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موجز تنفيذي
التكنولوجي ا ااا وار تك ا اااو ا ا ااا م ا اان الوة ا اااية املام ا ا لتنفي ا ااذ ا ا التنمي ا ا املس ا ااتدام
لعام  ،2030ابلنظر ملا ميلكان من قدوة على دفع ت وير املشاويع ار تكاوي الا ققاا النماو
والعمال ا املنت .ا ث والااة الشااركام ال ا تتميااز ابايوي ا وار تكاااو ا ا ماان الساامام األةاةااي
رة اتاتي.يام التياانيع الناجل ا ث لااذا ،ينبواات ون يكااون ت ااوير قاادوام الشااركام وو االا
املشاااويع م اارم العلااو والتكنولوجيااا وار تكاااو هااوو اضتمااام وااااعت السياةااامث وتت اامن
ضذه املذكرة عض عنا ر السياةام العام ال تتناول القدوام املتاحا علاى مساتول الشارك
م ارم العلاو والتكنولوجياا وار تكااو ومادل مساااتظا م مظاوو مشااويع وكلار اقتاداوا مان
الناااحيتا التكنولوجي ا وار تكاوي ا  ،وم ادة اجنتاجي ا م ايااع ق اعااام ارقتياااد م هناي ا
امل افث وضذه العنا ر معروا علاى الل.نا كات تنظار فيظااث وتبلار املاذكرة ،وجا اا ،
األدوام الرييسي للسياة العام ال تُستخدم للتيدي للقياود املاليا الا يواجظظاا و الا
املش اااويع ار تكاويا ا  ،وتتن اااول السياة ااام واملماوة ااام الراميا ا بط تعزي ااز ال اار الش اابكت ااا
الشركام املبتكرة وتكتيلظا ،وكذا بجراءام السياة العام الال م لالةتفادة من فار ت اوير
املشاويع املبتكرة ال يتيلظا ارقتياد الرقمت الناشئث
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أوالا -مقدمة
 -1لن تتلقا وضداف التنمي املساتدام ط ا عاام  2030ابلكاماة بر باا اكتسابت اياع
البلدان ،وخبا البلدان النامي  ،القادوة علاى ت بياا املعرفا وار تكااو علاى ن اايف ووةاع م ب ااو
ات اوام
ما جيري دا لظا من عمليام اجتماعي واقتيادي ث تلك ضت جتر ا البلادان الا
واة ااع ااو اللل ااايف ابلرك ااي م اان حي اار ال ااد ة والتنمي ا البشا اري  ،واقتن اات فيظ ااا تل ااك العمليا ا
ابروتقا اااء ابملسا ااتول التكنولا ااوجت وقسا اان وداء املشا اااويع م ا ااال ار تكا اااوث فاملشا اااويع املفعم ا ا
ابايويا والقااادوة علااى املنافسا جتسااد التلااول امليكلاات ماان ااالل مااا تباشااره ماان ونشا جدياادة
واام قيم ا عالي ا ث فظاات تتاايد ادة تنويااع اليااادوام ال ا تااؤمن نقاادا وجنبيااا ا ا اااج ا بلي ا ث
وض اات ت ااوفر وي ااا ف اار عم ااة با ااافي واام نوعيا ا وف ااة تيس اار اجدم ااا ارجتم اااعت و ااذ
أبةاااليي ا تكاويا ميكاان ون فااف ماان العاايء البي اات الااذي ميللا كااة ماان اجنتااا وارةااتظال ث
مان السياةاام العاما ادف بط اةاتلداا املشااويع ار تكاويا م
ولذا ،فمن املاُلد تنفيذ
البلدان النامي ووعايتظاث
 -2ويقااع و االا املشاااويع والشااركام م ااميو عملي ا ار تكاااوث فكااة ا تكاااو ضااو عمااة
يعك اكتشافا من جاني احي مشروع للكيفي الا ميكان اا تعزياز كفااءة عمليا اقتياادي
ما وجيسد قاراوا إبعاادة تنظايو املاواود نااء علاى الاكث وباا ُكلاة ضاذا القاراو ابلن.ااه ،فضنا يف ات
بط منت.ام وو دمام وو عمليام جديدة ةتزيد عض األنش ال كانت قايم م الساا ا
وة ااين وي عل ااى ق اادو مع ااا م اان التويا ا ارجتم اااعت  -ارقتي اااديث والس ااظول الا ا ميك اان ااا
رقتياد ما ون جيعة و لا املشااويع قاادوين ابةاتمراو علاى وداء ضاذه الوميفا الفريادة املتعلقا
إبعادة التنظيو ،ضت ال قدد مدل جدول ار تكاو دا ة ارقتيااد ومادل قدوتا علاى تنشاي
النمو م املدل البعيدث
 -3ول ا ن كااان ارع اتاف أبوج ا الت اادا ة ااا ار تك اااو وت ااوير املش اااويع يرجااع عظ ااده بط
وعمال "شومبيت" منذ وكلر من قرن م اى ،فاضن السياةاام العاما ك تنكاي ياووة ضادفا علاى
النظااوب ت ااوير املشاااويع ار تكاويا بر منااذ فااتة قيا ة نساابياث ووأااو ون وي شااكة ماان وشااكال
ت وير املشاويع ةاتكون لا ر و بجيا يا علاى العمالا م كاة مان البلادان املتقدما والناميا  -وضاو
م ا ا يفساار الشااعبي ال ا قظااى ااا السياةااام العام ا ال ا ترماات بط تشاا.يع مظااوو قاف ا ت ااوير
املشاويع وبط تيس بحداا املشاويع اجلديادة و ي ا الظاروف الال ما لبقايظاا  -فاضن الفكارة الا
مفادضااا ون املشاااويع ار تكاوي ا ميكاان ون تسااظو ريق ا يفتلف ا اامااا م النمااو ارقتيااادي وتااوفر
م ااد الم تكنولوجي ا ا ضام ا ا لس اااير املبتك ا ارين م ارقتيا اااد ض اات ال ا ا ودم بط ادة ارضتما ااام
ابلسياةااام ال ا تركااز علااى ت ااوير املشاااويع املبتكاارة وابلعالق ا ااا ت ااوير املشاااويع وةياةااام
التكنولوجيا وار تكاوث
 -4وملااا كاناات الشااركام الراةااخ الكب ا ة اا.ااو ضاات اااااان جلاازء كب ا ماان ار تكاااوام،
فضن وميف ار تكاو ليست ابل رووة هيووة علاى املشااويع الناشا ث وماع الاك ،فاضن اليال اا
ةياةا ار تكاااو ،ماان وحيا ووط ،وةياةا ت ااوير املشاااويع ،ماان وحيا و اارل ،ايااة بط التكيااز
عل ااى دع ااو الش ااركام ار تكاويا ا اجلدي اادة الا ا أالب ااا م ااا ترك ااز عل ااى التكنولوجي ااا وتن ااوي عل ااى
بمكاااوم ااو عالي ا  ،و ي ا ي ا اقتيااادي وجتاوي ا ميكاان فيظااا لتلااك الشااركام ون تنشا وتزدضاارث
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لذا ،فضن تدا الدعو تزداد واي م ةيايف اجلظود الراميا بط تنميا قادوام الشاركام واملنظماام
على اةتيعا التكنولوجيا ك.زء من اةتاتي.ي عام جحداا نظام ا تكاو و ا وو بقليمات وو
ق اااعت/نظو ا تك اااو و ني ا وو بقليمي ا وو ق اعي ا ث وتش ااتمة نظ ااو ار تك اااو عل ااى عنا اار ضام ا
و اارل ماان قبيااة منظمااام البلاار ،والوة ا اء م ااال التكنولوجيااا ،وةياةااام امللكي ا الفكري ا
واملؤةسام املعني ذلك ،وضي ام واع القواعد واملعاي  ،واأل ر التنظيمي ث وتشكة السياةام
املتعلق ا ت ااوير قاادوام ارةااتيعا ونظااو ار تكاااو عمومااا السياة ا الرييسااي للعلااو والتكنولوجيااا
وار تك اااو م اان وج ااة التنميا ا  ،وق ااد حظي اات ض ااذه السياة ااام دواة ااام مستفي ا ا م اان جان ااي
األونكتاااد م و يااا قُاادمت بط جلنا ارةااتلماو واملشاااويع والتنميا وم تقاااوير وييسااي اادوم م
الفااتة األ ا ة()1ث وم الااك الساايايف العااام ،تشااكة ااارم العمااة اللال ا التاليا ااارم يسااظة
فيظا ارةتفادة من بمكاوم التعاون وققيا التعااد ا ةياةام العلو والتكنولوجيا وار تكااو
وةياةام ت وير املشاويع:
(و)

معاجل القيود املالي ال يواجظظا و لا املشاويع ار تكاوي ؛

( )

تيس تشبيك الشركام ار تكاوي وتكتيلظا؛

( )

تش.يع وشكال جديدة لت وير املشاويع من وجة ارقتياد الرقمتث

 -5لذا تبلر الفروع املتبقي من ضذه املذكرة موعا مان الت.ااو وارعتبااوام الا ميكان
ون تفيااد وااااعت السياةااام لاادل تناااول كااة ااال مان اجملااارم اللال ا املااذكووةث وُ تااتو املااذكرة
بعض املقتحام ش ن عدد من الق اا املعروا على الل.ن كت تنظر فيظاث

اثنيا -التصدي للقيود املالية اليت يواجهها أصحاب املشاريع االبتكارية
متويل االبتكار
 -6يؤدي التموياة دووا وةاةايا م التوا التكنولاوجت وار تكااو()2ث وقاد ت اوو فظاو الكيفيا
ال ا يااتو ااا اويااة ار تكاااو مللمااا ت ااوو تركيااز السياة ا العام ا للعلااو والتكنولوجيااا وار تكاااوث
وتقليدا ،كان اوياة العلاو والتكنولوجياا وار تكااو يعا اجنفاايف العاام علاى البلار والت اوير وو،
دوجا وقااة ،دعااو وو تكميااة بنفااايف الق اااع اطاا م ااال البلاار والت ااويرث ق ابرنتقااال بط
فظا ا لو وأ ااة ووع ااو لال تك اااو ،توة ااع ن ااايف الو اارب م اان ال اادعو امل ااا الع ااام للعل ااو والتكنولوجي ااا
وار تكاو ليشمة اوية اآلليام والبىن التلتي من قِبة الشبكام والت.معام (انظر اجلزء اللالر
ماان ضااذه املااذكرة) وو الشااراكام ااا الق اااعا العااام واطااا ماان وجااة تااوف التمويااة م مرحلا
__________

()1

انظار األونكتااد،2018 ،

Technology and Innovation Report 2018: Harnessing Frontier Technologies

for Sustainable Development (United Nations publication, Sales No. E.18.II.D.3, New York and

