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  مؤمتر األمم املتحدة 
  ارة والتنميةللتج

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية
 االستثمار واالبتكار وتنظيم    بشأناجتماع اخلرباء املتعدد السنوات     

  تنمية املستدامةالواملشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية 
  ثانيةالدورة ال
   ٢٠١٤مارس / آذار٢١-١٧جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٣البند 
:  املستدامة التنميةاالبتكار من أجل بناء القدرات اإلنتاجية وحتقيق        
  أطر السياسات واألدوات والقدرات األساسية

والبيئـة  الثغرات يف القدرات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار،            
  السياساتية، وتطور األدوات السياساتية لتحقيق التنمية املستدامة

  مذكرة مقدَّمة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
األعمال السابقة الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بـشأن  تستند هذه املذكرة إىل    

تتناول ووجيا واالبتكار،   سياسات تطوير املشاريع وبناء القدرات يف جماالت العلم والتكنول        
جتاهـات  ة الـسياساتية واال   م والتكنولوجيا واالبتكار والبيئ   دور القدرات يف جماالت العل    

. تعزيز القدرة التكنولوجية واالبتكارية للبلدان الناميـة      يف  الراهنة يف األدوات السياساتية     
الثغـرات  وتعـرض   ة،  بيئة مواتية لالبتكار يف البلدان النامي     وجود  وتناقش املذكرة أمهية    

ص البيئة الـسياساتية الـيت      البلدان، وتصف بعض خصائ   الرئيسية احملددة يف قدرات هذه      
كما تنظر . حتدياهتا يف جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكارإىل رفع البلدان النامية  فيها  حتتاج

وختتتم . كاريف عدد من التطورات يف جمال األدوات السياساتية للعلم والتكنولوجيا واالبت          
  .املذكرة بتقدمي بعض االقتراحات بشأن القضايا اليت ميكن أن يتناوهلا اخلرباء املشاركون
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  مقدمة  -أوالً  
لعبا، من خالل   قد  ف. التنمية االقتصادية  مها أساس التقدم واالبتكار التكنولوجيان    إن    -١

 يف تقارب مستويات دخـل       حامساً ما هلما من آثار على اإلنتاجية والنمو االقتصادي، دوراً        
ضعف بأن  وباملقابل، ميكن القول    . مثيالهتا يف االقتصادات الصناعية   وعدد من البلدان النامية     

عن غياب هذا التقـارب يف حالـة        وترية اللحاق بركب التكنولوجيا مسؤول إىل حد كبري         
 أمام   أساسياً العديد من البلدان النامية، وال سيما البلدان النامية اليت أصبح فيها االبتكار حتدياً            

  . يف حتوهلا اهليكلي قدماًاملضي
 آثارمها املباشرة علـى     التنمية كثرياً يف  التقدم واالبتكار التكنولوجيني    تأثري  ويتجاوز    -٢

فالعلم والتكنولوجيا واالبتكار عناصر أساسية لتحقيق األهداف اليت حددها         . واإلنتاجية والنم 
انظر على سبيل املثـال،     (اجملتمع الدويل لنفسه من حيث التنمية املستدامة والشاملة للجميع          

وقد عرب عن هذا الرأي بوضوح يف والية الدوحة، حيث          . )٢٠١٣ و ٢٠١٢األمم املتحدة،   
األونكتاد على أن تنمية قدرات قوية يف جماالت العلم والتكنولوجيا     اتفقت الدول األعضاء يف     

واالبتكار تعد أمراً أساسياً يف التصدي للعديد من التحديات التجارية واإلمنائيـة املـستمرة              
  ).٢٠١٢األونكتاد، (والناشئة اليت تواجهها البلدان النامية 

 وهي البلدان - فنة من البلدان فقطمسة حليظل بيد أن األداء القوي يف جمال االبتكار     -٣
ويبقى نـشر القـدرات     . النظام االقتصادي راسخة من مسات    مسة  فيها  اليت أصبح االبتكار    
  . للسياسات اإلمنائية جوهرياً صلة باحتياجات الفقراء حتدياًأكثراالبتكارية وجعلها 

الة أقل البلـدان   يف حإمكانية الوصول إىل التكنولوجيا واالبتكار حمدودة جداًوتظل    -٤
 يف  بيد أن البلدان املتوسطة الدخل حتتاج بدورها إىل حتسني قدراهتا لتجد هلـا مكانـاً              . منواً

تطـور  مـستوى   ، ولتحـسني    علـى األضافة  املقيمة  الذات  أنشطة شبكات اإلنتاج العاملية     
ار التكنولوجي  فبالنسبة هلذه البلدان، ميكن لالبتك    . الصادرات، وزيادة احملتوى املعريف ملنتجاهتا    

  . املتوسط للخروج من فخ الدخلأن يوفر طريقاً
التكنولوجيا واالبتكار متوافقة مع    دفوعة ب اإلمنائية امل وينبغي أن تكون االستراتيجيات       -٥

ويتطلب هذا جدول أعمال سياسايت استباقي وشامل للعلـم والتكنولوجيـا        . احلد من الفقر  
ويف هذا  . السياساتبصنع  ت بناء القدرات فيما يتعلق      واالبتكار يستلزم يف العديد من احلاال     

الصدد، مثة حاجة واضحة لتحديد املمارسات اجليدة يف سياسات تسخري العلم والتكنولوجيا            
   .واالبتكار من أجل التنمية وتقامسها

العمل الذي أجنزته   إىل   الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات       الثانية هذه الدورة وتستند    -٦
 السنوات بـشأن قـضايا    ةالجتماعات اخلرباء املتعدد  ) ما قبل الدوحة  دورة  (السابقة  الدورة  
ـ   . املشاريع وبناء القدرات يف جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار       تنظيم   ، سياقويف هذا ال

ية يف جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكـار، مثـل         ات من األولويات السياس   ناقش اخلرباء عدداً  
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ر سياسات قائمة على األدلة من أجل تعزيز النظم الوطنية لالبتكار، وأمهية االبتكا           احلاجة إىل   
ومـع  . لتعليم العايل وأدوات السياسة العامة لالبتكار املايل   ااملراعي للفقراء، ودور مؤسسات     

كانت االعتبارات اهلامة األخرى اليت     تربز هذه املذكرة عدداً من      هذا العمل يف االعتبار،     أخذ  
   .تنشأ بشأهناقدر أقل من االهتمام، أو اليت يبدو أن اجتاهات جديدة  عادة على حتصل

الثاين حملة عامة سـريعة     الفرع  يقدم  : ونظمت مذكرة القضايا هذه على النحو التايل        -٧
هامة يف عملية االبتكـار؛ وينـاقش       تعترب  عن الثغرات الرئيسية اليت تؤثر على القدرات اليت         

الرابـع  الفرع  تزداد أمهيتها؛ ويقدم    قد  البتكار اليت   ل يةسياساتالبيئة  ال الثالث جوانب الفرع  
بإجياز بعض املالمح املتغرية لألدوات السياساتية لالبتكار؛ ويتناول القسم اخلـامس مـسألة             

