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  جملس التجارة والتنمية
  جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

  الدورة السادسة
  ٢٠١٤مايو / أيار٢ - أبريل/ نيسان٢٨جنيف، 

  ألعمال املؤقت من جدول ا٥البند 
   التكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية الشاملة للجميعتسخري 

  تسخري أدوات سياسة االبتكار من أجل التنمية الشاملة للجميع    

  مذكرة مقدَّمة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
 يشكل العلم والتكنولوجيا واالبتكار عوامل رئيسية يف إحداث التغيري االقتصادي           

وميكن أن يؤدي تصميم سياسات االبتكار الشاملة للجميع وتنفيـذها إىل           . واالجتماعي
ويتطلب إدراج األهداف   . املساعدة يف حتقيق تنمية أكثر إنصافاً واستدامة ومشوالً للجميع        

االجتماعية ضمن سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار النظر يف مسات األشخاص الذين           
ر والنظر يف كيف يعيشون وماذا حيتاجون من أجـل حتـسني ُسـبل        يعيشون يف حالة فق   

ولتحسني فعالية هذه السياسات، يكون من املهم وضـع غايـات وأهـداف             . عيشهم
واستراتيجيات حمددة حتديداً جيداً بشأن كيفية تشجيع وتنفيذ االبتكار الشامل للجميع يف            

 ابتكار شاملة للجميع ُيستخدم وهكذا يكون من الضروري تصميم برامج  . البلدان املختلفة 
فيها هنْج متكامل يشمل ليس فقط العوامل اليت ينطوي عليها تنفيذ هذه الـربامج ولكـن           

ويف هذه احلالة، يكون املستفيدون هم الناس الذين يعيشون يف حالة     . أيضاً املستفيدين منها  
  . االقتصادي-فقر والفئات األخرى املعرضة خلطر االستبعاد االجتماعي 

وتورد هذه املذكرة وصفاً لسياسات االبتكار الشاملة للجميع، وتسلط األضواء            
على إمكانات السوق يف أن ختدم األشخاص ذوي الدخل املـنخفض، وتنـاقش بعـض       

  .االعتبارات السياساتية اليت ميكن أن ُتسهم يف جعل هذه السياسات أكثر فعالية
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  مقدمة    
يشكل العلم والتكنولوجيا واالبتكار عوامل رئيسية يف إحداث التغيري االقتـصادي             -١

 بنـاء   ولذلك ميكن لسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار أن تؤدي دوراً يف         . واالجتماعي
اجملتمعات الشاملة للجميع باإلضافة إىل دورها التقليدي يف حتسني اإلنتاجية والقدرة التنافسية            

وفضالً عن ذلك، فإن الترويج للتنمية الشاملة قد بدأ يف الظهور كهـدف             . ألنشطة األعمال 
نتاجية من أهداف سياسات االبتكار إىل جانب أهدافها املقررة األكثر تقليدية مثل حتسني اإل            

وسيصبح تـصميم وتنفيـذ سياسـات العلـم         . أو تعزيز القدرة التنافسية ألنشطة األعمال     
والتكنولوجيا واالبتكار مساراً بديالً من مسارات تعزيز االبتكار الشامل للجميع، وهو أمـر             

: ٢٠١٢إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة،       (٢٠١٥أساسي خلطة التنمية ملا بعد عام       
(Department of Economic and Social Affairs, 2012.  

صف عدد األشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر مدقع فيما بـني            وقد تقلص إىل الن     -٢
، كما أن نسبة األشخاص الذين يعيشون يف املناطق النامية على أقل            ٢٠١٠ و ١٩٩٠عامي  

 يف املائة خالل هـذه      ٢٢ يف املائة إىل     ٤٧ دوالر يف اليوم الواحد قد اخنفض من         ١,٢٥من  
لفقر املدقع قبل مخس سنوات مـن حلـول          مبا حتقق معه اهلدف املتمثل يف خفض ا        -الفترة  

 مليار من البشر، هم     ١,٢ومع ذلك، فإن    . املوعد النهائي احملدد يف األهداف اإلمنائية لأللفية      
ونظـراً إىل أن  . زالوا يعيشون يف حالة فقـر مـدقع     ما ،)١(بصورة رئيسية يف البلدان النامية    

بري يف املناطق النامية، فإن حتسني فهم       التحديات يف جمال التنمية االجتماعية تتركز إىل حد ك        
  .دور سياسات االبتكار الشامل هو أمر يتسم بأمهية خاصة هلذه البلدان

ويف الوقت نفسه، يكون من املهم االعتراف بأن سياسات االبتكار الشامل للجميع،              -٣
إهنا ال تشكل   وإن كان ميكن أن تأيت بفوائد التكنولوجيا واالبتكار إىل الفقراء واملستبَعدين ف           

 االستثمار يف رفع املستوى     زال ماو. بلسماً شافياً من مجيع ِعلل الفقر واالستبعاد االجتماعي       
التكنولوجي يف االقتصاد الرمسي، هو وتيسري نقل التكنولوجيا إىل املَزارع والشركات احمللية،            

اً ُسبالً بالغة األمهية   وتعزيز قدرات االبتكار الوطنية، ودعم قدرات االبتكار احمللي تشكل مجيع         
ميكن عن طريق لسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار أن تزيد من إنتاجية البلدان الناميـة              

  .وترفع مستويات الدخل اإلمجايل فيها
ويتطلب إدراج األهداف االجتماعية ضمن سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار           -٤

عيشون وماذا حيتاجون من أجـل حتـسني ُسـبل          النظر يف مسات الفقراء ويف مسألة كيف ي       
 ويف الوقت نفسه، فإن تعزيز الروابط بني االبتكار الشامل للجميع وبـاقي نظـام               .عيشهم

االبتكار الوطين يتطلب هو اآلخر إجياد حوافز مناسبة واستحداث مؤسسات حتفز مـشاركة         
  .ن يف حالة فقرالقطاع اخلاص يف خلق االبتكار وتليب احتياجات الناس الذين يعيشو

__________ 

جـرى الرجـوع إليهـا       (http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml: انظر الصفحة الشبكية   )١(
 ).٢٠١٤فرباير / شباط١٠ يف
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ويـورد  . تعاريف االبتكار الشامل للجميع   ‘ أوالً‘وعقب هذه املقدمة، يعرض الفرع        -٥
وصفاً لفرص السوق املتاحة أمام القطاع اخلاص لكي يشارك يف أسواق البلـدان             ‘ ثانياً‘الفرع  

امة يف  بعض االعتبارات املتصلة بتصميم السياسات الع     ‘ ثالثاً‘ويعرض الفرع   . املنخفضة الدخل 
الدور اهلام للمؤسسات يف جمال تـصميم       ‘ رابعاً‘وحيلل الفرع   . جمال االبتكار الشامل للجميع   

 استراتيجيات بناء القدرات    ‘خامساً‘ويناقش الفرع   . وتنفيذ سياسات االبتكار الشامل للجميع    
  .ات بعض االستنتاج‘سادساً‘وأخرياً، يعرض الفرع . خلمن أجل أسواق البلدان املنخفضة الد

  تعريف االبتكار الشامل للجميع  -أوالً  
كانت البلدان النامية هي منشأ مفهوم االبتكار الشامل للجميع، إذ أدى فيها فقر كـثري                 -٦

ليس فقط من حيث التقدم العلمي والتكنولوجي ولكن أيـضاً مـن            : من سكاهنا إىل استبعادهم   
). ٢٠١٣مونِني وسـتري،  : Mohnen and Stare, 2013(حيث إمكانية إشباع حاجاهتم األساسية 

االبتكار للقطـاع   ‘، و ‘االبتكار من أجل قاعدة اهلرم    ‘كما توجد عدة مصطلحات أخرى، مثل       
وهي مصطلحات ترتبط باجلهود املبذولة من أجل تلبيـة         ‘ االبتكار املقتصد والعكسي  ‘، و ‘املستتر

 ؛٢٠١٢رج وآخرون، جو: George et al., 2012(احتياجات األشخاص ذوي الدخول املنخفضة 
  :وفيما يلي تعريفان حديثان لالبتكار الشامل للجميع. )٢()٢٠٠٥بريديغيه، : Berdegué, 2005و

يعّرف البنك الدويل االبتكار الشامل للجميع بأنه أي ابتكار يساعد علـى              )أ(  
توسيع نطاق إمكانية احلصول بثمن معقول على نواتج وخدمات ذات جودة تتيح فرص كـسب      

 ).٨:٢٠١٣البنك الـدويل،  : World Bank, 2013:8( أمام السكان املستبَعدين وتزيد منها العيش
إمكانية احلصول عليه بـثمن     : وحيدد البنك مخس مسات متّيز االبتكار الشامل للجميع، وهي        

معقول؛ وإنتاجه على حنو مستدام؛ وإجياده لسلع وخدمات تساعد على إتاحة فرص كسب             
  حنو السكان املستبَعدين، ويف املقام األول من يوَجدون عند قاعـدة       أسباب العيش؛ وتوجيهه  

  اهلرم؛ وانتشاره انتشاراً مهماً؛
، )Foster and Heeks (2013a): أ٢٠١٣هـيكس،   وفوستر(وفقاً ملا ذكره   )ب(  

فإن االبتكار الشامل للجميع يشري إىل فكرة أن يشمل جانب ما من االبتكار فئات تكـون                

__________ 

نواتج جيدة مبا فيه الكفايـة  "االبتكار املقتصد بأنه ) Zeschky et al., 2011 :٢٠١١، ُيعّرف زيشكي وآخرون )٢(
 :Agarwal and Brem 2012(ووفقاً ملا ذكره . الثمن تليب احتياجات املستهِلكني ذوي املوارد احملدودة ومعقولة
، فإن عمليات االبتكار املقتصد ُتستحدث بصورة عامة من أجل البلدان األصـلية             )٢٠١٢ وبرمي   أغاروال