()2
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)Genevaث
UNCTAD, 2013, World Investment Report 2013: Global Value Chains – Investment and Trade for
Development (United Nations publication, Sales No. E.13.II.D.5, New York and Geneva); UNCTAD,
2018, Technology and Innovation Report 2018: Harnessing Frontier Technologies for Sustainable
)Development (United Nations publication, Sales No. E.18.II.D.3, New York and Genevaث
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مبكاارةث وم اآلون ا األ ا ة ،و اابد التمويااة وكلاار قاادوة علااى ار تكاااو ،كمااا يت.سااد الااك ماان
الل مظوو رليام جديدة للتموية وت وو ما ا لد على تسميت ق اع التكنولوجيا املالي ث
 -7وتتوافااا ُهنااو جدياادة عاادة ب اء اويااة العلااو والتكنولوجيااا وار تكاااو مااع اجملااارم اام
األولوي ا ا ا ا ااددة م ا ا التنمي ا ا املسا ااتدام لعا ااام )3(2030ث حيا اار ميكا اان لالةا ااتلماو املا ااؤ ر
واليااناديا اط اراء وارةااتلماو املسااؤول اجتماعيااا والتمويااة املتعاادد املراحااة والتمويااة اجلماااعت،
ااامن ودوام و اارل ،ون تُسااظو دوج ا كب ا ة م اويااة ار تكاااو الااال م لتلقيااا وضااداف التنمي ا
املستدام ث أ ون ار تكاوام املالي ر يُرجد ون تكون كافي  ،م حد اا ا ،لسد ف.وة التموياة
فيما ااا يتعلا ااا تلقيا ااا وضا ااداف التنمي ا ا املسا ااتدام  ،وضا اات ف.ا ااوة تُقا اادو بل ا ا  2.5ترليا ااون دورو
ةاانوا()4ث وماان منظااوو ب ااايت ،وم مااة شاال امل اواود املالي ا  ،يتملااة التلاادي الرييساات م ااال
السياة ا العام ا م قديااد الكيفي ا ال ا ميكاان ااا ققيااا ادة كب ا ة م امل اواود املخيي ا لت ااوير
املشاااويع ار تكاوي ا  ،والكيفي ا ال ا ميك اان ااا التلقااا م اان ون تل ااك امل اواود تت اادفا ،عل ااى ة اابية
األولويا  ،ااو الشاركام واليااناعام املبتكارة الا تتمياز قاادوة عاليا علااى بحاداا قااول حقيقاات
ميكان ماان التع.ياة تلقيااا وضااداف التنميا املسااتدام  ،اا م الااك عاان رياا اروتقاااء ابملسااتول
التكنولوجت و ادة اجنتاجي ث
 -8وضااذا ق ا لد ااعي ألن وي نشاااع يتعلااا ت ااوير مشااروع جديااد م الساايايف ارقتيااادي
للعديد من البلدان النامي ةيظظر م كل من األحيان يووة نشاع ا تكاوي بط ل
حد ما م ي ت

اطا ا ث وعلااى الاارأو ماان ون العديااد ماان املشاااويع البالوا اليااور واملؤةسااام اليااو ة واملتوةا
اا.و ال تنش م الت.ااوة والبياع ابلت.زيا واطادمام ا ليا قاد ر تكاون قاادوة علاى ار تكااو
التكنول ااوجت ،فضهن ااا ة ااتُلدا ،ما اع ال ااك ،ف اار عم ااة وةا اتلقا ادة م عاي اادام و االا
املشاويع واملومفاث وميكن اعتباوضاا وي اا وضااو ما موو مان منظاوو املنظماام الا ااول الشاركام
الناش واملؤةسام اليو ة واملتوة اا.وث وميكن ألوج التليز ضذه ون تقلص املزاا اجملتمعي
واج ايي األوةع ن اقا ال ميكن ققيقظا من الل توجي الدعو و الشركام املبتكرةث
النقص العام يف التمويل املخصص لالبتكار
 -9يا ااؤ ر ت ا اوافر و وع األم ا اوال وعمليا ااام األة ا اوايف املالي ا ا دوج ا ا كب ا ا ة م ا اااه النما ااو
ارقتيادي والتنمي القايما على التكنولوجيا واملعرف ()5ث وين وي ار تكاو م كلا مان األحياان
علااى اةااتلماوام كب ا ة ويت ا ر تباااين املعلومااام ،واآل و التبعي ا  ،وعاادم اليقااا واملخااا رث لااذا،
يواجا و االا املشاااويع والشااركام ار تكاوي ا شا ل
اكة مسااتمر ااعوابم م مااا امل اواود املالي ا
الال ما ث والتمويااة املخيااص للتنميا م البلاادان الناميا هاادود وي اا ساابي ااور ح.ااو السااويف
واخنف اااب ال ل ااي ارة ااتظالكت وا ااعف الق اع ااام املالي ا واخنف اااب اق ا اة ااتيعا الش ااركام
وجتز الدعو املقدم م ب او السياةام العام ث
__________

()3
()4
()5

4

األونكتاد2018 ،ث
األونكتاااد2014 ،و ،تقرياار ارةااتلماو العاااملت لعااام  :2014ارةااتلماو م وضااداف التنمي ا املسااتدام -
عمة (منشووام األمو املتلدة ،وقو املبيع  ،E.14.II.D.1نيويوو وجنيف)ث

ا

;W Kerr and R Nanda, 2014, Financing innovation, Working Paper, Harvard Business School
C Pérez, 2002, Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and
)Golden Ages (Edward Elgar Publishing, Cheltenhamث
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 -10ويرد م الشكة  1يا ُن املشكل األةاةي امل روح م ةيايف التموية اطا للشاركام
املبتكاارةث ويتو ا ت اوافر التموي ااة ااروو ال اازمن حس ااي املرحل ا ال ا ااار ااا الش اارك -م اان مؤةس ا
تسااتوعي التكنولوجيااا بط شاارك وش ا ق مشااروع مكتمااةث ويكااون التاادفا املااا ةااالبا م وول
األما اار ،ويبقا ااى ضكا ااذا ا ااالل فا ااتة وولي ا ا  -بط ون يا ااتو ت ا ااوير التكنولوجيا ااام وو املنت.ا ااام وو
العملياام ن.ااه وتيابد ديا مان الناحيا الت.اويا ث وضاذه املرحلا ضات قدياادا الفاتة الا قلمااا
يت اوافر فيظااا التمويااةث وم البلاادان النامي ا  ،أالبااا مااا تكااون الشااركام أ ا قااادوة علااى الل.ااوء بط
التموي ااة ابرقا اتاب ،حي اار ميك اان ون تق ااتن مع اادرم الفاي اادة تك اااليف ابضظا ا  ،وق ااد ت ل ااي
اجلظااام املقرا ا اايااول علااى ااامان ماان ااالل او ااان و ااول ر الكظااا الشااركامث ويكااون
ُ
التموية هدودا وج ل عام م حال الشركام املنش ة حديلا واملؤةسام اليو ة واملتوة اا.و
واملش اااويع البالو ا ا اليا ااورث وت ااؤ ر مشا ااكل اوي ااة التكنولوجي ااا م املشا اااويع اجلدي اادة وكا ااذلك م
املش اااويع الراة ااخ الا ا تس ااعى بط تنفي ااذ مش اااويع جدي اادةث ويي ااديف ض ااذا وجا ا ل ااا عل ااى
الش ااركام الناش ا ا ال ا ا تعتم ااد عل ااى تكنولوجي ااا املعلوم ااام وارتي ااارم واملع اااوف ،م اان قبي ااة
دمام الربا يام وتكنولوجيا املعلومام ،ال تكمن قيمتظا الرييسي م و وملا أ املنظووةث
الشكة 1
التدفق النقدي والتمويل مع تطور املشروع مبرور الوقت
+

التدفا النقدي

التوةع

النمو املبكر

النش ة

املرحل األولي
ف.وة التموية

-

امليدو:

اةتنادا بط الل.ن ارقتيادي ألوووابPolicy Options and Instruments for Financing ،2009 ،
Innovation: A Practical Guide to Early-stage Financing (United Nations publication,
)New York and Genevaث

آليات التمويل من أجل االبتكار
 -11مث ا ا اع ا اتاف واةا ااع الن ا ااايف إب فاقا ااام السا ااويف ال ا ا تا ااؤ ر م اويا ااة ار تكا اااو ،وضا اات
ب فاقام و ع من اآل و التبعي وتباين املعلومام وعدم اليقا واملخاا ر الت.اويا والتكنولوجيا ث
ونتي .لذلك ،فضن السويف ةتخيص مواود وقة مما ةيكون م لواب لتلقيا املستول األملة مان
املنظااوو ارجتماااعتث لااذا ،مث ا دوو وااااد تؤدي ا ودوام و ارامة التمويااة العااام املياامم ملعاجل ا
ف.ااوة التمويااة املبين ا م الشااكة 1ث وملعاجل ا الع.ااز م التمويااة اطااا  ،ميكاان لللكومااام ون
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ت ااع موع ا ماان ال اربامة واألدوام لتمويااة األنش ا ار تكاوي ا م املراحااة األوط ماان الت ااويرث
وميك اان لللكوم ااام وي ااا ون تس اااعد م بح ااداا وةا ا اء م اااليا متخيي ااا تش اا.عظو عل ااى
املشاااوك م املراحااة األوط ماان عمليااام الت ااويرث وميكاان ون تن ااوي ودوام التمويااة علااى دعااو
مباشاار وو أا مباشاار ،وو ار نااا معاااث وميكاان للمشاااويع ون تسااتخدم امل اواود العاما واطا ا م
الوقت اات ث
 -12ويرد م اجلدول  1عدد من ودوام التموية املباشرة وأ املباشرة ،اطا ا والعاما  ،الا
ميكن اةاتخدامظا لتيسا اوياة الشاركام املبتكارةث والتفاعاة اا ضاذه األدوام لاي ةاظال علاى
ال اادوام ،ال ااك ون ودوام معينا ا يع ااز ع ااظا ال اابعض ،م ح ااا ون ودوام و اارل قا اد يتع اااوب
ع ظا ماع عاض وو قاد يقاف ع اظا ح.از علارة وماام الابعض اآل ارث لاذا ،يتعاا علاى واااعت
السياةااام ون يقيم اوا و اار تلااك األدوام علااى مااوع امل اواود املتاح ا لتمويااة ار تكاااوث وتتملااة
التلاادام الرييسااي امل روح ا م ضااذا الياادد ،م واااع نظااام للر ااد والتقياايو ومؤش ارام ل ا داء
و رومة لتلسا عمليام التعلو م ال السياةام العام ث
 -13و تلااف امليااادو واآلليااام املتاح ا لتمويااة األنش ا ار تكاوي ا اب ااتالف مراحااة حياااة
الشرك ث وتقدم املناقش الواودة ودوه عراا موجزا لبعض ميادو التموية ضذه ال ميكن ون تتسو
أباي ا ابلنسب بط الشركام املبتكرة ووااعت السياةام م البلدان النامي ()6ث
 -14وين وي التموية روع مال اجملا ف على اقتناء حافظ وةظو ااو البوو ا ومان االل
ارةتلماو املباشر م الشاركام الناشا وتقاةاو املخاا ر املرتب ا ابلنتااية الت.اويا ث وعلاى عكا
ما حيدا م البلدان املتقدم  ،ملة وملانياا واليااابن ،فاضن الانظة القاايو علاى تفاادي املخاا ر الاذي
ااذ ا املياااوف م البلاادان النامي ا حيااد ماان قاادو ا علااى تااوف التمويااة ابرق اتاب للمشاااويع
ار تكاوي ا  ،ة اواء وتعلااا األماار ابلشااركام الناش ا وم ابملؤةسااام اليااو ة وو املتوة ا اا.ااوث
وابلنسب بط الشركام ااديل العظد واملبتكرة ،وال تواجا يفاا ر عاليا نسابيا ،ميكان ون يشاكة
ارة ااتلماو م حا اواف األة ااظو عل ااى ش ااكة ووع م ااال ا فا ا  ،ح ااال وةا ا ا وف ااة()7ث أا ا ون
الشااركام ال ا تبيااع وةااظو ووع املااال ميكاان ون تفقااد السااي رة علااى وعماملااا وتقلااة بقباملااا علااى
املخ ااا ر وار تك اااو ق اات ا ااو مس ااتلمر م حافظ ااام األة ااظوث وة اايتوط و االا ووع م ااال
اجملا ف و د مظاوام الشركام وو لا املشاويع وجظودضو وودايظاو؛ وةايقدمون املسااعدة عان
ريااا تااوف ميااادو وف ااة للمعلومااام (التكنولوجيااام املتنافس ا وو التكميلي ا  ،واللوجسااتيام،
واألةوايف ،وةالةاة القيما  ،علاى ةابية امللاال) ووةااية بقاما الاروا ماع الشاركام واملنظماام
األ رل()8ث وضذه الوميف عادة ما ر تؤديظا رليام التموية األ رلث

