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ىل إ )١(٢٠١٥ عــام تقريــر التكنولوجيــا واالبتكــار الصــادر عــن األونكتــاد فــيلــص خ - ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب  ١٦جنيــف، 
بــذلك  حمققــة - ٢٠١٤ عــام يف املائــة يف ٥٢أن حصــة البلــدان الناميــة ككــل مــن الصــادرات العامليــة للمنتجــات العاليــة التقنيــة مثلــت 

متثــل حصــتها  ال إذ مــع ذلــك، متخلفــة عــن الركــب،ظلــت البلــدان األفريقيــة، إالّ أن  - ٢٠٠٠ عــام نقطــة مئويــة منــذ ١٨ بلغــتزيــادة 
يف املائـــة مـــن هـــذا امـــوع (انظـــر الشـــكل البيـــاين). ويبحـــث التقريـــر املعنـــون "تعزيـــز سياســـات االبتكـــار مـــن أجـــل التنميـــة  ٠,٣ ســـوى

ولوجيـا واالبتكـار وتنسـقها مـع للحكومـات األفريقيـة أن حتسـن تنفيـذ سياسـات العلـم والتكن ـا ميكـنالكيفيـة الـيت الصناعية يف أفريقيا" 
  الصناعية وخطط التنمية الصناعية.السياسات 

 

تسـتطيع  ال حىت البلدان األفريقيـة الـيت تنفـق مبـالغ أكـرب علـى البحـث والتطـوير كنسـبة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايلإىل أنه التقرير  وخلص
بســــبب الصــــعوبات املواجهــــة يف تنســــيق إطــــاري السياســــات  أساســــاً وذلــــك تصــــدير املزيــــد مــــن املنتجــــات العاليــــة واملتوســــطة التقنيــــة 
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ولتسـليط الضـوء علــى هـذا املشـهد، يقــدم التقريـر حتاليــل معمقـة للسياسـات املتبعــة يف جمـال الصـناعة والعلــوم والتكنولوجيـا واالبتكــار يف 
ـــا  اإلقليميـــة يف جمـــال السياســـات العامـــة يف بلـــدان أفريقيـــة  يـــا، إىل جانـــب االجتاهـــات واملبـــادراتري ونيجومجهوريـــة تنزانيـــا املتحـــدة إثيوبي

تســخري  مفتــاح وختطيطهــا وتنفيــذها عنصــر حاســم لنجــاح الشــركات، وهــيوتصــميمها  السياســاتبلــورة  أخــرى. ويبــني التقريــر أن أمنــاط
  التكنولوجيا خلدمة األعمال التجارية. 

 

ـــاد بـــأن دراســـات حديثـــة أظهـــرت أن تركيـــز السياســـ ـــا غـــري كـــاف، بـــل إن جنـــاح ويفيـــد األونكت ات علـــى النمـــو القـــائم علـــى التكنولوجي
العمليـــات السياســــاتية مـــن أجـــل تيســــري التعـــاون والتعاضــــد بـــني الوكــــاالت الواضـــعة للسياســــات طريقـــة ســــري  السياســـات يعتمـــد علــــى

سياســـات الصـــناعية يصـــوغوا ال أال . وعـــالوة علـــى ذلـــك، يتعـــني علـــى صـــناع السياســـاتالبحـــثوالشـــركات ودوائـــر األعمـــال وأوســـاط 
 .إطاراً متسقًا مع سياسات أخرى كسياسة االبتكار مثالً  مستقًال وإمنااً باعتبارها إطار 

 

يــا ري يــا كمواضــيع للدراســة بــالنظر إىل خصائصــها االقتصــادية املختلفــة: فنيجري ووقــع االختيــار علــى إثيوبيــا ومجهوريــة تنزانيــا املتحــدة ونيج
وُتضــاف إىل هــذين  زراعــة الــنب. ســيما وال ترتكــز مــوارده يف الزراعــة،اً ثيوبيــا بلــد مــن أقــل البلــدان منــو بلــد نــام غــين بــالنفط، يف حــني أن إ

البلدين مجهورية تنزانيا املتحدة اليت يعتمد اقتصادها على مزيج من األنشـطة القائمـة علـى املـوارد وقطاعـات أخـرى. لـذا جيسـد كـل بلـد 
  الصناعية وسياسات االبتكار من أجل حتقيق نواتج إمنائية. يف ميدان تنسيق السياسات ًا إمنائيًا حتدي

 

ولكــل بلــد مــن هــذه البلــدان وثــائق رؤيــة وطنيــة واســرتاتيجيات جديــدة للتنميــة الصــناعية وسياســات للعلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار تعــرب 
  العقود الثالثة املقبلة.   أو قبلنيعن تطلع حكوماا إىل حتويل بلداا إىل اقتصادات "متوسطة الدخل" يف غضون العقدين امل

 