وعلى العكس من ذلك، فإن االبتكار العكـسي        . املتوصل إليها فيها وال ُيقصد هبا التوزيع على نطاق العامل         
 أفرقة ابتكار معولَمة وُيقصد هبا منـذ  يستحدث يف االقتصادات الناشئة نواتج موجهة حنو السوق عن طريق    

وهذا يعين أن من املهم ). ٢٠٠٩إمييلت وآخرون، : Immelt et al., 2009(البداية أن ُتباع على نطاق العامل 
التمييز بني االبتكار املقتصد واالبتكار العكسي بالنظر إىل أن االبتكار العكسي يصبح أيضاً كفاءة حيويـة                

 ).٢٠١٢برمي،  وأغاروال(دة اجلنسية مطلوبة للشركات املتعد
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والفئة اليت ُتحدَّد أكثر من غريها يف هذا الصدد هـي الفئـة ذات              . قت احلايل مهمَّشة يف الو  
الدخل األدىن ولكن موضع التركيز قد يشمل أيضاً النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة 

  .واألقليات العرقية
ويبدو أيضاً أن فكرة االبتكار الشامل للجميع تتقاسم بعض اخلصائص مع مفهـوم               -٧

وقد نشأ هذا املفهوم أثناء الستينات من القرن العشرين مع التسليم بأن            .  املالئمة التكنولوجيا
التقدم التكنولوجي كان موجهاً بدرجة كبرية إىل تلبية احتياجات فئات الـسكان األعلـى              

وكان معىن ذلك أنه مل يكن مالئماً للبلـدان         .  لكي يعمل يف البلدان املتقدمة     دخالً ومصمَّماً 
وكانـت منظمـات غـري    . )٣()٢٠١١كابلينسكي، : Kaplinsky, 2011(خل املنخفضة الد

حكومية ووكاالت مقدمة للمعونة هي اليت تقوم إىل حد كبري باستحداث التكنولوجيـات             
املالئمة ونشرها؛ ومل تكن هذه العملية مدفوعـة مببـادرات تـسعى إىل حتقيـق الـربح                 

  ).٢٠١١كابلينسكي، (
تكنولوجيات املالئمة كان له تأثريه يف املناقشات املتعلقة وعلى الرغم من أن مفهوم ال       -٨

 مشاكل قد أدت يف خامتة املطاف       سبعينات القرن العشرين، فإن ثالث    بالسياسة العامة طوال    
أما الصعوبة األوىل فكانت هي وجود عجـز يف         . إىل جعله يفقد مكانته يف الربامج اإلمنائية      

وكانـت املـشكلة   . يف البلدان املنخفضة الدخل بتكاريةالقدرات املتعلقة بتنظيم املشاريع اال    
. الثانية هي أن القدرات املطلوبة لالبتكار كانـت تتركـز يف البلـدان املرتفعـة الـدخل                

املشكلة الثالثة فكانت هي عدم وجود طلب فعال يف البلدان املنخفضة الدخل، وخاصة              وأما
رات على نطاق العامل والنمـو الـسريع        بيد أن انتشار القد   . من جانب املستهِلكني الفقراء   

لالقتصادات ذات اإلمكانات الكبرية من حيث الطلب الكلي لدى األشخاص ذوي الـدخل         
املنخفض قد جددت االهتمام بتطوير االبتكار بغية تلبيـة الطلـب علـى هـذه الـسوق                 

يع ورغم أن األساليب قد تغّيرت، فإن مهمة االبتكار الشامل للجم         ). ٢٠١١كابلينسكي،  (
 Bhatti and(ال ختتلف اختالفاً كبرياً عن املهام احملددة يف إطار حركة التكنولوجيا املالئمـة  

Ventresca, 2012 :٢٠١٢فينتريسكا،  وهبايت.(  
ومن حيث نوع االبتكار، فإن القيام باالبتكار الشامل للجميع ال يقتصر بالـضرورة               -٩

إذ ميكـن هلـذه العمليـة أن تبحـث          . وىاالبتكار ذي املواصفات التقنية األعلى مست      على
: Bound and Thornton, 2012(حتسينات يف مدى مالءمة وكفاءة املنتجات واخلـدمات   إجراء

ويعتمد االبتكار الشامل للجميع لـيس فقـط علـى االبتكـار            ). ٢٠١٢باوند وثورنتون،   
قـة بأسـاليب    التكنولوجي ولكن أيضاً على تسلسل العمل ونظم التنفيذ واالبتكـارات املتعل          

العمل بغية خفض التكـاليف زيـادة إمكانيـة الوصـول إىل هـذه التكنولوجيـات                 أداء
__________ 

كان ُيفترض أن التكنولوجيات املالئمة للبلدان املنخفضة الدخل هي التكنولوجيـات الكثيفـة العمالـة،                )٣(
والبسيطة التشغيل واإلصالح، واليت تنتج منتجات على نطاق صغري من أجل املـستهِلكني ذوي الـدخل                

 ).٢٠١١كابلينسكي، : Kaplinsky, 2011(يئة املنخفض، واليت يكون هلا أدىن تأثري على الب
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)World Bank, 2013 :يعين أن االبتكار الشامل للجميع ميكـن        وهذا   ).٢٠١٣الدويل،   البنك
القيام به على أساس حبوث بالغة التقدم كما ميكن النظر يف استخدام تكنولوجيات بـسيطة               

  .أن ذلك ال حيد من إمكانية أن حيقق هذا االبتكار تأثرياً ُيعتد به بيد. موجودة مسبقاً أو
ميع بالتنمية بوصفها عمليـة     وُيسلَّم يف تصميم وتنفيذ أدوات االبتكار الشامل للج         -١٠

 ,Foster and Heeks(اقتصادية اجتماعية شاملة وليس فقط بوصفها منواً اقتـصادياً صـرفاً   

2013a) :ويتركز االبتكار الشامل للجميع على تيسري إمكانيـة        ). أ٢٠١٣هيكس،   و فوستر
احلصول على السلع واخلدمات األساسية وتعزيز التمكني االقتصادي عن طريـق اجلهـود             
املتعلقة بإنشاء املعرفة واكتساهبا وتكييفها واستيعاهبا ونشرها واملوجَّهة بصورة مباشـرة إىل            

ملستبَعدين، وبصورة رئيسية من يوَجد منهم عنـد قاعـدة اهلـرم            تلبية احتياجات السكان ا   
وموضع التركيز األساسي لالبتكار الشامل للجميع هو الـبِىن         ). ٨:٢٠١٣الدويل،   البنك(

والعمليات املطلوبة لتصميم التكنولوجيات االبتكارية وتنفيذها من أجل الناس الذين يعيشون           
ة، أي يف اهلند والصني والربازيل وجنوب أفريقيا، ُيسلَّم         ويف معظم البلدان النامي   . يف حالة فقر  

االقتـصادية   - باالبتكار الشامل للجميع بوصفه أحد أهم أهـداف التنميـة االجتماعيـة           
)Gupta, 2007 : ،٢٠٠٧غوبتا.(  

ومفهوم الشمول هو خصيصة مميزة لُنُهج خمتلفة هتدف إىل إجيـاد تكنولوجيـات                -١١
، فـإن  )Foster and Heeks, 2013a :أ٢٠١٣، هيكس وفوستر( وكما ذكر. مالئمة ومناسبة

االبتكار الشامل للجميع يشمل أيضاً استحداث ونشر وإشاعة ابتكارات حتّسن أوضاع فئات           
ويتسم مفهوم الشمول للجميع باألمهيـة وخاصـة يف جمـايل           . أقل حظوة من غري الفقراء    

ولوجيا واالبتكار حيث يواجه واضعو     السياسات املتعلقة بنوع اجلنس وسياسات العلم والتكن      
السياسات املهمة العويصة املتمثلة يف تيسري إمكانية حصول املرأة على التكنولوجيات الـيت             

ويوجد مثال لالبتكار ). ٢٠١١األونكتاد، : UNCTAD, 2011(حتّسن ُسبل عيشها وفرصها 
ت املرأة الريفية يف اهلند  الشامل للجميع يتعلق باستحداث تطبيقات للهاتف احملمول تعّزز قدرا        

على تنظيم املشاريع، وهو مثال تتواله حالياً حكومة هذا البلد بالتعاون مع منظمـات غـري              
  ).١انظر اإلطار (حكومية وشركات خاصة 

    ١اإلطار 
  تسخري تكنولوجيات اهلاتف احملمول من أجل املرأة الريفية يف اهلند

، بالتعاون مع مؤسسة شريي بلـري       )اهلند(ارات  تضطلع حالياً احلكومة احمللية يف غوج       
وقـد  . اخلريية وشركة فودافون، مببادرة هتدف إىل زيادة قدرة املرأة على تنظـيم املـشاريع       

استحدث هذا املشروع تطبيقاً من تطبيقات اهلواتف احملمولة يناسب خصيـصاً احتياجـات             
رابطـة  ‘ذه الشبكة قد أنشأهتا     وه). RUDI(النساء املنتميات إىل شبكة توزيع الريف اهلندي        

  .SEWA املعروفة عموماً باملختصر اإلنكليزي ‘اهلنديات العامالت حلساهبن
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ورغم أن نساء الشبكة لديهن بالفعل هواتف حممولة، فإن املشروع قـد اسـتحدث                
خدمة هاتف حممول خاصة تسمح هلن باالتصال فوراً بإدارة الشبكة والتأكد من مـستويات        

ويـستخدم تطبيـق اهلواتـف      . إرسال الطلبيات برسائل نصية قصرية يف احلال      اإلمدادات و 
تتمكن عن طريقها النساء الاليت يشكِّلن الشبكة من        ‘ جافا‘احملمولة هذا وصلة بينية من نوع       