__________

()6
()7
()8

6

انظر األونكتاد 2018 ،لال الع على مناقش وكلر اةتفاا ث
منظم التعاون والتنمي م امليدان ارقتيادي2015 ،ث

P Gompers, 1995, Optimal investment, monitoring, and the staging of venture capital, Journal of
Finance, 50(5):1461–1489; S Kaplan and P Stromberg, 2003, Financial contract theory meets the
real world: An empirical analysis of venture capital contracts, Review of Economic Studies,
70(2):281–315ث
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اجلدول 1
أدوات التمويل وبراجمه ووسائله
ونواع التموية

املد رام الشخيي واألموال املت تي من األقاو واأل دقاء

التموية اطا

املد رام الشخيي واألموال املت تي من األقاو واأل دقاء
املد رام الشخيي املت تي من الشركاء وو املومفا
اريتمان البال اليور
التموية اجلماعت
التموية الدا لت  -اجيرادام (األوابه) املعاد اةتلماوضا
املستلمرون الرعاة
ووع مال املخا رة
اوية ةالةة القيم
ارةتلماو املؤ ر
القروب املت تي من املياوف الت.اوي
البوو ام
ارةتلماو املؤ ر ،وارةتلماو املستدام ،وارةتلماو املسؤول اجتماعيا
السندام (التقليدي )
السندام اام الت ارجتماعت ،والسندام اط راء
ناديا ار تكاو و ناديا التكنولوجيا
املند واجعاوم العام

التموية العام املباشر

التموية العام أ املباشر

القروب املدعوم  ،واملند الواجب التساديد،
التموية ابرقتاب
وال ماوم اريتماني
التموي ا ا ا ا ا ااة األو  ،و ا ا ا ا ا ااناديا التموي ا ا ا ا ا ااة،
التموية الرواا
و ناديا ارةتلماوام املشتك
املشتام ااكومي ألأراب البلر والت وير وار تكاو
قسايو ار تكاو
جوايز ار تكاو
ودوام املياوف اج ايي
اا ا ا ا اوافز املتعلق ا ا ا ا ابل ا ا ا اريب علا ا ا ااى د ا ا ا ااة
ااوافز ال ريبي
الشركام
اطيو من ال ريب على د ة األشخا
ناديا اوية البلوا التنافسي
اجنف ا ا ااايف الع ا ا ااام عل ا ا ااى الشا ا ا ا ا اراكام ا ا ا ا ااا املش ا ا ا ا اااويع واألوة ا ا ا ا اااع
البلر والت وير
األكادميي ا ا ا ا وااكوم ا ا ا ا م ا ا ااال البلا ا ا اار
والت وير
املساعدة اج ايي الدولي

امليدو :اةا ااتنادا بط منظم ا ا التعا اااون والتنمي ا ا م امليا اادان ارقتي ا اااديُ ،2015 ،هنا ااو جدي ا اادة ب اء اوي ا ااة
الشركام اليو ة واملتوة اا.و وونش ت وير املشاويع :توةيع ايف األدوام ،التقريار النظاايت،
 25 ،CFE/SME(2013)7/FINALشباع/فرباير؛ األونكتاد2013 ،ث
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 -15ويت لي ووع مال اجملا ف الناجد وي اا وجاود وةاوايف لاروع املاال ميكان ارعتمااد عليظاا
لظظوو شاركام وجلا لوات مرحلا الن اةث ويشااو م ضاذا اليادد بط ون لادان وميا عديادة
ليساات مظي ا ة اامااا لالعتماااد علااى ووع مااال اجملا ف ا اطااا ولكاان ميكنظااا اةتكشاااف عااض
وةااية ووع ماال اجملا فا املشات ااا الق ااعا العااام واطاا ث ومااع الاك ،ميكاان التخفياف ماان
حادة ضاذه املشاكل عاان رياا بكحا بمكانيا الو اول بط عاروب البيااع األوليا العاما م وةاوايف
األة ا ااظو املاليا ا ا األجنبي ا ا وو م البوو ا ااام اجقليميا ا ا  ،وو ع ا اان ري ا ااا بنش ا اااء وو ا ااام نويا ا ا
(وو وةوايف و ة) جدوا املؤةسام اليو ة واملتوة اا.و ،األمر الاذي مان شا ن وي اا ون
يتيد قنااة بااافي لتموياة املخاا رث وضاذا ماا فعاال م عادد مان البلادان الناميا الكبا ة واألكلار
تقدما م رةيا ،ملة كيلناد والياا والفلباا وفييات وم ومااليزا واملناد()9ث وحااول عاض البلادان
النامي ا وارقتيااادام الناش ا  ،ملااة الربا يااة واظووي ا كااووا ومقا ع ا كي اوان الياايني وةاانوافووة
وشيلت واليا واملكسيك واملند ،ت وير وةوايف ووع املاال اجملا فا ث ويشااو وي اا بط ون اناديا
ووع مال اجملا ف و بلت تستلمر وكلر ف كلر على اليعيد الدو ()10ث
 -16ويظاادف ارةااتلماو املااؤ ر بط معاجل ا املشاااكة ارجتماعي ا وو البي ي ا  ،ويااوفر م الوقاات
نفس عايدا ماليا مناةبا ألضداف ارةتاتي.ي ()11ث وضاذا يشامة ارةاتلماو اجملتمعات الاذي يوجا
ووع املال و النساء واجملتمعام ا لي ال تعاين تقليادا مان نقاص اطادمام ،ف اال عان اوياة
األعمااال اام األضااداف ارجتماعيا وو البي يا الواااال ()12ث والااة ااناديا ارةااتلماو املسااتدام
وارةااتلماو املسااؤول اجتماعيااا شااكال ر اار ماان وشااكال ارةااتلماو املرتب ا اوتبا ااا و يقااا فظااوم
ارة ااتلماو امل ااؤ رث وتش ا التق ااديرام بط ون ارة ااتلماوام امل ااؤ رة واملس ااتدام اوتفع اات م اان 238
ملياو دورو م عام  2014بط  597ملياو دورو م عام 2016ث وعلى الرأو من وجاود عادد
كب ا ماان املسااتلمرين املااؤ رين الااذين يشاااوكون م مرحل ا اجملا ف ا ويسااااون م ووع املااال األو
وارةتلماوام التمظيدي  ،تُعترب ضذه ارةتلماوام و ة نسبيا من حير القيم ()13ث
 -17وتش ااكة ااناديا ار تك اااو وو التكنولوجي ااا وة اايل وييس ااي م اان وة اااية التموي ااة الع ااام
لال تكاااوث وأالبااا مااا تُنش ا ضااذه اليااناديا دا ااة منظم ااام قايم ا  ،ملااة الوكااارم اج ايي ا وو
ال العلو والتكنولوجياث وتعمة ناديا ار تكاو عموما اريقتا :بماا مان االل ا تتايد
يساضو فيظا كة من الياندويف والشارك م تاوف املاواودث وميكان
الدعو الكامة ،وو م ب او
ون يسااتظدف التمويااة ااناعام عينظااا ،والااك ااا يتفااا مااع األولااوام الو ني ا  ،كمااا ميكاان ون
يكااون مي ا تمما لتلقيااا وضااداف تكميلي ا تتعلااا ابلسياة ا العام ا  ،ماان قبيااة تعزيااز ار تكاااو م
املؤةسااام اليااو ة واملتوة ا اا.ااو ،والنظااوب لقاف ا ت ااوير املشاااويع ،وتشاا.يع التعاااون ااا
املشاويع و ا اجلامعام والشركامث
__________

()9
()10
()11

منظم التعاون والتنمي م امليدان ارقتيادي2015 ،ث

Economic Commission for Europe, 2009; Organization for Economic Cooperation and
)Development, 2011, Financing High-growth Firms: The Role of Angel Investors (Parisث
Global Impact Investing Network, 2017, What you need to know about impact investing, available
)at https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/#s1 (accessed 27 March 2018ث

