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 والتنمية التجارة جملس
 والتنمية التجارة جلنة

 يةاالقتصدا  البيئدة تعزيدز بشدن  السدناا  املتعدد  اخلرباء اجتماع
 مة،واملستدا الشاملة لتنميةا لدعم املستااي  مجيع على املااتية
 نياالقتصا ي التعاو و  التكامل وتعزيز
 الثانية الدورة
 ٢٠١٨ آذار/مارس ٢٠و ١٩ جنيف،

 املؤقت األعمال جدول من 3 البند

 االقتصددا   للتنايددع حتقيقددا   رقمدد  عددام مددع الصددناعية السياسددا  تكييدد   
 اهليكل  والتحال

 األونكتا  أمانة من مذكرة  

 تنفيذي موجز  
 اإلنتةا  عمليةات تشةكي  العةام أحنةا  يف الرقمية  للتكنولوجيات السريع االنتشار يعيد 
 للبلةةدا   اهليكلةة  التحةولو  االقتصةةا ي التنويةع يف ا  كبةة    ا  أت ة   ويةةؤ ر التجارية ، األعمةةال ومنةاذ 
 األسةةوا  مةةع وابطالةةر  تيسةةرو  املةةال ورأس العمةة  إنتاجيةة  مةةن الرقميةة  التكنولوجيةةات تعةةز  وقةةد

 هةةةةذ  كةةةةنول املعلومةةةةات  متا ةةةة  عةةةةد  أوجةةةة و  املعةةةةام ت تكةةةةاليف خفةةةة  طريةةةة  عةةةةن العامليةةةة 
 أ  حيتمةةة  إذ التنميةةة ، مشوليةةة  بينهةةةا مةةةن ألمةةةور خطةةة   حتةةةد ت ا  أيضةةة تشةةةك  التكنولوجيةةةات

 لحةةا ل اقتصةةا ي  تيجي اسةة ا بوصةةف  للتصةةنيع التقليديةة  الفوائةةد مةةن الروبةةوي اآليل التشةةلي  يقلةة 
 الةةي د اجلديةة الرقميةة  اتالتكنولوجية مةةن للعديةةد احملتملةة  النتةائ   ةة   ذلةة ، إىل وابإلضةةا   كة. لر اب

   اخلهةا، وأ لبلةدا ا بةن سةوا  عائةدااا تركةز إىل تةؤ ي أ  ميكةن شة   كة   علة  الفةائز  يها حيص 
 سةيطرت رقمة  عةام إىل ية النام البلةدا   خةول إىل تفض  أ  ميكن العالق  التنظيمي  املسائ  أ  كما
 لتارخييةة ا األ لةة  تةةو   لةة ،ذ ومةةع العامليةة   تنظيميةة ال عةةاي امل وضةةع علةة  ا  تقةةدم األكثةةر البلةةدا   يةة 
 ليةة عم لةةي  الرقمةة ، مالعةةا إىل االنتقةةال مثةة  ،االتكنولوجيةة موجةةات نتةةائ  مةةن عائةةداتال حتقيةة  أب 

 الرقمة  العةام  مسةام مةن األقصة  احلةد حتقية  أجة  ومةن السياسات  تشكلها عملي  ب  مستقل ،
 أمةةةةور، مجلةةةة  يف السياسةةةةات، واضةةةةعو يعةةةةدل أ  ينبلةةةة  اهليكلةةةة ، والتحةةةةول االقتصةةةةا ي التنويةةةةع يف

 ي  استباق بطريق  ،الصناع و  والتنظيم األساسي  ياك ابهل املتعلق  سياساام
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 االقتصةةةا ي  البيئةةة  تعزيةةةز بشةةة   السةةةنوات املتعةةةد  اخلةةة ا  الجتمةةةا  الثانيةةة  الةةةدور  إ  
 والتعةةةةاو  التكامةةة  وتعزيةةةز سةةةتدام ،املو  شةةةامل ال لتنميةةة ا دعملةةة املسةةةتو ت مجيةةةع علةةة  املواتيةةة 

 احلةةدو  رسةةم إبعةةا   الرقميةة  التكنولوجيةةات نشةةر قيةةا  يةة كيف  مناقشةة  إىل مةةدعو  ،االقتصةةا ين
 التنويةةةع يف ذلةةة  أت ةةة  يةةة وكيف واخلةةةدمات، ع الصةةةنا بةةةنو  الصةةةناعات،  ةةةرا   بةةةن التقليديةةة 

 علةةة  ل كيةةةزل مةةةدعوو  املشةةةاركن  ةةة   ذلةةة ، إىل وابإلضةةةا   اهليكلةةة   والتحةةةول االقتصةةةا ي
 اآل   ةى املتبعة  الصةناعي  السياسة  وتلية  تكييةف السياسةات لواضةع  هبا ميكن الي ي كيفال

 اهليكلةة  والتحةةول االقتصةةا ي للتنويةةع الرقمةة  العةةام يتيحهةةا الةةي اإلمكةةا ت تسةة   أجةة  مةةن
 اجلنةةةو  بلةةةدا  بةةةن  يمةةةا لتعةةةاو ل املمكةةةن الةةةدور  راسةةة  عةةةن  ضةةة    املضةةةا  ، القيمةةة  و    

  السيا   هذا يف النامي  للبلدا  ابلنسب  الث    لتعاو وا
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 مقدمة -أوال   
 الصةةةناع  علةةة  االعتمةةةا       إىل اهلةةةا  ن ،اهليكلةةة  والتحةةةول االقتصةةةا ي ويةةةعالتن إ  -١

 أاتح  قةد التنمية   فهةو مل مرا  ةا  مةا االقتصةا ، يف والعمالة  النةات  إمجايل من كحص   التحويلي 
 الوقت يف والدخ  للعم   رص وإجيا  اإلنتاجي ، يف مكاس. حتقي  عا   التصنيع أنشط  تطوير
 توجيةةة   عةةةم إىل احلكومةةةات التحويليةةة   الصةةةناع لقطةةةا  الفريةةةد  السةةةم  هةةةذ    عةةةت وقةةةد نفسةةة  
 سةةيما ال التةةداب ، مةةن جمموعةة  خة ل مةةن القطةةا  هةةذا حنةو اهليكلةة  والتحةةول االقتصةةا ي التنويةع
 الصناعي   اتلسياسا من متنوع  أشكال طري  عن
 مةةن العديةةد اقتصةةا  يف التحويليةة   الصةةناع أميةة  األخةة   اآلونةة  يف تراجعةةت ذلةة ، ومةةع -٢

 الناميةة   والبلةةدا النمةةو قدمةة املت البلةةدا  يف القلةة  إىل يةةدعو ال اجةةع ذاوهةة العةةام، أحنةةا  يف البلةةدا 
  ةةةرص يتةةةي  الأو  أقةةة ، إنتاجيةةة  ذات أنشةةةط  يف االقتصةةةا ات حيصةةةر أ  حيتمةةة  إذ ،السةةةوا  علةةة 
  أ الرقمية  تكنولوجيةاتلل املتزايةد  ألمية ل ميكةنو   النةاس مةن خمتةار  لقلة  إال جيةد  برواتة. عم 
 برواتةة. للعمةة  ا  رصةة  يتةةي  ا  قطاعةة ابوصةةفه التحويليةة   الصةةناع أميةة  يف  اجةةعال وتةة   مةةن تسةةر 
 يف لوظةةائفا مةةن واسةةع ا نطةة علةة  تقلةة  قةةد التكنولوجيةةات هةةذ   أ يةةدع  مةةا ا   كثةة   جيةةد  
    الةز  تتةي  أ  كةنمي ديةد اجل الرقمية  التكنولوجيةات  ة   نفسة ، الوقةت ويف  التحويلي   الصناع
 ضةروري أمةر وهةو  ،اسةتدام وأكثةر أسةر  عةامل  اقتصةا ي توسةع لتحقي  نتاجي اإل منو يف  ال  م

    ةة وأخةة ا ،  ٢٠3٠ لعةةا  املسةةتدام  التنميةة  خطةة  يف الةةوار   املسةةتدام  التنميةة  أهةةدا  لتحقيةة 
 ،اجلزئةةة  القتصةةةا ا مسةةةتو  علةةة  العامليةةة  األسةةةوا  مةةةع الةةةروابط تيسةةةر قةةةد الرقميةةة  التكنولوجيةةةات

  املعلومات  متا   عد  أوج  من واحلد املعام ت تكاليف خف  طري  عن وذل 
 وميكةن الشةام   اال  هار هو ٢٠3٠ لعا  املستدام  التنمي  خلط  األمس  اهلد  يظ و  -3

 وتقلةةي  قتصةةا ي،اال التنويةةع منهةةا أمةةور مجلةة  طريةة  عةةن الناميةة  البلةةدا  يف اهلةةد  هةةذا حتقيةة 
 قيمةةة  تولةةةد لةةةيا واألنشةةةط  القطاعةةةات حنةةةو اهليكلةةة  والتحةةةول األساسةةةي ، السةةةلع علةةة  االعتمةةةا 
 بينمةةا ،٩ اهلةةد  يف اهليكلةة  والتحةةول االقتصةةا ي للتنويةةع آليةة ك  االبتكةةار ويظهةةر أكةة   مضةةا  
 الصةةةعيدين علةةة   اجلنةةةو  بلةةةدا  بةةةن  يمةةةاو  الث  ةةة  والتعةةةاو  التكنولوجيةةةا إىل ١٧ اهلةةةد  يشةةة 

 خطتهةا وتنفيةذ ملسةتدام ا التنمية  أهةدا  لتحقي  ام اهل وسائ ال من ابعتبارما والدويل، اإلقليم 
  ٢٠3٠ لعا 
 بةذااا، قائمة  عملية  لي  االبتكار من مفيد  نتائ  حتقي  أ  إىل التارخيي  األ ل  وتش  -4
 تتسةةةم يةةة أول مر لةةة  مةةةن التكنولوجيةةةا موجةةةات تتةةة لف عنةةةدما سةةةيما ال السياسةةةات، تشةةةكلها بةةة 

  ةرص وإجيةا  املنتجةات ابتكةار مةن اثنية  مر لة  تعقبهةا العمة ،  ةرص تقوي و  العمليات اببتكار
 قةد املنظةور، هةذا مةنو  والدخ   العمال  عل  إجيابي  إمجالي  آاثر جمتمعتن عليهما ت ت. للعم ،
 املطةةا  هنايةة  يف تتةةي  أ  وميكةةن العمةة ،  ةةرص قةةوي ت مر لةة  يف احلاليةة  الرقميةة  املوجةة  تكةةو 
 أ  يعةي وهةذا  (١)جديةد  اقتصةا ي  وقطاعةات منتجةات خ ل من والدخ  للعم  جديد  ا   رص

__________ 

 C Perez, 2016, Capitalism, technology and a green global golden age: The role of history in :انظةر (١)

helping to shape the future, in: M Jacobs and M Mazzucato, eds., Rethinking Capitalism: 

Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Growth (Chichester, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland, John Wiley and Sons)  
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 الةةي يةة كيفالو  ،التقةةد  يف اآلخةةذ الرقمةة  ابلعةةام والبلةةدا  والشةةركات النةةاس هبةةا يتةة  ر الةةي الكيفيةة 
د ة  الرقمية  التكنولوجيات جع  خ هلا من مميكنه  اقتصةا ي  وائةد  توليةد علة  قةا ر و  تحةوللل ُمح

  عاليةة  أ  إىل وابلنظةر  ي السياسةات يةةاراتاخل علة  كبة   بقةدر يتوقفةةا  أمةرا  ،للجميةع واجتماعية 
 تسةةة    ةةة   ،٢٠3٠ عةةةا  خلطةةة  التحويليةةة  األهةةةدا  لتحقيةةة  ُمةةةوري أمةةةر الوطنيةةة  السياسةةةات

 هةذ  وتكتسة  السياسةات  واضةع  أمةا  جديد  حتد ت يضع الرقم  العام يف التنمي  مكا تإ
 يتعلةةة   يمةةةا الركةةة. عةةةن ختلةةةف منهةةةا العديةةةد أل  الناميةةة  للبلةةةدا  ابلنسةةةب  خاصةةة  أميةةة  املسةةةائ 
 منها  واالستفا   الرقمي  التكنولوجيات ابعتما 

 املتعةةةد   الديناميةةة  طبيعتةةة  بسةةةب. الرقمةةة  ل قتصةةةا  ا  عمومةةة مقبةةةول تعريةةةف يوجةةةد وال -5
 التكنولوجيةةةا طريةةة  عةةةن األول املقةةةا  يف يعمةةة  "اقتصةةةا  أبنةةة  يعر ةةة  أكسةةةفور   معجةةةم األوجةةة  
ةةر  الةةي اإللك ونيةة  املعةةام ت سةةيما ال الرقميةة ،  آخةةر معجةةم ويعر ةة   (٢)اإلن نةةت" ابسةةت دا  ُتح

 تسةتند الةي االقتصةا ي  واألنشةط  والتفةاع ت واملعةام ت العمليةات مجيةع يشةم  "مصةطل  أبن 
 اإلن نةت اقتصةا  أل  اإلن نةت اقتصةا  عةن خيتلةف الرقمة  واالقتصا  الرقمي   التكنولوجيات إىل

 مةةةن أي إىل أعةةةم بصةةةور  يسةةةتند الرقمةةة  االقتصةةةا  أ   ةةةن يف هبةةةا االتصةةةال إمكانيةةة  إىل يسةةةتند
 أ  ا  عمومةة توقةةعيح  ذلةة ، ومةةع  (3)" اليةةا   االقتصةةا  عةةام يف املسةةت دم  العديةةد  الرقميةة  األ وات

 لعمليااةةا الشةةركات تنظةةيم وطريقةة  اللعبةة  قواعةةد سةةيل  الرقميةة  للتكنولوجيةةات املتزايةةد االسةةت دا 
  تجاري  ال لألعمال مناذ  من  تعتمد وما اإلنتاجي 

 البيئة  تعزيةز بشة   السةنوات املتعةد  اخلة ا  الجتما  الثاني  الدور      السيا ، هذا ويف -6
 امةةةة التك وتعزيةةةةز م ،سةةةةتدااملو  شةةةةامل ال لتنميةةةة ا دعملةةةة املسةةةةتو ت مجيةةةةع علةةةة  املواتيةةةة  االقتصةةةةا ي 

 ىلإ االنتقةال سةبي  يف العةامل  االقتصةا  و ةرص حتةد ت مناقش  إىل مدعو  االقتصا ين والتعاو 
 التالي : الرئيسي  اجملاالت يف سيما ال الرقم ، العام

  ةةةرا   بةةةن التقليديةةة  احلةةةدو  رسةةةم تعيةةةد الةةةي الرقميةةة  التكنولوجيةةةات أشةةةكال (أ) 
 اهليكل   لتحولوا االقتصا ي التنويع يف مث من تؤ رو  واخلدمات، الصناع  وبن ،الصناعات
 يتيحهةا الةي مكةا تاإل تسة   بلةر  لتقليدية ا الصناعي  السياسات تكييف ( ) 

  ضا  امل القيم      و  اهليكل  والتحول االقتصا ي التنويع لتحقي  الرقم  العام
 الرقم   االقتصا  يف اجلنو  بلدا  بن و يما الث    التعاو   ور ) ( 

__________ 

   https://en.oxforddictionaries.com/definition/digital_economy :انظر (٢)
  ٢٠١٧ األول/ يسم  كانو   ٢٧ يف الشبكي  املواقع كا    عل  االط   مت :م  ظ 

 أكثةةةةةر مناقشةةةةة  علةةةةة  ول طةةةةة    https://www.techopedia.com/definition/32989/digital-economy :انظةةةةةر (3)
 ,UNCTAD, 2017, The new digital economy and development:انظةر اجلديةد، الرقمة  االقتصةا  عةن استفاضة 

UNCTAD Technical Notes on Information and Communications Technology for Development No. 8، 
 علةة  ول طة    http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d08_en.pdf :التةايل الةةرابط علة  متةاح

 :UNCTAD, 2017, Information Economy Report 2017 :أكثر استفاض  عن كيفي  توسع هذا االقتصا ، انظر مناقش 

Digitalization, Trade and Development  منشورات األمم املتحد ، رقم املبيع(E.17.II.D.8 ،نيويورك   )وجنيف 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/digital_economy
https://www.techopedia.com/definition/32989/digital-economy
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d08_en.pdf
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  اهليكل  والتحال االقتصا   والتنايع الرقمية، التكنالاجيا -اثنيا   
  الروبايت اآليل التحكم :اهليكل  والتحال االقتصا   التنايع على احملتملة اآلاثر -أل  

 االهتمةةةا  جمةةةاالت أ ةةةد اإلنتةةةا  عمليةةةات يف الصةةةناعي  الروبةةةواتت اسةةةت دا       متثةةة  -٧
 عمليةة  نمة ا  جةز  الروبةوي اآليل الةةتحكم يشةك   بينمةا الرقمية   لثةةور اب املتعلة  النقةا  يف الرئيسةي 
 هنا:أل التقليدي  الي الرأمس املعدات عن الصناعي  الروبواتت ختتلف ،اآليل للتشلي  نطاقا   أوسع

  ذاتيا   وتعم  ،اآليل للتحكم ختضع )أ( 
 االضةط   علة  قةا ر و  ال جمة  إلعةا   قابلة   هة  متعةد  ، ألغةرا  ست د تح  ) ( 

 نفسها  املهم  تكرار من بدال   املها  من خمتلف  أبنوا 
 ُماور  عد  يف تعم  أهنا أي كب  ،  مهار  متل  ) ( 

 اآليل التشةةلي  مةةن أخةةر  أشةةكال عةةن الصةةناعي  الروبةةواتت أيضةةا   متيةةز اخلصةةائ  وهةةذ  -٨
 الصةناعي  اكينةاتللم اآليل ابلتشةلي  مسحةت الةي ابحلاسةو ، الرقمة  التحكم نظم مث  الرقم ،

 عي الصةنا الروبةواتت  ومهةار  الستق لي  تفتقرو  ُمد   مها  أل ا  مصمم  لكنها الستينيات، منذ
 ا  اهتمامةةة  ةةةاتواالخت  اخلصةةةائ  هةةةذ  جةةةذبت وقةةةد ا  رقميةةة  يهةةةا تحكمالةةة مت ولةةةو  ةةةى احلديثةةة 
 ثة ك  يفو  ذلة ، ومةع  الصةناعي  الروبةواتت حتد ها أ  يف   الي اهلائل  ات  التلي بسب. ا  خاص
 عمةالألل البسةيط  كنة يملا مث  تقليدي ، األكثر اآليل التشلي  أشكال تزال ال النامي ، البلدا  من

 ت الروبوات  يها تحست د  الي تل  من أكثر اإلنتا  عمليات يف تؤ ر الشاق ،
 ومةع ،املتقدمة  البلةدا  علة  تركةز للروبةواتت االقتصا ي ابأل ر املتعلق  احلالي  املناقشات معظمو  -٩

 لرئيسةة ا السةةؤال يةةدور نميةة ،الت منظةةور  مةةن ا  أيضةة الناميةة  البلةةدا  يهةةم الروبةةوي اآليل الةةتحكم  ةة   ذلةة ،
 ا للحة اقتصةا ي  تيجي اسة ا بوصةف  لتصةنيعل املعتةا   املكاسة. مةن سةتقل  الروبواتت كانت  إذا ما  ول

 يف أو أصةةع. لتصةةنيعا يصةةب  أ  يف الروبةةوي اآليل التشةةلي  تسةةب. إذا األمةةر هةةذا ثحيةةدح  وقةةد ابلركةة. 
  الساب   يف علي  كا   عما كب   بقدر التحويلي   الصناع يف عم   رص من يو ر  ما تقلي 
 إذ ،العةةامل  الصةةعيد علةة  ا  من فضةة الصةةناعي  الروبةةواتت اسةةت دا  يعتةة  ،اهنالةةر  الوقةةت ويف -١٠
 منةذ بسةرع  اسةت دامها تزايةد  قةد ذلة ، ومةع  ٢٠١6 عةا  يف ا  تقريبة روبوت مليو  ١,٨ عد ها بلغ

 حبلةةةةةةةول م يةةةةةةةن 3 العاملةةةةةةة   صةةةةةةةناعيال تروبةةةةةةةواتال عةةةةةةةد  يتجةةةةةةةاو  أ  املقةةةةةةةدر ومةةةةةةةن  ٢٠١٠ عةةةةةةةا 
 الصةةةةناعي  الروبةةةةواتت موجةةةةو ات مةةةةن املتقدمةةةة  البلةةةةدا   صةةةة  يف ال اجةةةةع ويتواصةةةة   (4)٢٠٢٠ عةةةةا 

  يةةا   مةةع ،٢٠١6 عةةا  يف املائةة  يف 55 بلةةغت تةةزال ال كانةةت  لكنهةةاو  العةةامل ، الصةةعيد علةة  العاملةة 
  املقابة ، ويف املائة   يف 4٠ نسةبت  مةا علة  األمريكية  املتحةد  والةوال ت واليةااب  أملانيا ه  بلدا      

  ا  أيضةة ولكنهةةا الناميةة ، البلةدا  يف سةةر األ هةة  الصةةناعي  الروبةواتت اسةةت دا  يف األخةة   الةةز    كانةت
 احلجةةم وميثةة   (5)الصةةن سةةيما ال آسةةيوي ، اقتصةةا ات ا  غالبةة شةةهداا ،كبةة   بشةةك  مركةةز       كانةةت
 موجةةةةو ات مةةةةن الكبةةةة    صةةةةتها أسةةةةبا  أ ةةةةد الصةةةةن يف التحويليةةةة   الصةةةةناع قطةةةةا ل الكبةةةة  املطلةةة 
__________ 

(4) International Federation of Robotics, 2017, World Robotics 2017: Industrial Robots (Frankfurt am 