البتكار؛ وخيتتم القسم السادس باقتراح بعض القضايا الـيت          ل نظم الوطنية لالروابط الدولية ل  
   .خلرباءميكن أن يناقشها ا

  لالبتكارالبيئات املالئمة   -انياًث  

  ة لالبتكارالئمتشجيع بيئة م  -ألف  
يستخدمه األونكتاد يف أعمـال     هو النهج التحليلي الذي     النظام الوطين لالبتكار    إن    -٨

حتليل السياسات والتعاون التقين يف جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكار، مبا يف ذلك يف سياق              
اليت تـؤثر   تشمل هذه املذكرة حتليالً مفصالً للعوامل       ولذلك ال   . رباء السابقة اجتماعات اخل 

فيها وتنفذ  لكن كمنطلق ملناقشة بشأن الظروف املتغرية اليت جيب أن تصمم           . على أداء النظام  
، من املفيد تبيان أبعاد النظـام  ةسياسات تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمي 

وعادة ما تستهدف هذه اإلجـراءات      . تكار اليت هلا صلة باإلجراءات السياساتية     الوطين لالب 
الثغرات يف قدرات خمتلف عناصر النظام الوطين لالبتكار والروابط بني تلك العناصر، وكـذا   

  .لنمو تلك العناصر وتفاعلهاواحلوافز الالزمة توفري الظروف 
 معلومات بشأن الثغرات ونقاط     ىلحصول عل وميكن أن تكون إحدى الطرق العملية ل        -٩

 ،وهي تـصنف  .  ملختلف أنواع القدرات    لالبتكار هي تصنيفها وفقاً    اً وطني اًالقوة اليت متيز نظام   
القدرات االبتكارية، اليت تشمل عوامل تتعلق      ) أ: ( بشكل عام إىل نوعني    ،فيما يلي من مناقشة   

القدرات ) ب(و ؛الطويليف األمد   يدة   التكنولوجيا اجلد  تياراً من بقدرة بلد على إنتاج وتسويق      
  .)١(التكنولوجي القائم على التقليدللتطوير االستيعابية اليت تشمل العوامل الالزمة 

__________ 

الع على مناقشة تفصيلية وحتليل جترييب بشأن التطور املشترك ملختلف عناصر النظام الوطين لالبتكار،              لالط )١(
 .Castellacci and Natera (2013) انظر
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اجلهود أي   - بتكرةاملدخالت  امل) أ( :وميكن ربط القدرات االبتكارية بثالثة عوامل       -١٠
النـواتج  ) ب(وتكـار؛   ة البحث والتطوير أو االب    واالستثمارات اليت ينفقها بلد على أنشط     

؛ مثالً أنشطة البحث واالبتكار اليت يضطلع هبا القطاع العام، ومنها املنشورات         أي   - العلمية
 .ناتج األنشطة االبتكارية والتكنولوجية للشركات اخلاصة     أي   - التكنولوجيةالنواتج  ) ج(و

  . احلدود على االبتكار خارج من البلدانوهذه العناصر الثالثة حامسة يف قدرة بلد
للتطوير القدرات االستيعابية، إىل جمموعة من العوامل الالزمة        أي  ويشري البعد الثاين،      -١١

:  حتديدها يف هذه الفئة ما يلي      وتشمل العوامل احلامسة اليت مت    .  على التقليد  التكنولوجي القائم 
ـ             ) أ( ر، أو مـنح    انفتاح النظام الوطين، إما يف شكل جتارة دولية، أو استثمار أجـنيب مباش

البنية التحتية، مثل   ) ج(ورأس املال البشري؛    ) ب(والتراخيص، أو تبادل رأس املال البشري؛       
. نوعية املؤسسات ونظـم إدارة الـشركات      ) د(والطرق والشبكات واملختربات وما إليها؛      

وميكن اإلشارة إىل أن معظم هذه العوامل ذات صلة بالعديد من اجلوانب األخرى للتنميـة،               
  . التكنولوجييراالبتكار و التطوف خبال
أال وهي توفري   بشكل كبري،   البيئة  تؤثر يف   ومثة متغريات أخرى إىل جانب القدرات         -١٢

وتشمل هذه املـتغريات اسـتقرار      . االبتكاراليت تساعد الشركات على     احلوافز والظروف   
ة الفكريـة دور يف     فلحقوق امللكي . املنافسةشروط  االقتصاد الكلي وحقوق امللكية الفكرية و     

الـيت  تشجيع االبتكار عن طريق ضمان مكافأة املبتكرين مكافأة كافية علـى اسـتثماراهتم      
ـ   ينبغي  ومع ذلك،   . ورأس املال املايل  القدرة اإلبداعية والطاقة     تشمل ه مـن   اإلشارة إىل أن

مستوى محاية امللكية الفكرية الـذي يـوفر التـوازن األمثـل حلـوافز              احملتمل أن يكون    
 مبا أن األدلة التجريبية على   وهذا هو احلال حتديداً   . بظروف تنمية كل اقتصاد   مرتبطاً   البتكارا

 احلوافز اليت توفرها براءات االختراع لزيادة االبتكار واإلنتاجية مثرية للجدل بصورة خاصـة            
)Lerner, 2009; Boldrin and Levine, 2013 .(   امة سياسة املنافسة وسيلة ه   أن تكون   كما ميكن

وفيما يتعلق  .  الوافدين أماممفتوحاً  نظام السوق   وإبقاء  لتعزيز عملية تنافسية حمركها الشركات      
هي نتيجة لتفـوق    العادية  العائدات غري   املهم أيضاً التسليم بأن     بسياسة املنافسة واالبتكار من     

  .)٢()Metcalfe and Ramlogan, 2008(أكثر منها نتيجة استغالل قوة سوقية ساكنة ابتكاري عابر 

  حتدي الفجوة التكنولوجية  -باء  
قبل الدخول يف مناقشة بشأن وصفات السياسة العامة، من املفيد تكوين فكرة عـن        -١٣

الفوارق بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية، من حيث القدرات اليت يسلم على حنـو عـام                
  .بأمهيتها يف عملية االبتكار

__________ 

فاملـستويات  . )Aghion et al., 2005( أنه ال توجد عالقة خطية بني املنافسة واالبتكارمن اجلدير باإلشارة  )٢(
 .خاصة بكل بلد وقطاعي مستويات هاملثلى للمنافسة واالبتكار 
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انظر علـى   ( كنولوجية موزعة بشكل متفاوت يف أحناء العامل      فالقدرات واملعارف الت    -١٤
وبصرف النظر عـن    . )٢٠٠٧؛ واألونكتاد،   Castellacci and Archibugi, 2008سبيل املثال،   

املؤشر املستخدم لقياس القدرات التكنولوجية، هنـاك إحـساس قـوي بوجـود فجـوة               
 وال سيما يف حالة أقل البلـدان منـواً        هامة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية،        تكنولوجية

 التكنولـوجي التقـدم   ، وأن هذه الفجوة تتسع مع مرور الوقت نتيجة          )٢٠٠٧األونكتاد،  (
  . يف معظم البلدان النامية نسبياًءطي يف البلدان املتقدمة والبسريعال

