولوجياا  

و ااااااااااااااع ها  تتكاا   التكنولوجياا واالفي مااال   العاديد من البةاداا الناامياق  ، تتااااااااااااااام قد اعوعموماا أو جامعااع.  
. واسااتااوق لهذا  منعدمقملدووة لةغا ق أو  عةج تقييم التكنولوجيا عةج وج  التلديد  القد ة  كما تظل   نااابي،ال

في   يف التاا ب القائمقيتكدلج  التي ويااااعها األونكتاو    تقييم التكنولوجيامنهايق    ترميالنق  في القد اع،  
 ذ  المنهايق في العديد من  تطبي  يتيحمع سااايا  البةداا الناميق. ومن المتوقع أا    تقييم التكنولوجياماال 
  تقييم التكنولوجياج المتبعق في ماال  النهُ  استيعاب)انظر ال صل ال امس أونا (    عةج سبيل التاربقالبةداا  

اساااااااااع المتعةقق  الاااااااااي  ويااااااااعتةبيق اتتياجاع البةداا الناميق في ماال في  قد  كوا أكثر فعاليق عةج نلو 
 والتكنولوجيا واالتتكا . والعةم

  وايااااااااااعيتين   صاااااااااا عدلج فكرة أا تناء    تقييم التكنولوجياوتاااااااااااتند منهايق األونكتاو في ماال   -10
( أمر يااااااااااارو ي  الذين  مكن تعبئتهم)أو  وخبراء تقييم التكنولوجيا الذين قد يوجدوا في البةد  الااااااااااااياسااااااااااااع  
والهدح    ولوجيا مشااو ة وجيهق وقاتةق ل ساات داى من منظو  الاااياساااع.تتيح عمةياع تقييم التكنل ااماا أا  

  اولت وال صاااااااااااةق له   ظرفيمن  لك  و تانب أا  صااااااااااابح التقييم مارو عمةيق تقنيق تارى عةج أسااااااااااااس  
 مكن أا    و ي تالق،  يقعمةياع الااياسااتالواياعي الااياسااع أو  تالتكنولوجيا واالتتكا  أو  العةم و   ومؤسااااع
 عةج الاياساع. وب عف تي ير ا كاو مي تتام تهيمنق الطاوع األ ييماع مما سقالتقفيها تصبح 

  

)منشااااااو اع األمم    االتتكا  المقترا واإلنصاااااااح –  الةلا  تركب موجاع التقّدى التكنولوجي  2021التكنولوجيا واالتتكا  لعاى  تقرير   (8)
 ، جنيف(.E.21.II.D.8المتلدة،  قم المبيع 
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 من سبع خطواع    تقييم التكنولوجيامبين في الشكل، تتيلف منهايق األونكتاو في ماال وكما  و   -11

من  اذا القبيال أا  يكال  ومن شااااااااااااااايا.  لعمةياق تقييم التكنولوجياادنشااااااااااااااااء  يكال دوا ي   )أ( 
الو ني، وات ا  القرا اع    تمةك زماى المشاااارون عةج الصااااعيدتوظائف تيويق، وما في  لك يااااماا    ااااطةع  

الشاااااااامول. ويقترف األونكتاو دنشاااااااااء لانق توجيهيق وفري  خبراء عةج    وتلقي االسااااااااتراتيايق، وتقييم النواتج،  
المشااااااارون )عةج سااااااابيل المثال، الوزا ة   ولق عنلةاهق المااااااااؤ  تتكوا الةانق التوجيهيق من ممثةينو الااااااااواء.  

ماال تقييم التكنولوجيا،  خبراء خا جيين مااااااااتقةين في من  التن يذ ق  اع الصاااااااةق أو مكتب  ئيس الوز اء( و 
فري  متعادو   فهوفري  ال براء   أماا.  لعمةياق تقييم التكنولوجياا ماااااااااااااااؤولياق اإلوا ة العااماقوتتولج  اذ  الةاناق 

 ؛من البدا ق دلج النها ق ومواكبتهاالعمةيق التلةيةيق  كّة وا وإعداو ُ خبراء    مالت صصاع 

ةبةد  ل  التي تكتااااااي وجا ق كافيقالتكنولوجياع الملدوة    و ي خطوة تبّين  ، تلديد األولوياع )ب( 
جدول األعمال و عطائها أولويق عاليق. وتؤوي الةانق التوجيهيق    فيدو اجها  والتي يتعين  تنميت  المااااااااااااااتدامق  لو 
، وقد  و واو األعمال في تلديد األولوياع، دلج جانب أصاالاب المصااةلق ا خرين، مثل الشااركاع    ملو ياا    اا وو 