Main, Germany)  
 نفس   املرجع (5)
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 الروبةةةةواتت عةةةةد  أي الروبةةةةواتت، اسةةةةت دا  كثا ةةةة   وتعةةةةد  العةةةةامل  الصةةةةعيد علةةةة  الصةةةةناعي  الروبةةةةواتت
 النمةةةو املتقدمةةة  البلةةةدا  يف أعلةةة  القطةةةا ، هةةةذا يف عامةةة  لكةةة  التحويليةةة  الصةةةناع  قطةةةا  يف الصةةةناعي 
 يف كثا ةة   أعلةة  لةةديها الةةي الناميةة  والبلةةدا  التصةةنيع  مةةن متقدمةة  مرا ةة  قطعةةت الةةي الناميةة  والبلةةدا 
  (6)والصن وماليز  واملكسي  اتيلند ه  ،التنا يل .ي تال  س. ت،روبواتال است دا 

 مخسةةةةة  يف التحويليةةةةة   الصةةةةةناع يف الصةةةةةناعي  الروبةةةةةواتت اسةةةةةت دا  ا  أيضةةةةة بقةةةةةو  وي كةةةةةز -١١
 يف 43  وايل السيارات صناع  قطا  يف الروبواتت است دا  نسب  متوسط بلغو   قط  قطاعات

 إىل ا  تراجعةة سةةج   ٢٠١6 عةةا  لكةةنو  ،٢٠١٠-٢٠١6 الفةة   يف سةةنويال االسةةت دا  مةةن املائة 
 اإللك ونيةةةة  واملعةةةةدات احلواسةةةةي. قطةةةةا  ليةةةة ي املائةةةة   يف 3٩  ةةةةوايل أي ،٢٠١٠  عةةةةا مسةةةةتو 
 ا ،تقريبةةةة املائةةةة  يف ١٠ بنسةةةةب  ومكو اةةةةا واألجهةةةةز  الكهرابئيةةةة  املعةةةةدات مث املائةةةة   يف ١5 بنسةةةةب 
 يف ا  تقريبةة املائةة  يف ١٩ إىل ٢٠١5 عةةا  يف املائةة  يف ١٢  ةةوايل مةةن ارتفعةةت النسةةب  هةةذ  أ  ولةةو
  (٧)الصناعي  اآلالت مث الكيميائي   واملنتجات واللدائن املطاط مث  ٢٠١6 عا 

 تشةد  العم   رص تقوي  عل  هائل  قدر  من للروبواتت ما إىل تش  الي الدراسات إ  -١٢
 متي  التقييمات هذ      ذل ، ومع  (٨)العم  أماكن يف اآليل للتشلي  التقني   دو اجل عل  ا  عموم
 ذات االستعاضةةة  أل  وذلةةة  الروبةةةوي، اآليل للتشةةةلي  احملتملةةة  السةةةلبي  اآلاثر تقةةةدير يف املباللةةة  إىل

 مبنةا ع تقة   م مةا تتة ت  لةن روبةواتت، شةك  يف ذلة  يف مبا املال، برأس العم  عن التقني  اجلدو 
 يف العمال  بتكلف  اآليل التشلي  تكلف  مقارن  ينبل  أبن  االقتصا ي املنظور هذا ويو   اقتصا ي  

 بشةةك  تعتمةةد لكنهةةا العوامةة ، مةةن متنوعةة  مبجموعةة  اآليل التشةةلي  تكلفةة  وحتةةد   الروتينيةة   املهةةا 
 مث  مثل  ،امل تلف  االقتصا ي  القطاعات  س. يتفاوت الذي األمر ،العم  مكا آت عل   اسم
 ،جانةة. مةةن التحويليةة   الصةةناع يف الروبةةواتت اسةةت دا  بةةن الةةربط ويةةو   الروتينيةة   املهةةا  شةةيو 

 من التقني  اجلدو   أب آخر، جان. من الروبوي اآليل للتشلي  االقتصا ي  والرحبي  التقني  واجلدو 
 يف أعلةة  تعتةة  ،التحويليةة   الصةةناع قطاعةةات عةة  اآليل، التشةةلي  إىل للعمةةال الروتينيةة  املهةةا  حتويةة 
 ا  أيضة الةربط هةةذا ويو   واجللو   وامل ب  املنسوجات قطا  يلي  والتبغ، واملشروابت األغذي  قطا 
 وظةةائف تتةةي  الةةي التحويليةة  الصةةناعات يف رحبيةة  أكثةةر العمةة  مكةةا  يف اآليل التشةةلي  اعتمةةا  أب 

 مقارنةةةة  واإللك ونيةةةةات، السةةةةيارات قطةةةةاع  مثةةةة  رواتةةةة.،ال ارتفةةةةا و  هةةةةاراتامل بكثا ةةةة  ا  نسةةةةبي تتسةةةةم
 وابإلضا    امل ب  صناع  مث  ،روات.ال واخنفا  عامل ال اليد بكثا   ا  نسبي تتسم الي ابلقطاعات

 التقنيةة  مكةةا تاإل مةةن أكةة  أميةة  الروبةةواتت اسةةت دا  يف االقتصةةا ي  العوامةة  تكتسةة  ذلةة ، إىل
 الصةناع  قطاعةات يف ا  ُمدو  الروبواتت است دا  ظ   قد  اآليل التشلي  إىل العمال مها  لتحوي 

 علةة  مرتفعةة  قةةيم ذات القطاعةةات هةةذ  كانةةت  لةةو  ةةى العمةة ، مكا ةةآت  يهةةا تقةة  الةةي التحويليةة 
 هةو واجللةو  وامل بة  املنسةوجات قطةا  يف الروبواتت است دا  ويعد  (٩)الروتيني  املها  كثا    مؤشر
 الثانيةة  املرتبة  يف أيي القطةا  هةذا أ  مةةن الةرغم علة  ،التحويلية   الصةةناع قطاعةات مجيةع بةن األ ىن
 الروتيني   العمال ها مل اآليل للتشلي  التقني  ابجلدو  يتعل   يما

__________ 

(6) UNCTAD, 2017, Trade and Development Report 2017: Beyond Austerity – Towards a Global 

New Deal منشورات( املبيع رقم املتحد ، األمم E.17.II.D.5، نيويورك  )وجنيف 
 نفس   ملرجعا (٧)
 Oxford Martin School and Citi, 2016, Technology at work v2.0: The future is not what it :انظةر (٨)

used to be ،التايل الرابط عل  متاح: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/2092  
(٩) UNCTAD, 2017, Trade and Development Report 2017  
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  إذا مةةةا علةةة  العمةةة  أمةةةاكن يف اآليل للتشةةةلي  اجلنسةةةاني  ابآلاثر املتعلقةةة  النتةةةائ  وتعتمةةةد -١3
 تنظةر الةي الدراسةات  ا  معة واالقتصا ي  التقني  اجلدو  يف أو  قط التقني  اجلدو  يف يحنظر كا 
 جةةةةاللر ل عةةةةا  بوجةةةة  ذاتةةةة  هةةةةو املفقةةةةو   الوظةةةةائف عةةةةد  أ  إىل ختلةةةة  التقنيةةةة  اجلةةةةدو  يف  قةةةةط
 وأل  أقةةةة ، العاملةةةة  القةةةةو  يف نمشةةةةاركته أل  ا  نسةةةةبي ا  أت ةةةةر  أكثةةةةر النسةةةةا  أ  غةةةة   (١٠)نسةةةةا وال

 العلةةةةةةو  مثةةةةةة  الروبةةةةةةواتت، السةةةةةةت دا  كملةةةةةة امل اجملةةةةةةاالت يف لل فةةةةةة  عرضةةةةةة  أكثةةةةةةر وظةةةةةةائفهن
 واخنفةةةةا  االقتصةةةا ي  اجلةةةدو  يف نحظةةةر إذا ذلةةة ، ومةةةع والر ضةةةيات  واهلندسةةة ، والتكنولوجيةةةا،

 عةا   الةي امل بة ، صةناع  مثة  اخلفيفة ، التحويلي  الصناعات يف الروبواتت است دا  مستو ت
 منحةة  أيخةةذ العمةة  أمةةاكن يف اآليل للتشةلي  اجلنسةةاي األ ةةر  ةة   بكثا ة ، النسةةا   يهةةا تعمةة  مةا

 علة  والنسةا  الرجةال يف املتحةد  الةوال ت يف الوظةائف  قةدا  يةؤ ر املثةال، سةبي   عل  ا  عكسي
  (١١)ابلنسا  مقارن  مر  ٢ - ١,5 حبوايل أك  الرجال عل  الضار  آاثر  لكن السوا ،

  الصةةةناع يف تسةةةو  مةةةا عةةةا   الروتينيةةة  املهةةةا  أ  إىل تشةةة  الةةةي األ لةةة  اسةةةت دا  وميكةةةن -١4
 ارتفةا و  هةاراتامل بكثا ة  ا  نسبي تتسم الي الوظائف يف تحست د  ما عا   الروبواتت وأ  التحويلي 

 املؤشةةةرات إىل وابلنظةةةر  الروبةةةوي اآليل للتشةةةلي  ا   اليةةة عرضةةة  األكثةةةر البلةةةدا  لتحديةةةد ،رواتةةة.ال
 البلةدا  أقة  غة  مةن النامية  والبلةدا  النمةو املتقدم  البلدا      احلالي ، االقتصا ي و  التكنولوجي 

 البلةدا  قة أب مقارنة  التحويلية   الصناع يف الروبوي اآليل التشلي  الست دا  عرض  أكثر تعد ا  منو 
 االعتبةار يف أتخةذ وال ،الروبةوي اآليل للتشةلي  التعةر  إىل  قط تش  األ ل  هذ  أ  غ  (١٢)منوا  

 أ  إىل األ لةةة  هةةةذ  تشةةة  ذلةةة ، ومةةةع  العمالةةة  علةةة  اآليل للتشةةةلي  األخةةةر  األشةةةكال خمةةةاطر
 البلةةدا  يف للتنميةة  اسةة اتيجي ك  للتصةةنيع التقليةةدي الةةدور مبفةةر   يللةة  ال الروبةةوي اآليل التشةةلي 

 التكلفةةةةةة  املن فضةةةةة  التحويليةةةةة  لصةةةةةةناعاتل ميكةةةةةن القصةةةةة ، األجةةةةةة   فةةةةة  الةةةةةدخ   املن فضةةةةة 
 بسةرع  النمةو مةن النامية  البلةدا  متكةن يف  اسةم  ور أ ا  يف االسةتمرار هبةا املرتبطة  والصا رات

 تتطلةة. قطاعةةات يف الروبةةواتت اسةةت دا  هيمنةة  أ  غةة   نفسةة  الوقةةت يف للعمةة   ةةرص وإجيةةا 
 مةةن ابلركةة. اللحةةا  يف أتخةةرت الةةي للبلةةدا  ابلنسةةب  أكةة  صةةعوب  يعةةي أعلةة  ورواتةة. مهةةارات
 تتسةم الةي التحويلية   الصةناع قطاعةات يف التصةنيع نطةا  صةرحت وقةد ،بقطاعااةا النهو   يث