 لالقتـصادات يف  يويوجد عدد من املؤشرات التركيبية املتعلقة بـاألداء االبتكـار     -١٥
وبالرغم من  . األدبيات األكادميية وكذا يف املطبوعات اليت يطغى عليها منحى السياسة العامة          

بوسائل خمتلف،  عادة،  معظمها  ويقيس   أوجه تشابه هامة     وجود اختالفات بينها، هناك أيضاً    
واإلنفـاق العـام   والبنيـة التحتيـة      على سبيل املثال رأس املال البشري،        - العوامل نفسها 

، )براءات االختـراع أو املطبوعـات     ( على البحث والتطوير، والنواتج االبتكارية       اخلاص أو
ارتبـاط  سب خمتلف املؤشرات معامالت     حبالبلدان  تظهر تصنيفات   ويف الواقع،   . )٣(إليها وما

العوامـل  ) أ(وهو ما يدل على تقارب ما من حيث         . (Archibugi et al., 2009)مرتفعة للغاية   
املنهجيات املـستخدمة   ) ب(و ؛األساسية القابلة للقياس اليت تؤثر على القدرات التكنولوجية       

  .لقياس هذه املتغريات وجتميعها
 األونكتـاد  وبأخذ هذا التقارب يف االعتبار، حياول تقرير وشيك الصدور من إعداد           -١٦

مـن حيـث    وير الفجوات بني البلدان املتقدمة والبلدان الناميـة          تص ))وشيك(األونكتاد  (
ويرد تلخيص لبعض نتـائج هـذا العمـل يف          . املوصوفة يف اجلزء السابق   الرئيسية   العوامل
يف  الذي يوضح حجم الفجوات التكنولوجية بني البلدان املتقدمة والبلدان الناميـة             ١ الشكل
  .)٤(٢٠٠٨ و١٩٨٠عامي 

__________ 

، انظر على   التشابه بني بعض أكثر املؤشرات التركيبية شيوعاً      ألوجه االختالف و  لالطالع على حتليل أعمق      )٣(
 .Archibugi et al. (2009) and Archibugi and Coco (2005) سبيل املثال

 Castellacci (2011) and تكار حسبنظام االبيف ديناميات يقوم الشكل البياين على عناصر اعتربت حامسة  ) ٤(

Castellacci and Natera (2013). 
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  ١الشكل 
  )٢٠٠٨ و١٩٨٠(البلدان املتقدمة مقابل البلدان النامية : لتكنولوجيةالفجوة ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .األونكتاد  :املصدر
  ).وشيك الصدور( األونكتاد لالطالع على مزيد من التفاصيل عن املنهجية واحلساب، انظر  :مالحظة
  .مكتب براءات االختراع والعالمات التجارية يف الواليات املتحدة: USPTO  :مالحظة

يف جماالت  ، تقلصت الفجوة يف بعض اجملاالت، لكنها زادت         ١وكما يظهر الشكل      -١٧
وإضافة إىل ذلك، ميكـن     . ومع ذلك، ال تزال الفجوات هامة يف مجيع أبعادها تقريباً         . أخرى

 وعالوة على ذلك، هناك أيضاً    . بني البلدان عدم جتانس هاماً    حلسابات الفجوة هذه أن ختفي      
، وهي تشري إىل الفوارق يف القدرات التكنولوجية داخل    د تبياهنا يف الشكل    داخلية ال ير   فجوة

.  للقدرات التكنولوجية داخل البلـد      متفاوتاً البلدان، وهو ما ميكن أن يكشف بدوره توزيعاً       
  .النظم الوطنية لالبتكار يف البلدان الناميةأداء  يف تدين سبباًعادة فاالختالالت الداخلية تكون 

 ما تالحظ يف الدراسات العملية لنظم االبتكار        في الشكل حقيقة هامة كثرياً    كما خي   -١٨
 الـيت   "استعراضات السياسات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار     "يف البلدان النامية، مثل     

، يرجح أن تكون التفاعالت الدينامية بـني        في حالة أقل البلدان منواً    ف -يصدرها األونكتاد   
ودون عتبة معينة من التنمية، تكون القدرات االبتكاريـة         .  معدومة ضعيفة أو عناصر النظام   

  . للتنمية االقتصادية هاماًأن يكون التفاعل بينها حمركاًويستبعد واالستيعابية ضعيفة 

 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 

 األنشطة العامة للبحث والتطوير
  الناتج احمللي اإلمجايل

 الناتج احمللي اإلمجايل/الواردات=  الصادرات 
  )التجارة الدولية(

الصادرات يف املصنوعات/الصادرات عالية التقنية
  )التجارة الدولية( 

 لكهربائيةاستهالك الطاقة ا
  )البنية التحتية(

 املشتركون يف خدمة اهلاتف املتنقل والثابت
  )البنية التحتية(

 نسبة التسجيل يف التعليم العايل

 )رأس املال البشري(

 نسبة التسجيل يف التعليم الثانوي
 )رأس املال البشري(

الناتج/جمموع اإلنفاق على البحث والتطوير  احمللي اإلمجايل

  )دخالت االبتكاريةامل(
  والتقنيةمقاالت اجملالت العلمية

  )الناتج العلمي(
  حسب بلد املنشأUSPTOبراءة 

  )الناتج التكنولوجي(

  )املدخالت االبتكارية(

 ٢٠٠٨الفجوة يف عام 

 ١٩٨٠الفجوة يف عام 

 القدرة االستيعابية

االبتكاريةالقدرة 
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  اعتبارات يف صنع السياسة االبتكارية  -ثالثاً  
وجودة بني البلدان   السابق الضوء على خمتلف الفجوات التكنولوجية امل      الفرع  يسلط    -١٩

ومبا أن الفجوات التكنولوجية تعيق قدرة االقتصادات على اللحـاق  . املتقدمة والبلدان النامية 
ات االجتماعية بني البلدان وداخلـها،      ت كما توسع تفاوتات الدخل والتفاو     بالركب والنمو، 

 ذا أساساً ويتطلب ه .  ردم تلك الفجوات على سبيل األولوية       ستستهدف السياسة العامة إن  ف
وعند القيام بإجراءات ترمي إىل تعزيز القـدرات،        . حتسني القدرات االستيعابية واالبتكارية   

قدرة صناع السياسات علـى تـصميم       تأثري يف   لبيئة السياساتية   اخصائص  يكون لعدد من    
  . يواجهوهنابعض التحديات األساسية اليتالفرع ويستعرض هذا . ت فعالة وتنفيذهاساسيا

  قالتنسي    
إن التعقيد املالزم لنهج قائم على النظم إزاء سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار،              -٢٠

تنسيق وتعاون قويني فيمـا بـني الـوزارات         وللتفاعالت السياساتية   واعٍ  واحلاجة إىل فهم    
ملـوارد  يشكال ضغطاً على ا   ميكن أن   واخلاصة  العامة  اجلهات الفاعلة    من   اوالوكاالت وغريه 

