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تكيي د السياسددا الصددناعية مددع عددام رقم د حتقيقددا للتنايددع االقتصددا
والتحال اهليكل
مذكرة من أمانة األونكتا

موجز تنفيذي
يعيد االنتشار السريع للتكنولوجيات الرقمية يف أحنةا العةام تشةكي عمليةات اإلنتةا
ومنةاذ األعمةةال التجارية  ،ويةةؤ ر أت ة ا كبة ا يف التنويةع االقتصةةا ي والتحةول اهليكلة للبلةةدا
وقةةد تعةةز التكنولوجيةةات الرقمي ة مةةن إنتاجي ة العم ة ورأس املةةال وتيسةةر الةةروابط مةةع األس ةوا
العاملية ة ع ةةن طرية ة خفة ة تك ةةاليف املع ةةام ت وأوجة ة ع ةةد متا ة ة املعلوم ةةات ولك ةةن ه ةةذ
التكنولوجيةةات تشةةك أيض ةا حتةةد ت خط ة ألمةةور مةةن بينهةةا مشولي ة التنمي ة  ،إذ حيتم ة أ
يقل ة التشةةلي اآليل الروبةةوي مةةن الفوائةةد التقليدي ة للتصةةنيع بوصةةف اس ة اتيجي اقتصةةا ي للحةةا
ابلركة .وابإلضةةا إىل ذلة  ،ة النتةائ احملتملة للعديةةد مةةن التكنولوجيةات الرقمية اجلديةد الةةي
حيص يها الفةائز علة كة شة ميكةن أ تةؤ ي إىل تركةز عائةدااا سةوا بةن البلةدا أو اخلهةا،
كما أ املسائ التنظيمي العالق ميكن أ تفض إىل خةول البلةدا النامية إىل عةام رقمة تسةيطر
ية البلةةدا األكثةةر تقةةدما علة وضةةع املعةةاي التنظيمية العاملية ومةةع ذل ة  ،تةةو األ لة التارخيي ة
أب حتقية العائةةدات مةةن نتةةائ موجةةات التكنولوجيةا ،مثة االنتقةةال إىل العةةام الرقمة  ،لةةي عملية
مستقل  ،ب عملي تشكلها السياسات ومةن أجة حتقية احلةد األقصة مةن مسةام العةام الرقمة
يف التنوي ةةع االقتص ةةا ي والتح ةةول اهليكلة ة  ،ينبلة ة أ يع ةةدل واض ةةعو السياس ةةات ،يف مجلة ة أم ةةور،
سياساام املتعلق ابهلياك األساسي والتنظيم والصناع  ،بطريق استباقي
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إ ال ةةدور الثاني ة الجتم ةةا اخل ة ا املتع ةةد الس ةةنوات بش ة تعزي ةةز البيئ ة االقتص ةةا ي
املواتية ة علة ة مجي ةةع املس ةةتو ت لة ةدعم التنمية ة الش ةةامل واملس ةةتدام  ،وتعزي ةةز التكامة ة والتع ةةاو
االقتصةةا ين ،مةةدعو إىل مناقشة كيفية قيةةا نشةةر التكنولوجيةةات الرقمية إبعةةا رسةةم احلةةدو
التقليدي ة ب ةةن ة ةرا الص ةةناعات ،وب ةةن الص ةةناع واخل ةةدمات ،وكيفية ة أت ة ة ذلة ة يف التنوي ةةع
االقتص ةةا ي والتح ةةول اهليكل ة وابإلض ةةا إىل ذلة ة  ،ة املش ةةاركن م ةةدعوو لل كي ةةز علة ة
الكيفي الي ميكن هبا لواضةع السياسةات تكييةف وتلية السياسة الصةناعي املتبعة ةى اآل
مةةن أجة تسة اإلمكةةا ت الةةي يتيحهةةا العةةام الرقمة للتنويةةع االقتصةةا ي والتحةةول اهليكلة
و القيمة ة املض ةةا  ،ضة ة ع ةةن راسة ة ال ةةدور املمك ةةن للتع ةةاو يم ةةا ب ةةن بل ةةدا اجلن ةةو
والتعاو الث ابلنسب للبلدا النامي يف هذا السيا
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أوال -مقدمة
االعتم ةةا علة ة الص ةةناع
 -١إ التنوي ةةع االقتص ةةا ي والتح ةةول اهليكلة ة  ،اهل ةةا ن إىل
التحويلي كحص من إمجايل النةات والعمالة يف االقتصةا  ،مةا مرا ةا ملفهةو التنمية قةد أاتح
تطوير أنشط التصنيع عا حتقي مكاس .يف اإلنتاجي  ،وإجيا رص للعم والدخ يف الوقت
نفس ة وقةةد عةةت هةةذ السةةم الفريةةد لقطةةا الصةةناع التحويلي ة احلكومةةات إىل عةةم توجي ة
التنويةع االقتصةةا ي والتحةةول اهليكلة حنةو هةةذا القطةةا مةةن خة ل جمموعة مةةن التةةداب  ،ال سةةيما
عن طري أشكال متنوع من السياسات الصناعي
 -٢ومةةع ذلة  ،تراجعةةت يف اآلونة األخة أمية الصةةناع التحويلية يف اقتصةةا العديةةد مةةن
البلةةدا يف أحنةةا العةةام ،وهةذا ال اجةةع يةةدعو إىل القلة يف البلةةدا املتقدمة النمةةو والبلةةدا النامية
عل ة الس ةوا  ،إذ حيتم ة أ حيصةةر االقتصةةا ات يف أنشةةط ذات إنتاجي ة أق ة  ،وأال يتةةي ةةرص
عم برواتة .جيةد إال لقلة خمتةار مةن النةاس وميكةن لألمية املتزايةد للتكنولوجيةات الرقمية أ
تسةةر مةةن وت ة ال اجةةع يف أمي ة الصةةناع التحويلي ة بوصةةفها قطاع ةا يتةةي رص ةا للعم ة برواتةة.
جيةةد كث ة ا مةةا يةةدع أ هةةذ التكنولوجيةةات قةةد تقل ة عل ة نط ةا واسةةع مةةن الوظةةائف يف
الصناع التحويلي ويف الوقةت نفسة  ،ة التكنولوجيةات الرقمية اجلديةد ميكةن أ تتةي الةز
ال م يف منو اإلنتاجي لتحقي توسةع اقتصةا ي عةامل أسةر وأكثةر اسةتدام  ،وهةو أمةر ضةروري
لتحقية أهةةدا التنمية املسةةتدام الةوار يف خطة التنمية املسةةتدام لعةةا  ٢٠3٠وأخة ا ،ة
التكنولوجيةةات الرقمي ة قةةد تيسةةر الةةروابط مةةع األس ةوا العاملي ة عل ة مسةةتو االقتصةةا اجلزئ ة ،
وذل عن طري خف تكاليف املعام ت واحلد من أوج عد متا املعلومات
 -3ويظ اهلد األمس خلط التنمي املستدام لعا  ٢٠3٠هو اال هار الشةام وميكةن
حتقي ة هةةذا اهلةةد يف البلةةدا النامي ة عةةن طري ة مجل ة أمةةور منهةةا التنويةةع االقتصةةا ي ،وتقلةةي
االعتمةةا عل ة السةةلع األساس ةةي  ،والتحةةول اهليكل ة حنةةو القطاع ةةات واألنشةةط الةةي تولةةد قيم ة
مضةةا أكة ويظهةةر االبتكةةار كآلية للتنويةةع االقتصةةا ي والتحةةول اهليكلة يف اهلةةد  ،٩بينمةةا
يش ة اهلةةد  ١٧إىل التكنولوجيةةا والتعةةاو الث ة و يمةةا بةةن بلةةدا اجلنةةو عل ة الصةةعيدين
اإلقليم والدويل ،ابعتبارما من الوسائ اهلام لتحقي أهةدا التنمية املسةتدام وتنفيةذ خطتهةا
لعا ٢٠3٠
 -4وتش األ ل التارخيي إىل أ حتقي نتائ مفيد من االبتكار لي عملية قائمة بةذااا،
ب ة تشةةكلها السياسةةات ،ال سةةيما عنةةدما تت ة لف موجةةات التكنولوجيةةا مةةن مر ل ة أولي ة تتس ةةم
اببتكار العمليات وتقوي ةرص العمة  ،تعقبهةا مر لة اثنية مةن ابتكةار املنتجةات وإجيةا ةرص
للعم  ،ت ت .عليهما جمتمعتن آاثر إمجالي إجيابي عل العمال والدخ ومةن هةذا املنظةور ،قةد
تكةةو املوج ة الرقمي ة احلالي ة يف مر ل ة تقةةوي ةةرص العم ة  ،وميكةةن أ تتةةي يف هناي ة املطةةا
رصا جديد للعم والدخ من خ ل منتجةات وقطاعةات اقتصةا ي جديةد ( )١وهةذا يعةي أ
__________

()١

انظةر:

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

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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الكيفية الةةي يتة ر هبةةا النةةاس والشةةركات والبلةةدا ابلعةةام الرقم ة اآلخةةذ يف التقةةد  ،والكيفية الةةي
ميكنهم من خ هلا جع التكنولوجيات الرقمية حُمد ة للتحةول وقةا ر علة توليةد وائةد اقتصةا ي
واجتماعية للجميةع ،أمةرا يتوقفةةا بقةدر كبة علة اخليةةارات السياسةاتي وابلنظةر إىل أ عالية
السياسةةات الوطني ة أم ةةر ُم ةةوري لتحقي ة األه ةةدا التحويلي ة خلط ة ع ةةا  ،٢٠3٠ة تس ة
إمكا ت التنمي يف العام الرقم يضع حتد ت جديد أمةا واضةع السياسةات وتكتسة هةذ
املسةةائ أمي ة خاص ة ابلنسةةب للبل ةةدا النامي ة أل العدي ةةد منهةةا ختل ةةف عةةن الرك ةة .يمةةا يتعل ة
ابعتما التكنولوجيات الرقمي واالستفا منها
 -5وال يوج ةةد تعري ةةف مقب ةةول عمومة ةا ل قتص ةةا الرقمة ة بس ةةب .طبيعتة ة الدينامية ة املتع ةةد
األوجة ة معج ةةم أكس ةةفور يعر ة ة أبنة ة "اقتص ةةا يعمة ة يف املق ةةا األول ع ةةن طرية ة التكنولوجي ةةا
الرقمية  ،ال سةةيما املعةةام ت اإللك ونية الةةي حُتةةر ابسةةت دا اإلن نةةت"( )٢ويعر ة معجةةم آخةةر
أبن "مصةطل يشةم مجيةع العمليةات واملعةام ت والتفةاع ت واألنشةط االقتصةا ي الةي تسةتند
إىل التكنولوجيات الرقمي واالقتصا الرقمة خيتلةف عةن اقتصةا اإلن نةت أل اقتصةا اإلن نةت
يسةةتند إىل إمكاني ة االتص ةةال هبةةا يف ةةن أ االقتصةةا الرقم ة يسةةتند بص ةةور أعةةم إىل أي م ةةن
األ وات الرقمي ة العديةةد املسةةت دم يف عةةام االقتصةةا اليةةا"( )3ومةةع ذل ة  ،يحتوقةةع عموم ةا أ
االسةةت دا املتزايةةد للتكنولوجيةةات الرقمية سةةيل قواعةةد اللعب ة وطريقة تنظةةيم الشةةركات لعمليااةةا
اإلنتاجي وما تعتمد من مناذ لألعمال التجاري
 -6ويف هذا السيا  ،الدور الثاني الجتما اخلة ا املتعةد السةنوات بشة تعزيةز البيئة
االقتص ةةا ي املواتية ة علة ة مجي ةةع املس ةةتو ت لة ةدعم التنمية ة الش ةةامل واملس ةةتدام  ،وتعزي ةةز التكامة ة
والتعاو االقتصا ين مدعو إىل مناقش حتةد ت و ةرص االقتصةا العةامل يف سةبي االنتقةال إىل
العام الرقم  ،ال سيما يف اجملاالت الرئيسي التالي :
أش ةةكال التكنولوجي ةةات الرقمي ة ال ةةي تعي ةةد رس ةةم احل ةةدو التقليدي ة ب ةةن ةرا
(أ )
الصناعات ،وبن الصناع واخلدمات ،وتؤ ر من مث يف التنويع االقتصا ي والتحول اهليكل
( ) تكييف السياسات الصناعي التقليدية بلةر تسة اإلمكةا ت الةي يتيحهةا
العام الرقم لتحقي التنويع االقتصا ي والتحول اهليكل و القيم املضا
( )

ور التعاو الث

و يما بن بلدا اجلنو يف االقتصا الرقم

__________

()٢
()3

4

انظر:

https://en.oxforddictionaries.com/definition/digital_economy

م ظ  :مت االط عل كا املواقع الشبكي يف  ٢٧كانو األول /يسم ٢٠١٧
انظة ةةر https://www.techopedia.com/definition/32989/digital-economy :ول ط ة ة عل ة ة مناقش ة ة أكثة ةةر
استفاضة عةن االقتصةا الرقمة اجلديةد ،انظةرUNCTAD, 2017, The new digital economy and development, :
،UNCTAD Technical Notes on Information and Communications Technology for Development No. 8
متةاح علة الةرابط التةايل http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d08_en.pdf :ول طة علة
مناقش أكثر استفاض عن كيفي توسع هذا االقتصا  ،انظرUNCTAD, 2017, Information Economy Report 2017: :
( Digitalization, Trade and Developmentمنشورات األمم املتحد  ،رقم املبيع  ،E.17.II.D.8نيويورك وجنيف)
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اثنيا -التكنالاجيا الرقمية ،والتنايع االقتصا
أل  -اآلاثر احملتملة على التنايع االقتصا

والتحال اهليكل

والتحال اهليكل  :التحكم اآليل الروبايت

اسةةت دا الروبةةواتت الصةةناعي يف عمليةةات اإلنتةةا أ ةةد جمةةاالت االهتمةةا
 -٧متث ة
الرئيسةي يف النقةا املتعلة ابلثةةور الرقمية بينمةا يشةك الةةتحكم اآليل الروبةوي جةز ا مةن عملية
أوسع نطاقا للتشلي اآليل ،ختتلف الروبواتت الصناعي عن املعدات الرأمسالي التقليدي ألهنا:
(أ)

ختضع للتحكم اآليل ،وتعم ذاتيا

( ) تحست د ألغةرا متعةد  ،هة قابلة إلعةا ال جمة وقةا ر علة االضةط
أبنوا خمتلف من املها بدال من تكرار املهم نفسها
( )

متل مهار كب  ،أي أهنا تعم يف عد ُماور

 -٨وهةةذ اخلصةةائ متيةةز أيضةةا الروبةةواتت الصةةناعي عةةن أشةةكال أخةةر مةةن التشةةلي اآليل
الرقم  ،مث نظم التحكم الرقمة ابحلاسةو  ،الةي مسحةت ابلتشةلي اآليل للماكينةات الصةناعي
منذ الستينيات ،لكنها مصمم أل ا مها ُمد وتفتقر الستق لي ومهةار الروبةواتت الصةناعي
احلديث ة ةةى ولةةو مت ال ةتحكم يهةةا رقمي ةا وقةةد جةةذبت هةةذ اخلصةةائ واالخت ةةات اهتمام ةا
خاصا بسب .التلي ات اهلائل الي يف أ حتد ها الروبةواتت الصةناعي ومةع ذلة  ،ويف كثة
من البلدا النامي  ،ال تزال أشكال التشلي اآليل األكثر تقليدي  ،مث امليكنة البسةيط لألعمةال
الشاق  ،تؤ ر يف عمليات اإلنتا أكثر من تل الي تحست د يها الروبواتت
 -٩ومعظم املناقشات احلالي املتعلق ابأل ر االقتصا ي للروبةواتت تركةز علة البلةدا املتقدمة  ،ومةع
ذلة  ،ة الةةتحكم اآليل الروبةةوي يهةةم البلةةدا النامية أيضةا مةةن منظةةور التنمية  ،يةةدور السةؤال الرئيسة
ول ما إذا كانت الروبواتت سةتقل مةن املكاسة .املعتةا للتصةنيع بوصةف اسة اتيجي اقتصةا ي للحةا
ابلركةة .وقةةد حية حةدث هةةذا األمةةر إذا تسةةب .التشةةلي اآليل الروبةةوي يف أ يصةةب التصةةنيع أصةةع .أو يف
تقلي ما يو ر من رص عم يف الصناع التحويلي بقدر كب عما كا علي يف الساب
 -١٠ويف الوقةةت الةةراهن ،يعت ة اسةةت دا الروبةةواتت الصةةناعي من فض ةا عل ة الصةةعيد العةةامل  ،إذ
بلغ عد ها  ١,٨مليو روبوت تقريبةا يف عةا  ٢٠١6ومةع ذلة  ،قةد تزايةد اسةت دامها بسةرع منةذ
عة ة ةةا  ٢٠١٠وم ة ة ةةن املقة ة ةةدر أ يتج ة ة ةةاو ع ة ة ةةد الروبة ة ةةواتت الص ة ة ةةناعي العامل ة ة ة  3م ي ة ة ةةن حبل ة ة ةةول
ع ةةا  )4(٢٠٢٠ويتواصة ة ال اج ةةع يف صة ة البل ةةدا املتقدمة ة م ةةن موج ةةو ات الروب ةةواتت الص ةةناعي
العامل ة عل ة الصةةعيد العةةامل  ،ولكنهةةا كانةةت ال ت ةزال تبلةةغ  55يف املائ ة يف عةةا  ،٢٠١6مةةع يةةا
بلدا ه أملانيا واليةااب والةوال ت املتحةد األمريكية علة مةا نسةبت  4٠يف املائة ويف املقابة ،
كانةت الةةز األخة يف اسةةت دا الروبةواتت الصةةناعي هة األسةةر يف البلةدا النامية  ،ولكنهةةا أيضةا
مركةةز بشةةك كبة  ،شةةهداا غالبةا اقتصةةا ات آسةةيوي  ،ال سةةيما الصةةن( )5وميثة احلجةةم
كانةةت
املطلة ة الكبة ة لقط ةةا الص ةةناع التحويلية ة يف الص ةةن أ ةةد أس ةةبا ص ةةتها الكبة ة م ةةن موج ةةو ات
__________