استقبال طلبيات البيع وتقدمي طلبيات باحلصول على خمزون جديد وذلك باستخدام هواتفهن            
وُتجَمع هذه املعلومات وتنقَل إىل قاعدة بيانـات مركزيـة          . طةاحملمولة ذات السمات البسي   

واحللقة األخرية من التطبيق ختّزن املعلومات مـن أجـل          . باستخدام أسلوب الرسائل النصية   
وتلبية املتطلبات املتعلقة باملسائل املالية ومبراجعـة       ) الشبكة(إدارة شبكة توزيع الريف اهلندي      

مول أيضاً تقارير من أجل النساء عضوات الشبكة على هواتفهن ويولد التطبيق احمل. احلسابات
بغية مساعدهتن على االحتفاظ باملعلومات األساسية املتعلقة بأنشطة أعماهلن الفردية لتكون يف 

مؤسسة شريي بلري اخلرييـة  : Cherie Blair Foundation for Women, 2012(متناوهلن بسهولة 
  ).٢٠١٢للمرأة، 
تشمل فوائد هذا املشروع خفض الوقت املبذول وتكاليف السفر، فـضالً           وُينتظَر أن     

عن حتقيق مكاسب يف الكفاءة تتعلق بوقت املعاجلة، مما ُيترَجم إىل دخل أعلى ويزيـد مـن                 
الوقت املتاح للنساء املذكورات لتكريسه ألنشطة أخرى، مثل تطوير مشاريعهن واالعتنـاء            

اجة إىل مشاوير الذهاب إىل املستودع عـن طريـق          وتتجنب النساء بواسطته احل   . بأُسرهن
مشوار لتسجيل الطلبية ومثله الستالمها، وهـو       (تسجيل طلبياهتن باستخدام األداة احملمولة      

وبعد تسجيل طلبيـاهتن،    ). ميكن يف بعض احلاالت أن يستغرق ما يصل إىل سبع ساعات           ما
  ).٢٠١٢فودافون، : Vodafone, 2012(ُتعبَّأ هذه الطلبيات وتوزَّع على النساء يف القرى 

 ٢ ٠٠٠ ومن املتوقَّع أن تغطي      ٢٠١٣يناير  /وقد أُطلقت هذه املبادرة يف كانون الثاين        
  .امرأة من منظِّمات املشاريع خالل فترة ثالث سنوات

  .٢٠١٤األونكتاد،   :املصدر

هذه نقطة  وأهم عنصرين لتحقيق مشول االبتكار للجميع مها االنتشار واالستيعاب، و           -١٢
البنـك  : World Bank, 2010( من هـذه املـذكرة   ‘ثالثاً‘سُتبحث بالتفصيل أيضاً يف الفرع 

وكما ذكر األونكتـاد حتديـداً   ). ٢٠١١األونكتاد، : UNCTAD, 2011 و؛٢٠١٠الدويل، 
، يصعب بصورة جوهرية فهم االبتكار املؤايت للفقراء باستخدام النماذج اخلطيـة            )٢٠١١(

واالبتكـار  . متيل إىل التأكيد على جوانب البحث والتطوير من عملية االبتكار         لالبتكار اليت   
الشامل للجميع يتالءم بدرجة أكرب مع النظر يف نظام هنْج ابتكاري تقوم يف إطاره اجملتمعات               
احمللية ومنظمو املشاريع احملليون وأصحاب املصلحة احملليون يف جمال التنميـة بالـدخول يف              

: UNCTAD, 2011:11(ون عملية تسلـسل أو ترتيـب هرمـي قويـة     عالقات شبكية بد
 Berdegué :٩:٢٠٠٥، بريديغيـه (واتباعاً هلذه اُألسس، يـّدعي  ). ١١:٢٠١١ األونكتاد،

أن نظام االبتكار املؤايت للفقراء ميكن تعريفه بأنه عملية تعلّم اجتماعية يتعدد فيهـا              ) 2005:9
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. ملعرفة اجلديدة وتوّسع نطـاق قـدرات الفقـراء   أصحاب املصلحة تولّد املعرفة وتستخدم ا     
، بينمـا يـسلط     )املعرفة(العمليات وليس على الناتج      ويؤكد هذا التعريف تأكيداً أكرب على     

األضواء يف الوقت نفسه على العملية االجتماعية املتمثلة يف التعلّم واالكتشاف واالسـتخدام           
  .فقراء زيادة فعالة ومستدامةوهي العملية املسؤولة عن زيادة الفرص املتاحة لل

  فرص السوق املتاحة عن طريق االبتكار الشامل للجميع  -ثانياًً  
توجد بصورة رئيسية ثالث طرق ميكن للقطاع اخلاص بواسطتها أن يـساعد علـى                -١٣

خلق فرص عمل وزيادة إنتاجية الفقراء، وتلبية بعض احتياجـاهتم          : حتسني حياة الفقراء، وهي   
ات املتعلقة باملـسؤولية االجتماعيـة للـشركات، واسـتحداث منتجـات            عن طريق املبادر  

الثمن وخدمات موجهة حنو تلبية احتياجات املـستهِلكني ذوي الـدخل املـنخفض              معقولة
)World Bank, 2010:344 : ،وسياسات االبتكار الشامل للجميع ). ٣٤٤:٢٠١٠البنك الدويل

إذ ميكن يف هذا الصدد لألشخاص الـذين        . ُتوجَّه بصورة رئيسية حنو التأثري على الطريقة الثالثة       
يعيشون يف حالة فقر وأفراد الفئات األخرى الذين يواجهون خطر االسـتبعاد االجتمـاعي أن            

  . أو كمستعِملني لالبتكاراتيشاركوا يف حتقيق االبتكار الشامل إما بصفة مبتِكرين
وبصورة عامة، ال يركز القطاع اخلاص على استحداث منتجات وخدمات مـن              - ١٤

أجل هؤالء األشخاص بسبب وجود تصور واسع االنتشار مفاده أنه ال ميكن حتقيق أرباح              
وعنـد النظـر يف الـسوق       ). ٣٤٤:٢٠١٠البنك الدويل،   (يف األسواق املنخفضة الدخل     

املسألة األوىل  . تكار اليت ميثلها الفقراء، يكون من املهم النظر يف مسألتني اثنتني          احملتملة لالب 
هي أن الفقراء كثرياً ما يدفعون يف املنتجات واخلدمات األساسـية قـدراً أكـرب بكـثري        

وعلى سبيل املثال، يتقاضى املقرضون غري الرمسيني أسعار فائدة عالية          . يدفعه املوسرون   مما
وثانياً، قد متثل القوة الشرائية الكلية لقطاع الدخل املنخفض فرصاً ُيعتد هبا             .)٤(من الفقراء 

أمام النُُّهج القائمة على السوق والرامية إىل زيادة إنتاجيتهم ودخوهلم وإىل التمكني هلـم              
ولـذلك، ميكـن    ). ٢٠١٠؛ والبنك الدويل،    ٢٠٠٦براهاالد،  (لدخول االقتصاد الرمسي    

ركات اخلاصة فرصة إلقامة عمليات ُمربِحة يف هذا القطـاع مـن            لالبتكار أن يتيح للش   
السوق عن طريق اإلتيان للمستهِلكني الفقراء بسلع أدىن تكلفة وأفضل جودة وعن طريق             

؛ ٢٠٠٦براهـاالد،  (العمل يف هذا الصدد مع جهات فاعلة أخرى يف عمليـة االبتكـار           
  ).٢٠١٠والبنك الدويل، 

__________ 

 يف املائة على االئتمان     ١ ٠٠٠ إىل   ٦٠٠علي سبيل املثال، فإن الناس يف دهارايف باهلند يدفعون فائدة بنسبة             )٤(
الذي حيصلون عليه من املُقرِضني احملليني، وهي نـسبة أعلـى بكـثري مـن أسـعار الفائـدة املـصرفية            

)Prahalad, 2006 : ،٢٠٠٦براهاالد.( 
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ات وخدمات من أجل أفراد الفئات املنخفضة الدخل        ويتمثل هدف استحداث منتج     -١٥
. يف إجياد القدرة لديهم على زيادة دخلهم لكي يكون مبقدورهم أن يزيدوا من االسـتهالك              

الثمن املعقـول للمنتجـات     : وبناء هذه القدرة على االستهالك يقوم على ثالثة مبادئ، هي         
  ).٢٠٠٦براهاالد، (واخلدمات املعنية؛ وإمكانية احلصول عليها؛ وتوافرها 

ينبغي حتقيقه دون التضحية باجلودة أو بالكفاءة وينبغي أن تكون هذه . الثمن املعقول  -١٦
  .النقطة مستقلة عن نوع املنَتجات أو اخلدمات اجلديدة املستحدثة

جيب يف استراتيجيات توزيع وتسويق املنتجات واخلدمات النظـر         . إمكانية احلصول   -١٧
وعلى سـبيل املثـال،     . ء يعيشون يف نفس مستوى جودة أمناط عملهم       فيما إذا كان الفقرا   

فبالنظر إىل أن املستهِلكني املوجودين عند قاعدة اهلرم ال يستطيعون االنتقال مسافات كبرية،             
وهذا يؤكد تأكيداً كبرياً على كثافـة التوزيـع     . جيب أن يكون الوصول إىل املتاجر ميسوراً      

  .يات التوزيعاجلغرايف عند تصميم استراتيج
بصورة عامة، يقوم املستهِلكون الذين يشكلون قاعدة اهلرم ببناء قـرارهم           . التوافر  -١٨

وهذا يعين أهنم ال يستطيعون عادة تأجيـل قـراراهتم          . االستهالكي على مدى توافر النقود    
ني ولذلك، يشكل التوافر وكفاءة التوزيع عاملني حامسي األمهية يف خدمة املستهِلك          . الشرائية

  .ذوي الدخل املنخفض
والتكنولوجيات التجارية املتقدمة الشائعة يف العامل املتقدم كثرياً ما ال تتالءم بصورة              -١٩