 ؛العرض التكنولوجي أو مزيج من اال نين معاا يدفعها الطةب أو  اع صةق وتاتند دلج اعتبا اع 

 تُتناول،  ال طوةفي  ذ   و .  تقييم التكنولوجياأا  عالاها   يتعينتسئةق التي  ويع د ا  ل )ج( 
  و لك وقصاد التي  قع عةيها االختيا    التكنولوجياعوالااياسايق والعةميق المتعةقق وقائمق    الماتمعيقالمااالع  

 ؛وتلديد تصميم مناسب لةمشرون تتقييم التكنولوجيااستهدافها يتعين  وعينهاتلديد مشكةق 

لعمةياق تقييم ةموساااااااااااااااق الم تة اق األ اداح الم  فرز   و ي خطوة تتطةابتلادياد األ اداح.   )و( 
 عن  ، ف اااا ا الق ااااا ا التقنيق والعةميق  وشااااياالمعرفق ) تعزيز     كائز وتعري ها عةج أساااااس      التكنولوجيا  

 شااااااااامل جوانب مثل وياااااااااع جدول األعمال  وما  الق اااااااااا ا االجتماعيق والااااااااااياسااااااااايق(، وتشاااااااااكيل المواقف )
تشاريعاع  /تنظيميق  )عةج سابيل المثال اقتراف لوائح  اإلجراءاعوتهيئق    ،الوساا ق تين أصالاب المصاةلق( أو

 ؛عمةياع جديدة لصنع القرا ( اعتماوجديدة أو 

التكنولوجيا  المتعةقق وجمع وتلةيل وتوليف األولق   ذ  ال طوة    تتطةب  .تن يذ المشااااااااااارون )ه( 
  و ي تةقق تؤوي  في الااايا  الملةي، وال را التي تاةبها  ،، وسااماتها األساااساايق، وم ا ر امويااع التقييم

اسااات داى عدو كبير من األسااااليب  تقييم تتعة  تتكنولوجيا جديدة أو ناشااائق وتتطةب  في أي عمةيق    مهماا   وو اا 
معايير وقيم اجتماعيق   في ياوءمصااللهم وتقييماتهم  وجرو  واألوواع. وتمثل مشاا كق أصالاب المصاةلق،  

دلج مشو ة فري  ال براء، ت تا  الةانق التوجيهيق التقنياع    واستناواا   .مهمق في  ذا الصدومعينق خطوة  انيق 
ماموعق تقت اي العمةيق، من خ ل االساتعانق و،  اات دى لتطوير األوواع والنما ج المطةوبق. وأخيراا التي ساتُ 

ياع  وجمع التوصياع فيما يتعة  والتكنولوج  االستنتاجاعمتنوعق من األساليب الت اعةيق، التلق  من صلق 
 ؛التي  قع عةيها االختيا  

أا تكوا النتائج اإلجماليق الملققق في  . و ي خطوة ترمي دلج يااااااااااااااماامراقبق الاووة )و( 
االسااااااااتعانُق ومراجعق ، عةج ساااااااابيل المثال،  تك ةها اع جووة عةميق عاليق  تقييم لةتكنولوجيا   عمةيقد ا  كل  

تداتير    ات ا ء خا جيين. وبالمثل، يتعين خبرامن جانب مناقشاااااااااق  وأو  النظراء   من  متعدوة الت صاااااااااصااااااااااع
 ؛أصلاب المصةلق م تةف منظو  من  تقييم التكنولوجياعمةيق    أ داحتلق تك لديافيق 

 مكن أا تشاااااامل ماموعق واسااااااعق من النواتج، وما في  لك    و ي خطوةدعداو التقا ير،   )ز( 
. وتاااااةط  ذ  النواتج ال ااااوء  تقييم التكنولوجيا  وتوصااااياع  ،يقموجزاع الاااااياساااااتتقييم التكنولوجيا، والتقا ير 

 .التي تبرز من خ ل التقييمق اتيالاياس وال يا اع تلد اعالعةج م تةف 
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 عملية تقييم التكنولوجياخطوات في   
 

  