()4

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

()5
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الروب ةةواتت الص ةةناعي علة ة الص ةةعيد الع ةةامل وتع ةةد كثا ة ة اس ةةت دا الروب ةةواتت ،أي ع ةةد الروب ةةواتت
الصةةناعي يف قطةةا الصةةناع التحويلي ة لك ة عام ة يف هةةذا القطةةا  ،أعل ة يف البلةةدا املتقدم ة النمةةو
والبلةةدا النامي ة الةةي قطعةةت مرا ة متقدم ة مةةن التصةةنيع والبلةةدا النامي ة الةةي لةةديها أعل ة كثا ة يف
()6
است دا الروبواتت ،س .ال تي .التنا يل ،ه اتيلند واملكسي وماليز والصن
 -١١وي كة ةةز بقة ةةو أيض ة ةا اسة ةةت دا الروبة ةةواتت الص ة ةةناعي يف الصة ةةناع التحويلي ة ة يف مخس ة ة
قطاعات قط وبلغ متوسط نسب است دا الروبواتت يف قطا صناع السيارات وايل  43يف
املائة مةةن االسةةت دا السةةنوي يف الفة  ،٢٠١٠-٢٠١6ولكةةن عةةا  ٢٠١6سةةج تراجعةا إىل
مس ةةتو ع ةةا  ،٢٠١٠أي ة ةوايل  3٩يف املائ ة ة يلي ة ة قط ةةا احلواس ةةي .واملع ةةدات اإللك وني ة ة
بنس ةةب  ١5يف املائ ة ة مث املع ةةدات الكهرابئي ة ة واألجه ةةز ومكو ا ةةا بنس ةةب  ١٠يف املائ ة ة تقريب ة ةا،
ولةةو أ هةةذ النسةةب ارتفعةةت مةةن ةوايل  ١٢يف املائة يف عةةا  ٢٠١5إىل  ١٩يف املائة تقريبةا يف
()٧
عا  ٢٠١6مث املطاط واللدائن واملنتجات الكيميائي مث اآلالت الصناعي
 -١٢إ الدراسات الي تش إىل ما للروبواتت من قدر هائل عل تقوي رص العم تشةد
عموما عل اجلدو التقني للتشلي اآليل يف أماكن العم ( )٨ومع ذل  ،هذ التقييمات متي
إىل املبالل ة يف تقةةدير اآلاثر الس ةةلبي احملتمل ة للتشةةلي اآليل الروب ةةوي ،وذل ة أل االستعاض ة ذات
اجلدو التقني عن العم برأس املال ،مبا يف ذلة يف شةك روبةواتت ،لةن تتة ت مةا م تقة مبنةا ع
اقتصا ي ويو هذا املنظور االقتصا ي أبن ينبل مقارن تكلف التشلي اآليل بتكلف العمال يف
املهةةا الروتيني ة وحتةةد تكلف ة التشةةلي اآليل مبجموع ة متنوع ة مةةن العوام ة  ،لكنهةةا تعتمةةد بشةةك
اسم عل مكا آت العم  ،األمر الذي يتفاوت س .القطاعات االقتصا ي امل تلف  ،مثل مث
شةةيو املهةةا الروتيني ة ويةةو ال ةربط بةةن اسةةت دا الروبةةواتت يف الصةةناع التحويلي ة مةةن جانةة،.
واجلدو التقني والرحبي االقتصا ي للتشلي اآليل الروبوي من جان .آخر ،أب اجلدو التقني من
حتوية املهةةا الروتينية للعمةةال إىل التشةةلي اآليل ،عة قطاعةةات الصةةناع التحويلية  ،تعتة أعلة يف
قطا األغذي واملشروابت والتبغ ،يلي قطا املنسوجات وامل ب واجللو ويو هةةذا الةربط أيضةا
أب اعتمةةا التشةةلي اآليل يف مكةةا العمة أكثةةر رحبية يف الصةةناعات التحويلية الةةي تتةةي وظةةائف
تتس ةةم نس ةةبيا بكثا ة ة امله ةةارات وارتف ةةا الروات ةة ،.مثة ة قط ةةاع الس ةةيارات واإللك وني ةةات ،مقارنة ة
ابلقطاعات الي تتسم نسبيا بكثا اليد العامل واخنفا الروات ،.مث صناع امل ب وابإلضا
إىل ذل ة  ،تكتس ة العوام ة االقتصةةا ي يف اسةةت دا الروبةةواتت أمي ة أك ة مةةن اإلمكةةا ت التقني ة
لتحوي مها العمال إىل التشلي اآليل قد ظ است دا الروبواتت ُمدو ا يف قطاعةات الصةناع
التحويلي ة الةةي تق ة يهةةا مكا ةةآت العم ة  ،ةةى لةةو كانةةت هةةذ القطاعةةات ذات قةةيم مرتفع ة عل ة
مؤشر كثا املها الروتيني ( )٩ويعد است دا الروبواتت يف قطةا املنسةوجات وامل بة واجللةو هةو
األ ىن بةن مجيةع قطاعةات الصةةناع التحويلية  ،علة الةرغم مةةن أ هةذا القطةا أيي يف املرتبة الثانية
يما يتعل ابجلدو التقني للتشلي اآليل ملها العمال الروتيني

__________

()6
()٧

()٨

()٩
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UNCTAD, 2017, Trade and Development Report 2017: Beyond Austerity – Towards a Global

( New Dealمنشورات األمم املتحد  ،رقم املبيع  ،E.17.II.D.5نيويورك وجنيف)
املرجع نفس
انظةرOxford Martin School and Citi, 2016, Technology at work v2.0: The future is not what it :
 ،used to beمتاح عل الرابط التايلhttps://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/2092 :
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 -١3وتعتمةةد النتةةائ املتعلق ة ابآلاثر اجلنسةةاني للتشةةلي اآليل يف أمةةاكن العم ة عل ة مةةا إذا
كا يحنظر يف اجلدو التقني قط أو يف اجلدو التقني واالقتصا ي معةا الدراسةات الةي تنظةر
ق ةةط يف اجل ةةدو التقنية ة ختلة ة إىل أ ع ةةد الوظ ةةائف املفق ةةو ه ةةو ذاتة ة بوجة ة ع ةةا للرج ةةال
والنسة ةةا ( )١٠غ ة ة أ النسة ةةا أكثة ةةر أت ة ةةرا نسة ةةبيا أل مشة ةةاركتهن يف القة ةةو العامل ة ة أق ة ة  ،وأل
وظ ة ةةائفهن أكث ة ةةر عرضة ة ة لل فة ة ة يف اجمل ة ةةاالت املكملة ة ة الس ة ةةت دا الروب ة ةةواتت ،مثة ة ة العل ة ةةو
والتكنولوجي ةةا ،واهلندسة ة  ،والر ض ةةيات وم ةةع ذلة ة  ،إذا نحظ ةةر يف اجل ةةدو االقتص ةةا ي واخنف ةةا
مستو ت است دا الروبواتت يف الصناعات التحويلي اخلفيفة  ،مثة صةناع امل بة  ،الةي عةا
مةا تعمة يهةةا النسةةا بكثا ة  ،ة األ ةةر اجلنسةةاي للتشةلي اآليل يف أمةةاكن العمة أيخةةذ منحة
عكسيا عل سةبي املثةال ،يةؤ ر قةدا الوظةائف يف الةوال ت املتحةد يف الرجةال والنسةا علة
()١١
السوا  ،لكن آاثر الضار عل الرجال أك حبوايل  ٢ - ١,5مر مقارن ابلنسا
 -١4وميكةةن اسةةت دا األ ل ة الةةي تش ة إىل أ املهةةا الروتيني ة عةةا مةةا تسةةو يف الصةةناع
التحويلي وأ الروبواتت عا ما تحست د يف الوظائف الي تتسم نسبيا بكثا ة املهةارات وارتفةا
الرواتةة ،.لتحديةةد البل ةةدا األكثةةر عرض ة الي ةا للتشةةلي اآليل الروب ةةوي وابلنظةةر إىل املؤش ةرات
التكنولوجي واالقتصا ي احلالي  ،البلدا املتقدم النمةو والبلةدا النامية مةن غة أقة البلةدا
منوا تعد أكثر عرض الست دا التشلي اآليل الروبوي يف الصناع التحويلية مقارنة أبقة البلةدا
منوا( )١٢غ أ هذ األ ل تش قط إىل التعةر للتشةلي اآليل الروبةوي ،وال أتخةذ يف االعتبةار
خم ةةاطر األش ةةكال األخ ةةر للتش ةةلي اآليل علة ة العمالة ة وم ةةع ذلة ة  ،تشة ة ه ةةذ األ لة ة إىل أ
التشةةلي اآليل الروبةةوي ال يلل ة مبفةةر الةةدور التقليةةدي للتصةةنيع كاس ة اتيجي للتنمي ة يف البلةةدا
املن فضة ة ة ال ة ةةدخ فة ة ة األجة ة ة القصة ة ة  ،ميك ة ةةن للص ة ةةناعات التحويلية ة ة املن فضة ة ة التكلفة ة ة
والصا رات املرتبطة هبةا االسةتمرار يف أ ا ور اسةم يف متكةن البلةدا النامية مةن النمةو بسةرع
وإجيةةا ةةرص للعم ة يف الوقةةت نفس ة غ ة أ هيمن ة اسةةت دا الروبةةواتت يف قطاعةةات تتطلةة.
مهةةارات ورواتةة .أعل ة يعةةي صةةعوب أك ة ابلنسةةب للبلةةدا الةةي أتخةةرت يف اللحةةا ابلركةة .مةةن
يث النهو بقطاعااةا ،وقةد حتصةر نطةا التصةنيع يف قطاعةات الصةناع التحويلية الةي تتسةم
ابخنفةةا الرواتةة .وبدينامية أقة يمةةا يتعلة بنمةةو اإلنتاجية وذلة ميكةةن أ يعطة حلةةا هةةذ
البلدا اقتصا ابلرك ،.ويدخلها يف ركةو مةن يةث اإلنتاجية ومنةو نصةي .الفةر مةن الةدخ
وميك ةةن أ تزي ةةد ه ةةذ اآلاثر الس ةةلبي احملتمل ة ة علة ة امل ةةد الطوية ة أل م ةةن احملتمة ة أ ت اج ةةع
تك ةةاليف الروب ةةواتت أكث ةةر ة ة كثر ،مم ةةا ي ةةؤ ي إىل اس ةةت دامها يف قطاع ةةات الص ةةناع التحويلية ة
املن فض األجور ،ويف البلدا املن فض الدخ يف هناي املطا
 -١5ويف غضةةو ذل ة  ،قةةد تت ة ر ةةرص العمة والةةدخ سةةلبيا يف الصةةناعات التحويلي ة الةةي
متةن رواتة .من فضة وتتطلة .عمالة كثيفة يف البلةدا النامية يف ةال أعةا ت البلةدا املتقدمة
النمةةو تةةوطن أنشةةط صةةناعااا التحويلية قةةد حتفةةز البلةةدا املتقدمة النمةةو عملية إعةةا تةةوطن
وتنظةةيم عمليااةةا اإلنتاجية مةةن خة ل اجلمةةع بةةن الةةتحكم اآليل الروبةةوي والتصةةنيع ابإلضةةا  ،أي
__________