 إن لنمــو النــاتج احمللــي اإلمجــايل علــى امتــداد العقــد املاضــياً وإضــافة إىل ذلــك، ســّجلت البلــدان الثالثــة مجيعهــا معــدالت مذهلــة نســبي
يف العقــد األول مــن فــرتة أطــول، وزادت إنفاقهــا علــى البحــث والتطــوير كنســبة مئويــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل علــى امتــداد كــن ي مل

ـــتعلم  ـــز هـــذه االســـتثمارات علـــى زيـــادة ال القـــرن احلـــادي والعشـــرين. وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، واجهـــت هـــذه البلـــدان صـــعوبات يف تركي
 يتجلى يف نقص املنتجات املتوسطة والعالية التقنية يف صادراا.  كما  التكنولوجي، خاصة يف املنشآت،

 

مـــن  يف مرحلـــةهـــي حاليـــاً  العـــامل النـــامي بصـــورة أعـــم، ويف فيهـــا البلـــدان الثالثـــة موضـــوع الدراســة، مبـــا ،تقريبـــاً  البلـــدان يف أفريقيـــاومجيــع 
تكـــن أهـــم األولويـــات. ولـــيس مثـــة  مل أولويـــة رئيســـية إن التغيـــري التكنولـــوجيمـــن خـــالل ينبغـــي أن تكـــون فيهـــا التنميـــة الصـــناعية التنميـــة 

سـات االستقصـائية امليدانيـة أظهـرت مـدى مسـامهة االلتـزام السياسـي بالقـدر انتقال سياسايت صـوب هـذا اهلـدف فحسـب، بـل إن الدرا
  أطر معقدة للسياسات الصناعية وتنقيح سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل حتقيق هدف االبتكار. وضع األدىن يف 

 

ي حـــني تتـــوخى السياســـة الصـــناعية تيســـري بيـــد أن التقريـــر يســـتنتج وجـــود تـــداخل بـــني السياســـات الصـــناعية وسياســـات االبتكـــار. ففـــ
التحــول اهليكلــي بتشــجيع أنشــطة اقتصــادية وقطاعــات وتكنولوجيــات معينــة ذات قــدرات إمنائيــة، تســعى سياســة االبتكــار إىل تشــجيع 

يغــــدو التحــــول  إذ جوانــــب مــــن سياســــات االبتكــــار،اً الـــتعلم والتكيــــف التكنولــــوجيني. وللسياســــة الصــــناعية إطــــار واســــع يشـــمل أيضــــ
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ـــ ـــاً اهليكلـــي ممكن تســـتخدم هاتـــان  اً مـــاعنـــدما يســـهل قـــدرات جتميـــع املعـــارف ونقلهـــا داخـــل املنشـــآت والقطاعـــات وفيمـــا بينهـــا. وغالب
  السياستان حوافز ووسائل متشاة.

 

  ويسلط التقرير الضوء على ست نقاط تتعلق باالبتكار والتنمية الصناعية وتنطبق إىل حد كبري على البلدان األفريقية:

 ؛نسبياً  يف البلدان األفريقية ألا جديدة عليهااً جيدًا تنفذ سياسات االبتكار تنفيذ  ًا ما الكثري   •

 يعوق الكثري منها فعالية تلك النظم؛ عديدةأوجه قصور  تعاين نظم االبتكار يف البلدان األفريقية  •

علـــــى تشـــــجيع الـــــتعلم اً كبـــــري اً  أفريقيـــــة كثـــــرية تركيـــــز متبعـــــة يف بلـــــدان يف املاضـــــي مل تركـــــز السياســـــات الصـــــناعية الـــــيت كانـــــت   •
 التكنولوجي؛

حــىت وإن كانــت  ،مل تكــن سياســات التنميــة الصــناعية منســقة علــى حنــو ســليم مــع سياســات العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار  •
 تركز على التغيري التكنولوجي؛

ماليــة ومشــاكل مــن حيــث القــدرات تعــوق حيــازة اً قيــودتواجــه معظــم املنشــآت األســرية والعاملــة علــى نطــاق صــغري  اً مــاكثــري   •
التكنولوجيات اجلديدة. وعالوة على ذلـك، يعرقـل نقـص املـواد البشـرية املـاهرة وتـأثريات "هجـرة األدمغـة" ومشـاكل احلوكمـة 

 يف نقل التكنولوجيا حتقيق االبتكار يف هذه االقتصادات؛

 حلفز التنمية الصناعية املستدامة يف املنطقة. اتساقاً  حتتاج املنشآت إىل بيئة سياساتية أكثر•  

 

ســيما  واقـع األمـور يف امليـدان. والقطــاع اخلـاص يف منطقـة أفريقيـا (المــع اً دائمـ تتطـابق ال ويسـتنتج التقريـر أيضـاً أن السياســات القائمـة
لضـروري التصـدي لواقـع األعمـال التجاريـة يف أفريقيا جنوب الصحراء) يف حاجة ماسة إىل املزيـد مـن الـدعم، لـذا يعتـرب التقريـر أن مـن ا