 هةةذ  حلةةا  يعطةة  أ  ميكةةن وذلةة  اإلنتاجيةة   بنمةةو يتعلةة   يمةةا أقةة  وبديناميةة  رواتةة.ال ابخنفةةا 
 الةدخ   مةن الفةر  نصةي. ومنةو اإلنتاجية   يةث مةن ركةو  يف ويدخلها ابلرك.، اقتصا     البلدا 
 ت اجةةةةع أ  احملتمةةةة  مةةةةن أل  الطويةةةة  املةةةةد  علةةةة  احملتملةةةة  السةةةةلبي  اآلاثر هةةةةذ  تزيةةةةد أ  وميكةةةةن

 التحويليةةةة   الصةةةةناع قطاعةةةةات يف اسةةةةت دامها إىل يةةةةؤ ي ممةةةةا  ةةةة كثر، أكثةةةةر الروبةةةةواتت تكةةةةاليف
   املطا  هناي  يف الدخ  املن فض  البلدا  يفو  األجور، املن فض 

 الةةي التحويليةة  الصةةناعات يف ا  سةةلبي والةةدخ  العمةة   ةةرص تتةة  ر قةةد ذلةة ، غضةةو  يفو  -١5
 املتقدمة  البلةدا  أعةا ت  ةال يف النامية  البلةدا  يف كثيفة   عمالة  وتتطلة. من فضة  رواتة. متةن 
 تةةوطن إعةةا   عمليةة  النمةةو املتقدمةة  البلةةدا  حتفةةز  قةةد التحويليةة   صةةناعااا أنشةةط  تةةوطن النمةةو
 أي ،ابإلضةةا   تصةةنيعالو  الروبةةوي اآليل الةةتحكم بةةن اجلمةةع خةة ل مةةن اإلنتاجيةة  عمليااةةا وتنظةةيم
__________ 

  World Bank, 2016, World Development Report 2016: Digital Dividends (Washington, D. C) انظر: (١٠)
(١١) D Acemoglu and P Restrepo, 2017, Robots and jobs: evidence from [United States] labour 

markets, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 23285  
(١٢) UNCTAD, 2017, Trade and Development Report 2017   
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 نتةا اإل يتيحهةا الةي ابملةزا  التةوطن إلعا   املنطقي  األس  أ د ويتعل  األبعا   الث  ي  الطباع 
 مةةةن يتجةةةزأ ال جةةةز  التصةةةنيع كفةةةا    أل  وذلةةة  املنتجةةةات، تصةةةميم أمةةةاكن مةةةن جلرا يةةةا القريةةة.

 أل  التصةةنيع عةةن التصةةميم  صةة  ميكةةن ال ،مةةث    القيمةة  العاليةة  امل بةة  صةةناع   فةة  االبتكةةار 
 ،وخياطتةةة  النسةةةي  قطةةةع بكيفيةةة  مجيعهةةةا تتةةة  ر املنتجةةةات وجةةةو   ،اجلمةةةايل االبتكةةةارو  التصةةةميم،
  ة   املنظةور، هةذا ومن  (١3)مرتفع  قيم  املكا  نف  يف والتصنيع التصميم لوجو  يكو  وابلتايل
 نق  إعا   طري  عن املنتجات وتطوير االبتكار لتحفيز وسيل  األول املقا  يف ه  التوطن إعا  
 اإلنتةا  بن روابطلل التشجيع من قدر أ ض  الشركات  يها تتوقع الي املناط  إىل اإلنتا  أنشط 

  االبتكار عل  إجيابي  اثرواآل والتطوير، والبحث
 ور و  االستقصةا ات  نتةائ  التةوطن  إعةا   أمية  عةن وجمتةزأ  قولية  أ ل  غ  توجد وال -١6

 هيمنة  إىل تشة  منهجية  وأكثةر ا  نطاقة أوسةع أ ل  تو   إىل ترم  الي ستبيا تاال عل  الشركات
 وعة  من فضة  بةوت   التةوطن إعةا   مةن قةدر  ةدوث إىل ا  أيضة تشة  ولكنهةا ،اخلةار  إىل النق 
  اسةةبأ أ ةةد عةةو ي وقةةد  (١4)خمتلفةة  وألغةةرا  بةةدرجات كانةةت  وإ  الصةةناعي ، القطاعةةات مجيةةع
 النمةةو املتقدمةة  البلةةدا  يف الكلةة  الطلةة. وتبةةاطؤ االسةةتثمار،  تةةور إىل التةةوطن إعةةا   وتةة   بةةط 

 البلةدا  بعة  أنشة اا الي املور ين لشبكات البلدا  هذ  تفتقر ذل ، عل  وع و  أعم  بشك 
 العمةةةة   ةةةةوار  تةةةةزال ال ذلةةةة ، إىل وابإلضةةةةا   العمالةةةة   كثيفةةةة   التجميةةةةع أنشةةةةط  لتكملةةةة  الناميةةةة 

 إنتةةةا  سةةيما ال اإلنتةةا ، مكةةةا  حتديةةد عنةةد الشةةةركات قةةرارات يف املةةؤ ر  العوامةةة  مةةن والتكةةاليف
 مةةةن أصةةةبحت ومنوهةةةا، احملليةةة  األسةةةوا   جةةةم مثةة  الطلةةة.، عوامةةة  لكةةةن العمالةةة ، كثيفةةة   السةةلع

 إنتاجهةا نقلةت أ  سةب  الةي الشةركات مةن العديةد خيتةار قةد  مث، مةنو   مي األ املتزايد  د اتاحمل
 غةة  مةةن أبنةة  األمةةر هةةذا ويةةو    املتزايةةد احمللةة  الطلةة. مةةن ل سةةتفا   هنةةاك البقةةا  اخلةةار  إىل

 إىل واملوجهةةةة  العمالةةة  بكثا ةةة  تتسةةةم الةةةي التحويليةةةة  الصةةةناعات منتجةةةات تةةةوطن إعةةةا   احملتمةةة 
 بنةةا ل وميكةةن احمللةة   اإلنتةةا  مةةع روابةةط وهلةةا ،الكبةة   الناميةة  البلةةدا  يف النمةةو السةةريع  األسةةوا 
 أ  بينهةةا و يمةةا القطاعةةات  اخةة  واخللفيةة  األماميةة  التكامةة  وع قةةات الةةروابط مةةن كثيفةة   شةةبك 
 نظةم وتشةلي  امةت ك تكةاليف يف  اجةعال      مةع  ةى ،التةوطن إعةا   خمةاطر من أكثر يقل 
 يةؤ ر مبةا ،اقتصةا     اجملةدي اآليل التشةلي  نطةا  يف تةدرجي ال توسةعال ومةع ،الروبوي اآليل التحكم

 امل ب   صناع  مث  تقليد    العمال  كثيف   القطاعات يف ا  أيض
 جديةد   عمة   ةرص ا  أيضة يتةي  أ  لروبويا اآليل التحكم جمال يف التطور لز    وميكن -١٧
 نةةة.اج إىل تعمةة  لكنهةةا البشةةةري العمةة  ُمةة  حتةةة  ال الةةي املتعاونةة ، تالروبةةةوات تطةةوير يةةزال   ةة

 مفيةةةد  تكةةةو  أ  نةةة املتعاو   لروبةةةواتتل وميكةةةن األوليةةة   مرا لةةة  يف ،مإنتةةةاجيته مةةةن وتزيةةةد العمةةةال
__________ 

 رمسيةة ، غةة  وم بةة  أ ذيةة  إلنتةةا  املتقدمةة  البلةةدا  يف الروبةةواتت علةة  قائمةة  مصةةانع إبنشةةا  يتعلةة   يمةةا ،انظةةر (١3)
-http://www.economist.com/news/business/21714394-making-trainers :األبعةةةا  الث  يةةة  الطباعةةة  ابسةةةت دا 

robots-and-3d-printers-adidass-high-tech-factory-brings-production-back  ينطةةةةةةوي أ  احملتمةةةةةة  غةةةةةة  مةةةةةةنو 
 إنتةةا  علة  تركةز جديةد  إنتةا  خطةةوط إبنشةا  يةرتبط لكنة  الضة م، نتةةا اإل تةوطن إعةا   علة  االسةت دا  هةذا
 أحنتجةت إذا اقتصةا     مرحبة  تكةو  ال قةد سةلع وهة  ،املرتفةع الدخ  أصحا  للمستهلكن الطل.  س. سلع

  النامي   البلدا  يف وامل ب  األ ذي  صناعات يف التقليدي  التصنيع عمليات ابست دا 
 K De Backer, C Menon, I Desnoyers-James and L Moussiegt, 2016, Reshoring: Myth or :انظةر (١4)

reality? Organization for Economic Cooperation and Development Science, Technology and 

Industry Policy Paper No. 27 ،التةةايل: الةةرابط علةة  متةةاح http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-

technology/reshoring-myth-or-reality_5jm56frbm38s-en.  



TD/B/C.I/MEM.8/5 

9 GE.18-02101 

 النظم، تكام  جمال يف خ ا  حتتا  وال تركيبها، السه  من أل  الصل   للشركات خاص بشك 
 ذلة  يساعد أ  وميكن اإلنتا   خطوط ومتطلبات اجلديد  لياتمالع مع بسرع  هافيتكي وميكن

 قيةةو  علةة  التللةة. يف الناميةة ، البلةةدا  يف املوجةةو    يهةةا مبةةا احملليةة ، التحويليةة  الصةةناعات شةةركات
 س سة  يف ا  ُملية املةور   الوسةيط  السلع نطا  توسيع يف يساعد وأ  اإلنتا ، يف والنوعي  احلجم
    العاملي القيم 

 الضددةمة، البيددا   اهليكلدد : والتحددال االقتصددا   التنايددع علددى احملتملددة اآلاثر -ابء 
 األبعا  الثالثية والطباعة األشياء، وإنرتنت

ةد أ  األشةيا  وإن نةت الضة م  البيةا ت ست دا ال ميكن -١٨  عةن التجارية ، العمليةات يرش  
  وإبمكانةة  املثةةال سةةبي  علةة  املعةةدات وصةةيان  امل ةةزو ت وإ ار  اللوجسةةتيات كفةةا         طريةة 
 وإن نةةةت لبيةةا تل املنطقةة  تحليةة ال تسةةت د  الةةي الدقيقةة  الزراعةة  مثةة  عمليةةات يتةةي  أ  ا  أيضةة

 علةة  والنبةةات بةة ال    الةة  الخةةت   تسةةتجي. متلةة   مبعةةدالت والةةري التسةةميد إلات ةة  األشةةيا 
 ممةا تنبةاالو   بة ال رو ظة  يها تتفاوت الي الصل   احليا ات ذل  يف مبا ،الزراعي  األر  امتدا 
 ميكةن جةع، اال يف آخةذ  يةاالتكنولوج تكلف  أ  إىل وابلنظر  اقتصا     مرحب  الدقيق  الزراع  جيع 

 ز   لة الدقيقة  لزراعة ا أسلو  اعتما  النامي  البلدا  يف الصل   احليا ات أصحا  من لمزارعنل
 مةن ذلة  عنة  يسةفر ملةا وميكةن  نفسة  الوقةت يف وامليةا  األمسةد  اسةت دا  مةن احلةد مع احملاصي 