جيدة مع احتياجات املستهِلكني ذوي الدخل املنخفض أو قد ال ينشأ عليها الطلب بـسبب               
هـو أنـه جيـري      والسبب يف ذلك    . القيود الكبرية اليت تفرضها ميزانية هؤالء املستهِلكني      

استحداث كثري من التكنولوجيات الرائدة بدون أن توضع يف االعتبار احتياجات أفراد هذه             
الفئات، باالستناد إىل اعتقاد مفاده أنه ليست لديهم املوارد اليت تسمح هلـم باالسـتهالك               

  ).٢٠١١األونكتاد، (
ة أسواق قاعدة   وليست الشركات احمللية هي الشركات الوحيدة اليت بدأت يف خدم           -٢٠

كما تقوم  . اهلرم وإن كان ميكن القول بأن لديها معرفة أفضل باحتياجات املستهِلكني احملليني           
الشركات املتعددة اجلنسية بتثبيت أقدامها أيضاً يف األسواق الناشئة ويف تغيري اسـتراتيجياهتا             

ووفقـاً  . )٢٠١٢ ،بـرمي  و أغـاروال (االبتكارية عن طريق املشاركة يف االبتكار العكسي        
، فإن معوقات مثل الدخل املنخفض وسوء حالة        )Aubert, 2005 :٢٠٠٥ ،أوبريت(ذكره   ملا

وتبـدأ  . البنية التحتية قد ُحولت إىل عوامل دافعة لالبتكار يف سياقات الـدخل املـنخفض             
الشركات العاملة يف األسواق الناشئة بتلبية احتياجات بعض أفقر الناس يف العامل ويف إعـادة               

 .صميم ليس فقط املنتجات ولكن أيضاً عمليات اإلنتاج بأسرها بغية تلبية هذه االحتياجات            ت
 هي مثال على شركة متعددة اجلنسية تقوم باالبتكار من          ‘تاتا للخدمات االستشارية  ‘وشركة  

  ).٢انظر اإلطار (أجل املشاركة يف أسواق ذوي الدخل املنخفض 
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    ٢اإلطار 
  أجل املستهِلكني ذوي الدخل املنخفض يف اجلنوب العامليمنتجات معقولة الثمن من 

نظراً إىل سعي بعض الشركات إىل البدء بتلبية احتياجات املستهِلكني ذوي املـوارد               
فقـد  . احملدودة، فإهنا تقوم بتكييف منتجاهتا تبعاً لتفضيالت هؤالء املستهِلكني وميزانيتـهم          

داة لتصفية املياه تصفِّي املياه احملتوية على قشر         أ ‘تاتا للخدمات االستشارية  ‘استحدثت شركة   
تاتـا  ‘وقد قامـت شـركة      . حب األرز وهو أحد أكثر النفايات الزراعية شيوعاً يف اهلند         

 ٢٤، وهي صانع األداة، بإنتاج هذه األداة احملمولة واملتينة بتكلفة أولية قـدرها     ‘للكيماويات
جِنـرال  ‘وعلى حنو مماثل، سعت شـركة       . يلة دوالرات للمصفاة البد   ةدوالراً وبتكلفة أربع  

 إىل حماولة التصدي ألمراض القلب عن طريق أداة لرسم كهرباء القلب ُتحمـل              ‘إليكتريك
، اليت اسـُتحدثت يف خمتربهـا للرعايـة         ‘Mac 400: ٤٠٠ماك  ‘وهذه األداة املسّماة    . باليد

 يكفي ألن توضع يف حقيبة       صغرية احلجم مبا   -  وهبا أربعة أزرار فقط    -الصحية يف بنغالدور    
)  دوالر ٢ ٠٠٠بدالً من السعر البـالغ      ( دوالر   ٨٠٠ظهر، كما أهنا بثمنها الذي يقل عن        

. بتكلفة دوالر واحد للمريض   ) ECG(ميكن أن ُتجرى عليها اختبارات رسم كهرباء القلب         
 حمدوديـة   وتعتمد هذه األدوات على ما ُيسمَّى باالبتكار العكسي أو املقتصد أو املستند إىل            

املوارد بغية إجياد حلول للمليوين هندي الذين ميوتون سنوياً من شرب مياه ملوثة وكـذلك               
  .للماليني اخلمسة من اهلنود الذين ميوتون سنوياً من أمراض القلب والشرايني

  .٢٠١٠، )The Economist(جملة اإليكونوميست   :املصدر

 إذا قامـت الـشركات املتعـددة    سيما ال ووميكن للفقراء أن يكُونوا سوقاً مرحبةً،     -٢١
بيد أن من املهم اإلشارة إىل أن الفقراء ليسوا         . اجلنسية بتغيري مناذج مزاولتها لنشاط األعمال     

: Prahaland and Hart, 2002(سوقاً تسمح بالسعي التقليدي إىل حتقيق هوامش ربح مرتفعـة  
ألربـاح مدفوعـة بـاحلجم      وعلى العكس من ذلك، تكون ا     ). ٢٠٠٢هارت،  براهاالند و 

فمن احملتمل أن تكون اهلوامش منخفضة باملعايري احلالية ولكن مبيعـات           . كفاءة رأس املال  وب
ولذلك، ينبغي  ). ٢٠٠٢هارت،  براهاالند و (رتفعة إىل أبعد حد     الوحدات ميكن أن تكون م    

 الرحبية  أن تضع الشركات يف احلسبان خصائص أسواق قاعدة اهلرم عند حتديد بِنية هوامشها            
  .بغية حتديد الفوائد املترتبة على استحداث ابتكاراهتا

. ومن املناسب التسليم مبفارقة تتصل حبجم الشركات واالبتكار الـشامل للجميـع     -٢٢
فعادةً ما يتولّى قياد الشركات الصغرية منظمون اجتماعيون يتوافر هلم بالتايل الباعث علـى              

بيد أن هذه املشاريع تفتقر عادةً إىل   . ر الشامل للجميع  استحداث وتنفيذ أفكار تتعلق باالبتكا    
وعلى العكس من ذلك، متتلـك الـشركات        . املوارد الالزمة لتنفيذ املبادرات والتوّسع فيها     

الكبرية املتعددة اجلنسية املوارد ولكنها كثرياً ما تفتقر إىل الباعث الضروري للقيـام بـذلك               
)George et al., 2012:678 :٦٧٨:٢٠١٢ون، جورج وآخر.(  
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وحتتاج الشركات إىل تكييف استراتيجياهتا من أجل املـشاركة يف أسـواق ذوي               -٢٣
. وتتسم القضايا املتعلقة بإنشاء األسواق بأن هلا أمهية خاصة يف هذا الصدد           . الدخل املنخفض 

اعل ويف هذا اجملال، فإن املؤسسات الرمسية مثل احملاكم وأسواق رأس املال وقوانني العمل تتف             
مع املؤسسات غري الرمسية مثل املعايري الثقافية واالجتماعية، يف تشكيل األسـواق واحلفـاظ       

ومع عمل القطاع اخلـاص يف أسـواق ذوي الـدخل           ). ٢٠١٢جورج وآخرون،   (عليها  
املنخفض، تتفاعل أنواع خمتلفة من املنظمات االجتماعية بغية إنشاء األسواق، واسـتحداث            

ولتحقيق ابتكار مناذج ملزاولة نـشاط األعمـال        . ، وحتقيق القيمة  منتجات وخدمات مالئمة  
تتالءم مع خدمة األشخاص املستبَعدين ذوي الدخل املنخفض، جيب على املنظمات أوالً أن             
تزيد من فهمها ألسواق هؤالء األشخاص، مبا يف ذلك البيئة التنظيميـة والـسياساتية، وأن               

حمددة ترمي إىل التغلب على هـذه العقبـات   تستجيب لذلك عن طريق وضع استراتيجيات     
)World Economic Forum, 2009 : ،٢٠٠٩احملفل االقتصادي العاملي.(  

بيد أن من املهم التسليم بأن الشركات وحدها ال تستطيع استحداث أسواق مـن                -٢٤
فمن الضروري أيضاً تدّخل جهـات فاعلـة        . أجل املستهِلكني الذين يشكلون قاعدة اهلرم     

 األطراف من بينها السلطات احلكومية احمللية واملنظمات غري احلكومية واجملتمعـات            متعددة
الـشمول  "وفضالً عن ذلك، ينبغي أن توضع يف االعتبار صـفة           . احمللية واملؤسسات املالية  

  .وأن ُتدرج يف تصميم وتنفيذ سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار" للجميع

  النظر فيها عند إعداد سياسات االبتكار الشامل للجميعالعوامل اليت ينبغي   -ثالثاً  
يناقش هذا الفرع العوامل الثالثة اليت قد تؤثر على الفعالية احملتملة لسياسات االبتكار واليت                -٢٥

: ينبغي، هلذا السبب، النظر فيها بدقة عند تصميم سياسات االبتكار الـشامل للجميـع وتنفيـذها               
  .خفض، وتصميم األدوات، وأمهية التعاون فيما بني املنظماتخصائص أسواق ذوي الدخل املن

  خصائص أسواق ذوي الدخل املنخفض    
باإلضافة إىل حاالت فشل األسواق اليت تنطوي عليها أي عملية ابتكار، مثـل مـا            -٢٦

يتعلق باملعلومات وعدم التيقّن من نتائج االبتكار، توجد خصائص إضافية تتسم هبا أسـواق              
 وُتسفر عن نقص كبري يف إنتاج السلع واخلدمات القائمة على االبتكارات الشاملة قاعدة اهلرم

ومن حيث تصميم سياسات تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية           . للجميع
الشاملة للجميع، أوضحت األدلة التجريبية الناجتة عن العمل املضطلع به يف هذا اجملال وجود              

: ي أن تكون فعالة من أجل تيسري استدامة االبتكار الشامل للجميع، هـي            أربعة عوامل ينبغ  
العوامل املتصلة باملنَتج، وجتارة التجزئة اخلاصة به ودعمه، واملشاريع الصغرية جداً اليت تقدم             