(Global Sustainable Investment Alliance, 2016, 2016 Global Sustainable Investment Review )12ث
Global Impact Investing Network, 2017, Annual impact investor survey 2017, available at
()13
)https://thegiin.org/research/publication/annualsurvey2017 (accessed 27 March 2018ث
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 -18وميكاان ارعتماااد علااى املشااتام العام ا لبناااء القاادوة اجنتاجي ا وتنشااي ال لااي علااى
السلع واطدمام ار تكاوي عن ريا ارلتزامام املسبق ابلشراء وت وير ةلع و دمام ا تكاوي
الل املراحة ال تسبا التسوياث ومان الياعوابم املعتاا م ةايايف ارعتمااد علاى املشاتام
ااكومي ا ا  ،ون عق ااود الش ا اراء ُا ااند وور وابل ااذام عل ااى وة اااع تكلف ا ا املنت .ااام وو اط اادمام،
واخنفاب املخا ر ،والن ة التكنولوجت اللا ت ،ولي على وةاع هتواضا ار تكاويث
 -19وتتاايد اااوافز ال اريبي يااو نسااب م ويا ماان نفقااام البلاار والت ااوير ماان ارلتزامااام
ال ريبي ث ويُشاو م ضاذا اليادد بط ون اطياو ال اري ضاو ياو مان ارلتازام ال اري النظاايت،
م حا ون التنزية ال ري ضو فيض م الوعاء ال ري ث وت با لدان عديدة اطيوم ال ريبي
علااى وةاااع ح.ااو نفقااام البلاار والت ااويرث ومااع الااك ،ميكاان لوااااعت السياةااام ون يوةااعوا
اال التكياز ليشامة النفقاام األ ارل املتيال ابر تكااوث ولادل تقيايو و ار اااوافز ال اريبي علااى
النتاااية الفعلي ا م ااال ار تكاااو ،ينبواات مراعاااة العوامااة اللال ا التالي ا  :التكلف ا املالي ا للل اوافز
ال ريبي  ،وبط وي مدل ميكن ون تف ت بط ادة م نشاع البلار والت اوير م الق ااع املعا ،
وما ضت املشاويع (الكربل ،وو اليو ة ،وم وي ق اع من الق اعام) ال ميكان ون تساتفيد مان
ضذه ااوافز ال ريبي ث
 -20وم لدان وميا عديادة ،أالباا ماا يكاون اجنفاايف العاام م اال البلار والت اوير الاذي
تستفيد من مؤةسام البلار واجلامعاام ،ضاو النشااع املاام الوحياد م اال البلار والت اويرث
وميكا ا اان للتمويا ا ااة ون يا ا ااوفر املعرف ا ا ا ال ا ا ا تسا ا اااعد الشا ا ااركام علا ا ااى حا ا ااة املشا ا اااكة وو تكييا ا ااف
التكنولوجيام األجنبي لكت تستخدمظا كفاءة على اليعيد ا لتث وقد يتايد البلار والت اوير
وي ااا معاااوف وتكنولوجيااام جدي ادة ميكاان نقلظااا بط الشااركام كقاعاادة للعمااة ار تكاااوي()14ث
وياار ن ضااذا كل ا وجااود ب اااو للسياةااام العام ا املتياال ابلعلااو والتكنولوجيااا وار تكاااو يكااون
مياامما تيااميما هكمااا ويعمااة شااكة جيااد ،ونظااام و ا لال تكاااو قااادو علااى العمااة ومارتب
شبك متكامل تشاو فيظا اجلظام احب امليلل على ن ايف واةعث
 -21وي ارتب الن.اااه م ت ااوير اجمكاااوم ار تكاوي ا رقتياااد مااا وجااود كتل ا حرج ا ماان
و لا املشاويع واملستلمرين اطوا يكون تركيزضو منيبا على النموث لذا ،يتعا على وااعت
السياةام املتعلق ابلعلو والتكنولوجياا وار تكااو ون يقادووا ار اتالف الواةاع للقياود املاليا الا
تع اااين منظ ااا املش اااويع ختل ااف ونواعظ ااا والتف اااوم م الق اادوام املتاح ا ل ااديظا م يفتل ااف مراح ااة
التنمي ال ار ا وم يفتلف السياقام ارجتماعي  -ارقتيادي الا تعماة فيظااث ومان األايا
كان ون يفظو املارء ون امليااوف الت.اويا  -ابعتباوضاا اجلظاام الفاعلا املاليا الرييساي م لادان
ومي ا ا عدي اادة  -ر تش ااكة مي اادوا وييس اايا لتموي ااة الش ااركام الناش ا ا ار تكاوي ا ا واملؤةس ااام
ار تكاوي ا اليااو ة واملتوة ا اا.ااوث فاملياااوف الت.اوي ا تعتمااد علااى ووافااد الااد ة األةاةااي
والتكميليا للشاركام ويا مااند قاروب لتموياة األنشا ار تكاويا  :والواقاع ون الشاركام الناشا
ار تكاوي واملؤةسام ار تكاوي اليو ة واملتوة اا.و تقة فيظا ضذه الروافد وو تنعدم كلي ث
 -22لذا ،جياي ون تركاز السياةا العاما علاى وااع رلياام اوياة وو رلياام داعما تقلاة مان
املخااا ر وقااد ماان دواعاات اوتيااا املسااتلمرين املمكناااث وابلتااا  ،ينبواات ون تقااتن ارامة التمويااة
__________

( )14األونكتاد2013 ،ث
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إبجاراءام داعم ا و اارل ،ماان قبيااة بنشاااء شاابكام للتعاااون ،والتنساايا ،والنظااوب لقاف ا تنظاايو
األعمالث ووأو ون ضذا قد يشمة بنفاقا عاما م ال البلر والت وير ،فضن ارعتماد على ضاذه
األدوام وحدضا ميكن ون يشكة م حارم عديدة ةياةا ر ققاا امل لاو ث فاااة يكمان م
ت ااوير لااي مناةااي ماان األدوام املباشاارة وأ ا املباشاارة ال ا ميكاان ون تعااا الش اواأة املتعلق ا
ابلتمويااة اطا ا كااة لااد وو من ق ا ث وابرةااتناد بط يفتلااف األدوام ال ا ةاابا اكرضااا ،ميكاان
لللا اوافز ال ا اريبي واملش ااتام ا ااددة امل اادف و ااناديا ارة ااتلماو القايما ا عل ااى الشا اراك ااا
الق اعا العام واطا وودوام ووع مال اجملا ف ون تتيد بمكاوم وكربث

اثلثا -تيسري تشبيك الشركات االبتكارية وتكتيلها
 -23يش ااكة التع اااون ااا الش ااركام رليا ا ضاما ا لتيسا ا ار تك اااو والو ااول بط التكنولوجي ااا
واألةاوايفث ويولااي الااك يااف ا ا م اليااناعام املتياال ابلتكنولوجيااا ،حياار مييااة الق اااع
اطا بط وداء دوو ابو م ب ارام يفتلاف وناواع ارتفاقاام التعاونيا  ،مان قبياة املشااويع املشاتك ،
وونش ا ا ا البلا ا اار والت ا ا ااوير املشا ا ااتك  ،واتفاقا ا ااام التبا ا ااادل التكنولا ا ااوجت ،واجنتا ا ااا املشا ا اات ،
وارةااتلماوام اليااو ة املباشاارة ،وعالقااام التاازود وي ا ققيااا األضااداف ارة اتاتي.ي الرييسااي ث
وميكن للروا ال تُقام ا الشركام ،بط جاني مؤةسام الق اع العام واألوةاع األكادميي ،
ون تسااعد م اروتقااء ابلقادوة علاى تولياد املعاااوف واةاتوالملا ونقلظاا وت بيقظاا ،كماا ميكان ملااذه
الااروا ون تااؤ ر م هناي ا امل اااف م وداء النظااام الااو لال تكاااوث وماان السياةااام املقتح ا م
ضااذا الياادد ،تشاا.يع التعاااون ااا الشااركام م ااال البلاار والت ااوير ،و يااف عام ا م ااال
ار تكاو ،والك عان رياا بقاما الشابكام والت.معاامث وةا تب الن.ااه بط حاد عياد ابلبي ا
ا لي  -ارقتيادي والسياةي وارجتماعي واللقافي ث
 -24وعلى الرأو مان الاتا الو ياا اا الشابكام والت.معاام ،فاضن ضاذه الكيااوم تلاف
م بيعتظااث فالشابكام ضات قالفاام وايا وو أا وايا لشاركام وجظاام فاعلا و ارل تعماة
من وجة ققيا نف املدف ،م حا ون الت.معاام ضات تكاتالم لعادد مان الشاركام املتا ا
واملؤةسااام املرتب ا ااا ،وال ا تكااون م العااادة علااى مقر ا ع ااظا ماان عااضث وميكاان بنشاااء
ش اابكام ااا ش ااركام دا ااة الت.مع ااام و اوجظ اااث وميك اان ون تك ااون ض ااذه الش اابكام وفقيا ا
وووةااي ث فالشاابكام األفقي ا تنُش ا ااا الشااركام ال ا تتناااف علااى نف ا السااويف ،ك ا ن تنشاائ
موعا ا م اان املنت .ااا منف ااذا مش ااتكا للبي ااع ابلت.زيا ا ث وم ااا الش اابكام الروة ااي  ،وخبا ا ا ا ا
النظااوب قاادوام املااوودين ،فظاات قالفااام ااا شااركام م مسااتوام يفتلفا ماان ةلساال القيم ا
نفسظا ،ومن األملل على الك ون يساعد املشتي موودي على اروتقاء ستواضو()15ث
 -25وم ب او الت.معام ،تعمة مشااويع متخييا كانات ةاتتناف لاور الاك ماع ع اظا
البعض ،جنبا بط جني لتلقيا وفووام اا.و ولالةاتفادة مان ووجا التاا و الا ميكان ون تنشا
عاان الت.مااعث وي ارتب ضااذا النااوع ماان التكتااة اجقليماات فكاارة القاادوة التنافسااي  ،ولكن ا وااالى

__________

( )15انظار

?United Nations Industrial Development Organization, 2018, What are clusters and networks

Available at www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/supporting-small-

( and-medium-industry-clusters/clusters-and-networks-developmentا ا ا ا ا اات اوة املوقا ا ا ا ا ااع م  30ر /
وأس )2018ث
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ياادمة وكلاار ف ا كلر عنياار توليااد املعرف ا ونشاارضاث و قاادو مااا ياازداد ال اتا ااا اجلظااام الفاعل ا
وتنمو فر تبادل املعرف  ،ميكن ون يف ت ضذا التكتة بط مساوام وف ة للت وير التكنولوجتث