 نميكةةة بينمةةةا ،احمللةةة  اللةةةذائ  األمةةةن حتسةةةن علةةة  يسةةةاعد أ  ا  ُمليةةة املنةةةت  اللةةةذا  توريةةةد يف     
 غةةة  أنشةةةط  إات ةةة  طريةةة  عةةةن االقتصةةةا ي عيةةةالتنو  حيفةةةز أ   الزراعيةةة يةةة إلنتاجا يف نمةةةوال لتسةةةار 
 املنةةةةاط  يف يليةةةة التحو  الصةةةناعات لعمةةةةال رخيصةةة  اسةةةةته كي  وسةةةةلع الريفيةةة ، املنةةةةاط  يف  راعيةةة 

 لة ع الطلة. وحيةرر عمةاللل الشةرائي  القةو  مةن يزيةد أ  بةدور  األخ  العام  هلذا وميكن احلضري  
 ويةةةعالتن يعةةةز  الةةةذي األمةةةر احملليةةةن، للمصةةةنعن الدوليةةة  التنا سةةةي  القةةةدر  حيسةةةن أو املصةةةنوعات،
   اهليكل  والتحول االقتصا ي

 مثةةة  األخةةةر ، الرقميةةة  التكنولوجيةةةات مةةةن لعديةةةدا يف  أساسةةةي الضةةة م  البيةةةا ت تعةةةدو  -١٩
 الرعايةة  مثةة  قطاعةةات يف متزايةةد  ور أ ا  يف بةةدأت وقةةد ،األشةةيا  وإن نةةت االصةةطناع  ذكا الةة

 احلصةةول الضة م  البيةا ت متلة  أو اسةت دا  علة  القةا ر  لشةركاتل ميكةن  يةث ،(١5)الصةحي 
 أو املنتجةةةات، خبطةةةوط السةةةليم النحةةةو علةةة  ابال تفةةةا  يتعلةةة  مةةةا بينهةةةا مةةةن املةةةزا ، بعةةة  علةةة 

 والتطوير  البحث   ي  من  يها االستثمار جيدر الي للمجاالت أ ض  حنو عل  الت طيط
 التنويةةةع يف األشةةةيا  وإن نةةةت الضةةة م  البيةةةا ت اسةةةت دا  مةةةن  ائةةةد  أهةةةم تكةةةو  وقةةةد -٢٠

      بةن اجلمع  الطل.  عل  القائم االبتكار إمكا ت      ه  اهليكل  والتحول االقتصا ي
 النصةةوص حتليةة  مثةة  تحليلهةةا،ل متقدمةة  تقنيةةات ريوتطةةو  البيةةا ت معاجلةة  علةة  احلاسةةو  قةةدر 

 الناُتة  املعلومةات واسةت دا  املستهلكن، وسلوك أذوا  حتديد للشركات يتي  بيا ت، ابعتبارها
 تفضة  أ  ابلتةايل اجلديةد  الرقمي  لتكنولوجياتل وميكن  امنتجاا البتكار مدخ تك  ذل  عن
 تحليةة ال سةةت دا ال وميكةةن جديةةد   اقتصةةا ي  قطاعةةات و ةةى بةة  جديةةد ، منتجةةات تطةةوير إىل

__________ 

 ,W Raghupathi and V Raghupathi, 2014, Big data analytics in health care: Promise and potential :انظةر (١5)

Health Information Science and Systems, 2(1)  الةةةرابط التةةةايل:، متةةةاح علةةة https://link.springer.com/ 

journal/13755/2/1/page/1  

https://link.springer.com/journal/13755/2/1/page/1
https://link.springer.com/journal/13755/2/1/page/1
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 تنظةةةيم وأنشةةةط  االسةةةتثماري  احلةةةوا ز يشةةةك  أ  السةةةو  عةةةن معلومةةةات جلمةةةع لبيةةةا تل املنطقةةة 
 منتجةةات علةة  الطلةة. توقةةع أو حتديةةد علةة  احملليةة  الشةةركات سةةاعدي أ  ميكةةن  يةةث املشةةاريع،
 ملبيعةةات ا   رصةة تعت هةةال ذلةة  بلةة  تكةةن م قطاعةةات  خةةول علةة  يسةةاعدها ممةةا ،بعينهةةا مصةةنع 
 السةلع علة  الطلة. اسةتعمال ا  أيضة يعةز  أ  لبيةا تل املنطقة  تحلية ال سةت دا ال وميكةن مرحب  
 يةةة كيف  رصةةةد علةةة  يسةةةاعد أ  إبمكانةةة  أل  القةةةرار، اختةةةاذ يف إليةةة  يحسةةةتند ا  متلةةة   ابعتبةةةار  املصةةةنع 
 الدعايةةة  محةةة تو  ،التوعيةةة  مثةةة  السياسةةةاتي ، للتةةةدخ ت الطلةةة. أمنةةةاطو  ناملسةةةتهلك اسةةةتجاب 

  (١6)الضريبي  واحلوا ز ،والوسم اإللزامي ، واملعاي  العام ، واملش  ت الوطني ، التجاري  لع ماتل

 أ  مبجةةةر  الفوائةةةد، هةةذ  تعزيةةةز مةةن زيةةةدي أ  األبعةةا  الث  يةةة  الطباعةة  سةةةت دا ال وميكةةن -٢١
 املسةتعن التصةميم وتقنيةات السةحابي  احلوسةب  مع التكام  وحتسن التكاليف خف  أوج  تؤ ي

 املثال، سبي   عل  الصناع   لإلنتا  واسع نطا  عل  متا   الطباع  هذ  جع  إىل ابحلاسو 
 ،اقتصةا     مرحبة  بطريقة  معقةد  ومنتجةات أجةزا  صنع يف األبعا  الث  ي  الطباع  است دا  ميكن
  (١٧)األولية  لنمةاذ ل املتكةرر السةريع التصةنيع مث  ،احلجم  املن فض إلنتا ا خلطوط ابلنسب   ى

 نقةةةة  عةةةةن ا  جزئيةةةة التعةةةةوي  علةةةة  تسةةةةاعد أ  هةةةةذ  الرقميةةةة  لتكنولوجيةةةةاا سةةةةت داماتال وميكةةةةن
 النامي   البلدا  يف للماكينات الراس   والصناع  املهر  املصممن

 منةو االسةتثمار قرارات وصنع تصميمال يف البيا ت لتحلي  املتزايد  األمي  ا  أيض وتعك  -٢٢
 املستمد  لبيا تل  يمكن  التصنيع لعملي  اإلنتا  مرا   يف اخلدمات تو   اكتسب  الذي الدور
 هةذ  أل   قط لي  ،السلع جاذبي  من تزيد أ  املصنع  للمنتجات املستهلكن اتاست دام من

 بةة  البيةةع، بعةةد مةةا خةةدمات مةةن ذلةة  وغةة  اهلةةد  ُمةةد   صةةيان  أبعمةةال القيةةا  تتةةي  البيةةا ت
 اإلنتةا   عمليةات تنظةيم إىل التصميم مر ل  من ،الطل.  س. السلع تكييف تيسر ألهنا ا  أيض
 كامة   يف لل ةدمات املضةا   القيمة   صة  مةن يزيد الرقمي  التكنولوجيات است دا      مث، ومن
  اخلدمات  وأنشط  الصناعي  األنشط  بن التقليدي  احلدو  رسم ويعيد التصنيع  عملي

 حنا ا  قدم للمض  األساسية الشروط الرقمية: األساسية واهلياكل الرقمية القدرا  -جيم 
 رقم  عام
 حنو ا  قدم املض  ا ،منو  البلدا  أق  سيما ال النامي ، البلدا  عل  السه  من يكو  ال قد -٢3

 إىل البلةةدا  مةةن العديةةد تعمةةد املاضةةين، العقةةد ونصةةف العقةةدين مةةد   علةة  الرقمةة   التصةةنيع
 األساسةةة  الشةةةرط وهةةةو واالتصةةةاالت، املعلومةةةات تكنولوجيةةةا جمةةةال يف األساسةةةي  هياكلهةةةا تطةةةوير
 يةزال ال ا،يسةت دموهن الةذين للسةكا  املئوية  النسةب  أي اإلن نت، انتشار معدل أ  غ   للرقمن 
 معةةدل يقةة  ا ، ميةة ا  بلةةد ٨٠  فةة  ا  منةةو  البلةةدا  أقةة  سةةيما ال الناميةة ، البلةةدا  معظةةم يف ا  من فضةة
 البلةدا   هةذ  نصةف يف املائة  يف ٢٠ عةن املعةدل هةذا ويقة  املائة ، يف 4٠ عةن اإلن نةت انتشار

__________ 

 :United Nations Industrial Development Organization, 2017, Industrial Development Report 2018: انظةر (١6)

Demand for Manufacturing – Driving Inclusive and Sustainable Industrial Development (Vienna)  
 R Ubhaykar, 2015, The emerging world of [three-dimensional] printing, Outlook Business, 6 :انظر (١٧)

March، التةةةةةةةةايل: الةةةةةةةةرابط علةةةةةةةة  متةةةةةةةةاح https://www.outlookbusiness.com/the-big-story/lead-story/the-

emerging-world-of-3d-printing-590  

https://www.outlookbusiness.com/the-big-story/lead-story/the-emerging-world-of-3d-printing-590
https://www.outlookbusiness.com/the-big-story/lead-story/the-emerging-world-of-3d-printing-590
https://www.outlookbusiness.com/the-big-story/lead-story/the-emerging-world-of-3d-printing-590
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 ومةن  (١٨)اهلةا   احملةيط ومنطقة  أ ريقيةا يف معظمهةا ا ،بلةد ٢4 يف املائة  يف ١٠ عةن املعةدل هةذا ويق 
 األساسةي  اهلياكة  تتضةمن رقمية  أساسةي  هياكة  البلةدا  تضةع أ  ينبل  الرقمن ، جمال يف التقد  أج 

 - التكلفةةةة  ويسةةةةر ،االتصةةةةال وإمكانيةةةة  االسةةةت دا ، إمكانيةةةة  - واالتصةةةةاالت املعلومةةةةات لتكنولوجيةةةا
 للبيا ت  األساسي  اهلياك  بنا  عل  سيساعد الذي األمر تكملها، الي الرقمي  واملهارات

 إىل وحيوهلةةةةا الضةةة م  البيةةةةا ت ليشةةةك  البيةةةةا ت مةةةن طبقةةةةات البيةةةا ت حتليةةةة  وجيمةةةع -٢4
 يف إضةا ي  أمية  تللبيةا  األساسةي  اهلياكة  اكتسةبت السةب.، وهلةذا ،مضةا   قيم  هلا معلومات
 إىل البيةةا ت هةةذ   حتويةة هبةةا ميكةةن الةةي يةة كيفال عةةن تسةةاتالت األمةةر هةةذا ويثةة  الرقمنةة   عمليةة 

 ابخلصوصةةي  ملتعلقةة ا الشةةواغ  عاجلةة مب نفسةة  الوقةةت يف القيةةا  مةةع اقتصةةا ي ، قيمةة  هلةةا معلومةةات
 يف ر التجةةا تقو هةةا يالةة التنميةة  وآ ةةا  ابلتجةةار  املتصةةل  املسةةتقبلي  املكاسةة. وسةةتتوقف واألمةةن 
 القائمةةة   عاتصةةةناال يف وتطبيقهةةةا التكنولوجيةةةات هةةةذ  اسةةةتيعا  مسةةةتو  علةةة  الناميةةة  البلةةةدا 