 سائل جامعةم
 الموا و •
 االستق ليق •
 مصةق العميل •
دشااااااارا  أصاااااالاب  •

 المصةلق

  -1الخطوة 
 اإلدارة والتوجيه

 دنشاء الةانق التوجيهيق •
 دنشاء فري  ال براء •

  -2الخطوة 
 تحديد األولويات

االعتبااااا اع المتعةقااااق وااااااناااب  •
 الطةب
االعتبااااا اع المتعةقااااق وااااااناااب  •

 العرض

   -3الخطوة 
 وضع إطار ألسئلة المشروع

 تلديد الاهاع ال اعةق •
 تلديد أصلاب المصةلق •

   -4الخطوة 
 تحديد أهداف المشروع

ات ا  قرا  وشاااااااااايا النطا  من  •
 تيخ ما يةي 

 تعزيز المعرفق -
 تشكيل المواقف -
 ات ا  دجراءاع -

   -5الخطوة 
 تنفيذ المشروع

ات ا  قرا  وشااااااااااايا التصاااااااااااميم  •
 والمنهايق والنُهج التلةيةيق

 جمع البياناع •
 تهيئق خيا اع سياساتيق أوليق •

   –6الخطوة 
 مراقبة الجودة

دنشااااااااااااااااااااء عمةيااااااق خااااااا جيااااااق  •
 ل ستعراض من جانب النظراء

ك ااااالااااق الشاااااااااااااا ااااافيااااق اإلوا يااااق  •
 والوصول دلج البياناع

   -7الخطوة 
 لتقريرتحرير ا

تهيئق ال يا اع 
النهائيق لةتلةيل 
 والاياساع

جمع التعقيباع 
 الوا وة األوليق

عرض نتائج 
 التلةيل

 تقد م التقرير

 مسارات التأثير
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تقييم  ااات دى  وال العمةيق، ال ساايما خ ل مرتةق التن يذ، تقنياع م تة ق لتلقي  م تةف أ داح  تُ  -12
 ، مثل الممكنقواسعق من التقنياع  المنبثقق عن  لك  ائ قاألوواع المنهايق  تزمق. وتشمل التكنولوجيا

 والنمذجق أو الملاكاة؛ ،ول ي وأسةوب، مثل مناقشاع ال براء، قاألساليب العةمي )أ( 

االختيا  المؤل ق من موا نين،    األسااااااااااااليب الت اعةيق، مثل المؤتمراع التوافقيق، و يئاع )ب( 
 الاينا يو اع؛  وتةقاع العمل الم صصق لويع

 وعروض ال يديو.   ، في الصلافق   المنشو ة   أوواع االتصال، مثل النشراع اإلخبا يق والمقاالع  )ج(  

ال براء ومدخ ع واساعق النطا  من أصالاب المصاةلق    عتلةي االساتعانق تنياع   ذ  التق وتتيح -13
العةم  اسااات داى  وشااايا  في تةد معين  قواالساااتراتياي  يق ر الااااياسااااتاألمناقشااااع و الفي   و و اج  لكالمتعدوين  

 التكنولوجيا واالتتكا  لدعم أ داح التنميق الماتدامق. و 

 أهمية التعاون الدولي -رابعاا  

التكنولوجيا  لبةو ة الااااااااااياسااااااااااع المتعةقق والعةم و   يواة تقييم التكنولوجيا ك اسااااااااات داى    شاااااااااّكل كر أع  ،  كما  ُ  - 14
 ذا النون    المااؤولق عن   الاهاع   وأُنشائت عدة عقوو.  منذ  في العديد من البةداا المتقدمق      انتشاا    اتااع   نهااا واالتتكا   

دلج  التكنولوجياع واالتتكا اع الاديدة  المتعةقق و المداوالع    كما اسااااتندع البرلماناع،    ياااامن   مؤساااااااااياا   من التلةي ع 
في  و تقاليد و مقرا يق وعمةياع تشا كيق تامح لاميع أصلاب المصةلق والتعبير عن آ ائهم ووجهاع نظر م ويماا.  