( )١٠انظر:

()١١

)World Bank, 2016, World Development Report 2016: Digital Dividends (Washington, D. C

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
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الطباع الث ي األبعا ويتعل أ د األس املنطقي إلعا التةوطن ابملةزا الةي يتيحهةا اإلنتةا
القري ةة .جلرا ي ةةا م ةةن أم ةةاكن تص ةةميم املنتج ةةات ،وذل ة أل كف ةةا التص ةةنيع ج ةةز ال يتج ةزأ م ةةن
االبتكةةار ف ة صةةناع امل ب ة العالي ة القيم ة مةةث  ،ال ميكةةن ص ة التصةةميم عةةن التصةةنيع أل
التص ةةميم ،واالبتك ةةار اجلم ةةايل ،وج ةةو املنتج ةةات تت ة ر مجيعه ةةا بكيفي ة قط ةةع النس ةةي وخياطتة ة ،
وابلتايل يكو لوجو التصميم والتصنيع يف نف املكا قيم مرتفع ( )١3ومن هةذا املنظةور ،ة
إعا التوطن ه يف املقا األول وسيل لتحفيز االبتكار وتطوير املنتجات عن طري إعا نق
أنشط اإلنتا إىل املناط الي تتوقع يها الشركات أ ض قدر من التشجيع للروابط بن اإلنتةا
والبحث والتطوير ،واآلاثر إجيابي عل االبتكار
 -١6وال توجد غ أ ل قولية وجمتةزأ عةن أمية إعةا التةوطن نتةائ االستقصةا ات ور و
الشركات عل االستبيا ت الي ترم إىل تو أ ل أوسةع نطاقةا وأكثةر منهجية تشة إىل هيمنة
النق إىل اخلةار  ،ولكنهةا تشة أيضةا إىل ةدوث قةدر مةن إعةا التةوطن بةوت من فضة وعة
مجيةةع القطاعةةات الصةةناعي  ،وإ كانةةت بةةدرجات وألغةرا خمتلف ة ( )١4وقةةد يعةةو أ ةةد أسةةبا
بةةط وتة إعةةا التةةوطن إىل تةةور االسةةتثمار ،وتبةةاطؤ الطلةة .الكلة يف البلةةدا املتقدمة النمةةو
بشك أعم وع و عل ذل  ،تفتقر هذ البلدا لشبكات املور ين الي أنشة اا بعة البلةدا
النامية ة لتكمل ة ة أنش ةةط التجمي ةةع كثيفة ة العمال ة ة وابإلض ةةا إىل ذل ة ة  ،ال تة ةزال ة ةوار العم ة ة
والتكةةاليف مةةن العوام ة املةةؤ ر يف ق ةرارات الشةةركات عنةةد حتديةةد مكةةا اإلنتةةا  ،ال سةةيما إنتةةا
السةةلع كثيف ة العمال ة  ،لكةةن عوام ة الطلةة ،.مث ة جةةم األس ةوا احمللي ة ومنوهةةا ،أصةةبحت مةةن
احملد ات املتزايد األمي ومةن مث ،قةد خيتةار العديةد مةن الشةركات الةي سةب أ نقلةت إنتاجهةا
إىل اخلةةار البقةةا هنةةاك ل سةةتفا مةةن الطلةة .احملل ة املتزايةةد ويةةو هةةذا األمةةر أبن ة مةةن غ ة
احملتمة ة إع ةةا ت ةةوطن منتج ةةات الص ةةناعات التحويلية ة ال ةةي تتس ةةم بكثا ة ة العمالة ة واملوجهة ة إىل
األس ةوا الس ةريع النمةةو يف البلةةدا النامي ة الكب ة  ،وهلةةا روابةةط مةةع اإلنتةةا احملل ة وميكةةن لبنةةا
شةةبك كثيفة مةةن الةةروابط وع قةةات التكامة األمامية واخللفية اخة القطاعةةات و يمةةا بينهةةا أ
ال اجةع يف تكةاليف امةت ك وتشةلي نظةم
يقل أكثر من خمةاطر إعةا التةوطن ،ةى مةع
التحكم اآليل الروبوي ،ومةع التوسةع التةدرجي يف نطةا التشةلي اآليل اجملةدي اقتصةا  ،مبةا يةؤ ر
أيضا يف القطاعات كثيف العمال تقليد مث صناع امل ب
 -١٧وميكن لز التطور يف جمال التحكم اآليل الروبوي أ يتةي أيضةا ةرص عمة جديةد
ة ي ةزال تطةةوير الروبةةواتت املتعاون ة  ،الةةي ال حت ة ُم ة العم ة البشةةري لكنهةةا تعم ة إىل جانةة.
العم ةةال وتزي ةةد م ةةن إنت ةةاجيتهم ،يف مرا ل ة األولي ة وميك ةةن للروب ةةواتت املتعاون ة أ تك ةةو مفي ةةد

__________

( )١3انظةةر ،يمةةا يتعلة إبنشةةا مصةةانع قائمة علة الروبةةواتت يف البلةةدا املتقدمة إلنتةةا أ ذية وم بة غة رمسية ،
ابسةةت دا الطباع ة الث ي ة األبعةةا http://www.economist.com/news/business/21714394-making-trainers- :
 robots-and-3d-printers-adidass-high-tech-factory-brings-production-backوم ة ةةن غ ة ة ة احملتم ة ة ة أ ينطة ة ةةوي
هةذا االسةت دا علة إعةا تةوطن اإلنتةةا الضة م ،لكنة يةرتبط إبنشةا خطةةوط إنتةا جديةد تركةز علة إنتةةا
سلع س .الطل .للمستهلكن أصحا الدخ املرتفةع ،وهة سةلع قةد ال تكةو مرحبة اقتصةا إذا أحنتجةت
ابست دا عمليات التصنيع التقليدي يف صناعات األ ذي وامل ب يف البلدا النامي
( )١4انظةرMyth or :K De Backer, C Menon, I Desnoyers-James and L Moussiegt, 2016, Reshoring :
reality? Organization for Economic Cooperation and Development Science, Technology and
Policy Paper No. 27

 ،Industryمتةةاح علة الةرابط التةةايل:

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-

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

8

GE.18-02101

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

بشك خاص للشركات الصل أل من السه تركيبها ،وال حتتا خ ا يف جمال تكام النظم،
وميكن تكييفها بسرع مع العمليات اجلديد ومتطلبات خطوط اإلنتا وميكن أ يساعد ذلة
شةةركات الصةةناعات التحويلية احمللية  ،مبةةا يهةةا املوجةةو يف البلةةدا النامية  ،يف التللةة .علة قيةةو
احلجم والنوعي يف اإلنتا  ،وأ يساعد يف توسيع نطا السلع الوسةيط املةور ُمليةا يف س سة
القيم العاملي

ابء -اآلاثر احملتملددة علددى التنايددع االقتصددا
وإنرتنت األشياء ،والطباعة الثالثية األبعا