فوسـَتر  : Foster and Heeks, 2013a(اخلدمات املتعلقة بالطلب، والسياق األوسـع نطاقـاً   
ي النظر بعناية يف التمكني لبقاء الوسطاء الرئيسيني املسؤولني عن          وينبغ). أ٢٠١٣وهيكس،  

  .البيع والدعم، ويف تيسري نشر االبتكار واستدامة أسواق ذوي الدخل املنخفض
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  تصميم أدوات السياسات    
ومن املسائل األخرى اليت تدخل يف احلسبان عند تصميم سياسات االبتكار الشامل              -٢٧

، واجلهات الفاعلة املعنية وأوجه التفاعل بينها، ونوع التعلّم الذي          خصائص االبتكار املطلوب  
ويتطلب ). أ٢٠١٣هيكس،  فوسَتر و (ؤسسية اليت تعمل فيها     تباشره هذه اجلهات، والبيئة امل    

تصميم سياسات فعالة وتنفيذها بشأن االبتكار الشامل للجميع توافر فهم جلوانب الفـشل             
  . هلا تأثري على بلوغ األهداف املتعلقة بالشمولاخلاصة لنظام االبتكار اليت يكون

وميكن للحكومة أيضاً أن تشجع مؤسسات البحوث املمولة مـن مـصادر عامـة                -٢٨
ومنظمات البحث والتطوير على القيام باملزيد من أجل تلبية احتياجات الفقراء، مثالً بتقـدمي         

 حتقـق ابتكـارات ذات صـلة       ِمَنح وجوائز حبثية تنافسية وجوائز عامة ألفرقة البحوث اليت        
وإحدى اآلليـات املمكنـة   ). ٢٠٠٧أوتس وداملان، : Utz and Dahlman, 2007(باملوضوع 

 حنو معاجلة املشاكل اليت يواجهها الفقراء هـي         لتوجيه سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار    
مواءمة اجلهود العامة املتعلقة بالبحث والتطوير مع احتياجات القطاعات واجملاالت اليت متكّن            

كما أن مشتريات القطاع العام ذات الطـابع        . من حتقيق التنمية والتنفيذ املوجهْين حنو الناس      
 من أجل الفقراء ميكن أن ُتـسهم يف حتقيـق           التنافسي من أجل إنتاج سلع وخدمات حمددة      

  ).٢٠٠٧أوتس وداملان، (االبتكار الشامل للجميع 
ولزيادة مالءمة التكنولوجيا واعتمادها، ينبغي أن تدعم السياسة العامة عمليـات             - ٢٩

االبتكار احمللية على مستوى كل من االختراع ونقل التكنولوجيات القائمة اليت ميكـن أن              
وهذا يعكس أمهية نشر االبتكار     ). ٢٠١١األونكتاد،  (ات اجملتمعات الفقرية    ُتشبِع احتياج 

ورغم أن االبتكار ميكن أن يعمل يف أسواق ذوي         . الشامل للجميع وتوسيع نطاق انتشاره    
الدخل املنخفض، فإن نشره وإشاعته مها مرحلتان رئيسيتان يف حتقيق فوائـد اجتماعيـة              

)Foster and Heeks, 2013b :وميكن أيضاً لآلليات الرامية إىل ). ب٢٠١٣هيكس،  وفوستر
توسيع نطاق هذه االبتكارات وإثبات جدواها ونشرها لدى القطاع غري الرمسي أن ُتسهم             

ومن املهم الـتفكري يف أنـه       ). ٣انظر اإلطار   (للجميع  أيضاً يف إتاحة االبتكارات الشاملة      
سيلزم تكييف آليات نقل التكنولوجيا ونشرها لكي تعكس خصائص االبتكارات احملـددة            

  .املؤاتية للفقراء
    ٣اإلطار 

  حالة ُنظم االبتكار الزراعي: أمهية نشر االبتكارات املؤاتية للفقراء
 World Bank(ء العامل النامي يف املناطق الريفية يف املائة من فقرا ٦٦تعيش نسبة قدرها   

and International Monetary Fund, 2013 :  ،٢٠١٣البنك الدويل وصندوق النقد الـدويل .(
وهذا يعين أن سياسات االبتكار الشامل للجميع تتسم بأمهية خاصة بالنسبة إىل حتسني سبل              

  .العيش اخلاصة بالفقراء الريفيني
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: وتساعد آليتان على حتسني نشر االبتكارات الشاملة للجميع يف القطاع الزراعي، مها           
ومن ). ٢٠١١األونكتاد،  ( الزراعي ودعم منظمي املشاريع الريفيني       تشجيع شبكات اإلرشاد  

، زيادة تعزيز الروابط األفقيـة، مثـل تـشجيع    )٢٠١٠(الضروري، كما الحظ األونكتاد     
خدمات اإلرشاد الزراعي، من أجل التعامل مع املعوقات غري التكنولوجية اليت تواجه اإلنتاج             

 يف االعتبار يف استراتيجية اإلرشاد الزراعـي املتـصلة   وينبغي أن توضع . واالبتكار الزراعيني 
باالبتكار الشامل للجميع خصائص االبتكار وخصائص املستفيدين منه واحلاجة إىل ضـمان            

وإحدى االستراتيجيات اليت ميكن أن تعاجل االستبعاد احملتمـل يف          . وصوله إىل املزارع الفقري   
تشارية هي فصل البيانات املتعلقة مبـشاركة       تقدمي خدمات اإلرشاد الزراعي واخلدمات االس     

إنتاج الكفاف واإلنتاج الناشئ والتجاري الـصغري       (الفئات املختلفة من املزارعني يف الربامج       
  .وضمان خدمة مجيع فئات املزارعني حسب خصائص كل منهم) احلجم

 كما يوجد مثال آللية أخرى ميكن أن حتّسن خدمات اإلرشاد الزراعي املقدمـة إىل               
فاألدلة التجريبية  . الفقراء الريفيني هي النهوض مبنظمات املنِتجني الريفيني يف مشايل الكامريون         

تشري حتديداً إىل ) Swanson and Rajalahti, 2010 :٢٠١٠ ،راجاالهيت وسوانسون(اليت مجعها 
النهوض مبنظمات املنِتجني الريفيني اليت تركّز على الفقراء الريفيني على أهنا سياسـة بالغـة               

وقد . )٥(األمهية لتحسني خدمات اإلرشاد الزراعي املقدمة من أجل مساعدة هؤالء املزارعني          
املوجَّهـة حنـو   أظهرت هذه الدارسة وجود تباين متزايد يف تقدمي خدمات اإلرشاد الزراعي  

صغار املزارعني باملقارنة مع تلك املقدمة إىل منظمات املنِتجني الكبرية املرتكزة على الـسلع              
ولذلك فإن منظمات املنِتجني الريفيني اهلادفة إىل تلبية احتياجات صغار املزارعني           . األساسية

ـ              ؤثر علـى سـبل     من خدمات اإلرشاد الزراعي ميكن أن توجِد صوتاً هلم يف املسائل اليت ت
وباإلضـافة إىل ذلـك، ميكـن السـتعمال         ). ٢٠١٠ ،راجـاالهيت  و سوانسون(عيشهم  

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت استعماالً أكثر تعميماً أن يكون أيضاً آلية فعالة يف هذا             
  ).٢٠١١األونكتاد، (الصدد 

 الـصعيد   كذلك فإن دعم املشاركة يف الشبكات العاملية للبحث والتطوير علـى            - ٣٠
الدويل ومشاركة القطاع اخلاص مها آليتان ميكن أن تساعدا على اسـتحداث ابتكـارات           

وعلى سبيل املثال، كما هو األمر يف حالة اهلند، أوصى          . تستهدف تلبية احتياجات الفقراء   
البنك الدويل بتقدمي حوافز إىل عمليات استحداث وتسويق التكنولوجيا املؤاتيـة للفقـراء          

وحتقيقاً لذلك، اقتـرح البنـك      . ا يف مرحلة مبكرة من جانب القطاع الرمسي       املضطلع هب 
__________ 

وهي تتيح فرصـاً    . منظمات املنِتجني الريفيني هي اجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة يف جمال التنمية الريفية            )٥(
هامة لكل من القطاعني العام واخلاص مثل تقدمي خدمات البحوث واإلرشاد الزراعي إىل املزارعني، وتنظيم               

 من حيث التكلفة، وتعبئة املوارد من أجـل         شراء عوامل اإلنتاج وتسويق املنتجات على أساس أكثر فعالية        
 Wennink and(التنمية احمللية، ومتثيل مصاحل املزارعني وصوهتم اجلمـاعي يف احملافـل املعنيـة بالتنميـة     

Heemskerk, 2007 :٢٠٠٧هيمسكريك،  ووينينك.( 
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الدويل تقدمي ِمَنح مناظرة تفضيلية إىل مؤسسات البحث والتطـوير العامـة، والـصناعة،         
أوتـس  (املية للتخفيف من الفقـر      واجلامعات، واملنظمات غري احلكومية، والشبكات الع     

  ).٤:٢٠٠٧داملان، و
ر لصك من صكوك السياسات موجـه حنـو تلبيـة احتياجـات             ويوجد مثال آخ    -٣١

وجتـري  . املستهِلكني الفقراء هو اقتراح إنشاء الصندوق اهلندي لالبتكارات الشاملة للجميع         
الصندوق اهلندي لالبتكارات ( هذا صندوق رؤوس أموال اجملازفةحالياً عملية تصميم وتطوير  

ناول احتياجات الشركات املهتمة خبدمة     وهو يشكل خطوة حنو ت    ). ٢٠١٤الشاملة للجميع،   
وسيكون الصندوق موجَّها حنو متويل هذه الشركات برؤوس        . أسواق ذوي الدخل املنخفض   