وسياسة االبتكار ليست   . )UNCTAD, 2011a(  واملؤسسية للعديد من البلدان النامية     البشرية
فقط نتيجة لعمل وزارات العلم والتكنولوجيا، وإمنا نتيجة عمل منسق بني مجيع املؤسـسات            

وعالوة على ذلك، قد يؤدي نقص التنسيق       .  واليات على خمتلف أجزاء نظام االبتكار       هلا اليت
براجمهـا   غري فعال للموارد، حيث تصمم خمتلف الوزارات واملؤسسات          بدوره إىل استخدام  

  .اخلاصة وتتنافس فيما بينها على توزيع املوارد العامةواستراتيجياهتا 
استعراضات السياسات املتعلقـة    "ويف هذا الصدد كما أكدت األعمال املنشورة يف           -٢١

، يتطلب االبتكـار إنـشاء جهـاز        ألونكتاداليت يصدرها ا   "بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار  
. )٥(قضية متكررة يف سياق بلـد نـام       وهي  حكومي كفؤ قادر على ضمان التنسيق الالزم،        

التـوازن بـني    حتدي حتقيق   البتكار بدوره   اتنفيذ سياسة   يطرح  التنسيق األفقي،   وإضافة إىل   
ميكن اعتماد النهج   و. النهجني التصاعدي والتنازيل لتحفيز االبتكار يف جمال األعمال التجارية        

السياساتية اليت تؤثر علـى القـدرات علـى نطـاق     إلجراء تغيريات يف التوجهات  التنازيل  
التصاعدية لألنواع العادية من مشاريع االبتكار وجلمـع        النهج  االقتصاد، بينما ينبغي اعتماد     

  .)World Bank, 2010( التنظيم الذايت يف جماالت جديدةوحفز املعلومات 

__________ 

استعراضات السياسات املتعلقـة    "لالطالع على أمثلة على حتديات التنسيق يف البلدان النامية، انظر خمتلف             )٥(
-,http://unctad.org/en/pages/publications/Science املتاحة على املوقـع      "بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار  

Technology-and-Innovation-Policy-Reviews-(STIP-Reviews).aspx )    كانون الثـاين   ٣اطلع عليه يف / 
 .)٢٠١٤يناير 



TD/B/C.II/MEM.4/5 

9 GE.14-50053 

  ة وحتديد األولوياتاألمهي    
إن ختصيص موارد عامة حمدودة واستخدامها الفعال حتـديان هامـان بـدورمها،               -٢٢
سيما يف البلدان النامية اليت تكون فيها املـوارد املاليـة والبـشرية املخصـصة للعلـم                  وال

عرضـة  اإلنفاق يف هـذا اجملـال أكثـر         أشد ندرة وتكون شرعية     والتكنولوجيا واالبتكار   
إلنفاق العام من أجـل  ل وضع تقييمات وضوابط أفضل    يقيناًاملهم  ومن  .  السياسية لتحدياتل

لكن قبل القيام بذلك، تواجه البلـدان حتـدي حتديـد           . بكفاءة وفعالية ضمان استخدامه   
قدراً استخدام املوارد العامة     اليت ميكن أن حيقق فيها       اجملاالت األهم أنسب  األولويات وحتديد   

هنا تستلزم قدرة على حتديد املـشاكل       ألوهذه ليست مهمة سهلة     . قتصادمن املنافع لال  أكرب  
. حتديد كمية املوارد اليت ينبغي ختصيصها هلذه القـضية        مث  يف النظام، واحلل املالئم،     الرئيسية  

ومن احملتمل أال تكون هناك موارد كافية للتصدي جلميع التحديات يف اجملاالت ذات األمهية،              
استعراضـات  "يف  ثابـت   ومثة اسـتنتاج    .  حامساً حتديد األولويات دوراً   يلعب   وهنا حتديداً 

ألونكتاد هو أن عدم كفايـة      اليت يعدها ا   "السياسات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار    
 يؤدي إىل قائمة طويلـة مـن        ،تحديد األولويات الالزمة ل اجلهود، أو غياب القوة السياسية      

كتلة حرجة ويقوض، بالنظر    تكوين  املوارد ويصعب   ا يشتت   م،  "اإلجراءات ذات األولوية  "
 والتكنولوجيـا   إىل نقاط الضعف اخلطرية يف التنفيذ، مصداقية السياسة العامة املتعلقة بالعلم          

  .مواالبتكار بشكل عا

  جتريبهااستمرارية السياسة العامة مقابل     
بـني  وازنـة   املحاجـة إىل    ، كما يف العديد من جماالت السياسة العامة،         هناك دائماً   -٢٣

وهذا حتد صعب ألن استمرارية     . السياسة العامة لالبتكار والتجريب   واستمرارية السياسة العامة    
ال يوجد ختطـيط    في بعض احلاالت،    ف. السياسة العامة حتد يف حد ذاته يف بعض البلدان النامية         

واالبتكـار، ويف حـاالت     للسياسات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا     طويل األجل وتنفيذ مستمر     
  .)Padilla-Pérez and Gaudin, 2014( تواترةاملؤسسية بالتغيريات املهذه السياسات تتأثر أخرى 
 وتشري التعقيدات املذكورة أعاله إىل ضرورة التوصل إىل توافـق آراء اجتمـاعي              -٢٤

هذا و. دودةوبشأن السياسات األساسية احمل    العلم والتكنولوجيا واالبتكار      دور بشأنجوهري  
 بيد أنه من اهلام أيضاً    . ميكن أن يساعد على تعزيز االستمرارية بالرغم من التغريات السياسية         

يكـون  ،  سياقويف هذا ال  . جترب سياسات بعينها  كي  بعض املرونة ل  على  فظ البلدان   اأن حت 
ع السياسات يف توفري التغذية املرتدة الالزمة لصناإجراء عملية رصد وتقييم سليمة أمراً حامساً      

  .جديدةحىت يتسىن هلم تعديل السياسات وجتريب سياسات 

   االبتكاروحوافز املؤسسات     
يشمل دعم االبتكار تقـدمي     و. يرتع املبتكرون إىل حتدي الوضع االقتصادي القائم        -٢٥

إذا كان ف. الريعالسلوك الباحث عن  لشركات واألفراد من أجل املخاطرة وتثبيط       احلوافز إىل ا  
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 املوظفني العموميني هو مصدر التنافسية، واهليمنة على اهليئات الرقابية أسهل طريـق             إرشاء
مـنح  أساس  هي  مجاعة الضغط وليس االستحقاق     إذا كانت   احلصة يف السوق، و   بلالحتفاظ  

ويف هذا السياق،   . فمن املستبعد أن يكون لالبتكار دور بارز يف اجملتمع        العامة،  عقود التوريد   
 التكنولـوجي والتطـوير   االبتكار  حوافز  وكمة لزيادة   احلؤسسات و سني امل حتمثة حاجة إىل    

)Fagerberg and Srholec, 2008; Lee and Kim, 2009; Castellacci and Natera, 2013(.  