والتحددال اهليكل د  :البيددا

الضددةمة،

 -١٨ميكن الست دا البيةا ت الضة م وإن نةت األشةيا أ يرشةد العمليةات التجارية  ،عةن
كفةةا اللوجسةةتيات وإ ار امل ةةزو ت وصةةيان املعةةدات علة سةةبي املثةةال وإبمكانة
طرية
أيض ةا أ يتةةي عمليةةات مث ة الزراع ة الدقيق ة الةةي تسةةت د التحلي ة املنطق ة للبيةةا ت وإن نةةت
الة ال بة والنبةةات عل ة
األشةةيا إلات ة التسةةميد والةةري مبعةةدالت متلة تسةةتجي .الخةةت
امتدا األر الزراعي  ،مبا يف ذل احليا ات الصل الي تتفاوت يها ظةرو ال بة والنبةات ممةا
جيع الزراع الدقيق مرحب اقتصا وابلنظر إىل أ تكلف التكنولوجيةا آخةذ يف ال اجةع ،ميكةن
للمزارعن من أصحا احليا ات الصل يف البلدا النامي اعتما أسلو الزراعة الدقيقة لةز
احملاصي مع احلةد مةن اسةت دا األمسةد وامليةا يف الوقةت نفسة وميكةن ملةا يسةفر عنة ذلة مةن
يف توريةةد اللةةذا املن ةةت ُملي ةا أ يسةةاعد عل ة حتسةةن األمةةن الل ةةذائ احملل ة  ،بينمةةا ميك ةن
لتسةةار النمةةو يف اإلنتاجي ة الزراعي ة أ حيفةةز التنوي ةع االقتصةةا ي عةةن طري ة إات ة أنشةةط غ ة
راعية ة يف املن ةةاط الريفية ة  ،وس ةةلع اس ةةته كي رخيصة ة لعم ةةال الص ةةناعات التحويلية ة يف املن ةةاط
احلضري وميكن هلذا العام األخ بةدور أ يزيةد مةن القةو الشةرائي للعمةال وحيةرر الطلة .علة
املص ةةنوعات ،أو حيس ةةن الق ةةدر التنا س ةةي الدولي ة للمص ةةنعن احمللي ةةن ،األم ةةر ال ةةذي يع ةةز التنوي ةةع
االقتصا ي والتحول اهليكل
 -١٩وتعةةد البيةةا ت الض ة م أساسةةي يف العديةةد مةةن التكنولوجيةةات الرقمي ة األخةةر  ،مث ة
ال ةذكا االصةةطناع وإن نةةت األشةةيا  ،وقةةد بةةدأت يف أ ا ور متزايةةد يف قطاعةةات مث ة الرعاي ة
الصةحي ( ،)١5يةث ميكةن للشةركات القةا ر علة اسةت دا أو متلة البيةا ت الضة م احلصةةول
عل ة بع ة امل ةزا  ،م ةةن بينه ةةا م ةةا يتعل ة ابال تف ةةا عل ة النح ةةو الس ةةليم خبط ةةوط املنتج ةةات ،أو
الت طيط عل حنو أ ض للمجاالت الي جيدر االستثمار يها من ي البحث والتطوير
 -٢٠وق ةةد تك ةةو أه ةةم ائ ةةد م ةةن اس ةةت دا البي ةةا ت الضة ة م وإن ن ةةت األش ةةيا يف التنوي ةةع
إمكا ت االبتكار القائم عل الطل .اجلمع بةن
االقتصا ي والتحول اهليكل ه
قةةدر احلاسةةو عل ة معاجل ة البيةةا ت وتطةةوير تقنيةةات متقدم ة لتحليلهةةا ،مث ة حتلي ة النصةةوص
ابعتبارها بيا ت ،يتي للشركات حتديد أذوا وسلوك املستهلكن ،واسةت دا املعلومةات الناُتة
عن ذل كمدخ ت البتكار منتجااا وميكن للتكنولوجيات الرقمي اجلديةد ابلتةايل أ تفضة
إىل تطةةوير منتجةةات جديةةد  ،بة و ةةى قطاعةةات اقتصةةا ي جديةةد وميكةةن السةةت دا التحلية

__________

( )١5انظةر:

W Raghupathi and V Raghupathi, 2014, Big data analytics in health care: Promise and potential,

)Information Science and Systems, 2(1

 ،Healthمت ةةاح علة ة

الة ةرابط الت ةةايلhttps://link.springer.com/ :

journal/13755/2/1/page/1
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املنطق ة للبي ةةا ت جلم ةةع معلوم ةةات ع ةةن الس ةةو أ يش ةةك احل ةوا ز االس ةةتثماري وأنش ةةط تنظ ةةيم
املشةةاريع ،يةةث ميكةةن أ يسةةاعد الشةةركات احمللي ة عل ة حتديةةد أو توقةةع الطلةة .عل ة منتجةةات
مصةةنع بعينهةةا ،ممةةا يسةةاعدها عل ة خةةول قطاعةةات م تكةةن بل ة ذل ة لتعت هةةا رص ةا ملبيعةةات
مرحب وميكةن السةت دا التحلية املنطقة للبيةا ت أ يعةز أيضةا اسةتعمال الطلة .علة السةلع
املصةةنع ابعتبةةار متل ة ا يحسةةتند إلي ة يف اختةةاذ الق ةرار ،أل إبمكان ة أ يسةةاعد عل ة رصةةد كيفي ة
اس ةةتجاب املس ةةتهلكن وأمن ةةاط الطل ةة .للت ةةدخ ت السياس ةةاتي  ،مثة ة التوعية ة  ،ومحة ة ت الدعاية ة
()١6
للع مات التجاري الوطني  ،واملش ت العام  ،واملعاي اإللزامي  ،والوسم ،واحلوا ز الضريبي
 -٢١وميكةةن السةةت دا الطباع ة الث ي ة األبعةةا أ يزيةةد مةةن تعزيةةز هةةذ الفوائةةد ،مبجةةر أ
تؤ ي أوج خف التكاليف وحتسن التكام مع احلوسةب السةحابي وتقنيةات التصةميم املسةتعن
ابحلاسو إىل جع هذ الطباع متا عل نطا واسع لإلنتا الصناع عل سبي املثال،
ميكن است دا الطباع الث ي األبعا يف صنع أجةزا ومنتجةات معقةد بطريقة مرحبة اقتصةا ،
()١٧
ى ابلنسب خلطوط اإلنتا املن فض احلجم ،مث التصةنيع السةريع املتكةرر للنمةاذ األولية
وميك ةةن الس ةةت دامات التكنولوجي ةةا الرقمي ة ة ه ةةذ أ تس ةةاعد علة ة التع ةةوي جزئية ةا ع ةةن نق ة ة
املصممن املهر والصناع الراس للماكينات يف البلدا النامي
 -٢٢وتعك أيضا األمي املتزايد لتحلي البيا ت يف التصميم وصنع قرارات االسةتثمار منةو
الدور الذي اكتسب تو اخلدمات يف مرا اإلنتا لعملي التصنيع يمكن للبيا ت املستمد
من است دامات املستهلكن للمنتجات املصنع أ تزيد من جاذبي السلع ،لي قط أل هةذ
البيةةا ت تتةةي القيةةا أبعمةةال صةةيان ُمةةد اهلةةد وغ ة ذل ة مةةن خةةدمات مةةا بعةةد البيةةع ،ب ة
أيضا ألهنا تيسر تكييف السلع س .الطل ،.من مر ل التصميم إىل تنظةيم عمليةات اإلنتةا
ومن مث ،است دا التكنولوجيات الرقمي يزيد مةن صة القيمة املضةا لل ةدمات يف كامة
عملي التصنيع ويعيد رسم احلدو التقليدي بن األنشط الصناعي وأنشط اخلدمات

جيم -القدرا الرقمية واهلياكل األساسية الرقمية :الشروط األساسية للمض قدما حنا
عام رقم
 -٢3قد ال يكو من السه عل البلدا النامي  ،ال سيما أق البلدا منوا ،املض قدما حنو
التصةةنيع الرقمة علة مةةد العقةةدين ونصةةف العقةةد املاضةةين ،عمةةدت العديةةد مةةن البلةةدا إىل
تطةةوير هياكلهةةا األساسةةي يف جمةةال تكنولوجيةةا املعلومةةات واالتصةةاالت ،وهةةو الشةةرط األساس ة
للرقمن غ أ معدل انتشار اإلن نت ،أي النسةب املئوية للسةكا الةذين يسةت دموهنا ،ال يةزال
من فضةا يف معظةةم البلةةدا النامية  ،ال سةةيما أقة البلةةدا منةةوا فة  ٨٠بلةةدا ميةا ،يقة معةةدل
انتشار اإلن نةت عةن  4٠يف املائة  ،ويقة هةذا املعةدل عةن  ٢٠يف املائة يف نصةف هةذ البلةدا
__________

( )١6انظةر:

United Nations Industrial Development Organization, 2017, Industrial Development Report 2018:

)Demand for Manufacturing – Driving Inclusive and Sustainable Industrial Development (Vienna

( )١٧انظر:

R Ubhaykar, 2015, The emerging world of [three-dimensional] printing, Outlook Business, 6

 ،Marchمت ة ة ةةاح علة ة ة ة الة ة ة ةرابط الت ة ة ةةايل:

https://www.outlookbusiness.com/the-big-story/lead-story/the-

emerging-world-of-3d-printing-590
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ويق هةذا املعةدل عةن  ١٠يف املائة يف  ٢4بلةدا ،معظمهةا يف أ ريقيةا ومنطقة احملةيط اهلةا ( )١٨ومةن
أج التقد يف جمال الرقمن  ،ينبل أ تضةع البلةدا هياكة أساسةي رقمية تتضةمن اهلياكة األساسةي
لتكنولوجي ةةا املعلوم ةةات واالتص ةةاالت  -إمكانية ة االس ةةت دا  ،وإمكانية ة االتص ةةال ،ويس ةةر التكلفة ة -
واملهارات الرقمي الي تكملها ،األمر الذي سيساعد عل بنا اهلياك األساسي للبيا ت
 -٢4وجيم ةةع حتلية ة البي ةةا ت طبق ةةات م ةةن البي ةةا ت ليش ةةك البي ةةا ت الضة ة م وحيوهل ةةا إىل
معلومات هلا قيم مضةا  ،وهلةذا السةب ،.اكتسةبت اهلياكة األساسةي للبيةا ت أمية إضةا ي يف
عملي ة الرقمن ة ويث ة هةةذا األمةةر تسةةاتالت عةةن الكيفي ة الةةي ميكةةن هبةةا حتوي ة هةةذ البيةةا ت إىل
معلومةةات هلةةا قيم ة اقتصةةا ي  ،مةةع القيةةا يف الوقةةت نفس ة مبعاجل ة الش ةواغ املتعلق ة ابخلصوصةةي
واألمةةن وسةةتتوقف املكاسةة .املسةةتقبلي املتصةةل ابلتجةةار وآ ةةا التنمي ة ال ةي تقو هةةا التجةةار يف
البل ةةدا النامية ة علة ة مس ةةتو اس ةةتيعا ه ةةذ التكنولوجي ةةات وتطبيقه ةةا يف الص ةةناعات القائمة ة
وسةةتحتا البلةةدا لكة تكةةو جةةاهز لتجةةار يف املسةةتقب إىل املهةةارات واملعةار والدراية التقنية
ذات األمي ة اخلاص ة ابلنس ةةب للتكنولوجي ةةات الرقمي ة اجلدي ةةد  ،مب ةةا يف ذل ة يف ص ةةفو علم ةةا
البيةةا ت ،ومهندس ة التشةةلي اآليل للعمليةةات الروبوتي ة  ،واملت صصةةن يف تكنولوجيةةات قطاعي ة
بعينها ومبرور الوقت ،سيواج التصنيع كك ضلوطا حتويلي ليصب رقميا ومن مث ،من األمي
مبكةةا تطةةوير املهةةارات املتعةةد الت صصةةات الةةي ُتمةةع بةةن اخل ة التقني ة وخ ة إ ار منشةةآت
بعينها بلي تشلي نظم اإلنتا اهلجين ومتث اهلياك األساسي للحوسب السحابي أيضةا عنصةرا
أساسيا من هذا النو من اهلياك األساسي للبيا ت ،ألهنا تساعد عل تةو خةدمات احلوسةب
عن بعد ،ابعتبارها من املنا ع العام
 -٢5والقيم ة املسةةتمد م ةةن البيةةا ت الض ة م ريةةد وتشةةك أس ةةاس الةةذكا االص ةةطناع ،
وتفض ة ة إىل إنتة ةةا منتجة ةةات وخة ةةدمات رية ةةد أكثة ةةر كفة ةةا وأق ة ة تكلف ة ة مة ةةن ية ةةث اإلنتة ةةا
واالسته ك ولذل ينبل أ ترم التداب السياساتي يف جمال تطوير اهلياك األساسةي الرقمية
اس ةةت دا عملي ةةات الص ةةناع التحويلية ة للمه ةةارات الرقمية ة
إىل تعزي ةةز ه ةةذ الق ةةدرات ،وإىل
واهلياكة األساسةةي الرقمي ة  ،أي اهلياكة األساسةةي لتكنولوجيةةا املعلومةةات واالتصةةاالت واحلوسةةب
السحابي  ،والبيا ت الض م  ،والذكا االصطناع  ،وإن نةت األشةيا ولل ةدمات الرقمية  ،أي
ال جم ة ة احلاس ةةوبي وخ ةةدمات املعلوم ةةات واالتص ةةاالت الس ةةلكي وال س ةةلكي وميك ةةن اس ةةت دا
اهلياكة األساسةةي الرقمي ة واخلةةدمات الرقمي ة أ يعةةز اسةةتعمال التكنولوجي ةات الرقمي ة والتشةةلي
اآليل الرقم يف عمليات التصنيع ،مبا يزيد من ُمتواها الرقم ويعت التصنيع ابإلضةا عةن بعةد
والتجةةار اإللك ونية عة احلةةدو مةةن مظةةاهر رقمنة عمليةةات التصةةنيع الةةي تعةةز القةةدر التنا سةةي
التجارية للمنتجةةات املصةةنع علة سةةبي املثةةال ،شةةهد الكثة مةةن االقتصةةا ات املتقدمة وبعة
أبكثةةر مةن  ١٠٠يف املائة
البلةةدا النامية  ،مثة الصةةن واهلنةةد ،يف الفة ،٢٠١4-٢٠٠٠
يف إضا القيم من خ ل اخلدمات الرقمي يف صا رااا من الصناعات التحويلي
__________