 نيةة تقال درايةة الو  ار عةةاملو  هةةاراتامل إىل املسةةتقب  يف لتجةةار  جةةاهز  تكةةو  لكةة  البلةةدا  وسةةتحتا 
 علمةةةا  صةةةفو  يف ذلةةة  يف مبةةةا اجلديةةةد ، الرقميةةة  للتكنولوجيةةةات ابلنسةةةب  اصةةة اخل ميةةة األ ذات

 قطاعيةة  نولوجيةةاتتك يف واملت صصةةن الروبوتيةة ، ليةةاتعملل اآليل التشةةلي  ومهندسةة  البيةةا ت،
 ألمي ا  من مث، ومن رقميا  يصب ل حتويلي  ا  ضلوط كك   التصنيع واج سي الوقت، ومبرور  بعينها
 منشةةآت إ ار  خةة  و  التقنيةة  اخلةة   بةةن ُتمةةع الةةي الت صصةةات املتعةةد   املهةةارات تطةةوير مبكةةا 
 ا  عنصةر  ا  أيضة السحابي   لحوسبل األساسي  اهلياك  متث و  اهلجين   اإلنتا  نظم تشلي  بلي  بعينها
 احلوسةب  خةدمات و  تة عل  تساعد ألهنا ،للبيا ت األساسي  اهلياك  من النو  هذا من ا  أساسي
 العام   املنا ع من ابعتبارها ،بعد عن
 االصةةةطناع ، الةةةذكا  أسةةةاس وتشةةةك   ريةةةد  الضةةة م  البيةةةا ت مةةةن املسةةةتمد  والقيمةةة  -٢5

 نتةةةةا اإل  يةةةةث مةةةةن تكلفةةةة  وأقةةةة  كفةةةةا    أكثةةةةر  ريةةةةد  وخةةةةدمات منتجةةةةات إنتةةةةا  إىل وتفضةةةة 
 رقمية ال األساسةي  ياك اهل تطوير جمال يف  اتيالسياس تداب ال ترم  أ  ينبل  ولذل  واالسته ك 

 الرقميةةة  لمهةةةاراتل التحويليةةة   الصةةةناع عمليةةةات اسةةةت دا       وإىل القةةةدرات، هةةةذ  تعزيةةةز إىل
 وسةةب واحل االتصةةاالتو  املعلومةةات تكنولوجيةةال األساسةةي  اهلياكةة  أي الرقميةة ، األساسةةي  واهلياكةة 

 يأ الرقمية ، دماتل ةلو   األشةيا  وإن نةت االصطناع ، والذكا  الض م ، والبيا ت السحابي ،
 سةةةةت دا ا كةةةةنومي وال سةةةةلكي   السةةةةلكي  واالتصةةةةاالت املعلومةةةةات وخةةةةدمات احلاسةةةةوبي  ال جمةةةة 
 شةةلي والت الرقميةة  اتالتكنولوجيةة اسةةتعمال يعةةز  أ  الرقميةة  واخلةةدمات الرقميةة  األساسةةي  اهلياكةة 
 بعةد عةن ابإلضةا   تصنيعلا ويعت  الرقم   ُمتواها من يزيد مبا التصنيع، عمليات يف الرقم  اآليل

 سةةي التنا  القةةدر  عةةز ت الةةي التصةةنيع عمليةةات رقمنةة  مظةةاهر مةةن احلةةدو  عةة  اإللك ونيةة  والتجةةار 
 وبعةة  املتقدمةة  تاالقتصةةا ا مةةن الكثةة  شةةهد املثةةال، سةةبي   علةة  املصةةنع   للمنتجةةات التجاريةة 
 املائةة  يف ١٠٠ نمةة أبكثةةر      ،٢٠١4-٢٠٠٠ الفةة   يف واهلنةةد، الصةةن مثةة  الناميةة ، البلةةدا 

 ويلي  التح الصناعات من صا رااا يف الرقمي  اخلدمات خ ل من  قيمال إضا   يف

__________ 

(١٨) UNCTAD, 2017, Rising Product Digitalization and Losing Trade Competitiveness األمةم )منشةورات 
 ا يةة امل األساسةي  هلياكةة ا أمية   ةةول  ارت الةي املناقشةة  مةن زيةةدامل علة  ل طةة  و  وجنيةف(  نيويةةورك املتحةد ،

 :رانظةةةة السةةةةياقات، هةةةةذ  يف البلةةةةدا  بةةةةن واالخت  ةةةةات الرقمةةةة ، االقتصةةةةا  إىل  نتقةةةةالل ابلنسةةةةب  املا يةةةة  وغةةةة 
Information Economy Report 2017 وUNCTAD rapid eTrade readiness assessments  
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 الرقم  للعام الصناعية السياسا  هتيئة -اثلثا   
 مةن يصةب  ،٢٠3٠ لعةا  املسةتدام  التنمي  خط  حتقي  إىل الدويل اجملتمع سع  ظ  يف -٢6

 التنميةةةة  أهةةةةدا  حتقيةةةة  مةةةةن نهةةةةايتمكل للبلةةةةدا   عالةةةة  سياسةةةةاتي  أ وات تةةةةو   ضةةةةما  الضةةةةروري
 والتجةةةار  التارخييةةة  واأل لةةة  النظريةةة  الةةةرت  تشةةة و   ٢٠3٠ عةةةا  خبطةةة  ا  قةةةدم واملضةةة  املسةةةتدام 
 يف السياسةات هةذ  تسة   كيفية   كانةت  وإ  االسةتباقي ، الصةناعي  السياسةات أمية  إىل األخ  

 مستفيض   و وارات نقاشات موضع تزال ال اإلمنائي  االس اتيجيات
  ةة ات أ نةةا  يف الصةةناعي  السياسةةات مةةن متنوعةة  جمموعةة  املتقدمةة  البلةةدا  اعتمةةدت قةةدل -٢٧

 االقتصةا ي نمةوال تحقية ل ا  سةعي الثانية  العاملية  احلةر  بعةد ذلة  يف واسةتمرت هبةا، اخلاص  التصنيع
 صةةدار  يف الصةةناعي  السياسةة  أصةةبحت ال ةة ، وقةةت ويف التكنولةةوج   والتحةةول  الكاملةة  لةةاالعمو 

 االقتصةةا ي التنويةع تحقيةة ل ا  مفتا ة التصةةنيع اعتة ت الةةي النامية  البلةةدا  مةن العديةةد أعمةال جةدول
 ات،يةةةالثمانين أوائةةة  بعةةةدو  املتقدمةةة   االقتصةةةا ات مةةةع التكنولوجيةةة  الفجةةةو  وسةةةد اهليكلةةة  والتحةةةول

 أ ريقيةا يف سةيما ال اإلمنائية ، خططهةا ضمن الصناعي  للسياس  كب    أمي  البلدا  من العديد عريح  م
 بعينهةةةةا، ي اتسياسةةةة وُتةةةةاو ات أخطةةةةا  علةةةة   علهةةةةا ر  إىل ا  جزئيةةةة ذلةةةة  ويرجةةةةع ،ال تينيةةةة  وأمريكةةةةا

 يف اتاحلكومةة إخفاقةةات  ور علةة  شةةد ت يديولوجيةة أ أكثةةر  وا ةةع ذات نقاشةةات إىل ا  أيضةةو  بةة 
 االقتصةةةا ات مةةةن العديةةةد ويف األسةةةوا   حتريةةةر إىل احلاجةةة  عةةةن  ضةةة    االقتصةةةا ي ، التنميةةة  تبةةةاطؤ
 مةةن العديةةد ارأت و  اسةةتباقي   سياسةةات انتهةةا  علةة  الةةدول قةةدر  الةةديو  أ مةةات أضةةعفت الناميةة ،
  تمية  نتيج  كانت  الديو  أ مات أعقبت الي االقتصا ي الركو      أ  ذل  عل  ع و  املراقبن

 االقتصةةةا  لسياسةةةات نتيجةةة  وليسةةةت الةةةدول، تقو هةةةا الةةةي التصةةةنيع بعمليةةةات املرتبطةةة  للتشةةةوهات
  تصميم ال السيئ  التكيف برام  عنها أسفرت الي العر  جان. وصدمات االنكماشي  الكل 
 ألسةةبا  األلفيةة  مطلةةع يف االسةةتباقي  الصةةناعي  ابلسياسةةات االهتمةةا  جديةةد مةةن وعةةا  -٢٨

 خاصةةةة  - الناجحةةةة  الناميةةةة  البلةةةةدا  معظةةةةم أ  إىل تشةةةة  كثةةةة    أ لةةةة  تراكمةةةةت  قةةةةد ،أوال   شةةةةى 
 هنةةة  اتبةةةا  علةةة   أبةةةت - الصةةةن تليهةةةا آسةةةيا، شةةةر  يف نيعلتصةةةاب العهةةةد احلديثةةة  االقتصةةةا ات

 سياسةةات بةةن اجلمةةع خةة ل مةةن وذلةة  اهليكلةة ، تحةةولالو  االقتصةةا ي تنويةةعال تعزيةةزل براغمةةاي
 تةةدرجي ال نفتةةاحاالو  مدروسةة ، محائيةة  سياسةة  انتهةةا  مةةع اهليكليةة ، السياسةةاتو  الكلةة  االقتصةةا 

 ا ،واثنيةة واخلةةاص  العةةا  القطةةاعن بةةن  عةال تعةةاو  إقامةة  إىل ابإلضةةا   واالسةةتثمار، التجةةار  علة 
 التنويةةةةع لةةةةدعم يةةةةذكر ا  شةةةةيئ تفعةةةة  م واشةةةةنطن آرا  بتوا ةةةة  املرتبطةةةة  السياسةةةةات  أب اإلقةةةةرار تزايةةةةد

 التنميةة  عةةن الةةرت  بعةة  يقبلةةو  االقتصةةا ين أغلةة. بةةدأ ا ،واثلثةة اهليكلةة   والتحةةول االقتصةةا ي
 ا  بعةةد االقتصةةا ي  للتنميةة  أب  االعةة ا  مثةة  التقليةةدي، االقتصةةا  هبةةا قةةولي كةةا   الةةي االقتصةةا ي 

 األسةبا ، وهلذ  للطل.  الرئيس  والدور اإلنتاجي ، منو تسريع يف والتعلم الروابط وأمي  ا ،هيكلي
 لسياسةةاتا إىل اجةة احل مةةد  علةة  تركيزهةةا قةة و  براغماتيةة ، أكثةةر مسةةتو  إىل املناقشةةات انتقلةةت

 ميكةةن الةةي الةةدروس وعلةة  السياسةةات هةةذ  لتحقيةة  السةةب  أ ضةة  علةة  أكثةةر وركةةزت صةةناعي ال
 الناجح   التجار  من ونقلها است  صها