كيف تعمل الشبكات والتجمعات
 -26اللقا والاتا اااا العنياران األةاةاايان اللااذان قتاجظمااا الت.معااام ماان وجااة عملظاااث
فعنادما تكااون اللقا  ،الا تنباع م أالااي األحيااان ماان املويا ارجتماعيا  -اللقافيا  ،متبادلا ااا
األفراد واملشاويع ،فضهنا تسظو م ققيا األضداف املشاتك وتسااعد م دفاع تادفقام ارتياارم
وت ع ااز اجلظ ااود التعاوني ا ااا املنت .اااث ويش ا ال اتا بط ق اادوة الت.م ااع عل ااى بقام ا ووا ا م ااع
األةوايف الدا لي واطاوجي لتلقيا ادة مستمرة م ال اقام التكنولوجي ملنت.ات وعمليات ث
علاى
 -27ومث عوامة عدة تؤ ر م الشبكام والت.معام ار تكاوي  ،وابلتا يكون ملا
األ عاد الرييسي للسياة العام  ،ا م الك حقويف امللكي الفكري  ،وار تكااو املفتاوه ،والعوملا ،
وو جتز اجنتا والتو التكنولوجتث وميكن ون يوفر التعاون مزاا عدةث فالتعاون قادو علاى تعزياز
()16
اآل و التبعي املعرفي ا اجلظام الفاعل ويساعد م جتاو اج فاقام على مستول التنسايا
ع اان ري ااا تيس ا التنس اايا ااا اجلظ ااام الفاعل ا ث وميك اان للتع اااون وي ااا ون يش اا.ع عل ااى بجي اااد
وةااليي اام فعاليا وكاارب اشاد املاواود املاليا والبشاري مان وجااة ار تكااو ،ااا حيقاا وفااووام م
اا.ا ا ا ااو ،كما ا ا ااا ميكن ا ا ا ا ون يسا ا ا اااعد م دعا ا ا ااو ادة اجنتاجي ا ا ا ا والنظا ا ا ااوب ابلقا ا ا اادوة التنافسا ا ا ااي
لالقتيادام()17ث
 -28ومااع الااك ،مثا ودلا علااى ون الااروا ااا اجلظااام الفاعلا ر تااوفر ايعااا نفا الفاار
لتولياد املعرفا وو الااتعلو وو ار تكاااوث وابلنسااب للمشااويع ا ليا املرتب ا شاابكام القيما العامليا ،
علااى ةاابية امللااال ،ة اتتب فاار الااتعلو التكنولااوجت نااوع ةلساال القيم ا ال ا تتبااع بليظااا تلااك
املشاويع ()18ث
 -29وينبواات ون يُنظاار بط الش اراكام الراي ا وأ ا الراي ا ابعتباوضااا عملي ا متسلساال  ،حياار
يشكة التعاون ا الشركام ،والتكتية ،والتشبيك وةاليي عمة ديل  ،ويكمة ع ظا ع ا م
الكل من األحيانث واألمر املظو ضنا ضو ون اشتا ام الشراكام الراي  -ا م الاك الشاروع
املتعلقا وااع اةاتاتي.ي و سااا الشاركاء الكبا ة م املاواود امللموةا و/وو أا امللموةا  -قاد
قمة الكل من الشركام القايم ال أالبا ما تكون و ة اا.و م معظو البلادان الناميا  ،ماا
يفااويف اقتظاااث وضااذا ياات حيازا واةااعا ميكاان ون يتلاار فيا ضااؤرء الفاااعلون ارقتياااديون ججياااد
وشكال و رل من التفاعة التعاوينث وميكن لشاركام عديادة م البلادان الناميا ون تقايو شاراكام
أا وايا ماان ااالل الااروا والشاابكام والت.معااام كوةاايل لتلقيااا املزيااد ماان الت ااوو وتعزيااز
موقعظا والنظوب قدو ا التنافسي  ،ومن ق ارةاتعداد تادوجييا جقاما شاراكام اام اف وايا
وكربث
__________

( )16ااارم ال يؤدي فيظا انعدام التنسيا بط بعاق فر الن.اهث
( )17انظر منرب ةياةام ار تكاو ،الشبكام والت.معام ار تكاوي  ،متااه مwww.innovationpolicyplatform. :
( org/content/innovation-networks-and-clustersات اوة املوقع م  30ر /وأس )2018ث
(C Pietrobelli and R Rabellotti, 2011, Global value chains meet innovation systems: Are there )18
learning opportunities for developing countries? World Development, 39(7):1261–1269ث
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 -30وميك اان لللكوم ااام ون تنش اائ مؤةس ااام وضياك ااة وةاة ااي لتعزي ااز ر و التكت ااة و ادة
التا ا املشاويع واملنظماام الوةا ي وو تعاز املؤةساام والباىن التلتيا القايما ()19ث واط اوة
األوط ماان عملي ا وا اع اة اتاتي.ي لتعزيااز الت.معااام م من ق ا مااا ،جيااي ون تتملااة م واااع
او ا ألنش ا املشاااويع م تلااك املن ق ا  ،وحياار املؤةسااام وو اار السياةااام العام ا وتقياايو
مدل اندماجظا م األةوايف العاملي وا لي  ،وي قديد وةبا الديناميا الياناعي م املناا ا وو
األماكن املعني ث وملا كانات الت.معاام املفعما ابايويا تتساو ابلقادوة علاى ار تكااو ،جياي علاى
السياة ااام ون تراع اات الق اادوام وال ااديناميام القايم ا ()20ث وع ااالوة عل ااى ال ااك ،جي ااي ون تراع اات
السياةام اام اليل موع من العنا ر الال م لت وير اطيايص التالي للقدوة التنافسي :
(و)

تعزيز عالقام التكافة ال تدفعظا اوا السويف؛

( ) تشاا.يع مشاااوك ااكوما عناادما يتعلااا األماار ساالع عاما  ،و ناااء اللقا والااورء
لكسي التزام اجتماعت من جاني اجلظام املعني (الشركام ،واملنظمام الوةي  ،وااكوم )؛
( ) تعزيز التنسيا ا اجلظام احب امليلل ابعتباوه عنيرا أالبا ما يساعد م
امل ت قدما و ناء ووع املال ارجتماعت؛
(د) النظااوب تاادويي ووع املااال ارجتماااعت وبحااداا املؤةسااام الال ما لتنشااي
ار تكاو واملنافس ؛
(ه) تيسا مظااوو جظااام فاعلا و اارل ،ااا م الااك املنظمااام الوةااي ماان قبيااة
امل ااوودين ،وو االا ووع امل اال اجملا فا ا  ،وا ااامون املتخيي ااون م حق ااويف امللكيا ا  ،وو ي اااييو
التسويا()21ث
 -31وماان األمللا اجلياادة علااى الااك ،شاابك مراكااز ار تكاااو التكنولااوجت م ا و الا تاادعو
الت.معااام وشاابكام اجنتااا ث وتشااكة مراكااز ار تكاااو التكنولااوجت ضااذه ودوام مياامم لاادعو
نقة ار تكاو والتكنولوجيا وتوفر دمام تكنولوجي للشركام م ةالةاة اجنتاا ث وضات تساظو
م تعزي ااز القا اادوة علا ااى ار تكا اااو ،وتوليا ااد القيم ا ا امل ا اااف  ،و ادة بنتاجي ا ا املؤةسا ااام اليا ااو ة
واملتوةا اا.ااو وقاادو ا التنافسااي  ،كمااا تسااظو م تعزيااز ةالةااة اجنتااا الا تنشا فيظااا ضااذه
املؤةسام()22ث

__________

()19
()20
()21
()22
12

R Rasiah, 2007, The systemic quad: Technological capabilities and economic performance of
computer and component firms in Penang and Johor, Malaysia, International Journal of
Technological Learning, Innovation and Development, 1(2):179–203ث
M Best, 2001, The New Competitive Advantage: The Renewal of American Industry (Oxford
University Press, Oxford); R Rasiah and J Vinanchiarachi, 2013, Institutional support and
technological upgrading: Evidence from dynamic clusters in Latin America and Asia, The Journal
of World Economic Review, 2:24–47ث
UNCTAD, 2014b, Studies in Technology Transfer, Selected Cases from Argentina, China,
South Africa and Taiwan Province of China, UNCTAD Current Studies on Science, Technology
)and Innovation No. 7 (United Nations publication, New York and Genevaث
UNCTAD and Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2011, Science, Technology
)and Innovation Policy Review: Peru (United Nations publication, New York and Genevaث
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تعزيز التعاون من خالل جممعات العلم والتكنولوجيا واالبتكار
 -32ميك اان جملمع ااام العل ااو والتكنولوجي ااا وار تك اااو ون ق ااة مش ااكلتا متعلقت ااا ابر تك اااوث
وور ،تكون بمكاني اروتقااء ساتول ار تكااو وكارب م ي ا تكلار فيظاا اجلظاام املتعاونا املمكنا
وتكون فيظا البني األةاةي ااع جداوة جيدةث نيا ،عندما تعمة اجلظام املتعاون الفعلي وو
املمكنا علااى مقر ا ماان ع ااظا الاابعض ،فااضن الااك يعااز قاادوة الشااركام علااى الااتعلو ويساااضو م
ادة قدو ا ارةتيعا ي وي وو معرفتظا ال مني والت.ريبي ريق وةرع ووعماث
 -33وتُع ااد مع ااام العل ااو والتكنولوجي ااا وار تك اااو عل ااى األوج ااد م اان ااا وكل اار األدوام
اةااتخداما م تعزيااز التعاااون ماان ااالل الت.معااامث فم.مااع ةااتانفوود اليااناعت ،الااذي ونشاائ
على ووب الكظا جامع ةتانفوود ابلقر من ةان فرنسيسكو م عام  ،1951يعد وول مع
ماان ضااذا النااوع ،وااا لع اادوو وييساات م تنميا وادي الساايليكونث واليااوم ،يقاادو عاادد معااام
العلو والتكنولوجيا وار تكاو العاملا م يفتلاف ووجااء العااك نلاو  400ماع ،يوجاد عادد كبا
منظا م البلدان النامي ()23ث
 -34وم اليااا واملنااد ،اعتماادم ةياةااام ار تكاااو اة اتاتي.ي تقااوم علااى معااام للعلااو
والتكنولوجيااا وار تكاااو علااى اليااعيدين الااو واجقليمااتث ففاات اليااا ،ونشاائ م البداي ا 27
معاا م عااام  ،1991وحبلاول عااام  2006و اة عاادد اجملمعاام الو نيا بط  53معاا تعمااة
منذ عشر ةنوامث وم عام  ،2006ل عدد معاام الرب ياام م املناد  47معاا ،م حاا
ل عدد معام التكنولوجيا اايوي  25معاث وجتدو اجشاوة بط ون معظو البلدان م ومريكاا
الالتينيا ا بم ااا ونشا ا م مل ااة ض ااذه اجملمع ااام وو ض اات ي اادد بنش ااايظا وو تي ااميمظا()24ث ويع اارب
اجلدول  2إبجيا يايص اجملمعام م لدان ومريكا الالتيني الكب ةث
اجلدول 2
عدد جممعات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف بلدان خمتارة ،وحجمها ومنشؤها
اجملمعام م دد اجملمعام املقرو
اا.و
اجنشاء بنشا ضا
العامل
الربا ية