   الشمول والتوازن بني اإلنتاجية وأهداف االحتياجات االجتماعية    
واالبتكار، ال العلم والتكنولوجيا جمبناء القدرات يف أن يكون اهلدف أيضاً من  ينبغي    -٢٦

علـى  قدرة طيف واسع من أصحاب املـصلحة        هو تعزيز   من منظور النظام الوطين لالبتكار،      
ومثة حاجة بوجه خـاص     . اخلاصة بسياق معني والوصول إليها وتكييفها وتطبيقها      املعرفة  توليد  

لصناعة والبنيـة التحتيـة     إىل الوصول إىل جمموعة واسعة من تكنولوجيات الزراعة والطاقة وا         
بعض هذه التكنولوجيات الناشئة يف البلدان النامية ذاهتـا         وُتبتكر  . واخلدمات الصحية وغريها  

  .)٦(وميسورة الكلفة للبلدان النامية األخرىمن مث تكون مالئمة بشكل خاص و
إدخال بعد مراعاة مصلحة الفقراء يف سياسـات العلـم والتكنولوجيـا            ويقتضي    -٢٧
سياسات ومؤسسات  وبناء  فدعم  . )٧(كار تغيريات هامة يف صياغة السياسات وتنفيذها      واالبت

مؤسسات تدعم  استحداث  العلم والتكنولوجيا واالبتكار اليت تراعي مصلحة الفقراء يقتضي         
بالفعل أنشطة العلم والتكنولوجيا واالبتكار اليت تراعي مصلحة الفقراء، وتعمل على مواءمة            

 هبذا اجملال مع االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر، وتدعم األخذ بنهج            السياسات املتعلقة 
يف تصميم وإدارة السياسات والتـدخالت يف جمـاالت العلـم           شامل وقائم على املشاركة     

سياسـات العلـم    سـّن   األسباب الـيت جتعـل      بعض  وهذه هي   . والتكنولوجيا واالبتكار 
معظـم  يف   سياساتياً، وتنفيذها يبقى حتدياًالفقراءبتكار اليت تراعي مصلحة    والتكنولوجيا واال 

  .، رغم التسليم على نطاق واسع بضرورة هذه السياساتالبلدان

  التوازن بني هديف القدرة التنافسية واإلنتاجية واحتياجات اجملتمع    
، وكـذا   الفقـرية فئات  الشمل جدول أعمال السياسة العامة احتياجات       يمن اهلام أن      -٢٨

 ومن مث فإنه من اهلام أيضاً     . متاحة ملن حيتاجون إليها بسهولة أكرب     تجات االبتكار   سبل جعل من  
فقـد  . هارةذوي امل تنفيذ سياسات تساعد يف التخفيف من آثار التقدم التكنولوجي املنحاز إىل            

يزيد التغري التكنولوجي املنحاز إىل ذوي املهارة من النمو االقتصادي، لكنه ميكـن أن يزيـد                
ويعـد إجيـاد    . يف بعض قطاعات االقتصاد، وهو ما يؤدي إىل تنامي تفاوت الـدخل           البطالة  

  .للجميعالرخاء  يف سعينا إىل حتقيق من هذه اآلثار هام أيضاًختفف السياسات الصحيحة اليت 
__________ 

 .UNCTAD (2010) البتكار يف القطاع الزراعي، انظرعلى الالطالع على أمثلة  )٦(
ظام لالبتكار يعـزز    ميكن تعريف سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار اليت تراعي مصلحة الفقراء بأهنا ن            )٧(

ـ  على املشاركة يف أنشطة العلم والتكنولوجيـا واالبتكـار و          ، ورجاالً ، نساءً قدرة الفقراء   فيهـا   ةسامهامل
 ).٢٠٠٨األونكتاد،  ( منهاةداستفاالو
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    يف سياسة االبتكاراالستراتيجيالفكر احلاجة املتزايدة إىل     
البتكار  املطلوبة لصياغة خطة سياساتية ل     يقصد بالفكر االستراتيجي مجع املعلومات      -٢٩

مجلة هذا النشاط   ويقتضي  .  ومعاجلة هذه املعلومات وحتليلها ونشرها     ذات منظور بعيد املدى   
 وتقييم  والتطور التكنولوجي،فهم االجتاهات العاملية للطلب على السلع واخلدمات،أمور منها 

. قييم املوارد املالية الالزمة وما إىل ذلك      قدرات البلد على االخنراط يف الصناعات الناشئة، وت       
، مهمة شاقة، بل وتصبح أكثر صعوبة يف بلد نامٍٍ        االستراتيجية يف بلد متقدم     املعلومات  مجع  و

ويف ظل  . على فعل ذلك  حمددة  مبا أن هذا النشاط يتطلب موارد مالية وبشرية هامة وقدرات           
 لالبتكار بينما قد ال تكـون        عامة اسةهذه الظروف، تواجه البلدان النامية حتدي تصميم سي       

  .يف متناوهلا معلومات هامة
عـن أن   بعيد كل الُبعد    السابق للتحديات اليت تطرحها البيئة السياساتية       والوصف    -٣٠
بعض معلومات أساسية عن    كما يوفر   . اول تقدمي حمور ملناقشة اخلرباء    حي، لكنه   كون شامالً ي

  . التايلالبتكار واليت يشملها اجلزء العامة لسياسةالوات أدمالحظتها يف التغيريات اليت ميكن 

  تطورخذة يف الالوطنية اآلسياسات االبتكار   -ابعاًر  
لالبتكار وراء وضع سياسات أكثر مشولية،      نظومي  يقف االعتراف املتزايد بالطابع امل      -٣١

ويقـدم  . وجيةيتجاوز نطاقها اجلهود التقليدية لزيادة ما هو متاح من معارف علمية وتكنول           
بعض التغيريات اليت ميكن مالحظتها يف السياسات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيـا           الفرع  هذا  

 ففي حني تعد قلة من هذه الـسياسات أدوات جديـدة متامـاً     . واالبتكار يف البلدان النامية   
ات ذي بال من صناع الـسياس     اهتماماً   العديد منها إال مؤخراً   يشهد  االبتكار، مل   للنهوض ب 
  .بشكل كامل يف أدواهتم السياساتيةوإدماجاً 

   كليهماالعرض والطلبيف زاوييت  معاجلة االبتكار    
، يركز النهج السائد الذي تعتمده البلدان عندما تشرع ألول مـرة يف وضـع               عموماً  -٣٢

 على تـشجيع مـستويات االبتكـار املثلـى           املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار    سياساهتا
مـؤثرات  إخفاقات السوق الناجتة عن     تستهدف عادة   وهي  . ستخدام آليات العرض  با اعياًاجتم

 يف  نافـسة للمويعترب هذا النهج االبتكار نتيجة      . يف إنتاج املعارف ونشرها   وموجودة  خارجية  
املتـساوية الـيت    االبتكار باالعتراف باألمهية    هذه النظرة إىل    هنج منظومي يكمل     ومثة. السوق