(( UNCTAD, 2017, Rising Product Digitalization and Losing Trade Competitiveness )١٨منشةورات األمةم
املتحةد  ،نيويةةورك وجنيةف) ول طة علة املزيةةد مةن املناقشة الةي ارت ةةول أمية اهلياكة األساسةي املا ية
وغة ة املا ي ة ة ابلنس ةةب ل نتق ةةال إىل االقتص ةةا الرقمة ة  ،واالخت ةةات ب ةةن البل ةةدا يف ه ةةذ الس ةةياقات ،انظة ةر:
 Information Economy Report 2017وUNCTAD rapid eTrade readiness assessments
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اثلثا -هتيئة السياسا الصناعية للعام الرقم
 -٢6يف ظ سع اجملتمع الدويل إىل حتقي خط التنمي املسةتدام لعةا  ،٢٠3٠يصةب مةن
الض ةةروري ض ةةما ت ةةو أ وات سياس ةةاتي عالة ة للبل ةةدا لتمكينه ةةا م ةةن حتقية ة أه ةةدا التنمية ة
املسةةتدام واملض ة ق ةةدما خبط ة ع ةةا  ٢٠3٠وتش ة ال ةةرت النظري ة واأل ل ة التارخيي ة والتج ةةار
األخ إىل أمية السياسةات الصةناعي االسةتباقي  ،وإ كانةت كيفية تسة هةذ السياسةات يف
االس اتيجيات اإلمنائي ال تزال موضع نقاشات و وارات مستفيض
 -٢٧لقةةد اعتمةةدت البلةةدا املتقدم ة جمموع ة متنوع ة مةةن السياسةةات الصةةناعي يف أ نةةا ة ات
التصنيع اخلاص هبةا ،واسةتمرت يف ذلة بعةد احلةر العاملية الثانية سةعيا لتحقية النمةو االقتصةا ي
والعمالة الكامل ة والتحةةول التكنولةةوج ويف وقةةت ال ة  ،أصةةبحت السياس ة الصةةناعي يف صةةدار
جةدول أعمةال العديةةد مةن البلةةدا النامية الةةي اعتة ت التصةةنيع مفتا ةا لتحقية التنويةع االقتصةةا ي
والتحةةول اهليكل ة وسةةد الفجةةو التكنولوجي ة مةةع االقتصةةا ات املتقدم ة وبعةةد أوائ ة الثمانيني ةات،
م يحعر العديد من البلدا أمي كب للسياس الصناعي ضمن خططهةا اإلمنائية  ،ال سةيما يف أ ريقيةا
وأمريك ةةا ال تيني ة ة  ،ويرج ةةع ذل ة ة جزئي ة ةا إىل ر علهة ةةا عل ة ة أخطة ةةا وُت ةةاو ات سياس ة ةاتي بعينهة ةةا،
ب ة وأيض ةا إىل نقاشةةات ذات وا ةةع أكثةةر أيديولوجي ة شةةد ت عل ة ور إخفاقةةات احلكوم ةات يف
تب ةةاطؤ التنمية ة االقتص ةةا ي  ،ضة ة ع ةةن احلاج ة إىل حتري ةةر األسة ةوا ويف العدي ةةد م ةةن االقتص ةةا ات
النامي ة  ،أضةةعفت أ مةةات الةةديو قةةدر الةةدول عل ة انتهةةا سياسةةات اسةةتباقي وارأت العديةةد مةةن
الركو االقتصا ي الي أعقبت أ مات الديو كانت نتيج تمية
املراقبن ع و عل ذل أ
للتش ةةوهات املرتبطة ة بعملي ةةات التص ةةنيع ال ةةي تقو ه ةةا ال ةةدول ،وليس ةةت نتيج ة لسياس ةةات االقتص ةةا
الكل االنكماشي وصدمات جان .العر الي أسفرت عنها برام التكيف السيئ التصميم
 -٢٨وعةةا مةةن جديةةد االهتمةةا ابلسياسةةات الصةةناعي االسةةتباقي يف مطلةةع األلفي ة ألسةةبا
ش ةةى أوال ،ق ةةد تراكم ةةت أ لة ة كثة ة تشة ة إىل أ معظ ةةم البل ةةدا النامية ة الناجحة ة  -خاصة ة
االقتص ةةا ات احلديثة ة العه ةةد ابلتصة ةنيع يف ش ةةر آس ةةيا ،تليه ةةا الص ةةن  -أب ةةت علة ة اتب ةةا هنة ة
براغمةةاي لتعزيةةز التنويةةع االقتصةةا ي والتحةةول اهليكل ة  ،وذل ة مةةن خ ة ل اجلمةةع بةةن سياسةةات
االقتصةةا الكل ة والسياسةةات اهليكلي ة  ،مةةع انتهةةا سياس ة محائي ة مدروس ة  ،واالنفتةةاح التةةدرجي
علة التجةةار واالسةةتثمار ،ابإلضةةا إىل إقامة تعةةاو عةال بةةن القطةةاعن العةةا واخلةةاص واثنيةا،
تزاي ةةد اإلقة ةرار أب السياس ةةات املرتبطة ة بتوا ة ة آرا واش ةةنطن م تفعة ة ش ةةيئا ي ةةذكر ل ةةدعم التنوي ةةع
االقتصةةا ي والتحةةول اهليكل ة واثلث ةا ،بةةدأ أغلةة .االقتصةةا ين يقبلةةو بع ة الةةرت عةةن التنمي ة
االقتصةةا ي الةةي كةةا يقةةول هبةةا االقتصةةا التقليةةدي ،مثة االعة ا أب للتنمية االقتصةةا ي بعةةدا
هيكليا ،وأمي الروابط والتعلم يف تسريع منو اإلنتاجي  ،والدور الرئيس للطل .وهلذ األسةبا ،
انتقلةةت املناقشةةات إىل مسةةتو أكثةةر براغماتية  ،وقة تركيزهةةا علة مةةد احلاجة إىل السياسةةات
الصةةناعي وركةةزت أكثةةر عل ة أ ض ة السةةب لتحقي ة هةةذ السياسةةات وعل ة الةةدروس الةةي ميكةةن
است صها ونقلها من التجار الناجح
 -٢٩ول ةةي م ةةن الس ةةه عل ة البل ةةدا األخ ةةر استنس ةةا ت ةةداب سياس ةةاتي بعينه ةةا س ةةب أ
اعتمداا البلدا الي جنحت يف التنويع االقتصا ي والتحول اهليكل  ،لي قط أل النجا ات
الفر ي ترتبط عا بظرو اقتصا ي ومؤسسي بعينها من غ املرج أ توجد يف بلدا أخر ،
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بة أيضةا بسةةب .التلية ات يف مةةد قيةةا البيئة االقتصةةا ي علة مجيةةع املسةةتو ت بتمكةن و عةةم
التنويع االقتصا ي والتحول اهليكلة ويف الوقةت الةراهن ،يتمثة أ ةد عناصةر الةديناميات املتلة
ل قتصا العامل  ،الذي قد يكو امسا ابلنسب لفعالي السياسةات الصةناعي  ،يف املوجة الرقمية
وأ رهةةا يف عمليةةات اإلنتةةا ومنةةاذ األعمةةال التجاري ة وأ ةةد هةةذ اآلاثر هةةو أ التكنولوجيةةات
الرقمي اجلديد تتي املزيد مةن اإلمكانيةات لتكييةف اإلنتةا سة .الطلة .ولتةو بيةا ت آنية
عن سلوك املستهلكن ونقلها الفوري عن طري شبك اإلن نت الصناعي الختاذ قرارات التصميم
واإلنتةةا وهةةذا األمةةر قةةد جيع ة س س ة القيم ة مد وع ة ابلطلةة .بقةةدر أك ة  ،ويقةةر مرا ة
اإلنت ةةا وم ةةا قبة ة اإلنت ةةا إىل األسة ةوا النهائية ة وس ةةتكو ملكية ة بي ةةا ت س ةةلوك املس ةةتهلكن
وتفضة ةي ام ،وإمكانية ة االطة ة عليه ةةا ،ضة ة ع ةةن مه ةةارات حتلية ة البي ةةا ت ،م ةةن احمل ةةد ات
الرئيسي لتو يع القيم املضا يف س س القيم الرقمي هذ وبقدر ما تكو املعر بتفضي ت
املس ةةتهلكن وس ةةلوكهم م ةةن األم ةةور غة ة امللموسة ة يف إنت ةةا الس ةةلع ،وتفضة ة إىل هياكة ة س ةةوقي
يستحوذ يها الفائز عل ك ش  ،املنتجات اجلديةد الةي تطةاب توقعةات املسةتهلكن ولةو
بقدر بسيط مقارن ابلسلع التقليدي قد تسم ملنتجن جد ابالستحواذ عل سو بكاملها
 -3٠وميكن جملموع متنوع من التداب السياساتي أ تساعد البلدا النامي عل أ ا ور ها
يف س س القيم الةي يقو هةا الطلة .بشةك متزايةد مث إ تةو اهلياكة األساسةي الرقمية املا ية
وغ املا ي  ،مث العمال املاهر يف اجملال الرقم وإمكاني االتصةال ابإلن نةت عةري النطةا  ،يعةد
شرطا أساسيا ليتسىن لألش اص واملؤسسات املشارك بنجاح يف االقتصا الرقم ومع ذل ،
إمكاني االتصال قد تةؤ ي إىل متكةن الشةركات الةي تنةت ابلفعة أكثةر مةن غ هةا ،وإىل
جمر
إمكاني االتصال الرقمة بسياسةات
استبعا الشركات األخر وابلتايل ينبل أ تق
مناسب يف جمال املنا س ومكا ح اال تكار وقد يكةو مةن الضةروري أيضةا استكشةا مةا ميكةن
أ حتقق ة سياس ةةات الطل ةة .اجلريئ ة  ،جنب ةا إىل جن ةة .م ةةع املش ة ت العام ة  ،واملش ةةارك العام ة يف
التموية الطوية األجة  ،وتةةوطن البيةةا ت والسياسةةات املتعلقة ابملعةةاي  ،وذلة بلية حتقية البلةةدا
النامي أقص د من الفوائد يف االقتصا الرقم وال ميكن أ ُتي البلدا النامي هذ الفوائةد مةا
م يتو ر للمستهلكن الدخ ال لتحوي تفضي ام إىل طل .عل  ،و اللجو إىل االستدان
تركيةةز التكنولوجيةةات الرقمي ة اجلديةةد عل ة طلةة .املسةةتهلكن املكيةةف،
ومث ة لق ة مثمةةر يف
و مشارك البلدا النامي يف عمليات التصنيع الي تليب هذا الطل.
 -3١ويتزايد تضمن اتفاقات التجار واالستثمارات الدولي قواعد متعلقة ابألنشةط االقتصةا ي
الرقمي ة وال ي ةزال هنةةاك تبةةاين كب ة يف اآلرا بش ة هةةذ املسةةائ ةةالبع يةةر أ اعتمةةا قواعةةد
متفاو بش هنا يف هةذ املر لة قةد حيةول و نشةو لةوائ جةرا بعة املمارسةات وأمنةاط السةلوك
الي ميكن أ تشكلها و مة ر الشةركات الةي تقةدمت كثة ا يف جمةال االقتصةا الرقمة يمةا يةر
الةةبع اآلخةةر أ اعتمةةا قواعةةد يف هةةذ املر ل ة يف هةةذا اجملةةال الس ةريع التطةةور يعةةد سةةابقا ألوان ة
ويقلة و مسةةو احليةةز السياسةاي يمةةا يتعلة ابلسياسةةات الصةةناعي الرقمية ومةةع ذلة  ،يشة
ال ةرأ إىل أ اهليك ة املؤسس ة احلةةايل للع قةةات التجاري ة واالسةةتثماري الدولي ة قةةد ال يكةةو مهي ة
للتعام ة مةةع املسةةائ الناشةةئ عةةن اسةةت دا التكنولوجيةةات الرقمي ة اجلديةةد ويسةةلم املشةةاركو يف
النقا أب أ ةد العناصةر الرئيسةي يف تو يةع مكاسة .االنتقةال التكنولةوج يكمةن يف العائةد املقةد
إىل أولئ ة ة الة ةةذين يسة ةةيطرو عل ة ة املعة ةةار واآلالت الة ةةي تتجسة ةةد يهة ةةا املعة ةةار و يمة ةةا يتعل ة ة
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ابلتشةةلي اآليل الروبةةوي مةةث  ،ة البلةةدا والشةةركات الةةي تنةةت الروبةةواتت ،وتلة احلةةائز للملكية
الفكرية املشةةمول هبةذ الروبةةواتت ،تسةةتفيد مةةن الةةتحكم اآليل الروبةةوي أكثةةر مةةن البلةةدا والشةةركات
األخةةر وتشة األ لة املتا ة إىل تركةةز العائةةدات جلرا يةةا بشةةك كبة  ،وابلدرجة األوىل يف أملانيةةا
والي ةةااب ومجهورية ة ك ةةور  ،ضة ة ع ةةن ال ةةوال ت املتح ةةد ال ةةي ال تتة ةوا ر بشة ة هنا م ةةع ذلة ة بي ةةا ت
ُمةةد ( )١٩وميك ةةن لل ك ةةز الكب ة حلق ةةو امللكي ة الفكري ة يف املع ةةار ال ةةي حت ةةرك الث ةةور الرقمي ة أ
يفض إىل مستو ت قصو من عد املساوا عل الصعيدين الوطي والدويل
 -3٢وبلية ة ا تة ةوا ه ةةذا اخلط ةةر علة ة الص ةةعيد ال ةةوطي ،حتت ةةا مجي ةةع البل ةةدا إىل أط ةةر تنظيمية ة
م ئم ملنع قل من الشركات واأل را الذين غالبا ما يكونو أ ر ابلفعة مةن جةي معظةم الفوائةد
وع ة و عل ة ذل ة  ،ميكةةن أ تتعةةد مشةةارك احلكومةةات جمةةر املسةةاعد عل ة متوي ة التكنولوجيةةا
اجلديةةد وميكةةن هلةةذ احلكومةةات أ حتةةو صصةا يف أعمةةال االسةةتل ل التجةةاري للتكنولوجيةةات
اجلديةةد الناجحة عةةن طرية إنشةةا "صةةنا ي عامة للم ةةاطر تحةةدار بطريقة مهنية  ،وتقتةةي صة
ملكي ة يف تشةةكيل واسةةع مةةن التكنولوجيةةات اجلديةةد  ،وُتمةةع األم ةوال ال م ة عةةن طري ة إصةةدار
سةةندات يف األس ةوا املالي ة " ،وميكنهةةا أيض ةا أ تتقاسةةم األرابح مةةع مواطنيهةةا يف شةةك عائةةد مةةن
عائ ةةدات االبتك ةةار االجتم ةةاع ( )٢٠وهب ةةذ الطريق ة ة  ،ميكة ةةن لفوائ ةةد ارتف ةةا من ةةو اإلنتاجي ة ة بسة ةةب.
التلي ة ات التكنولوجي ة املقلص ة للعمال ة أ تتةةو عل ة نطةةا أوسةةع ،وحتفةةز الطلةة .اإلمجةةايل عل ة
منتجات القطاعات األق إنتاجي  ،مما يزيد العمال ومتوسط اإلنتاجي يف آ وا د
 -33وبص ةةور أع ةةم ،تكم ةةن إ ةةد املس ةةائ اهلامة ة ال ةةي تتعلة ة أب ةةر التكنولوجي ةةات الرقمية ة
اجلديةةد يف عالية السياسةةات الصةةناعي يف مةةا إذا كةةا مةةن املمكةةن تكييةةف هةةذ السياسةةات مةةع
العام الرقم بطريق متا احلاج إىل تعميم الرقمن يف مجيةع اجملةاالت السياسةاتي  ،أو مةا إذا كةا
من الضروري تلي طبيع وطموح السياسات الصةناعي ويشة بعة املةراقبن إىل أ التحةد ت
اجملتمعي ة األساسةةي تتطلةة .سياسةةات عام ة واسةةتثمارات اس ة اتيجي طويل ة األج ة هةةد ها إجيةةا
األسوا ( )٢١وميكن ت ير هذا التحول األكثر طمو ا حنو سياسات صناعي موجه ملهمة معينة
يمة ة ةةا يتص ة ة ة ابلتكنولوجية ة ةةات الرقمي ة ة ة اجلدية ة ةةد  ،وذل ة ة ة نظة ة ةةرا للحاج ة ة ة إىل اسة ة ةةت دا هة ة ةةذ
التكنولوجيات ألغرا حتويلي يف شك ابتكار املنتجات الذي يحنشئ ويشك منتجات وأسةواقا
جديد من أج التعوي عن تقوي رص العمة الةذي قةد يسةبب االبتكةار املتعلة ابلعمليةات
يف هذ التكنولوجيات وينطوي هذا التحةول األكثةر طمو ةا ،مةث  ،علة تلية ات مؤسسةي  ،يف
مشةارك املؤسسةات العامة
أمور منهةا طبيعة الشةراكات بةن القطةاعن العةا واخلةاص ،تتةي
يف مكا ةةآت النجةةاح التجةةاري للسياسةةات ،ألسةةبا منهةةا تلطي ة اخلسةةائر الةةي قةةد تسةةفر عنه ةا
التجةار واالكتشةا ات املتعلقة بصةنع السياسةات وينطةوي أيضةا علة اسةت دا قياسةات أكثةةر
ينامي يف تقييم السياسات ،هبد تقدير رج انفتاح االستثمارات العامة وحتويلهةا للمشةهدين
القطاع والتكنولوج
__________