قطاعـــات خمتلـــف يف امليــدان. وحيتـــاج صــناع السياســـات يف البلـــدان الناميــة إىل إقـــرار عمليـــة سياســاتية شـــاملة تضــم جهـــات معنيـــة مــن 
احلـوافز  . وبـذلك تكـونالبحـثيف ذلـك الـوزارات ومؤسسـات القطـاع العـام وشـركات القطـاع اخلـاص واجلامعـات ومعاهـد  مبا االقتصاد،

املتاحــة للمنشــآت احملليــة، كمــنح وقــروض البحــث والتطــوير والتخفيضــات الضــريبية واملشــرتيات احلكوميــة، موافقــة لالحتياجــات احملليــة 
  حتفيزية. وفعالة كأدوات
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  يمكن إنجازه: ٢٠١٥  لعام المتعلق بالتكنولوجيا واالبتكار األونكتادتقرير 

 

حـدد التقريـر ثغـرات كبـرية يف سياسـات العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار يف أفريقيـا لكنـه عثـر علـى أمثلـة 
  بالتعاون يتعلق  فيماإجيابية تدعم توصياته 

 

كيلـوغرام يف السـنة مـن الفواكـه واخلضـروات   ٢٠٠توجـد شـركة عائليـة بـدأت بإنتـاج  ،ففي تنزانيا مـثالً 
اففــة، كثمــار املنغــا واألنانــاس واملــوز اففــة، لكنهــا متكنــت، مبســاعدة منســقة مــن شــركاء متنــوعني، 

 علــى أســاليب جتفيــف مشســي الشــركةأطنــان. واعتمــدت  ٧و ٥بــني  مــا مــن زيــادة ناجتهــا الســنوي إىل
مرفـق التجفيـف التـابع وقـد طـورت ، ٢٠٠٢ عـام نشـاطها يف تبـدأأن ن حيـث التكلفـة منـذ فعالة م

مث ودرايــة فنيــة مــن شــريك أملــاين؛  حصــلت يف البدايــة علــى الــدعم يف شــكل آالت هلــا علــى مراحــل:
إدارة هندســـــة الكيميـــــاء والتجهيـــــز يف جامعـــــة دار الســـــالم ومنظمـــــة تطـــــوير الطاقـــــة عرضـــــت عليهـــــا 
علـــى دعـــم مـــن حكومـــة دولـــة بوليفيـــا املتعـــددة  اً . وحصـــلت الشـــركة أيضـــخربمـــا انيـــاالتقليديـــة يف تنز 

  القوميات. وتشمل خطط التوسع الالحق تركيب جمفف كهربائي. 

 

أسســـت وزارة الصـــناعة  إذ إىل حالـــة إجيابيـــة يف إثيوبيـــا تتعلـــق ببنـــاء املؤسســـات، اً ويشـــري التقريـــر أيضـــ
مركـــزاً جامعـــاً  شـــروبات واملـــواد الصـــيدالنية. ويشـــكل املعهـــدمعهـــد تطـــوير صـــناعة األغذيـــة وامل اً مـــؤخر 

يف تــــدعيم  اً حامســــ اً لتقــــدمي املســــاعدة إىل قطــــاعي جتهيــــز األغذيــــة واملــــواد الصــــيدالنية، وقــــد أّدى دور 
خـدمات  اً بتحسـني مرافـق اإلنتـاج. ويقـدم املعهـد أيضـ يتعلـق فيمـا سـيما ال قدرات هـذين القطـاعني،

مــن نوعهــا يف إثيوبيــا، وســيعتمد جناحــه املســتقبلي إىل  وىلهــي األمبــادرة وهــو حبثيــة وخمربيــة وجتريبيــة. 
مقيـــدة مـــن  وقـــت كتابـــة التقريـــر، كانـــت الوكالـــة ويف حـــد كبـــري علـــى البنيـــة األساســـية والقـــوة العاملـــة.

حيث التمويل وضعف املهـارات البشـرية والبنيـة األساسـية، وهـي قيـود أقـر ـا صـناع السياسـات ومـن 
  .التصدي هلا قريباً املتوقع 
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 ١البياين الشكل 

  ٢٠١٤و ٢٠٠٠الكثافة التكنولوجية والوضع اإلنمائي في عامي  بحسبتوزيع الصادرات العالمية 

  )بالنسبة املئوية(
  

  
  تقديرات)  ٢٠١٤ عام األونكتاد (أرقام  ملصدر:ا

  
  
  

***.**.*** 

 ا���ان ا��� ��: آ���

 ا���ان ا��� ��: أ ��&�

 ا���ان ا��� ��: أ������
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����� ا�$���� ا�
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���������8 ا�� ا�
��(�ت ��ا�

������;:�9 ا�� ا�
 ����(�ت ا���!��ا�

 (�> ا���ارد
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