راعـي  أن توبناًء على ذلـك، ينبغـي   . التفاعالت غري السوقية لنتائج االبتكار   وابط و متثلها الر 
. (UNCTAD, 2011a) البتكار عامة لاألسواق، وكذا اإلخفاقات املنظومية، عند تصميم سياسة

مكتملـة   اإلنتاج فقط هي يف أفضل األحوال غـري       جانب  والسياسات اليت تركز على تعزيز      
(Lundvall and Borrás, 2006) .  وسياسـات  . والروابطباملستخدمني  هتمام  أيضاً اال ينبغي  إذ

  . الطلب آلية مناسبة للمسامهة يف هذه األهدافاملعتمدة علىاالبتكار 
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  املتعلقة جبانب العرضالبتكار ا سياسة    
 يف توجيـه     هامـاً   دوراً العـرض تقليـدياً   املتعلقة جبانـب    لعبت سياسة االبتكار      -٣٣

 إىل معاجلـة    وهتدف مثل هذه الـسياسات عمومـاً      . فعل ذلك ال تزال ت  االبتكار و  جهود
السوق اليت متيز عملية االبتكار وتؤدي إىل نقص االستثمار يف البحث واالبتكـار              إخفاقات

(Edler et al., 2013, p.12) .          وهي تشمل التمويل العام لدعم أنشطة البحث والتطوير العامـة
ها، وتعزيـز   عزيزرؤوس أموال اجملازفة، وإنشاء البنية التحتية وت      الداعم ل والتجارية، والتمويل   

الروابط بني البحث والتطوير يف العلم والصناعة من جهة واالستثمار يف املوارد البشرية مـن               
  .)أ٢٠١٣ واألونكتاد، ؛٢٠٠٧األونكتاد،  (جهة ثانية

 هنـاك اهتمامـاً   يل آلخر االجتاهـات الـسياساتية أن  ومن هذا املنظور، يظهر حتل     -٣٤
 لبحث واالبتكار الذي حتركه رسـالة     دعم ا بواألولوية  متويل البحث واالبتكار    مينح   متزايداً

(Izsak and Griniece, 2012) .   ًجمـال   إىل أن هناك، مـن حيـث         وتوصل هذا التقرير أيضا
على التعاون يف جمال البحث والتطوير وعلى دعـم األعمـال           االهتمام، تركيزاً للسياسات    

جهود التعاون  ويف إطار   . تفوق يف البحث  النهوض بال التجارية الناشئة والسياسات الرامية إىل      
بأن تعزيز التعاون بني العلم والـصناعة كـان         يف جمال البحث والتطوير، من اهلام االعتراف        

املتعلقة دوات  األعلى تصميم   كبري  البتكار، وأنه كان هناك تركيز       العامة ل  سياسةاليف  أساسياً  
يف األدوات اليت تدعم الروابط بني العلم والصناعة وتـساعد          وتشمل األمثلة على    . العرضب

وأنظمة  نقل التكنولوجيا، مكاتب  باشرة مثل   املوغري  األدوات املباشر   ابتكار  إىل  البحث  حتول  
وإنشاء الشركات الفرعية ودعم شـبكات      وتشجيع منح التراخيص    حقوق امللكية الفكرية،    

  .)٢٠٠٧األونكتاد، (وتكتالت االبتكار 

  الطلباملتعلقة جبانب سياسة االبتكار     
، )ربازيل والـصني  ا ال نهم(ونامية  )  أستراليا وفنلندا  نهام (زادت عدة بلدان، متقدمة     -٣٥
الطلـب لتجـاوز    احملدد اهلـدف يف جانـب       السنوات األخرية من استخدام االبتكار       يف

 تماعيـة ضـاغطة   جت اليت تكون فيها االحتياجـات اال      السوق والنظام يف اجملاال    إخفاقات
(Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2011, p.9) . وعادة

الطلب على أهنا جمموعة من التدابري العامة الرامية        املتعلقة جبانب   ف سياسات االبتكار    ما تعر 
إىل زيادة الطلب على االبتكار أو حتسني ظروف تنفيذ أنشطة االبتكار أو حتسني التعبري عن               

 ما تصمم ملعاجلة    وهي كثرياً . (Edler, 2007) الطلب من أجل تعزيز االبتكار وإتاحة انتشاره      
حتـسني  وحاالت النقص يف قدرة املستخدمني احملتملني واستعدادهم لطلب االبتكار وتطبيقه           

  .(Edler et al., 2013, p.12) الروابط بني الطلب والعرضالتفاعل و
ويشمل هذا النوع من السياسات مبادرات مثل املـشتريات العامـة، والتنظـيم،               -٣٦

مبـادرات  واملعايري، وسياسات املستهلكني، ومبادرات االبتكار اليت يقودها املـستخدمون و         
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الطلـب  املستخدمة يف جانب دوات األلكن يف املمارسة، تبقى أكثر  . االبتكار لألسواق الرائدة  
ـ           شعبية هي املشتريات الع     هامة لالبتكار، يف حني تظهر االجتاهات األخرية يف البلدان النامية أن

املعايري للتأثري على ظروف الطلـب، بـل   وضع واألنظمة توجد إال حاالت قليلة الستخدام     ال
  .(Izsak and Griniece, 2012) وهناك تدابري أقل لتقدمي الدعم لالبتكار الذي يقوده املستخدمون

  شتريات العامةامل    
أطـول  هلا الطلب، هي اليت  املتعلقة ب رمبا كانت املشتريات، من بني سياسات االبتكار          -٣٧

فقد كانت املشتريات العامة ذات أمهية خاصة يف تطـوير ابتكـارات            . سجل للتطبيق الناجح  
 يدكويسترى إ  وي )٩) (٨( أحباث الدفاع  من االستثمار العام يف جماالت منها مثالً      أساسية نتجت   

 إلجناز بعـض الوظـائف      املشتريات العامة لالبتكارات تتم عندما تقدم مؤسسة عامة طلباً        "أن  
 ,Edquist and Zabala-Iturriagagoitia()" منتج جديـد باستخدام (حدود فترة زمنية معقولة  يف

2012, p.1758(.  
ن تكـون عامـة    ميكن أ : عديدةأشكاالً  ملشتريات العامة لالبتكار    أن تتخذ ا  وميكن    -٣٨
استراتيجية فيما يتصل بأنواع االبتكارات اليت ترمي إىل تعزيزها؛ وميكن أن تتم بتعاون مع               وأ

مستخدمني خواص؛ كما ميكن أن تتعلق مبشتريات قيد التسويق أو قبل مرحلـة التـسويق،               
 من البحث   منتجات ليست جاهزة للتسويق وتتطلب مزيداً     بشراء  عندما تتعلق هذه األخرية     

  .(Edler and Georghiou, 2007) التطويرو
 لسياسات االبتكار االستباقية يف البلدان مـن خمتلـف   ومتثل املشتريات العامة فرصاً     -٣٩

استخدام احلكومة  ، ساهم تطوير    النكا مثالً  ة سري ففي حال . مستويات التطور التكنولوجي  
لتكنولوجيا املعلومات يف تعزيز قدرات األعمال التجارية احمللية يف         اإللكترونية والشراء العام    