 أ  سةةةب  بعينهةةةا سياسةةةاتي  تةةةداب  استنسةةةا  األخةةةر  البلةةةدا  علةةة  السةةةه  مةةةن ولةةةي  -٢٩
 النجا ات أل   قط لي  اهليكل ، لتحو الو  يقتصا اال تنويعال يف جنحت الي البلدا  اعتمداا
 أخر ، بلدا  يف توجد أ  املرج  غ  من بعينها ومؤسسي  اقتصا ي  بظرو  عا   ترتبط الفر ي 
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 و عةةم نتمكةةب املسةةتو ت مجيةةع علةة  االقتصةةا ي  البيئةة  قيةةا  مةةد  يف التليةة ات بسةةب. ا  أيضةة بةة 
 املتلة   الةديناميات عناصةر أ ةد يتمثة  الةراهن، الوقةت يفو   اهليكلة  والتحول االقتصا ي التنويع

 الرقمية  املوجة  يف ،الصةناعي  السياسةات لفعالي  ابلنسب  ا   امس كو ي قد الذي ،العامل  ل قتصا 
 التكنولوجيةةةات أ  هةةو اآلاثر هةةةذ  وأ ةةد  التجاريةةة  األعمةةال ومنةةةاذ  اإلنتةةا  عمليةةةات يف وأ رهةةا
 آنية  بيةا ت ولتةو   الطلة.  سة. اإلنتةا  لتكييةف تاإلمكانيةا مةن املزيد تتي  اجلديد  الرقمي 
 التصميم قرارات الختاذ  الصناعي اإلن نت شبك  طري  عن يفور ال ونقلها املستهلكن سلوك عن
 مرا ةةة  ويقةةةر  ،أكةةة  بقةةةدر لطلةةة.اب مد وعةةة  القيمةةة  س سةةة  جيعةةة  قةةةد األمةةةر هةةةذاو  نتةةةا  واإل

 املسةةةةتهلكن سةةةةلوك بيةةةةا ت ملكيةةةة  وسةةةةتكو  النهائيةةةة   األسةةةةوا  إىل اإلنتةةةةا  قبةةةة  مةةةةاو  اإلنتةةةةا 
 احملةةةةد ات مةةةةن ،البيةةةةا ت حتليةةةة  مهةةةةارات عةةةةن  ضةةةة    ،عليهةةةةا االطةةةة   وإمكانيةةةة  ، اميفضةةةةتو 

  تيفضبت عر  امل تكو  ما وبقدر هذ   الرقمي  القيم  س س  يف املضا   القيم  لتو يع الرئيسي 
 ي سةةةوق هياكةةة  إىل وتفضةةة  السةةةلع، إنتةةةا  يف امللموسةةة  غةةة  األمةةةور مةةةن وسةةةلوكهم املسةةةتهلكن

 ولةو املسةتهلكن توقعةات تطةاب  الةي اجلديةد  املنتجات     ش  ، ك   عل  الفائز  يها ستحوذي
  ابكامله سو  عل  ابالستحواذ جد  ملنتجن تسم  قد التقليدي  ابلسلع مقارن  بسيط بقدر
 ها   ور أ ا  عل  النامي  البلدا  تساعد أ   اتيالسياس تداب ال من متنوع  جملموع  وميكن -3٠
 املا ية  الرقمية  األساسةي  اهلياكة  تةو   إ  مث  متزايةد بشةك  الطلة. يقو هةا الةي القيم  س س  يف

 يعةد النطةا ، عةري  إلن نةتاب االتصةال وإمكاني  الرقم  اجملال يف املاهر  العمال  مث  ،املا ي  وغ 
     ذل ، ومع الرقم   االقتصا  يف بنجاح املشارك  واملؤسسات ألش اصل ليتسىن ا  أساسي شرطا  
 وإىل ،غ هةا مةن أكثةر ابلفعة  تنةت  الةي الشةركات متكةن إىل تةؤ ي قد االتصال إمكاني       جمر 
 سياسةاتب الرقمة  االتصال إمكاني       تق    أ ينبل  وابلتايل األخر   الشركات استبعا      

 ميكةن مةا استكشةا  ا  أيضة الضةروري مةن يكةو  وقد  اال تكار ومكا ح  ملنا س ا جمال يف مناسب 
 يف العامةةة  واملشةةةارك  العامةةة ، املشةةة  ت مةةةع جنةةة. إىل ا  جنبةةة يئةةة ،اجلر  الطلةةة. سياسةةةات حتققةةة  أ 

 لبلةةدا ا حتقيةة  بليةة  وذلةة  ابملعةةاي ، املتعلقةة  والسياسةةات البيةةا ت وتةةوطن األجةة ، الطويةة  التموية 
 مةا الفوائةد هذ  النامي  البلدا  ُتي أ  ميكن وال الرقم   االقتصا  يف الفوائد من  د أقص  النامي 

 االستدان   إىل اللجو   و   عل ، طل. إىل  اميفضت لتحوي  ال    الدخ  للمستهلكن يتو ر م
 املكي ةةف، املسةةتهلكن طلةة. علةة  اجلديةةد  الرقميةة  التكنولوجيةةات تركيةةز      يف مثمةةر   لقةة  ومثةة 

  . الطل هذا تليب الي التصنيع عمليات يف النامي  البلدا  مشارك  و    
 االقتصةا ي  ابألنشةط  متعلقة  قواعد الدولي  واالستثمارات التجار  اتفاقات تضمن ويتزايد -3١

 قواعةةد اعتمةةا  أ  يةةر   ةةالبع  املسةةائ   هةةذ  بشةة   اآلرا  يف كبةة   تبةةاين هنةةاك يةةزال وال الرقميةة  
 السةلوك وأمنةاط املمارسةات بعة  جةرا  لةوائ  نشةو   و  حيةول قةد املر لة  هةذ  يف بش هنا متفاو 

 يةر   يمةا الرقمة   االقتصةا  جمةال يف ا  كثة    تقةدمت الةي الشةركات مة ر  و  تشكلها أ  ميكن الي
 ألوانةةة  ا  سةةةابق يعةةةد التطةةةور السةةةريع اجملةةةال هةةةذا يف املر لةةة  هةةةذ  يف قواعةةةد اعتمةةةا  أ  اآلخةةةر الةةةبع 
 يشةة  ،ذلةة  مةةعو  الرقميةة   الصةةناعي  ابلسياسةةات يتعلةة   يمةةا ايالسياسةة يةةزاحل مسةةو   و  ويقلةة 
 مهيةة  يكةةو  ال قةةد الدوليةة  واالسةةتثماري  التجاريةة  للع قةةات احلةةايل املؤسسةة  اهليكةة  أ  إىل الةةرأ  
 يف املشةةةاركو  ويسةةةلم اجلديةةةد   الرقميةةة  التكنولوجيةةةات اسةةةت دا  عةةةن الناشةةةئ  املسةةةائ  مةةةع للتعامةةة 
 املقةد  العائةد يف يكمةن التكنولةوج  االنتقةال مكاسة. تو يةع يف الرئيسةي  العناصةر أ ةد أب  النقا 

 يتعلةةةة  و يمةةةةا  املعةةةةار   يهةةةةا تتجسةةةةد الةةةةي واآلالت املعةةةةار  علةةةة  يسةةةةيطرو  الةةةةذين أولئةةةة  إىل
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  ملكيةةلل احلةةائز  وتلةة  الروبةةواتت، تنةةت  الةةي والشةةركات البلةةدا   ةة   ،مةةث    الروبةةوي اآليل ابلتشةةلي 
 والشةةركات البلةةدا  مةةن أكثةةر الروبةةوي اآليل الةةتحكم مةةن تسةةتفيد ،الروبةةواتت ذ هبةة املشةةمول  الفكريةة 
 أملانيةةا يف األوىل وابلدرجةة  ،كبةة   بشةةك  جلرا يةةا   العائةةدات تركةةز إىل املتا ةة  األ لةة  وتشةة   األخةةر 
 بيةةةةا ت ذلةةة  مةةةع بشةةةة هنا تتةةةوا ر ال الةةةي املتحةةةةد  الةةةوال ت عةةةن  ضةةةة    كةةةور ،  ومجهوريةةة  واليةةةااب 
 أ  الرقميةةة  الثةةةور  حتةةةرك الةةةي املعةةةار  يف الفكريةةة  امللكيةةة  حلقةةةو  الكبةةة  ل كةةةزل وميكةةةن  (١٩)ُمةةةد  
 والدويل  الوطي الصعيدين عل  املساوا  عد  من قصو  مستو ت إىل يفض 
 تنظيميةةة  أطةةةر إىل البلةةةدا  مجيةةةع حتتةةةا  الةةةوطي، الصةةةعيد علةةة  اخلطةةةر هةةةذا ا تةةةوا  وبليةةة  -3٢

  الفوائةد معظةم جةي مةن ابلفعة   ر  أ يكونو  ما ا  غالب الذين واأل را  الشركات من قل  ملنع م ئم 
 التكنولوجيةةةا متويةة  علةة  سةةةاعد امل جمةةر  احلكومةةات مشةةةارك  تتعةةد  أ  ميكةةن ذلةةة ، علةة  وعةة و 

 لتكنولوجيةةاتل التجةةاري االسةةتل ل أعمةةال يف ا   صصةة حتةةو  أ  احلكومةةات هلةةذ  وميكةةن اجلديةةد  
  صةة  وتقتةةي مهنيةة ، بطريقةة  تحةةدار للم ةةاطر عامةة  "صةةنا ي  إنشةةا  طريةة  عةةن الناجحةة  اجلديةةد 
 إصةةةدار طريةةة  عةةن ال  مةةة  األمةةوال وُتمةةةع اجلديةةةد ، التكنولوجيةةات مةةةن واسةةع  تشةةةكيل  يف ملكيةة 

 مةةن عائةةد شةةك  يف مواطنيهةةا مةةع األرابح تتقاسةةم أ  ا  أيضةة وميكنهةةا ،املاليةة " األسةةوا  يف سةةندات
 بسةةةةب. اإلنتاجيةةةة  منةةةةو ارتفةةةةا  فوائةةةةدل ميكةةةةن الطريقةةةة ، وهبةةةةذ   (٢٠)االجتمةةةةاع  االبتكةةةةار عائةةةةدات

 علةة  اإلمجةةايل الطلةة. وحتفةةز أوسةةع، نطةةا  علةة  تتةةو   أ  للعمالةة  املقل  صةة  التكنولوجيةة   اتيةةالتل
 وا د  آ  يف اإلنتاجي  ومتوسط  لاالعم يزيد مما إنتاجي ، األق  القطاعات منتجات

 الرقميةةةة  التكنولوجيةةةةات أب ةةةةر تتعلةةةة  الةةةةي امةةةة اهل املسةةةةائ  إ ةةةةد  تكمةةةةن أعةةةةم، وبصةةةةور  -33
 مةةع السياسةةات هةةذ  تكييةةف املمكةةن مةةن كةةا   إذا مةةا يف الصةةناعي  السياسةةات  عاليةة  يف اجلديةةد 
 كةا   إذا مةا أو  ،اتيالسياسة تاالاجملة مجيةع يف الرقمن  تعميم إىل احلاج  متا   بطريق  الرقم  العام
 التحةد ت أ  إىل املةراقبن بعة  ويشة    الصةناعي السياسات وطموح ع طبي تلي  الضروري من