22

31

11

املكسيك

21

7

7

األوجنتا

5

2

3

__________

املنش

متو  ،فبعض اجملمعاام يعاد وكلار مان  100عاما ا ا واقاديا ا ا ابألة ا اااع،
شرك وما يزيد على  3 000عامة ،م حا ولكان ماع مشااوك قويا مان
ون معام و رل تقة مساحتظا عن ضكتاو حكومام املقا عام
واحد وتعد وقة من  12شركام
متو ا  ،حياار ضنااا مااع يت لااع بط تو ي ا يفتل ا ا ا  :الق ا اااع اط ا ااا ،
مساح تزياد علاى  4 000ضكتااو ،م حاا وحكوما ا ا ا ااام املقا عا ا ا ا ااام،
تشوة معام و رل ناي واحدة وتعاد وقاة وااكوما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ارقاديا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ،
واألوةاع األكادميي
من مخ شركام
تعتمااد علااى الق اااع اطااا
و ة نسبيا
وكلر من الق اع العام

( )23تعد الرا
(A Rodríguez-Pose, 2012, Los Parques Científicos y Tecnológicos en América Latina: Un Análisis )24
)de la Situación Actual (Inter-American Development Bank, Washington, D.C.ث
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اجملمعام م دد اجملمعام املقرو
اا.و
اجنشاء بنشا ضا
العامل

كولومبيا

5

2

3

فنزويال (اظوويا
 البوليفاوي )شيلت

4

1

1

2

2

2

ووووأواي

1

1

1

و

فر

فر

7

امليدوRodríguez-Pose, 2012 :ث

املنش

ا ا ا ا ا اارومة و ا ا ا ا ا ا ا لتنمي ا ا ا ا ا ا ا
و ة نسبيا
اجملمع ااام ،م ااع نس ااب قب ااول
متدني ؛ يعمة معان ا نان
او ب او الربومة الو
مع ااام ااو ة وو متوةا ا اا .ااو؛ ع ااض تعتمااد وةاةااا علااى الق اااع
العام
اجملمعام مو ع على مواقع متعددة
تعتم ااد وكل اار عل ااى الق ا اااع
و ة نسبيا
اط ااا ؛ وت ااؤدي اجلامع ااام
دووا وادا
ت ا اوا ن كبا ا ا ا ااا مب ا ااادوام
و ة نسبيا
الق ا ا اااع الع ا ا ااام ومبا ا ا ااادوام
الق اع اطا
مع ا ا ا ا ااام تعتم ا ا ا ا ااد عل ا ا ا ا ااى
جنشاء معام متوة اا.و
مث
الق اع العام ابألةااع ،ماع
وجود ووا مع اجلامعام

 -35وياارد فيم ااا يل اات يااان ل اابعض املش اااكة ال ا ح ااددضا وودويو ااي  -وة اات ( )2012م
معام لدان ومريكا الالتيني :
لااي مث ا مااا يش ا بط ون اجملمعااام قااادوة علااى لااوب وضاادافظاث فال لااي علااى
(و)
ضاذه اجملمعاام مان الشااركام املوجاودة م املناا ا الا ونشا ت فيظاا ر يازال منخف اا ،حياار بن
الشركام ا لي ر تعترب ون ضذه اجملمعام قادوة على ققيا وي قيم م اف ؛
( ) قليل ضت اجملمعاام الا و بتات قادو ا علاى ققياا نقاة التكنولوجياا مان مراكاز
البلااوا بط الشااركام ،وو علااى بحااداا تويا حقيقاات م اجنتااا وو م األنشا ار تكاوي ا م
املن ق ال ونش ت فيظا؛
( ) وي ضيكا ااة ما ااادي موج ا ا ا ااو ي ا ا األعما ااال الت.اوي ا ا يسا اامى ما ااع للعلا ااو
والتكنولوجيااا ،م حااا يتعلااا األماار م عااض ااااارم لاااان للمؤةسااام اليااو ة واملتوةا
اا.و وو .معام ناعي وو جتاوي  ،وو مراكز للتكنولوجيا اام هتول تكنولوجت اعيفث
 -36وتب ااا جتر ا يفتل ااف البل اادان النامي ا ون ا عل ااى ال اارأو م اان ون مع ااام العل ااو والتكنولوجي ااا
وار تكاااو و االبت تشااكة وداة تسااتخدم علااى ن ااايف واةااع لتعزيااز ار تكاااو ،فضن ا يتعااا اةااتيفاء
شروع معين حا تكاون ضاذه اجملمعاام ماؤ رةث ويتملاة الشارع األول م وجاود ضي اام مظنيا وايادة
م ااا املعرفا ا والتكنولوجي ااا؛ وم أي ااا ض ااذه املي ااام ،جي ااي ون تتا اوافر الق اادوة عل ااى اجت ااذا
شااركام التكنولوجيااا األجنبي ا ابجااااف بط شااركام التكنولوجيااا ا لي ا ث ويتملااة الشاارع األةاةاات
اآل ار م وجااود ةياةا و نيا جنشاااء نظاام لال تكاااو يعاز ووا اار التعاااون ويتايد حاوافز رجتااذا
الشركام عالي التكنولوجيا ودعمظا()25ث وكما ضو مبا م الدواة ال و زضا وودويواي  -وةات
__________

(Rodríguez-Pose, 2012 )25ث
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عاان معااام العلااو والتكنولوجيااا وار تكاااو م ومريكااا الالتيني ا  ،فااضن اةااتيفاء ضااذه الشااروع لااي
ابملظم السظل ث
 -37وجي ااي عل ااى بداوة م ااع العل ااو والتكنولوجي ااا وار تك اااو ون تعم ااة عل ااى جت اااو ح اادود
وميفتظ ااا املتملل ا م ت ااوف الب ااىن التلتي ا وتنتق ااة بط تنمي ا املظ اااوام ال ا تس اااعد عل ااى ح ااان
الشركام اجلديدة القايم على التكنولوجيا ،وتساضو م ت وير نظو ار تكااو اجقليميا والق اعيا
ال قاف على عالقام جيدة مع ضي اام البلار العاما واملشااويع وق ااع الياناع ا لاتث وم
ومريكااا الالتينيا علااى ةاابية امللااال ،تكااون معااام العلااو والتكنولوجيااا وار تكاااو األكلاار ديناميا
وال ا تُظظ اار مس ااتوام عالي ا م اان ا ت ااول التكنول ااوجت ض اات تل ااك املوج ااودة ابلق اار م اان وف ااة
اجلامعام م املن ق  ،ور ةيما م املنا ا اام ال ا ع العاملت ال ميكنظا ون توفر الكتل اارج
من الشركام ال الك التكنولوجيا املت اووةث وابملقا اة ،قا تول عاض معاام العلاو والتكنولوجياا
وار تكاو بط منا ا هيووة تر ظا الم قليل ابرقتياد ا لت ور تتيد بر القلية مان فار
نقة التكنولوجيا بط اليناع الو ني ث
 -38وو ا ،ينبوت التمييز ا معاام العلاو والتكنولوجياا واملناا ا الياناعي  ،الا ر تعادو
ون تكااون اارد تكتااة لعاادد ماان املشاااويع  -القايم ا وو أ ا القايم ا علااى التكنولوجيااا  -وال ا
ر تع ا ااد ابل ا اارووة ضي ا ااام حبليا ا ا وو معاض ا ااد تكنولوجيا ا ا ث ووأ ا ااو التش ا ااا ا ااا مع ا ااام العل ا ااو
والتكنولوجيا وار تكاو املوجاودة م لاد ل
وم ماا ،جياي ون تكاون السياةاام التنظيميا وةياةاام
الاادعو اطا ا ااذه اجملمعااام هااددة ومركاازة ،الااك ون النتي .ا املرتقب ا ماان كااة مااع عااادة مااا
تكون يفتلف ااما عن اجملمعام األ رلث

رابع ا -تشجيع أشكال جديدة لتطوير املشاريع من أجل االقتصاد الرقمي
 -39تزداد واي ارقتياد الرقمت  -ت بيا التكنولوجيام الرقمي القايم علاى اجنتنات علاى
بنتااا الساالع واطاادمام والت.اااوة فيظااا  -يومااا عااد يااوم ك.اازء ماان ارقتياااد العاااملتث وميكاان ون
يف ت ارنتقال بط ارقتيااد الرقمات بط بنعاال القادوة التنافساي م يفتلاف الق اعاام وون ياوفر
فر ااا جدي اادة ألنش ا األعم ااال وت ااوير املشاااويع ،ويت اايد ة اابال جدياادة للو ااول بط األة اوايف
اطاوجي ا  -ااا م الااك و ا الشااركام واملؤةسااام اليااو ة واملتوة ا اا.ااو ا لي ا سالةااة
القيم ا العاملي ا ث ويتاايد ارنتقااال بط ارقتياااد الرقماات وي ااا ودوام جدياادة للتياادي للمشاااكة
اج اييا وارجتماعيا املسااتمرةث ولكنا ين ااوي وي ااا علااى موعا ماان التلاادام  -ماان الف.ااوة
الرقمي ا ا العاملي ا ا بط اآل و الس االبي املمكن ا ا م ااقل ااا ارجتم اااعت واج ااايت والق اااا املعق اادة
املتعلق ا ا تنظا اايو اجنتنا اات  -ال ا ا جيا ااي علا ااى وااا ااعت السياةا ااام معاجلتظا اااث وتتسا ااو الفا اار
والتلدام املرتب ابرقتياد الرقمت أباي ا ابلنسب بط البلدان النامي ()26ث

__________

( )26األونكتاد2017 ،و ،تقرير اقتياد املعلومام لعام  :2017الرقمنا والت.ااوة والتنميا (منشاووام األماو املتلادة،
وق ا ااو املبي ا ااع  ،E.17.II.D.8نيوي ا ااوو وجني ا ااف)؛ األونكت ا اااد ، 2017 ،تقري ا اار ارة ا ااتلماو الع ا اااملت :ارة ا ااتلماو
وارقتياد الرقمت (منشووام األمو املتلدة ،وقو املبيع  ،E.17.II.D.3جنيف)؛ األونكتاد2018 ،ث
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 -40وقااد اادوم تظظاار وشااكال جدياادة لت ااوير املشاااويع م ب اااو عملي ا الق ا للق ااع مااع
اااا األعمااال الت.اوي ا القايم ا  ،والااك قاات ا التو ا التكنولااوجتث وتاارد فيمااا يلاات قايم ا
ابلتكنولوجيام والعمليام الرييسي ال تسظو نييي األةد م بحياء ارقتياد الرقمت:
(و)
( )
ابجنتنت؛

معدام اجنتا املت ووة ،ونظو التلكو اآل  ،ووات عملي الينع؛
امليادو اجلديدة للبياوم القايم على األجظزة ا مولا والار الواةاع الن اايف

( )

ااوةب السلا ي ؛

(د)

الدواةام التلليلي للبياوم ال خم ؛

(ه)