  ).١اإلطار انظر (تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جمال 

  ١اإلطار 
  النكا ات يف سريتعزيز قطاع تكنولوجيا املعلوميف املشتريات العامة استخدام 

اهليئة املسؤولة عن   (النكا، سامهت هيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت        يف سري   
وسـاط  أالتكنولوجيـة يف    قدرات  يف النهوض بتنمية ال   )  الكبرية برامج احلكومة اإللكترونية  

اسـتخدام  ورسخت هذه املؤسـسة     . الشركات احمللية من خالل استخدام املشتريات العامة      
  احملليـة  حفزت تطور مؤسسات تكنولوجيا املعلومـات     للعطاءات  ات شفافة وتنافسية    إجراء

ومن اآلليات اليت تستخدمها هيئة تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت      . الصغرية واملتوسطة 

__________ 

-http://www.internetsociety.org/internet/what انظـر : ، على سـبيل املثـال، اإلنترنـت       هذايشمل   )٨(

internet/history-internet/brief-history-internet)  ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٣يف اطلع عليه.( 
 .البتكار العامة لسياسةل، استخدام املشتريات العامة أداة لذكرة العامة، يف هذه املاملشترياتُيقصد ب )٩(
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تفضيلية حمددة اهلدف للشركات احمللية، وهو ما حفز املشاريع املشتركة بني           تقديرات  وضع  
ومكنت هـذه   . لية، وعزز تنمية القدرات يف أوساط الشركات احمللية       الشركات احمللية والدو  
خدمات تكنولوجيا املعلومـات؛ ويف عينـة       ناقصات  من الفوز مب  احمللية  املبادرات الشركات   

كانت مجيـع  هيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،   حصلت عليها    خدمة أساسية    ١٣ من
سـاعدت  وإضـافة إىل ذلـك،      . ة حمليـة  العطاءات الفائزة باستثناء واحدة تشمل شـرك      

االستراتيجيات ذات الصلة بالتكنولوجيا اليت اعتمدهتا هيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت          
وأصـبح  . القطاع العامعطاءات بدورها يف مشاركة املؤسسات الصغرية واملتوسطة احمللية يف      

، تتمتع  هبذا املعىن و. تصاالت بفضل آليات حوكمة هيئة تكنولوجيا املعلومات واال       هذا ممكناً 
لتحديد السياسة العامة فيما يتعلق باألمور التقنية، وقد        بقدر معقول من السلطة     هذه املؤسسة   

الوحـدات للحكومـة    قائماً علـى     لتشغيل البيين ونفذت تصميماً   لمعايري واضحة   وضعت  
لمؤسسات الـصغرية   لوقد أدى ذلك إىل زيادة جاذبية تقدمي العطاءات بالنسبة          . اإللكترونية

  .واملتوسطة والشركات احمللية اليت هلا خربة حمددة
  

  .)ب٢٠١٣األونكتاد،  ( :املصدر

املتعلقـة جبانـب    تـدابري   الوفيما يتصل بفعالية املشتريات العامة مقارنة بغريها من           -٤٠
ة يف ة أن املشتريات العامة فعالة على حنو خاص للشركات الصغريي أعمال جتريب تالطلب، أثبت 

أن ومن مث ميكن    . املناطق اليت تعرف ضائقة اقتصادية ويف اخلدمات التوزيعية أو التكنولوجية         
 الستراتيجيات تـشجيع    خاصبشكل  ملشتريات العامة لالبتكار أداة مالئمة مالءمة       تكون ا 
بيد أنـه   . (Aschhoff and Sofka, 2009) ر التكنولوجي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة    يالتطو

أعلـى   للتركيز على مبـدأ      فعلى سبيل املثال، نظراً   . املشتريات العامة قيود   مراعاة   يلزم أيضاً 
ديد من الوكاالت أو احلكومات احمللية      العوعمل  ومشكلة جتزؤ الطلب العام     مردود لإلنفاق   

لفوائد احملتملة هلـذه    أن تكون ا  مبعزل عن الوزارات الرئيسية أو الوكاالت احلكومية، ميكن         
  .(OECD, 2011) األداة السياساتية حمدودة

 لتشجيع االبتكار آلية  م أداء املشتريات العامة ك    كما أظهرت األدلة التجريبية اليت تقيّ       -٤١
علـى مـستوى    املوجـودة   األسواق أن بعض أوجه القصور      ستطيع اجتياز امتحان    ي الذي

 . على ما يبـدو    ةستمرال تزال م  اليت كانت سياسات املشتريات العامة تعتزم معاجلتها        والشركات  
عـدم اتـساق الـسياسات؛      ) أ: (االسـتمرار ذا  ت هل دميلي بعض التفسريات اليت ق    وفيما  

وضـع  تتوىل شركات خمتلفة    (احلوكمة  فيما يتعلق ب  السياسات  عدم رسوخ   واحتمال   )ب(
األداة وتركيـز   ) د(وخطط التقشف اليت أوقفت بعض التدابري؛       ) ج(؛  )وتنفيذهاالسياسات  
 يف عملية حتديد االبتكارات ونشرها برمتها     وعدم مشاركتها   فعل الشراء ذاته    على  السياساتية  

)Georghiou et al.() إىل هنـج  ويزعم جيورغيو وآخرون أن هناك حاجة  ).وشيك الصدور
ن ثالثـة   ووحيدد املؤلف .  لالبتكار  عامة منظومي لتسخري إمكانات املشتريات العامة كسياسة     

االحتيـاج  عمليات متديد اإلطار الزمين للتدخالت حىت تتسىن تلبية دورة          : أبعاد رئيسية هي  
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شمل مجيع أصحاب املصلحة، وضمان فهم االبتكار       ينطاق السياسة العامة ل   وتوسيع  كاملة؛  
املشتريات وعالقتها باالبتكار   فهم  وساط كل من الوكاالت والوزارات املعنية، وكذلك        يف أ 

العرض من ناحية أخرى؛ وتعميق تـدابري       املتعلقة ب لدى من يتعاملون مع سياسات االبتكار       
  .للقطاع العام، وخاصة تلك املتصلة بإدارة املخاطراألساسية التصدي للممارسات الثقافية 

  ركه املستخدمون حيي ذسياسات االبتكار ال    
املتزايد لنمـاذج    املؤسسات   الستخدامن مظهر   و املستخدم لذي حيركه كار ا إن االبت   -٤٢

ذي أمهية استراتيجيات االبتكار ال   تزايد  عين  يومن حيث سياسة االبتكار،     . االبتكار املفتوحة 
امية إىل فهـم احتياجـات     ن أن هناك حاجة إىل دعم جهود الشركات الر        واملستخدمحيركه  

ـ    إىل  املستخدمني وإشراكهم يف أنشطة االبتكار، وكذا         يف  شاركةمتكني املستخدمني من امل
ويتمثل هدف السياسات يف هذا الصدد يف هتيئة الظروف لالبتكار         . ة مباشر مشاركةاالبتكار  