()١٩
(D Rodrik, 2015, From welfare State to innovation State, Project Syndicate, 14 January )٢٠
( )٢١انظةةرMazzucato, 2016, From market fixing to market-creating: A new framework for :
UNCTAD, 2017, Trade and Development Report 2017
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رابعا -التعاو فيما بني بلدا اجلناب والتعاو الثالث يف جمال االقتصا الرقم
 -34مث اج ملح للتعاو الرقم يما بن بلدا اجلنو من أج بنا قدر العام النةام
التنا سي يف جمال الصناع التحويلي  ،وذل عن طري السياسات الصناعي الرقمي ومع أ كة
بلد مسؤول عن بنا هياكل األساسي لتكنولوجيا املعلومات واالتصةاالت ،ة حتقية التقةد يف
بنا اهلياكة األساسةي الرقمية يعةد أمةرا معقةدا وحيتةا إىل الةدعم مةن خة ل التعةاو اإلقليمة الرقمة
وميكن أ ميث ذل عنصرا إضا يا يف عمليات التكام اإلقليم اجلارية  ،ال سةيما يف أ ريقيةا وتتمثة
اخلطةو األوىل حنةةو التعةاو الرقمة يف بنةةا اقتصةا البيةةا ت اخة منطقة مةةا ،الةذي ميكةةن أ تسةةتفيد
من بلدا املنطق يما يتعل ابست دا البيا ت الض م وتطوير الةذكا االصةطناع لصةنع منتجةات
رقمي ة و/أو مرقمن ة ومةةن أج ة بنةةا اقتصةةا بيةةا ت إقليم ة  ،حتتةةا البلةةدا إىل وضةةع أنظم ة وطني ة
مما ل ة بش ة ملكي ة وتقاسةةم البيةةا ت ،ومحاي ة البيةةا ت الش صةةي وميكةةن لوضةةع اس ة اتيجي إقليمي ة
بش ملكي البيا ت أ يتي عما كب ا لسياسات التصنيع الرقم الوطني
 -35وتتطلةة .االسةةتفا مةةن احلوسةةب السةةحابي أيضةا تعةةاو رقميةا يمةةا بةةن بلةةدا اجلنةةو
ميكن حتقي و ورات يف التكاليف من احلوسب السحابي بل ُتميع ض م للموار احلاسةوبي
القابل للتجهيز ،وهذا ميكن أ يفض إىل و ورات احلجم وحيد بشك كب من تكلف اسةت دا
اهلياك األساسي لتكنولوجيةا املعلومةات( )٢٢وميكةن للهياكة األساسةي للحوسةب السةحابي  ،مةن
خ ة ل إات تهةةا الوصةةول عةةن بعةةد إىل خةةدمات احلوسةةب  ،أ تقةةد وائةةد كب ة للقطةةاعن العةةا
واخلةةاص يف منطق ة مةةا يمةةا يتعل ة ابلتكةةاليف ،واملرون ة  ،والكفةةا  ،وقابلي ة التوسةةع ومةةع ذل ة ،
هنةةاك اج ة إىل بنةةا الثق ة يف مقةةدم اخلةةدمات السةةحابي  ،بطةةر منهةةا وضةةع مدون ة لقواعةةد
السلوك عل الصعيد اإلقليم  ،وهو ما يتعن عم إبجرا ات إقليمي يف جمال األمن السي اي
 -36وابإلضا إىل ذلة  ،ميكةن خدمة األسةوا اإلقليمية بفعالية أكة عةن طرية اسةت دا
التكنولوجيةةات الرقمي ة  ،مث ة التجةةار اإللك وني ة ولك ة توسةةع التجةةار اإللك وني ة مةةن نطةةا
النفاذ إىل أسةوا املنتجةات املصةنع اخة منطقة مةا ،يتعةن وضةع قواعةد ولةوائ إقليمية مو ةد
ع ةةابر للح ةةدو بشة ة التج ةةار اإللك ونية ة هب ةةد تنظ ةةيم محاية ة املس ةةتهل  ،وامللكية ة الفكرية ة ،
واملنا س ة  ،والض ةرائ ،.وأمةةن املعلومةةات ،مبةةا يشةةم اهلياك ة األساسةةي امل ئم ة للمسةةاعد عل ة
املد وعات الرقمي
 -3٧ويتعن أيضا وضع قواعد مو د ملعاجل احلظر اجللةرايف غة املة ر وميكةن للتعةاو يمةا
بن بلدا اجلنو أ يكو ل خط طمو  ،ومةن املهةم ترتية .تسلسة وأولةو ت عناصةر هةذ
اخلط  ،ويلز تكييف ذل س .مستو ووت التطور الرقم للبلدا اخ منطق ما
 -3٨وميكن أيضةا أ يسةتفيد العةام النةام كثة ا مةن التعةاو الث ة مةع بلةدا الشةمال يمةا
يتعل ابلتعلم مةن ُتةار االقتصةا ات األكثةر تقةدما يف جمةال التصةنيع الرقمة وميكةن أيضةا بنةا
شراكات وأوج تعاو ي مع البلدا املتقدم بلر تعزيز اهلياك األساسةي العريضة النطةا
يف بلدا اجلنو  ،وتطوير مد ذكي تعتمةد بدرجة كبة علة الرقمنة علة سةبي املثةال ،تبةن
خطة ة عمة ة احلكومة ة اإللك ونية ة للمفوض ةةي األوروبية ة للفة ة  ٢٠٢٠-٢٠١6طريقة ة لتمك ةةن
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احلكومةةات مةةن تب ةةي التكنولوجيةةات الرقمي ة  ،وجع ة العملي ةةات احلكومي ة أكث ةةر كفةةا وش ةةفا ي
وتشاركي وميكن أيضا السة اتيجي السةو املو ةد الرقمية ل حتةا األورويب أ تتةي ةرص تعلةم
أساسةةي للمضة قةةدما يف تعةةاو رقمة إقليمة يف بلةةدا اجلنةةو وقةةد تكةةو هنةةاك ةةرص تعلةةم
هام ة لبل ةةدا اجلن ةةو يف تعاوهن ةا م ةةع بل ةةدا الش ةةمال عل ة تص ةةميم أ وات وإ ص ةةا ات للقي ةةاس
املرجع للرقمن ومتابع تقدمها

خامسا -قضااي للمناقشة
 -3٩قةد يةو املشةةاركو يف الةدور الثانية الجتمةةا اخلة ا املتعةد السةةنوات بشة تعزيةز البيئة
االقتة ةةصا ي املواتية ة علة ة مجي ةةع املس ةةتو ت لة ةدعم التنمية ة الش ةةامل واملس ةةتدام  ،وتعزي ةةز التكامة ة
والتعاو االقتصا ين مناقش القضا التالي :
ماذا ميكن أ تفعلة البلةدا لتعزيةز التنويةع االقتصةا ي والتحةول اهليكلة  ،نظةرا
(أ)
إىل أنة مةةن املتوقةةع علة نطةةا واسةةع أ تقةةو التكنولوجيةةات الرقمية اجلديةةد الةةدور التقليةةدي
لنات وعمال الصناع التحويلي يف فز التنمي االقتصا ي ؟
( ) ما ه أ ض السةب السةتحداث وتسة التكنولوجيةات الرقمية اجلديةد مةن
أج إجيا رص العم  ،والتنويع االقتصا ي ،والتحول اهليكل ؟
( )
()
الصناعي لتس

كيف ميكن تكييف السياسات الصناعي مع العام الرقم ؟
مةةا ه ة الشةةروط الةةي مةةن ش ة هنا متكةةن احلكومةةات مةةن اسةةت دا السياسةةات
التكنولوجيات الرقمي اجلديد يف التصدي ملا تواجه من حتد ت إمنائي ؟

(ه) كيف ميكن للتعاو بن بلدا اجلنةو والتعةاو الث ة أ يسةهما يف التنويةع
االقتصا ي والتحول اهليكل يف عام رقم ؟
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