الذكاء ار

ناعتث

 -41وتق ااوم ض ااذه التكنولوجي ااام والعملي ااام وةاة ااا ،ريق ا ا وو أب اارل ،عل ااى تكنولوجي ااا
املعلومام وارتيارم املتقدم ()27ث
 -42وتفيد البلوا أبن اعتماد التكنولوجيا الرقمي قادو علاى ون يوا الكيفيا الا تادير اا
الشركام م يفتلف الق اعام عمليا ا الدا لي وال ريق ال تتعامة ا مع عماليظا ومووديظا،
والكيفي ال تنظو ا ةالةلظا الدوليا للتوويادث ور تارتب قادوة الشاركام علاى اعتمااد وةااليي
جدياادة للقيااام ابألعمااال الت.اوي ا تكنولوجيااا واحاادة ،ااة تشااتع تالقاات وت ااافر موع ا ماان
التكنولوجيااام املختلف ا ث وم الكل ا ماان األحيااان ،ر ينبااع التوي ا ماان الش اركام القايم ا م كااة
ق اااع ماان الق اعااام اليااناعي  ،ااة ينب ا ماان وافاادين جاادد ،ااا م الااك املؤةسااام اليااو ة
واملتوة اا.او ،يقادمون تكنولوجياام وقميا جديادة؛ وماوودين قاادوين علاى اةاتيعا الفار
ال ا تتيلظااا التكنولوجيااا الرقمي ا لالوتقاااء عاارب ةلساال القيم ا ؛ وعمااالء ر يقتياار دووضااو علااى
اة ا ااتالم املنت .ا ااام وو اط ا اادمام م ا اارف اطا ا ا  ،ا ااة يش ا ااتكون نش ا اااع م بجي ا اااد املنت .ا ااام
واطدمامث
 -43وتت من التلدام الرييسي ال ت رحظا الرقمن ما يلت:
الف .ااوة الرقمي ا  -الناجت ا ع اان نق ااص ارة ااتلماو واملظ اااوام والق اادوام  -ال ا
(و)
جتعة من الرقمن عملي معقدة ،ر ةيما ابلنسب بط البلدان النامي ووقة البلدان وا؛
( ) حدود الرقمن  ،حير ر ميكن طدمام التدوي واطدمام اليلي من عاد،
على ةبة امللال ،ون قة ابلكامة هة املداوع واملستشفيام؛
( ) و اار الرقمن ا علااى العمال ا  ،وانعاادام املساااواة ،واألماان ،واطيو ااي  :جيااي علااى
ااكومام ون تتيدل لعدد من التلدام التنظيمي الناش ؛
(د) املنافس ا وياي ا املسااتظلك  -قااد تواج ا البلاادان النامي ا  ،وخبا ا وقااة البلاادان
وا ،ر تزايد تبعيتظا لعادد قلياة مان املؤةساام الرقميا العامليا املتعاددة اجلنسايام ،وو للمزياد
من التظميش م ارقتياد العاملتث
__________

( )27األونكتاد2017 ،و؛ األونكتاد 2017 ،ث
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بناء القدرات من أجل املشاريع الرقمية
 -44وأ ااو ون الرقمن ا ق ااادوة عل ااى ون جتع ااة الت .اااوة وكل اار أ ااور ،ف ااضن املكاة ااي ر تتلق ااا
يووة تلقايي ث حير جياي ي ا ي ا مواتيا تتايد ارةاتفادة مان شابك اجنتنات تكلفا معقولا
واايول على التموية وعلى دمام ميكن ارعتماد عليظا م اا النقاة واللوجساتيامث ومان
املظااو ،م البلاادان النامي ا وم وقااة البلاادان اوا ،معاجل ا الق اااا املتعلق ا ابلبااىن التلتي ا األةاةااي
معاجل فعالا ؛ فاجماداد ابلكظارابء ،علاى ةابية امللاال ،ومار اارووي لالةاتفادة علاى ن اايف واةاع
من دمام اجنتنتث
 -45ور ت ا ازال املش اااويع حباج ا ا بط التلق ااا م اان ون ةا االعظا و اادما ا تس اات.يي لتوقعا ااام
العمالء ا تملا من حير معاي اجلاودة والساعرث وم ضاذا اليادد ،يتساو العماة الاذي ت ا لع
ا وك ااارم تعزي ااز الت .اااوة أباي ا حيويا ا ملس اااعدة املؤةس ااام الي ااو ة واملتوة ا اا .ااو عل ااى
ارناادما م ارقتياااد الرقمااتث وماان التلاادام امل روحا م ضااذا الياادد ،ماادل قاادوة و االا
املش اااويع عل ااى اكتس ااا الق اادوام الال ما ا للمش اااوك م الت .اااوة اجلكتونيا ا  ،ةا اواء م ة اايايف
املبادرم الت.اوي ا لي وو العا رة لللدود ،مان قبياة القادوة علاى التساويا الرقمات والقادوة علاى
امتلااال يفتلااف القواعااد الت.اوي ا ث وعلااى ةاابية امللااال ،ونشا م  ،ProMéxicoوضاات الوكال ا املعني ا
تعزيز اليادوام م املكسايك ،الا تانظو حلقاام دواةاي ودووام تدويبيا للمؤةساام الياو ة
واملتوة ا اا.ااو ،من اربا للاار ااا األعمااال الت.اوي ا يياات للمؤةسااام اليااو ة واملتوة ا
اا.ااو ال ا تبيااع منت.ا ااا م األة اوايف اطاوجي ا ث ويقاادم ضااذا املناارب اادمام اةتشاااوي ملساااعدة
ضااذه املؤةسااام م واااع اة اتاتي.يام التسااويا الرقماات وبنشاااء متاااجر بلكتوني ا ونظااو للاادفع
اجلكتوين ،ف ال عن بكحا مشااوك وةااية التوا اة ارجتمااعتث وميكان ألي شارك ون ت لاي
دعمااا ماليااا ييااة بط  4 000دورو ملساااعد ا علااى تو ي ا تلااك التكاااليفث وم كوةااتاويكا،
و لقاات  Promotora del Comercio Exteriorدما جتمااع قناوام البيااع ااا األعمااال الت.اويا
واملسااتظلكا وفيمااا ااا األعمااال الت.اوي ا  ،ماان جظ ا  ،وعمااالء ااالا منيااام عاملي ا للت.اااوة
اجلكتوني  ،من جظ و رل ،ضت iGourmet :و Alibabaو)28(Amazonث

احلاجة إىل املهارات الرقمية
 -46ةااوف يساااضو تزايااد ارعتماااد علااى التكنولوجيااام الرقميا م بجياااد فاار عمااة جدياادة
وبحداا مظن جديدة م يفتلف الق اعام ،ا م الاك م بنتاا السالع واطادمام اجلديادة وو
املنت.ام القايم ال تل ال لي املتزايدث ويتوقاع ون يزياد ال لاي علاى املظااوام م اارم مان
قبيااة قليااة البياااوم ،وت ااوير الربا يااام والت بيقااام ،والاار الشاابكت ،والااذكاء ار ا ناعت،
ابجا اااف بط تي ااميو وبنت ااا ررم اكيا ا ووو ااوكم جدي اادة ووجظ اازة جدي اادة لل باعا ا ال يا ا
األ ع ااادث وعل ااى ة اابية املل ااال ،ة ااتلتا الش ااركام ،نتي .ا تزاي ااد اة ااتعمال بنتن اات األش ااياء ،بط
اةتخدام املزيد من مديري اجنتاا وم اووي الربا ياام ،اا م الاك الربا ياام اطا ا ابملواتاف
__________

()28
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Legiscomex.com, 2017, Procomer de Costa Rica presentó un nuevo servicio para exportar a través
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الذكي ا ا ؛ وميا ااممت املعا اادام اااةا ااو ي ؛ وعلما اااء البي اااوم؛ وامليا اامما املعنيا ااا تا ع ا ا جتر ا ا
املستخدما؛ ومديري املبيعام()29ث
 -47وياارجد وي ااا ون تساا.ة الشااركام الرقميا اليارف اوا م عاادد الومااايفث ففاات الااورام
املتل اادة ،عل ااى ة اابية املل ااال ،اوتف ااع ع اادد امل ااومفا الع اااملا م ش ااركام الت .اااوة اجلكتوني ا الا ا
ر اتلك مت.را للبيع ابلت.زي نسب  66م املاي ا عام  2010وعام  ،2014من 130 000
مومااف بط  210 000مومااف()30ث وعااالوة علااى ال اك ،ففاات فيياات وم ،ل ا عاادد األشااخا
الذين حيالوا علاى وميفا م ق ااع ت اوير ت بيقاام األجظازة ا مولا  29 000شاخص م ر /
وأس )31(2015ث ومع و ارقتياد الرقمت ،يرجد ون تستخدم املشاويع م يفتلف الق اعام
املزي ااد م اان و االا املظ اااوام م ااال وم اان الف اااء اجلك ااتوينث وتشا ا التق ااديرام بط ون ع اادد
الومااايف الشاااأرة م ااال وماان الف اااء اجلكااتوين م يفتلااف و ااقاع العاااك ييااة بط ااو مليااون
وميف  ،وون ضذا الرقو ةيية بط  1.5مليون حبلول عام )32(2019ث
 -48وم مااة ضااذه الت ااووام ،و اابد اروتقاااء سااتول املظاااوام الرقمي ا لكااة ماان و االا
املشاااويع واملااومفا وم ارا حتميااا لتلقيااا قيم ا اقتيااادي م مسااتقبة وقمااتث ويت لااي ارقتياااد
الرقماات ونواعااا يفتلف ا عدياادة ماان املظاااوامث وميكاان توااايد العالق ا ااا ااالا ف ااام متمااايزة -
ولكن متكامل  -من املظاوام الرقمي م شكة ضرم ملستول املظاوام (الشكة )2ث وتاتاوه كاة
ف من مظاوام وةاةي بط مظاوام مت ووةث وتت لاي املشااويع الا تساعى بط د اول ارقتيااد
الرقما اات املزيا ااد م ا اان املظا اااوام املتخيي ا ا والتقني ا ا جنت ا ااا األدوام الرقمي ا ا وودوام تكنولوجي ا ااا
املعلوما ااام وارتي ا ااالث وقتا ااا املش ا اااويع ال ا ا ت ب ا ااا وو تسا ااتلدا وو ا ااتع ا اااا األعم ا ااال
ار تكاوي ا ا وتلا ااك ال ا ا تسا ااتخدم األدوام الرقمي ا ا وودوام تكنولوجيا ااا املعلوما ااام وارتيا ااارم
وت بيقا ا املزيد من املظاوامث ور د من تلبي احتياجام البلدان املتقدم والبلادان الناميا  ،علاى
حااد ة اواء ،ماان املظاااوام املتمااايزة ضااذه ح ا تكااون قااادوة علااى ارةااتفادة ماان ارقتياااد الرقماات
اةتفادة كامل ث
 -49وم معظو البلدان النامي  ،ور ةيما م وقة البلدان وا ،يبقى مستول الرقمنا منخف اا
ج اادا ،وم ااع ال ااك ،م اان املظ ااو ون تب اادو ض ااذه البل اادان م تقي اايو اآل و املمكنا ا لالقتي اااد الرقم اات
والكيفي ا ال ا ميكاان ااا لللكومااام واملشاااويع ون تسااتعد ملااا ضااو قااادمث وا ا اااج ا بط فظااو
وف ااة للشااروع ال ا ياائ لرقمن ا ارقتياااد واجملتمااع ولتااداعيام الرقمن ا ضااذه وي ا ادة الفوايااد
والفر املمكن بط وقيى حد و ا التلدام والتكاليفث
__________