وتستهدف مؤسسات  . األموال اليت حتتاج إليها بغية ترمجة أفكارها إىل واقع قائم يف السوق           
الرعاية الصحية والزراعـة،    األعمال املدعومة هبذه األموال القطاعات األساسية مثل التعليم و        

وستكون نتائج أعمال الـصندوق     . وهي جتمع بني العائدات االجتماعية والعائدات التجارية      
عبارة عن اخلروج حبلول ابتكارية موجهة حنو أعلى تفكري إبداعي يـستهدف حـل أهـم                

  .)٦(التحديات اليت يواجهها الصندوق
الشامل للجميع أن استحداث خـدمات      وتبني التجارب املكتسبة يف جمال االبتكار         -٣٢

 Bound and(جديدة حول منَتج ما هو أمر ميكن أن يكون بديالً ناجحاً لتقـدمي إعانـات   

Thornton, 2012 :شركة  (‘سيلكو‘وهذا ما توضحه جتربة شركة ). ٢٠١٢ثورنتون،  وباوند
عات الريفيـة يف    ، اليت توفر األلواح الشمسية للمجتم     ))سيلكو(اإلنارة الكهربائية الشمسية    

وتقوم هذه الشركة جبعل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية خياراً ممكناً من الناحيـة              . اهلند
العملية ميكن أن يأخذ به السكان الريفيون وهي مثال جيد لكيفية إنشاء نظام إيكولـوجي               

لطلب على  ويف هذه احلالة، كانت استجابة السياسة التقليدية ل       . َخَدمي جديد حول منَتج ما    
زيادة إمكانية احلصول على الطاقة الشمسية يف اجملتمعات الريفية هي اعتبار هذه الطاقة منَتجاً            
من املنتجات، مع قيام املصارف املدعومة من احلكومات بتقدمي قروض إىل املستهِلكني مـن              

ـ          . أجل شراء األلواح الشمسية    ة مـوارد   بيد أن هذا النْهج مل يكن واقعياً بالنظر إىل حمدودي
 هنْجاً ابتكاريـاً مبعاملـة      ‘سيلكو‘واستجابةً لذلك، اتبعت شركة     . السكان الريفيني يف اهلند   

وبدالً من االعتماد علـى اإلعانـات، فإهنـا         . الطاقة الشمسية على أهنا خدمة وليس منَتجاً      
استحدثت منوذجاً يقوم على الدفع حسب االستعمال وبواسطته يشتري منظمـو املـشاريع             

ولوجيا ويتقاضون من املستهِلكني نسبة صغرية من تدفقاهتم النقدية اليومية مـن أجـل              التكن
.  إذ يقومون بتوزيع اإلنارة الشمسية كل مساء وبتجميعها يف الصباح التـايل            -استخدامها  

 إذ تعمل كضامن للجدارة االئتمانية للوسـطاء  - ‘سيلكو‘والنموذج الذي تستخدمه شركة  
دارية اليت تتحملها بسبب التعامل مع كثري من املستهِلكني بدالً مـن            وإذ ختفض التكاليف اإل   

__________ 

، http://www.iii.gov.in/images/stories/reportpeople/Financing_Innovation_ch1.pdf: انظر الصفحة الشبكية   ) ٦(
 ).٢٠١٤فرباير / شباط١١جرى الرجوع إليها يف (
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 يسمح باسترداد كامل تكاليف الطاقة الشمسية       -التعامل مع أعداد أقل من منظمي املشاريع        
 ١٢٠ ٠٠٠ بتوصيل اإلنارة إىل     ‘سيليكتو‘، قامت شركة    ٢٠١٢ويف عام   . على مر الوقت  

  ).٢٠١٢ثورنتون،  واوندب(أسرة معيشية يف كارناتاكا باهلند 
ويوجد جانب خمتلف من جوانب أمهية تصميم السياسة العامة املتعلقـة باالبتكـار               -٣٣

 ٢٠١٢ ،ل وآخرون وه( السياحة الربازيلية    الشامل ميكن مالحظته يف التحليل الذي أجراه لصناعة       
Hall et al., 2012 .(جتاه الـسليب  وتدفع هذه الدراسة بأن ضعف املؤسسات، باالقتران مع اال

وهذا يرتكـز علـى حتليلـهم       . لعملية تنظيم املشاريع، ميكن أن يدعما ظهور نتائج مدمرة        
فخالل مثانينات القرن العشرين، ُحددت هذه املنطقة على أهنـا          . للسياحة يف منطقة ريسيف   

منطقة سياحية حمتملة وكان من املتوقَّع أن يؤدي الترويج للسياحة إىل زيادة تنظيم وإقامـة               
بيد أن واضعي السياسات مل يفهمـوا       . املشاريع، مبا يف ذلك مشاريع ذوي الدخل املنخفض       

اآلثار املترتبة على االنتشار املرتفع للمشاكل االجتماعية املتصلة باألنشطة غري القانونيـة يف             
د ورغم أن محلة التوعية العامة قد دعمت فعالً السياحة يف املنطقة فإن هذه األخرية ق              . املنطقة

ويف الوقت احلايل، تركز السياسات العامة على       . تركزت يف أشكال غري مرغوبة من السياحة      
وميكـن  . حتويل موضع اجلذب يف الوجهات السياحية حنو الثقافة واجلانـب اإليكولـوجي           

للسياسات اليت تسلم باملنظورين االقتصادي واالجتماعي على السواء أن تدعم حتقيق نتـائج             
ذلـك أن   . عملية تنظيم املشاريع ولكن بوترية اقتصادية أكثـر انـضباطاً         أكثر إنتاجية من    

السياسات، عندما ال تضع يف االعتبار العوامل االجتماعية، ميكن أن تـدفع إىل االسـتبعاد               
  .االجتماعي أو إىل تدمري عملية تنظيم املشاريع

سب أيضاً النظر   وعند تصميم برامج سياسات االبتكار الشامل للجميع، يكون من املنا           -٣٤
وتوجد ثالثة حتديات رئيسية    . يف بعض التحديات الدائمة اليت تواجه هذا النوع من االبتكارات         

اهلرم مع   أوالً، يكون من الضروري االهتمام باملواصفات احمللية ألسواق قاعدة        . يلزم النظر فيها  
نياً، جيب أن تكـون     ثا. السعي يف الوقت نفسه إىل نشر االبتكارات وتأثريها على نطاق واسع          

. االبتكارات املدعومة مالئمةً لألوضاع القائمة اليت يسعى املرء يف خامتة املطاف إىل تغيريهـا             
وهـذا يعـين    . ثالثاً، جيب إبقاء التركيز منصباً على األهداف املتعلقة باالبتكار الشامل للجميع          

الجتماعية اليت تتطلـب    العمل على إجياد حلول قائمة على مشاريع من أجل حتقيق األهداف ا           
  ).٦:٢٠١٤مسيث وآخرون، : Smith et al., 2014:6(بصورة جوهرية إجراء تغيري بنيوي 

  أمهية التعاون    
ومن الضروري أيضاً النظر يف أمهية التعاون وااللتزام باملشاركة من جانب اجملتمعات              -٣٥

اعد الشعبية واملنظمات غري    الفقرية واجلهات األخرى غري التقليدية صاحبة املصلحة، مثل القو        
أروروا : Arora and Romijn, 2009:30(احلكومية، عند دراسة أسواق ذوي الدخل املنخفض 

ففي اهلند، على سبيل املثال، فإن املنظمات غري الرحبية والقطـاع           ). ٣٠:٢٠٠٩،  وروميجن
 اجلديدة بشكل   اخلاص الذي يدرك مسؤولياته االجتماعية واملستعدان لسد الثغرات يف النُُّهج         
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وبصورة عامـة،   ). ٢١:٢٠١٢ثورنتون،   و باوند(جذري يشكالن تقليداً من التقاليد القوية       
. يشكل التعاون فيما بني املنظمات خصيصة من خصائص مبادرات االبتكار املؤاتية للفقـراء          

ومن بني الفوائد األخرى للتعاون أنه يسمح بالتركيز على اسـتعمال األصـول التكميليـة               
وتوجد ). ٢٠٠٦غرودال،  وباوِل: Powell and Grodal, 2006(ظمات يف تقسيم العمل للمن

إىل حد كبري لدى املنظمات غري احلكومية معلومات مباشرة عـن مـشاكل واحتياجـات               
وعادةً ما تقدم احلكومات والوكاالت الوطنية دعماً       . املستهِلكني الذين يشكلون قاعدة اهلرم    

ال األخذ بسياسات بشأن االبتكار الشامل للجميع، وتقـوم         مؤسسياً وقدرات أخرى يف جم    
  .الشركات بأدوار رئيسية يف إجياد احللول التكنولوجية

وفضالً عن ذلك، فمن املهم أيضاً أن يشترك يف تـصميم االبتكـارات األشـخاص                 -٣٦
املستفيدون، وهم يف هذه احلالة األشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر وفئـات األشـخاص               

واألشـخاص  ). ٢٠١٣البنك الـدويل،    (خرين الذين يواجهون خطر االستبعاد االجتماعي       اآل
. الذين يشكلون جزءاً من أسواق ذوي الدخل املنخفض هم أقدر الناس على حتديد احتياجاهتم             

ويف واقع األمر، تكون احتياجات األشخاص القليلي احلظوة أوسع نطاقاً مـن االحتياجـات              
صودة كجزء من األهداف اإلمنائية لأللفية واالحتياجات املميِّـزة للـسياق         القليلة املدرجة واملر  

  ).٢٠٠٧داملان،  وأوتس(البيئي واالجتماعي للمستهِلكني ذوي الدخل املنخفض 

  املؤسسات واألنظمة واالبتكار الشامل للجميع  -رابعاً  
. مل للجميـع  للحكومات دور هام يف رعاية إجياد بيئة مؤسسية متكّن لالبتكار الشا            -٣٧