دع عمةياق تقييم التكنولوجياا العادياد من البةاداا المتقادماق،   ن ااااااااااااوي  ي التتكاا ،  متيناق في مااال ا ينظماق و نياق  وا  تو اد
 .  تقييم التكنولوجيا   عمةياع   من ال براء العةميين والتقنيين الذين  مكنهم الماا مق في   عدو كبير نابياا يمنها  

في معظم تةاداا العاالم الناامي ملادووة.    تقييم التكنولوجيااالمقاا ناق، ال تزال تارباق  وعةج ساااااااااااااابيال -15
في غالبيق البةداا    والتكنولوجيا واالتتكا  لةعةم  الموا و الملدووة المتاتق  كثرة أوج  الطةب عةج    وبالنظر دلج

أولوياع وايااااااااااعي   ياااااااااامنمتدنيق  مرتبق تميل عمةيق تقييم التكنولوجيا في  ذ  البةداا دلج شااااااااااغل  ،الناميق
ن التقدى  و جق م  عموماا في  ذ  البةداا لم تةغ  نظم الو نيق ل تتكا   ال تزال الالاياساع. وفي الوقت ن ا ،  

لعدة    شاااااااااااااامةقالعمةياع  االساااااااااااااتعانق والأقل قد ة عةج  ذ  البةداا  لتوفير المعرفق المطةوبق، وقد تكوا  تك ي
ت اعل   معنيق. ولئن كاا  واعتبا  ا أ رافاا ماموعاع المصالح الم تة ق    تتطةب مشا كقالتي عاوة ما    جهاع

في سااااااااااايا  وياااااااااااع المنهايق والمشااااااااااارون الرائد    تتقييم التكنولوجيااألونكتاو مع الدول األع ااااااااااااء المهتمق  
وجوو فهم متزايد من جانبها لمنافع تقييم التكنولوجيا في سااااااااااايا     يؤكد  الموصاااااااااااوفين في ال صااااااااااال ال امس
قد اع  التناء   تةوغ مااتوى مهم من  اللاجق دلج  البةداا الناميق تد   تماماا تلااين فعاليق وياع الااياسااع، ف

 . في  ذ  البةدااالاياساع  ويعفي عمةيق  اعتياو اا  عنصراا جيا يتانج جعل تقييم التكنولو قبل أا 

ا تماامهاا    مواصااااااااااااااةاقفي وعم البةاداا الناامياق في     ئيااااااااااااااايااا   ويمكن لةتعااوا الادولي أا يؤوي وو اا  -16
ماال. و يااااااااااااااافق دلج تعبئق الموا و الماليق وال براع،   ذا ال وبناء القد اع الو نيق في  التكنولوجياتقييماع ت

تقييم التكنولوجيا  وشايا تكييف مما سااع    د شااواع لةبةداا الناميق مكن لةتعاوا الدولي أا  اااعد في توفير 
من خ ل    ُ ّو عمراعاة المما ساااااااااع الايدة التي  و،   ذا الصاااااااادو تقةيد قوي في   اع  في تةداا  تبةو ع  التي

لبةداا الناميق،  في ا واالتتكا    االتكنولوجيالمتعةقق والعةم و   وعم الاياساع  في عري نكتاو تقةيد  التاربق. ولتو 
ووليين  ويمكن  أا  ااااااااااااعد في جةب ال برة الدوليق دلج البةداا الناميق المهتمق من خ ل التعاوا مع خبراء 

التكنولوجيا واالتتكا . ويمكن  ومع المهنيين المت صاااااااصاااااااين في مااالع العةم و   في ماال تقييم التكنولوجيا
  ما يةي من خ ل  اماا  لهذا النون من التعاوا الدولي أا يؤوي وو اا 

 التركيز عةج مايلق التكنولوجياع اللديثق والناشئق التي  مكن أا تكوا تاسمق لةبةداا الناميق؛  )أ(  
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 ؛  التي  قع عةيها االختيا  جياع االقتصاو ق واالجتماعيق والبيئيق لةتكنولو   التي يراع تشايع مناقشق   )ب(  

ةوصااااااااااول دلج وعض في البةداا المعنيق من جهوو ل  القطان العاى الو نيما يبذل   وعم   )ج( 
 .و جاوة التعامل معهاالتكنولوجياع  اع األولويق 

وتواتر عمةياع  عةج نطا  أوساع في البةداا الناميق    تقييم التكنولوجياالقد ة عةج    ومن شايا دتاتق -17
مدخ ع     ذ  العمةياع  نتائجأا    ي دلج تةقق مثمرة، د  تتيح   أكثر انتظاماا   تقييم التكنولوجيا فيها وصو ة

والتكنولوجيا واالتتكا ، من خ ل    العةمتصاااااميم ترامج التعاوا الدولي في ماال  مكن أا تصاااااب في م يدة  
  دتدا   التي ُيتوخج منها  التعميملتعاوا دلج القطاعاع والتكنولوجياع الملدوة واساااااااتراتياياع  توجي  موا و ا