 إجيةةا  هةةد ها األجةة  طويلةة  اسةة اتيجي  واسةةتثمارات عامةة  سياسةةات تتطلةة. األساسةةي  اجملتمعيةة 
 معينة  ملهمة  موجه  صناعي  سياسات حنو ا  طمو  األكثر حولالت هذا ت ير وميكن  (٢١)األسوا 
 هةةةةةةةذ  اسةةةةةةةت دا  إىل لحاجةةةةةةة ل ا  نظةةةةةةةر  وذلةةةةةة  اجلديةةةةةةةد ، الرقميةةةةةةة  ابلتكنولوجيةةةةةةةات تصةةةةةةة ي  يمةةةةةةا

 ا  وأسةواق منتجات ويشك  نشئيح  الذي ملنتجاتا ابتكار شك  يف حتويلي  ألغرا  التكنولوجيات
 ابلعمليةات املتعلة  االبتكةار يسةبب  قةد الةذي العمة   رص قوي ت عن لتعوي ا أج  من جديد 

 يف مؤسسةي ، تلية ات علة  ،   مةث ا ،طمو ة األكثةر التحةول هذا وينطوي التكنولوجيات  هذ  يف
 العامة  املؤسسةات مشةارك       تتةي  واخلةاص، العةا  القطةاعن بةن الشةراكات طبيعة  منهةا أمور
 اعنهةة تسةةفر قةةد الةةي اخلسةةائر تلطيةة  منهةةا ألسةةبا  لسياسةةات،ل التجةةاري النجةةاح مكا ةةآت يف
 أكثةةر قياسةات اسةت دا  علة  ا  أيضة وينطةوي  السياسةات بصةنع املتعلقة  كتشةا اتاال و  تجةار ال

 للمشةهدين وحتويلهةا العامة  االستثمارات انفتاح  رج  تقدير هبد  ،السياسات تقييم يف  ينامي 
 والتكنولوج   القطاع 

__________ 

(١٩) UNCTAD, 2017, Trade and Development Report 2017  
(٢٠) D Rodrik, 2015, From welfare State to innovation State, Project Syndicate, 14 January  
 M Mazzucato, 2016, From market fixing to market-creating: A new framework for :انظةةر (٢١)

innovation policy, Industry and Innovation, 23(2):140–156  
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 الرقم  االقتصا  جمال يف الثالث  والتعاو  اجلناب بلدا  بني فيما التعاو  -رابعا   
 النةام  العام قدر  بنا  أج  من اجلنو  بلدا  بن  يما الرقم  للتعاو  ملح   اج  مث  -34

  كة  أ  معو  لرقمي  ا الصناعي  السياسات طري  عن وذل  ،التحويلي  الصناع  جمال يف التنا سي 
 يف التقةد  حتقية     ة واالتصةاالت، املعلومات لتكنولوجيا األساسي   هياكل بنا  عن مسؤول بلد
 الرقمة   اإلقليمة  التعةاو  لخة  مةن دعمالة إىل تةا حيو  ا  معقةد أمةرا   يعةد الرقمية  األساسةي  اهلياكة  بنا 

 وتتمثة  أ ريقيةا  يف سةيما ال اجلارية ، اإلقليم  التكام  عمليات يف ا  إضا ي ا  عنصر  ذل  ميث  أ  وميكن
 فيدتسةةت أ  ميكةةن الةذي ،مةةا منطقةة   اخة  البيةةا ت اقتصةا  بنةةا  يف الرقمةة  التعةاو  حنةةو األوىل اخلطةو 

 اتمنتجة لصةنع صةطناع اال الةذكا  وتطوير الض م  البيا ت ابست دا  يتعل   يما املنطق  بلدا  من 
 وطنيةةة  أنظمةة  وضةةةع إىل البلةةدا  حتتةةا  إقليمةةة ، بيةةا ت اقتصةةةا  بنةةا  أجةة  ومةةةن مرقمنةة   و/أو رقميةة 
 ميةة إقلي اسةة اتيجي  وضةةعل وميكةةن الش صةةي   البيةةا ت ومحايةة  البيةةا ت، وتقاسةةم ملكيةة  بشةة   مما لةة 
    الوطني الرقم  التصنيع لسياسات ا  كب    ا   عم تي ي أ  البيا ت ملكي  بش  
 اجلنةةو   بلةةدا  بةةن  يمةةا ا  رقميةة تعةةاو    ا  أيضةة السةةحابي  احلوسةةب  مةةن االسةةتفا   وتتطلةة. -35
 احلاسةوبي  للموار  ض م ُتميع بل  السحابي  احلوسب  من التكاليف يف و ورات حتقي  ميكن   

 اسةت دا  تكلف  من كب   بشك  حيدو  احلجم و ورات إىل يفض  أ  ميكن وهذا ،للتجهيز القابل 
 مةن السةحابي ، للحوسةب  األساسةي  لهياكة ل وميكةن  (٢٢)املعلومةات لتكنولوجيةا األساسي   اهلياك
 العةةةا  لقطةةةاعنل كبةة     وائةةةد تقةةةد  أ  احلوسةةب ، خةةةدمات إىل بعةةةد عةةن الوصةةةول تهةةةاإات  خةة ل

 ذلةة ، ومةةع التوسةةع  وقابليةة  والكفةةا  ، واملرونةة ، ابلتكةةاليف، يتعلةة   يمةةا مةةا منطقةة  يف واخلةةاص
 لقواعةةةد مدونةةة  وضةةةع منهةةةا بطةةةر  السةةةحابي ، اخلةةةدمات مقةةةدم  يف الثقةةة  بنةةةا  إىل  اجةةة  هنةةةاك

  السي اي  األمن جمال يف  إقليمي إبجرا ات   عم يتعن ما وهو اإلقليم ، الصعيد عل  السلوك
 اسةت دا  طرية  عةن أكة  بفعالية  اإلقليمية  األسةوا  خدمة  ميكةن ذلة ، إىل وابإلضا   -36

  نطةةةا مةةةن لك ونيةةة اإل التجةةةار  توسةةةع ولكةةة  اإللك ونيةةة   التجةةةار  مثةةة  الرقميةةة ، التكنولوجيةةةات
 مو ةد  إقليمية  ائ ولةو  قواعةد وضةع يتعةن مةا، منطقة   اخة  املصةنع  املنتجةات أسةوا  إىل نفاذال

 الفكريةةةة ، لكيةةةة وامل املسةةةةتهل ، محايةةةة  تنظةةةةيم هبةةةةد  اإللك ونيةةةة  لتجةةةةار ا بشةةةة   للحةةةةدو  عةةةةابر 
  علةة للمسةةاعد  ئمةة امل  األساسةةي  اهلياكةة  يشةةم  مبةةا املعلومةةات، وأمةةن والضةةرائ.، واملنا سةة ،
 الرقمي   املد وعات

  يمةا لتعةاو ل وميكةن املة ر  غة  اجللةرايف ظراحل ملعاجل  مو د  قواعد وضع ا  ضأي ويتعن -3٧
 هةذ  عناصةر توأولةو  تسلسة  ترتية. املهةم ومةن طمو  ، خط  ل  يكو  أ  اجلنو  بلدا  بن

   ما نطق م  اخ  لبلدا ل الرقم  التطور ووت   مستو   س. ذل  تكييف ويلز  ،اخلط 
  يمةا الشةمال بلةدا  مةع الث  ة  التعةاو  مةن ا  كثة    النةام  العةام يسةتفيد أ  ا  أيضة وميكن -3٨
 بنةا  ا  أيضة وميكةن الرقمة   التصةنيع جمةال يف ا  تقةدم األكثةر االقتصةا ات ُتةار  مةن ابلتعلم يتعل 

 النطةا  العريضة  األساسةي  اهلياك  تعزيز بلر  املتقدم  البلدا  مع     ي تعاو  أوج و  شراكات
 تبةن املثةال، سةبي   علة  الرقمنة   علة  كبة    بدرجة  تعتمةد ذكي  مد  وتطوير اجلنو ، بلدا  يف

 لتمكةةةةن طريقةةةة  ٢٠٢٠-٢٠١6 للفةةةة   األوروبيةةةة  للمفوضةةةةي  اإللك ونيةةةة  احلكومةةةة  عمةةةة  خطةةةة 
__________ 

(٢٢) T Alford and GM Morton, 2009, The economics of cloud computing analysed, Sys-Con Media, 

26 October، التايل: الرابط عل  متاح http://tedalford.sys-con.com/node/1147473  

http://tedalford.sys-con.com/node/1147473
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 وشةةةفا ي    كفةةةا  أكثةةةر احلكوميةةة  العمليةةةات وجعةةة  الرقميةةة ، التكنولوجيةةةات تبةةةي مةةةن احلكومةةةات
 تعلةم  ةرص تتةي  أ  األورويب  حتةا ل  يةمرقال املو ةد  السةو  سة اتيجي ال ا  أيض وميكن   يشاركتو 

 تعلةةم  ةةرص هنةةاك تكةةو  وقةةد اجلنةةو   بلةةدا  يف  إقليمةة رقمةة  تعةةاو  يف ا  قةةدم للمضةة  أساسةةي 
 لقيةةةاسل وإ صةةةا ات أ وات تصةةةميم علةةة  الشةةةمال بلةةةدا  مةةةع اتعاوهنةةة يف اجلنةةةو  لبلةةةدا  هامةةة 

   تقدمها  ومتابع لرقمن ل املرجع 

 للمناقشة قضااي -خامسا   
 بيئةة ال تعزيةز بشة   السةةنوات املتعةد  اخلة ا  الجتمةةا  الثانية  الةدور  يف املشةةاركو  يةو  قةد -3٩
 التكامةةةة  وتعزيةةةز سةةةةتدام ،املو  شةةةامل ال لتنميةةةة ا دعملةةة املسةةةةتو ت مجيةةةع علةةةة  واتيةةة امل قتةةةةصا ي اال

  التالي : القضا  مناقش  االقتصا ين والتعاو 
 ا  نظةر  اهليكلة ، تحةولالو  االقتصةا ي تنويةعال لتعزيةز البلةدا  تفعلة  أ  ميكن ماذا )أ( 

 التقليةةدي الةةدور اجلديةةد  الرقميةة  التكنولوجيةةات تقةةو  أ  واسةةع نطةةا  علةة  املتوقةةع مةةن أنةة  إىل
  االقتصا ي ؟ التنمي   فز يف التحويلي   الصناع وعمال  لنات 

 مةن اجلديةد  الرقمية  التكنولوجيةات وتسة   السةتحداث السةب  أ ض  ه  ما ) ( 
 اهليكل ؟ والتحول االقتصا ي، والتنويع العم ،  رص إجيا  أج 

  الرقم ؟ العام مع الصناعي  السياسات تكييف ميكن كيف ) ( 
 سياسةةاتال اسةةت دا  مةةن حلكومةةاتا متكةةن شةة هنا مةةن الةةي الشةةروط هةة  مةةا ) ( 
 إمنائي ؟ حتد ت من تواجه  ملا التصدي يف اجلديد  الرقمي  التكنولوجيات لتس   الصناعي 
 التنويةع يف يسةهما أ  الث  ة  والتعةاو  اجلنةو  بلدا  بن للتعاو  ميكن كيف )ه( 

 رقم ؟ عام يف اهليكل  والتحول االقتصا ي
    