وتشتمل املؤسسات املرعية هنا على القواعد االجتماعية للسلوك، والعـادات، والتـصرفات         
النمطية، والقيم، والتطلعات، فضالً عن القوانني واألنظمة اليت تضرب جبـذورها يف تـاريخ       

فاملؤسسات املرعيـة وتفاعالهتـا مـع       ). ٣٣٦:٢٠١٠البنك الدويل،   (جمتمع معني وثقافته    
ت األخرى للعمليات االبتكارية تتسم بأمهية حمورية بالنـسبة إىل النظـام الـوطين              املكونا
بل يصدق هذا بدرجة أكرب يف حالة النهوض باالبتكار املؤايت للفقراء ألن االبتكار             . لالبتكار

البنـك  ( وهذا متجذر يف املؤسسات املرعية اليت تساعد على بناء الثقـة             -يتطلب التعاون   
وتؤدي املؤسسات املرعية دوراً رئيسياً يف عمليـات االبتكـار الـشامل            ). ٢٠١٠الدويل،  
فهي حتدد املدى الذي ميكن يف حدوده للفقراء املشاركة يف عمليـات االبتكـار              : للجميع

  ).٢٠١٠البنك الدويل، (واملشاركة يف الفوائد احملتملة املترتبة عليه 
السـتراتيجيات الراميـة إىل رعايـة       وأحد اآلثار الرئيسية املترتبة على ذلك هـو أن ا           -٣٨

االبتكارات والسياسات املؤاتية للفقراء ينبغي أن تتالءم مع األوضاع اخلاصة للسياقات االجتماعية            
، وأن اإلطار املؤسسي قد يتطلب إجراء تغيريات لكـي          )٣٣٦:٢٠١٠البنك الدويل،   (املختلفة  

 املثال، قد تكون القوانني واألنظمة الـيت        وعلى سبيل . ميكن لالبتكارات املؤاتية للفقراء أن تنطلق     
وفضالً عن ذلك، قد يكون من الصعب ضمان        . تنظّم حقوق امللكية الفكرية متحيزة ضد الفقراء      
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إمكانية حصول الفقراء على األصول مثل األرض أو االئتمان، وقد حتول القواعـد االجتماعيـة               
كار، وقد حيول التقسيم الطبقي االجتمـاعي       ممارسة املرأة ألدوار معينة مطلوبة من أجل االبت        دون

أن التالعب بأسواق املنَتجـات قـد        دون تشكيل الشبكات االجتماعية املطلوبة لالبتكار، كما      
  ).٣٣٦:٢٠١٠البنك الدويل، (يقضي على احلوافز االقتصادية اليت تدفع إىل االبتكار 

كارات ونشرها من أجـل سـوق       وقد َتبيَّن من األدلة التجريبية املتعلقة بتنفيذ االبت         -٣٩
قاعدة اهلرم يف قطاع اهلاتف احملمول يف كينيا أن االبتكار الشامل للجميع قد ُبين على دائرة                 
تعزيزية تضم االبتكار التكّيفي واملنافسة الدينامية ووجود وسطاء ابتكار يعملون مع اجملتمعات 

االبتكار وضـع الئحـة     ومما كان له صلة بنشر هذا       ). ب٢٠١٣هيكس،   و فوستر(الفقرية  
تنظيمية مكنت من إقامة أسواق وخلق حوافز سياساتية دعمت بعدة طرق الوسطاء العاملني             

فعن طريق القيام يف وقت واحد بتهيئة األوضاع الالزمة . يف جمال االبتكارات الشاملة للجميع
امـة  لدخول السوق وتنظيم بعض جوانب تكنولوجيات اهلاتف احملمول، كفلت السياسة الع          

املشاركة من جانب املزيد من اجلهات الفاعلة يف السوق كما كفلت وجود منافسة أقـوى               
  ).٤انظر اإلطار ) (ب٢٠١٣هيكس،  وفوستر(فيما بينها 

    ٤اإلطار 
أمهية عملية التنظيم يف تنفيذ تكنولوجيات اهلاتف احملمول من أجل أسواق ذوي الـدخل              

  املنخفض يف كينيا
 يف كينيا األخذ بتكنولوجيات اهلاتف احملمـول مـن أجـل            ٢٠٠٥بدأ يف حنو عام       

املستهِلكني الذين يشكلون قاعدة اهلرم، وكانت تقود هذه العملية يف البداية وكاالت ماحنة              
ومنظمات دولية بالتعاون مع احلكومة، مث جرى القيام هبا كجزء من املسؤولية االجتماعيـة              

ركة يف اجملتمعات الفقرية ووضع أحكـام عامـة         للشركات، مثالً بدعم مناذج اهلواتف املشت     
  .بشأن عمليات تقدمي اخلدمات

وكانت مرحلة تنفيذ تكنولوجيات احملمول من أجل املستهِلكني ذوي الدخل املنخفض             
أن سوء حالة   ) ب٢٠١٣ ،هيكس و فوستر(  وقد تبني ل  . بالغة األمهية يف ضمان انتشار االبتكار     

فقد أشارت دراستهما   .  للخطر تنفيذ االبتكارات الشاملة للجميع     إنفاذ القوانني ميكن أن تعّرض    
إىل اكتشاف وجود عدة صعوبات أثناء تنفيذ إنتاج هواتف حممولة من أجل سوق ذوي الدخل               

وعلى سبيل املثال، فإن عدم إنفاذ أنظمة ذات جودة بشأن اهلواتف احملمولة قد مسح              . املنخفض
اجلودة اليت أدت إىل تكّبـد بعـض البـائعني خلـسائر            بدخول كثري من املنَتجات املنخفضة      

 بيد أنه بالتخلص مـن الـسوق الرماديـة   . أجربهم على التكّيف من أجل البقاء يف السوق  مما
للهواتف احملمولة، قد تؤدي زيادة تشديد املتطلبات املتعلقة باجلودة إىل تقليص مـدى إشـاعة            

كيد بقوة على إنفاذ األنظمة اليت تسمح للوسطاء        ولذلك، يلزم التأ  . ونشر هذا االبتكار يف كينيا    
  .واجلهات الفاعلة بالتكّيف فيما يتصل باالبتكارات الشاملة للجميع

  .Foster and Heeks, 2013b  :املصدر
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  بناء القدرات عن طريق االبتكار الشامل للجميع وعملية تنظيم املشاريع  -خامساً  
 توضع يف االعتبار عند النـهوض باالبتكـار        من بني العوامل األخرى اليت ينبغي أن        -٤٠

. ويوجد سببان رئيـسيان لـذلك     . الشامل للجميع مهارات السكان املستهَدفني وكفاءاهتم     
يؤدي حتسني مهاراهتم املتعلقة باالبتكار وبتنظيم املشاريع إىل متكينـهم مـن حتقيـق               أوالً،

، فإن رعاية قدرات األشـخاص    االقتصادي؛ ثانياً  - االبتكارات املناسبة لسياقهم االجتماعي   
الذين يشكلون قاعدة اهلرم متكّنهم من االستفادة القصوى من االبتكارات املتاحة عن طريق             

  .السياسات الشاملة للجميع املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار
إذ حيد من القدرات االبتكارية للناس مجلة عوامل من بينها االفتقار إىل املهـارات،                -٤١

وعدم كفاية تقدمي اخلدمات العامة، وعدم القدرة على الوصول إىل األسـواق واألصـول              
ويسلّط هذا املزيج من العوامل األضـواء       . بشروط عادلة ومعاجلة ما يتصل بذلك من خماطر       

على أمهية التدريب األساسي للقطاع غري الرمسي باعتباره بالغ األمهية لتحـسني مهـاراهتم              
ويف حالة إتاحة تكنولوجيـات اهلـاتف       ). ٢٠٠٧داملان،   و أوتس(شاريع  املتعلقة بتنظيم امل  

، ال يقتـصر    ١احملمول للنساء املنظِّمات للمشاريع يف اهلند، وهي احلالة املعروضة يف اإلطار            
املشروع على أنه يشمل نشر التكنولوجيات اجلديدة بل إنه يضع يف االعتبار أيضاً مـسأليت               

  .لى أساسيات الشؤون املالية، ومها مسألتان أوسع نطاقاًتطوير املشاريع والتدريب ع
وجيب أيضاً أن تطّور برامج االبتكار الشامل للجميع آليات تشّجع الفقـراء علـى                -٤٢

، فـإن   )٢٠١٣(ووفقاً للبنك الدويل    . املشاركة يف استحداث وابتكار حلول شاملة للجميع      
 يف األجل الطويل إذا قامـت البلـدان         تأثري االبتكار الشامل للجميع سيكون أكثر استدامة      

النامية ببناء القدرة على توليد حلوهلا االبتكارية اخلاصة هبا الشاملة للجميع يف إطار شـراكة               
  .مع املنظمات الوطنية واإلقليمية والعاملية املعنية بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار

ي املشاريع عند دراسة سياسات     ومن املناسب أيضاً النظر يف املستوى التعليمي ملنظم         -٤٣
فإذا مل جيـر تكييـف الـسياسات        . تنمية القدرات من أجل أسواق ذوي الدخل املنخفض       

واملبادرات تبعاً لقدرات الفقراء وإذا مل تستهدف هذه الـسياسات واملبـادرات الفجـوات     
االجتماعي القائمة يف جمال املهارات، فإن التدخالت قد تؤدي بغري قصد إىل زيادة االستبعاد              

 ,.Hall et al(وإىل تآكل املشروعية االجتماعية والسياسية لسياسات االبتكار الشامل للجميع 

  ).٢٠١٢هول وآخرون، : 2012
أما تطوير الكفاءات املتعلقة بتنظيم املشاريع فهو ميكن أن يـساعد يف تعزيـز قـدرات            -٤٤

ذ سياسات االبتكار الشامل    وهذا مفيد بشكل خاص عند تنفي     . األشخاص ذوي الدخل املنخفض   
فتحسني فهم منظمي املشاريع من ذوي الدخل املنخفض للكيفية اليت ميكن هبا البتكـار         . للجميع