 اجتماعي وبيئي واقتصاوي د ااتي.  تي ير  أكبر 

 أنشطة األونكتاد الرامية إلى بناء القدرة على تقييم التكنولوجيا في البلدان النامية  - خامساا  

ال برة في ماااااال -18 أجاااال تعزيز  التكنولوجيااااا  من  البةااااداا الناااااميااااق، تاااادأ األونكتاااااو في   في  تقييم 
. ويشمل  ذا المشرون الذي  اتغر      سنواع ويع منهايق تقييم التكنولوجيا  لدعم  ترنامااا   2021 عاى

وساااااااااايشاااااااااايل(، ومتاوعق    ،وزامبيا  ،في    ق تةداا متعاونق )جنوب أفريقيا  عمةياع التقييماألونكتاو، وتاريب  
 التقييماع في كل تةد، والتعةم من المشاااااااااااااا يع التاريبيق. ويركز المشااااااااااااارون عةج التكنولوجياع المطبقق في

الد وس الماااااااااااات اوة من تن يذ   ساااااااااااتوّ  دلج تاربق البةداا الث  ق،    الز اعق و/أو الطاقق. واساااااااااااتناواا   قطاعي
تقاسام النتائج مع البةداا الناميق األخرى قبل نها ق وساتُ   .من أجل زياوة صاقةهامنهايق األونكتاو واسات دامها  

المشااااااااارون )وما في  لك من خ ل ا ليق اللكوميق الدوليق لتونكتاو ولانق األمم المتلدة المعنيق تتاااااااااا ير 
الاااد وس    لكيالعةم والتكنولوجياااا ألغراض التنمياااق(   البةاااداا الناااامياااق األخرى من االساااااااااااااات ااااوة من  تتمكن 

 عمةيق تقييم. االيط ن و ذ  العمةياع التاريبيق والنظر فيما د ا كانت ترغب في من  المات ةصق

تقييم ا  ا   لتقييم التكنولوجيا، التي تقوى عةج    المشاااااااارون منهايق األونكتاوفي د ا   نشاااااااار  تُ وساااااااا -19
ومن خ ل    االجتماعيق واالقتصااااااو ق والبيئيق المترتبق عةج اعتماو تكنولوجياع في قطاعي الز اعق والطاقق.

الو نيق عةج تقييم   ةالبةداا تناء القد    سااتتولجعمةيق تشااا كيق تشاامل  ائ ق واسااعق من أصاالاب المصااةلق،  
أا تتيح االست اوة    من شينها  ق التياتيوواع الاياساألمعينق وتلديد    عا  ا  المترتبق عةج اعتماو تكنولوجيا

تعمل في يمكن لةبةداا أا  و   ا الااةبيق الملتمةق.  عن الت فيف من آ ا  التكنولوجياع، ف ا ا من منافع  ذ   
التكنولوجياع    عن تي يراعالماااااتمر   تتيح التلري ر قد اع مؤسااااااااايق  يتطو األجةين المتوسااااط والطويل عةج  

انتهااج  في   توو النظر   البةاداا لعال،  تقييم التكنولوجياامنهاياق   . وكازء منكةماا ظهرعو صااااااااااااااد اا وتقييمهاا 
ق  اتي اااااياسااااالوواع  األ  الاديدة والناشاااائق، دلج جانب  التكنولوجياععةج تلديد    تااااااعد ا  اسااااتشاااارافيقأساااااليب  

 .(9)التكنولوجيا واالتتكا  الموجهق نلو التنميق الماتدامق وأ داح التنميق الماتدامقالمتعةقق والعةم و 
توساااااااااااااايع نطاا  مادخ ع تقييم التكنولوجياا وفتح واب   فينهج األونكتااو دزاء  اذا البرناامج   ويتمثال -20

.  ( 10) الصاارفق  ير التكنولوجي، وما يتااوز المما ساااع التقنيق أو الملاساابيقيالنقاش الاااياسااي وشاايا آ ا  التغ
يتناول عةج   ومؤسااااااااااتينقاش اجتماعي وسااااياسااااي دجراء  ز  أا  ل ّ   لتقييم التكنولوجياوبهذا المعنج،  مكن 

تاا اع  واال   اع الصااااةق  وأوج  ال  قينإل ااتياع والاااااةبياع  وشاااايا انظر المتباينق  وجهاع ال  نطا  أوسااااع
 .المتداخلتقني ال - جتماعياالتكنولوجي و التغيير الم تة ق لة