( )29انظار  ،World Economic Forum, 2014, Six ways the Internet of things will affect our jobsمتااه م
املوق ااع الت ااا ( www.weforum.org/agenda/2014/10/internet-of-things-will-affect-our-jobs/ :اا اات اوة
املوقع م  29ر /وأس )2018ث
( )30تشا البياااوم بط التسااويف اجلكااتوين (الرمااز  ،454111ماان نظااام التياانيف اليااناعت م ومريكااا الشاامالي )،
ابرةتناد بط ياوم من مكتي التعداد ابلورام املتلدة ،ةلسل County Business Patternsث
M Mandel, 2015, Viet Nam and the app [applications] economy, Progressive Policy Institute
()31
Policy Briefث
( )32انظار  ،Indeed blog, 2017, Indeed spotlight: The global cybersecurity skills gapمتااه م املوقاع التاا :
( http://blog.indeed.com/2017/01/17/cybersecurity-skills-gap-report/اا ا ا ا اات اوة املوقا ا ا ا ااع م  29ر /
وأس )2018ث
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الشكة 2
هرم مستوايت املهارات الرقمية
األعمال التجارية اإللكرتونية ،والقيادة اإللكرتونية ،ومهاارات تطاوير املشااريع الرقمياة :مهاارات يف
جم ااال األعم ااال التجاري ااة إا ااافةا إىل اإلمل ااام للتكنولوجي ااا ،والعك ااس للعك ااس (مه ااارات يف جم ااال
التكنولوجي ا ااا لإلا ا ااافة إىل احلنك ا ااة والااع ا ااة يف جم ا ااال األعم ا ااال التجاري ا ااة ،ومه ا ااارات يف جم ا ااال
االتصاالت) :امتالك القدرة على حتديد الكيفية اليت ميكن هبا للتكنولوجيا أن ِ
توجاد فرصا ا جديادة
لتطااوير األعمااال التجاريااة ودااا ل جدياادة لاعمااال التجاريااة وأسااالي جدياادة لتساايري األعمااال
والقاادرة علااى عاارر ملااف مشااروع راااري علااى املصااارا واملسااتثمرين ب يااة ااع امل اوارد املاليااة
واالبتكار واالستيعاب واإلدارة عن طريق الت يري

مهاارات املتخصصاال الرقمياة :املهااارات املطلوبااة أل ارار البحااو والتطاوير والتصااميم والتخطااي
االسا ارتاتيجي واإلدارة واإلنت ااال وتق اادا املش ااورة والتس ااويق والبي ااع واإلدم ااال والرتكيا ا والتس اايري
والتعهد ودعم براجميات ونظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتقدا اخلدمات ات الصلة

مهارات املستخدمل الرقمية (أساسية إىل متطورة) :املهارات املطلوبة أل رار االساتخدام الفعاال
لااادوات والاانظم واألجهاازة القائمااة علااى تكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت ب يااة دعاام املهااام أو
الوظااائف ااري القائمااة علااى تكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت .مهااارات املسااتخدمل :اسااتخدام
اإلنرتناات ،والتطبيقااات ،والااجميااات األساسااية واملتطااورة ،واألدوات املتخصص اة املصااممة لاادعم
وظاائف معينااة يف جماال إدارة األعمااال التجارياة ،واإلملااام لملعاارا األساسااية للتكنولوجياا الرقميااة،
واإلملام لملعلومات الرقمية

امليدو:

مظاوام
ق اع
األعمال
الت.اوي
اجلكتوني

مهارات املتخصصل
الرقمية

مهارات املستخدمل الرقمية

UNCTAD, 2017c, The “new” digital economy and development, UNCTAD Technical
Notes on ICT for Development No. 8; European Commission, 2014, E-skills for Europe:
Towards 2010 and beyond, European E-skills Forum Synthesis Report; D van Welsum
and B Lanvin, 2012, E-leadership skills: Vision report, INSEAD [European Institute of
Business Administration], Parisث

خامسا -قضااي مطروحة للدراسة
 -50جيدو ابملالحظ ون ةياةام وودوام عديدة مشمول م ضذه املذكرة كانت هة ت بيا
عملت وتقييو جدي ،وبن كانت ضذه املماوة ووةع انتشااوا م البلادان املتقدما ث وتفتقار البلادان
الناميا بط املعاااوف واطاربام الال ما لتوجيا وااااعت السياةااام م تيااميو اطلااي املناةااي ماان
السياةاام العاما لالةات.ا للت لعاام والشاروع اج اييا الا تت امنظا ا التنميا املسااتدام
لعام  2030ولتلبي ارحتياجام املادي والتكنولوجي والتنظيمي واملعرفيا للشاركام والياناعامث
ويساتلزم ضاذا تفااعال وعماا اا واااعت السياةاام والشاركام وو الا املشااويع ،وققياا فظاو
وف ة لدوو و لا املشاويع ار تكاوي م واع ارةتاتي.يام ،وللقيود التشويلي ال تعتب
املبتكارين والا ينبوات التيادي ملاا مان ااالل السياةاام املناةاب ث ومثا حاجا بط نااء القاادوام
على مستول الشركام  -ويقدم رومة  Empretecالذي واع األونكتاد وملل على املماوةاام
الف االى م ضااذا اجملااال  -ولكاان وي ااا علااى مسااتول املي ااام املعني ا رةااو السياةااامث وم ضااذا
اليدد ،قد تاود الل.نا ون تنااقش اطاربام املكتساب م اال وااع ةياةاام العلاو والتكنولوجياا
GE.18-15836

19

TD/B/C.II/39

وار تكاااو ال ا تُاادمة ابلكامااة البعااد املتعلااا ت ااوير املشاااويع ،ااا م الااك مااا يتيااة ابلنظااو
التنظيمي واملؤةسي ث وقد ترأي الل.نا وي اا م ون تشا.ع مظاوو حلقاام تفاعاة لر اد وتقيايو
السياةاام ،وون تتناااول دوو التعااون اج ااايت الادو والتعاااون الاذي يقدما األونكتااد ،ور ةاايما
م تنمي قدوام البلدان النامي م ال وةو السياةام اام اليل وتنفيذضاث
 -51وتشظد البلدان النامي ادة م تنفيذ رليام اوية الشاركام املبتكارة ،مان قبياة اناديا
ار تكاااو والتكنولوجيااا ،ووناواع السااندام اجلدياادة ،والتمويااة اجلماااعت ،بط جانااي ودوام و اارل
ماان قبيااة ووع مااال اجملا فا  ،والتمويااة املقاادم ماان وعاااة األعمااال ،وارةااتلماو املااؤ رث ويتعااا علااى
وااااعت السياةااام ون حيااددوا وف ااة لااي ماان السياةااام العام ا للمفاااال ااا احتياجااام
التموية ملختلف و ناف الشركام املبتكرة ،ور ةيما من حير عالقتظاا ابلتكنولوجياا ،الاك ون
املبتكرين م اجملاال التكنولاوجت قاد حيتااجون بط معاملا تف ايلي ث وم ضاذا اليادد ،ميكان لل.نا
ون تنظر م الت.او واطربام املتعلق حبشد التموية ألأراب ار تكاو التكنولوجت ،وون تبلر
وج اا م السامام والقادوام الا تتساو أبايا ابلوا لتلقياا و ار مساتدامث واملسا ل اللانيا
ال قد تود الل.ن ون تنظر فيظا ،تتعلاا ادوو التموياة اج اايت الادو م دعاو الشاركام املبتكارة
ماان ااالل اناديا ار تكاااو مااع تركيااز ااا علااى وضااداف التنمي ا املسااتدام  ،وخبا ا م وقااة
البلدان واث
 -52وتتعل ااا مسا ا ل و اارل م روحا ا للدواةا ا ت ااوير املش اااويع الرقميا ا ث فارقتي اااد الرقم اات
الناش اائ يت اايد فر ااا أل االا املش اااويع م اان البل اادان الناميا ا ل ااد ول وةا اوايف جدي اادة كف اااعلا
ميتلكون قدوة وكرب على املنافس مقاون قدو و التنافسي م الق اعام التقليديا ث د علاى الاك
ون ت ااوو تكنولوجيااام املعلومااام وارتيااارم يفسااد اجملااال ومااام مظااوو اااا جدياادة م ااال
األعمال الت.اوي م البلدان النامي ميكن ون تتيد وةاية و ع للتيادي للتلادام اج اييا الا
ااال وماادضاث أا ون تراا ضااذه القاادوام الكامنا بط تويا ام حقيقيا وماار يارتب بط حااد عيااد
قدوة و لا املشاويع على ت وير التكنولوجيا الرقمي ال رووي هلياث ويت لاي ضاذا تاوافر الباىن
التلتي الرقمي املناةب ولوايد ةليم لتنظيو األنشا الرقميا  ،ويساتلزم ابألةااع ،كماا وود يانا
م ض ااذه امل ااذكرة ،وج ااود قاع اادة واة ااع م اان املظ اااوام الرقمي ا ث وعل ااى ة اابية املل ااال ،ف ااضن أي ااا
املظاوام الال م م ال التميز يشكة مو ن اعف يعيا التوةاع الت.ااوي أل الا املشااويع
الرقميا الناجلا ماان البلاادان الناميا ث فاملظاااوام الرقميا عنياار حاةااو ترتكااز بليا البلاادان جنتااا
جظا ااا الفاعل ا م ارقتي اااد الرقماات ،عل ااى اليااعيدين اجقليم اات والعاااملت ،ح ا ر تكااون اارد
قاعدة من املستخدما واملستظلكا ل راف الفاعل العاملي ث لذا ،قد تود الل.ن ون تتنااول ،م
ب اااو حواوض ااا املتعلااا ابلسياة ا العام ا  ،مس ا ل تنمي ا املظ اااوام الرقمي ا كش اارع لظظااوو وش ااكال
جديدة لت وير املشاويع م البلدان النامي ث
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