حمدد أن يغّير الطريقة اليت يكسبون هبا أسباب عيشهم ميكنه ليس فقط أن حيّسن مهاراهتم املتعلقة                
  ).٢٠١٢براهاالد، (كارات بتنظيم املشاريع بل أن يسّهل أيضاً زيادة إشاعة هذه االبت
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وكثرياً ما حيتاج منظمو املشاريع من ذوي الدخل املنخفض يف البلدان الناميـة إىل                -٤٥
التدريب على مهارات القراءة والكتابة واحلساب واملهارات املالية املتعلقة بنشاط األعمـال            

ع، مبا يف ذلك البحث     فضالً عن التدريب يف جمال تطوير أنواع السلوك املتعلقة بتنظيم املشاري          
وال ميكن لرأس املـال األويل      ). ٢٠١١األونكتاد،  (عن الفرص واملثابرة وبناء الثقة بالنفس       

التغلب على االفتقار إىل املهارات والتعليم بشأن مهارات تنظيم املشاريع، وكثرياً ما ال ُتسدَّد              
آكـس  : Acs and Kallas, 2007(القروض املقدمة إىل منظمـي املـشاريع األقـل مهـارة     

وُيسهم بناء القدرات يف حتقيق كفاءة ومنو املـشاريع التابعـة هلـؤالء             ). ٢٠٠٧ ،وكاالس
وينبغي للسياسات احلكومية املتعلقة بعملية تنظيم      . املنظِمني كما ُيسهم يف تطويرهم شخصياً     

ي مشاريع ذوي الدخل املنخفض أن تكفل ليس فقط إدماج هذا اجلانب يف نظام التعليم الرمس            
بل أن تتيح أيضاً تقدميه عن طريق آليات أخرى مثل اجملتمع احمللي غـري الرمسـي وبـرامج                  

ومن املهم أيضاً، كما هو األمر يف جوانـب         . التدريب الريفية والتدريب على التلمذة املهنية     
أخرى من سياسات االبتكار، أن ُتدمج هذه الربامج يف هنْج شامل أوسع نطاقاً يشتمل علـى   

سياسات ومؤسسات وبنية حتتية وهي مجيعاً أيضاً يف غاية األمهية بالنسبة إىل تيـسري       حوافز و 
  ).٢٠٠٧داملان،  وأوتس(االبتكار الشامل للجميع 

  استنتاجات  -سادساً  
مفهوم االبتكار الشامل للجميع هو مفهوم جديد نسبياً، ولذلك ينبغـي تكييـف               -٤٦

شخاص املستبَعدين من أجل زيادة إمكانات هـذه        اآلليات التقليدية تبعاً لسمات الفقراء واأل     
واالبتكار الشامل للجميع ال يعين بالضرورة حبث االبتكارات ذات التكنولوجيـا           . املبادرات
 فهو يعين أيضاً حبث التكنولوجيا املنخفضة؛ ومناذج نـشاط األعمـال، وكفـاءة              - العالية

ستعماهلا يف البلدان املتقدمة والبلـدان      العمليات، ومناذج التنفيذ؛ والتكنولوجيات اليت ميكن ا      
  .النامية وليس فقط يف البلدان ذات الدخل املنخفض

ومتثل القوة الشرائية الكلية ألصحاب الدخل املنخفض فرصـة أمـام الـشركات               -٤٧
بيد أنه خلدمة الفقراء، يتعني على الشركات أن تفهم         . للمشاركة يف هذا القطاع من السوق     

. االقتصادية اليت يعيش ويعمل يف ظلها أصحاب الدخل املـنخفض          - األوضاع االجتماعية 
وهكذا قد تقوم الشركات بتصميم منتجات وخدمات تكون معقولة الثمن وميكن احلصول            

ويتعني على الشركات أيضاً أن تسلّم بأن األرباح يف هذه          . عليها وتكون متاحة هلذه السوق    
لذلك، يتعني عليها حتديد االسـتراتيجيات      و. السوق تكون مدفوعة باحلجم وليس باهلامش     

ورغم وجود فوائد   . البديلة الرامية إىل تسخري الفوائد املترتبة على االستثمار يف جمال االبتكار          
ممكنة ميكن أن تتحقق للشركات يف حالة االبتكار الرامي إىل تلبية احتياجات السكان ذوي              

ن هتيئ األوضاع اليت تـسمح بنجـاح        الدخل املنخفض، فإنه ال ميكن للشركات مبفردها أ       
ولتلبية طلبـات أصـحاب الـدخل    . النشاط االقتصادي الذي يدور حول هذه االبتكارات 
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املنخفض، يتعني على الشركات أن تعمل يف إطار عالقة تعاونية مع جهات فاعلـة أخـرى                
حملليـة  بشأن نظام االبتكار، مثل السلطات احلكومية واملنظمات غري احلكومية واجملتمعـات ا      

  .واملؤسسات املالية
ويف الوقت نفسه، جيب أن تتغلب عملية استحداث ابتكارات شاملة للجميع لـيس               -٤٨

فقط على حاالت فشل السوق النامجة عن أي عملية ابتكار ولكن أيضاً علـى اخلـصائص                
اإلضافية ألسواق ذوي الدخل املنخفض اليت تسفر عن حدوث نقـص يف إنتـاج الـسلع                

ذلك، فمن األساسي لنجاح هذه املبادرات وضع سياسات مالئمـة بـشأن            ول. واخلدمات
  .االبتكار الشامل للجميع وتعزيز املؤسسات واألنظمة املعنية بعملية االبتكار

وباإلضافة إىل ذلك، فضماناً لتلبية احتياجات الفقراء، ينبغي إيالء اهتمـام خـاص               -٤٩
وهبذا املعىن، فإن إشراك املستفيدين     . عِمليهالتدفقات املعلومات بني منِتجي االبتكارات ومست     

من سياسات االبتكار الشامل للجميع وتعاوهنم مع اجلهات الفاعلة األخـرى املـشاركة يف              
تنفيذ هذه السياسات مها أمران يؤديان دوراً هاماً يف سد فجوات املعلومات القائمـة فيمـا                

 فيما يتعلق   سيما اله املبادرات، و  فالنجاح احملتمل هلذ  . يتصل بأسواق ذوي الدخل املنخفض    
بنشر االبتكارات وإشاعتها، يعتمد بدرجة مرتفعة على التعاون الفعال فيما بـني اجلهـات              

 اعتماد االبتكارات وإشاعتها على     زال ماو. الفاعلة يف نظام ابتكارات ذوي الدخل املنخفض      
اعتماد االبتكارات الشاملة   حنو مستدام يشكالن حتدياً مستمراً أمام القيام على نطاق واسع ب          

  .للجميع وتسويقها
فاالسـتثمار  . ويؤدي بناء القدرات دوراً هاماً يف النهوض باالبتكار الشامل للجميع          -٥٠

يف بناء القدرات ميكن أن يعّزز املهارات االبتكارية ومهارات تنظيم املشاريع لدى األشخاص             
لى حتفيز الفقراء علـى املـشاركة يف        وتساعد هذه املهارات ع   . الذين يعيشون يف حالة فقر    

وباإلضافة إىل ذلك، فإن تطوير الكفاءات املتعلقـة        . استحداث االبتكارات الشاملة للجميع   
بتنظيم املشاريع ميكن أن يزيد من حتسني فهم االبتكارات الشاملة للجميع، وهو أمر حاسم               

ق أهداف هذه السياسات    األمهية إلشاعة هذه االبتكارات وكذلك، يف خامتة املطاف، لتحقي        
  .فيما يتعلق بالشمول االجتماعي

وقد وصفت هذه املذكرة مفهوم االبتكار الشامل للجميع وناقـشت عـدداً مـن                -٥١
الروابط والسمات اليت يلزم النظر فيها بغية جعل نظم االبتكار أكثر دعماً لالبتكار الـشامل               

 بني املشاركني، فضالً عن عناصر نظـام        وهبذا املعىن، فإن تدفقات املعرفة والتعاون     . للجميع
االبتكار اليت تدعم مهمة نشر االبتكارات، تتسم بأمهية بالغة إذا كان يراد بلوغ اإلمكانات              

جلنة االستثمار واملـشاريع    وقد ترغب   . اليت تنطوي عليها سياسات االبتكار الشامل للجميع      
انب اليت حتتاج إىل املزيد من البحـث  ، يف حوارها املتعلق بالسياسات، يف حتديد اجلو   والتنمية

وتيسرياً هلذا احلوار، ُيقترح طـرح      . يف إطار مناقشة سياسات االبتكار الوطنية يف هذا اجملال        
  :األسئلة التالية
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ما هي سياسات االبتكار احملددة املؤاتية للفقراء اليت ُنفذت بنجاح، وما هي              )أ(  
   واليت ميكن استنساخها يف بلدان نامية أخرى؟الدروس اليت ميكن استقاؤها من هذه التجارب

ما هي التحديات الرئيسية يف جمال احلوكمة اليت تواجهها نظم االبتكار من              )ب(  
  حيث تصميم سياسات االبتكار الشامل للجميع وتنفيذها؟

حدث أكرب تطور لالبتكار املؤايت للفقراء يف بلدان السكان ذوي الـدخل              )ج(  
فكيف ميكـن   .  من بينها القوة الشرائية الكلية للفقراء يف هذه البلدان         املنخفض جلملة أسباب  

تنفيذ هذه االبتكارات يف االقتصادات الصغرية اليت توجد هبا معدالت مرتفعة للفقر ولكـن              
يوجد لديها طلب كلي منخفض؟ وما هي أنواع احلوافز اليت يتعني إجيادها لضمان إشـراك               

  اخلاص يف مبادرات االبتكار يف هذه البلدان؟اجلهات الفاعلة التابعة للقطاع 
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