  

(9) UNCTAD, 2019, A Framework for Science, Technology and Innovation Policy Reviews, 

UNCTAD/DTL/STICT/2019/4, Geneva. 
(10) Ely A, van Zwanenberg P and Stirling A, 2014, Broadening out and opening up technology 

assessment: Approaches to enhance international development, coordination and democratization, 

Research Policy, 43(3):505–518. 
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الوزا اع التن يذ ق    التي ت ااااااطةع تهاالاااااااياساااااااع    ويااااااععمةيق في    وتصااااااب تقييماع التكنولوجيا -21
ق، والمناقشااع البرلمانيق الو نيق  اع  يالطاقو الااياسااع الز اعيق  في والتكنولوجيا واالتتكا ، و   والعةمالمعنيق  
  لهذ  المنهايق ص ع تتقييم االتتياجاع التكنولوجيق وكذلكو المانلين.    التي تاري مع  مناقشاعالالصةق، و 

النتقاء  ياجاع التكنولوجيق   دمت تقييماع االتتالتكنولوجيا واالتتكا . وفي تين اساااااااااااتُ وااااااااااااياسااااااااااااع العةم و 
لت فيف من آ ا  تغير فيما يتعة  وا )ال ساااااااااايما  من منظو  و ني  ونشاااااااااار ا  هاأولوياتوتلديد  تكنولوجياع  ال

التي  المقصاااااووة   وغير   النظميق الممكنقوا  ا     التي يراععةج    تقييم التكنولوجياز يركّ   المناخ والتكيف مع (،
لتقييم  مثل الطاقق والز اعق،  مكن أا  ااااااااااااعد االساااااااااات داى المبتكر  لتكنولوجيا. وفي مااالع  قد تنام عن ا
  تكة تهالاااااياساااااع واالسااااتثما اع التكنولوجيق والمااااااعدة في تلاااااين فعاليق  ا  تلديد أولوياع في  التكنولوجيا
مل تتكاعمةيق    تقييم التكنولوجيا مكن أا  كوا   البيئيق. وفي  ذا الاايا ،  تهاالطويل األجل واساتدام  وتي ير ا

ومع خرائط الطري   ساااياسااااع العةم والتكنولوجيا واالتتكا  عةج المااااتوى الو ني،    اساااتعرايااااعوتتآز  مع  
 تا ير العةم والتكنولوجيا واالتتكا  ألغراض أ داح التنميق الماتدامق.المتعةقق ت

 المسائل المعروضة على اللجنة  -سادساا  

  يأا تااتكشاف في توا  ا الااياسات توو  لانق االساتثما  والمشاا يع والتنميق  لعل  دزاء  ذ  ال ةفيق،   -22
  تك ل عةج نلو وجي ، في جميع المااااااتوياع،   مكن أا  التي  يقالااااااياساااااات  اعساااااتااوالاوعدة أسااااائةق تتعة   
مق   داح التنميق الماااااااااتداألوالتكنولوجيا واالتتكا  العةم  تااااااااا ير  المبذولق من أجل   الرا نقاال تقاء والاهوو  

 دلج الماتوى ال زى 

 ااااعد في معالاق شااواغل الدول األع اااء في يااوء    أا  لتقييم التكنولوجيا  كيف  مكن )أ( 
 عةج البةداا التي تعتمد ا؟ وتي يراتهاالتطو  الاريع لةتكنولوجياع الناشئق 

 ؟تقييم التكنولوجياتطوير قد اتها في ماال  ما  ي أولوياع الدول األع اء من تيخ )ب( 

في سااااياقها الو ني؟    تتقييم التكنولوجيا  ما  ي تاربق الدول األع اااااء في االيااااط ن )ج( 
 ؟است  صهاالرئيايق التي  مكن  ما  ي التلد اع وال وائد والد وس العمةيق

تقييم في ماال   البةداا الناميق  كيف  مكن لةتعاوا الدولي أا  ااااااااااااااااعد في تناء قد اع )و( 
 ستعداو العتماو التكنولوجياع الناشئق؟تتمكن من االل التكنولوجيا

الناميق في   في وعم البةداا  المااعدةكيف  مكن لتونكتاو وغير  من المنظماع الدوليق   )ه( 
 والتكنولوجيا واالتتكا ؟ والعةمفي مااالع  اع صةق و يقق قد اتها في ماال تقييم التكنولوجيا و  تناء
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