مع على نطاق وتيسريه خارج حدود الشركة، ورفع املستوى العام لالبتكار يف االقتصاد واجملت         
البتكار على تشجيع االبتكارات الـيت تلـيب        ل  العامة سياسةالويركز هذا النوع من     . أوسع

 علـى التعـاون مـع        خاصـاً   تركيزاً بالتايلاالحتياجات اليت حيددها املستخدمون، وتركز      
وتتطلب هتيئة الظروف لالبتكـار     .  يف تطوير املنتجات    اليت يقدموهنا  املستخدمني واملعلومات 

ن إجراءات سياساتية يف جماالت من قبيل بناء الكفـاءات، وتطـوير      واملستخدمذي حيركه   ال
يف طيف واسع   األنظمة  املالية لالبتكار، وإعادة النظر يف      احلوافز  البنية التحتية، وإعادة تصميم     

  ).٢٠١٠فنلندا، وزارة العمل واالقتصاد،  (من املسائل
ا املستخدمون أن يساهم يف تطوير ابتكارات       وميكن للتركيز على إجياد حلول حيدده       -٤٣

بـني  بسبب تأرجحهم   بسهولة الفقراء   تتجاهل  وذلك ألن سياسات االبتكار     . لصاحل الفقراء 
  بسبب الفوارق يف الثقافة واإلملام بالتكنولوجيا والتعليم       االقتصاد الرمسي وغري الرمسي، وأيضاً    

  .)ب٢٠١١األونكتاد، (

  الطلب باملتعلقة دوات األفعالية     
 يالطلب، من منظور  املتعلقة ب ليات  اآلهناك عدة عوامل استراتيجية تؤثر على جناح          -٤٤

 وجود تنـسيق     هذه العوامل هو   وأحد. الكفاءة السوقية وحتسني الرعاية االجتماعية كليهما     
صياغة األهـداف الـسياساتية صـياغة      ينبغي  كما  . واتساق بني سياسات العرض والطلب    

داخـل احلكومـة    وللتنسيق أمهية حامسـة      . للقياس قابالًتأثريها   يكون   أنينبغي  واضحة و 
والتنسيق قوية للحوكمة   قدرات  وجود  ومن مث فإن    .  من أصحاب املصلحة   اوالصناعة وغريمه 

الطلب املتعلقة ب ومبا أن السياسات    . داخل القطاع العام حاسم يف االستفادة من هذه اآلليات        
داريني العامني، فإن تكملـة هـذا النـوع مـن األدوات             اإل سؤولني على امل   كثرياً توقفت

منظمة  (باستثمارات يف مهارات وقدرات اإلدارة العامة والتغيري التنظيمي والثقايف أمر أساسي        
  ).٢٠١١التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
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ناعية السياسات الـص   النظر يف التنسيق العملي بني       وإضافة إىل ذلك، من اهلام أيضاً       -٤٥
ة من حيث الـدور املتزايـد       مفهناك تقارب بني كال جمايل السياسة العا      . وسياسات االبتكار 

مفيدين للقدرة التنافـسية وخيـدمان      كما يعترب كالمها    . األمهية لألدوات املدفوعة بالطلب   
يف هذا،  غرابة  وال  . )٢٠١١الربملان األورويب،   (يفيدان يف ربطها    جماالت سياساتية أخرى أو     

مفـاهيم  وتتشابك  .  بتاريخ تنميتها الصناعية   لقدرة التكنولوجية للبلدان مرتبط   اتطور  ا أن   مب
املشاريع واالبتكار علـى حنـو متزايـد يف احلـوارات           وتنظيم  تنمية املهارات التكنولوجية    

العناصر الفاعلة  التنافسية الدولية، وهو ما يؤدي إىل تداخل متنام بني          القدرة  السياساتية بشأن   
  .والسياسات الصناعيةسياسات االبتكار يف 

  روابط يف النظام الوطين لالبتكارتعزيز تدويل ال  -خامساً  
التعـاون مـع شـركاء      اليت تستلزم   االستخدام املتزايد لنماذج االبتكار املفتوحة،      إن    -٤٦

يف ال ينحـصر    من خـالل االبتكـار،      وتدعيمها  التنافسية للشركات   املزايا  خارجيني لتوسيع   
تقيم أنشطتها املتعلقة   الشركات متعددة اجلنسيات، بوجه خاص،      ف. اون على الصعيد احمللي   التع

لقيمة العاملية وتعتمد علـى     اسالسل  على طول   والتطوير بشكل متزايد يف نقاط خمتلفة       بالبحث  
ومنظمة التعـاون والتنميـة يف       ؛٢٠٠٥األونكتاد،  (خارج حدود املؤسسة    يتم  االبتكار الذي   

وتزايد الطابع الدويل للتعاون املتصل باالبتكار يستلزم تـصميم         . )٢٠٠٨قتصادي،  امليدان اال 
  وإمنـا أيـضاً    وطين السياق ال   فقط سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار بشكل يراعي ليس      

ومن اهلـام يف    . احلاجة إىل املشاركة بشروط مواتية يف الشبكات الدولية للتكنولوجيا واالبتكار         
وضـع سياسـة عامـة للعلـم        دراك وجود تفاوت يف قدرات الشركات عند        إهذا السياق   

وينبغي للسياسة العامة للعلم والتكنولوجيا واالبتكـار أن تـساهم يف          . والتكنولوجيا واالبتكار 
قدرات املشاركة يف الشبكات الدولية والشركات اليت ال تشارك إال          متلك  تعزيز الشركات اليت    

  .يالسوقالتوجه سباب أخرى مثل ألرهتا التكنولوجية أو يف األسواق احمللية بسبب قد
توجـد  احمللية والدولية ال تنحصر يف الشركات وإمنا        االبتكار  الروابط بني عوامل    و  -٤٧

الشبكات الدولية للبحث   تضم  فعلى سبيل املثال،    . روابط أيضاً بني عوامل االبتكار األخرى     
ومثة مصدر هام .  اجلامعات ومراكز البحث تعاون مؤسسي بنياتاتفاقكما تشمل أكادمييني 

آخر للتعاون ينتج عن استثمار البلدان النامية يف املوارد البشرية من خالل دعم الطلبـة مـن         
كـذا رعايـة    ويقصد من هذه املبادرات تعزيز القدرات البشرية و       . أجل الدراسة يف اخلارج   

  .لدان النامية جهود التعاون البحثي يف البمنتزيد ميكن أن إنشاء شبكات 
البتكار مـع هـذا     لسياسة الوطنية   الويف حني يتطلب تدويل نظم االبتكار تكييف          -٤٨

فعلى سبيل املثـال، ال يقلـل   .  جذرياًالسيناريو الناشئ، فإن هذا ال يستلزم بالضرورة تغيرياً     
تكـار مـن    إدراج مناذج االبتكار املفتوحة يف اإلطار السياسايت العام للعلم والتكنولوجيا واالب          

احلاجة إىل مواصلة تقدمي الدعم العام للجامعات ومراكز البحث العامة، مبا أن هذه املؤسسات              
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االعتـراف بنـدرة    ويف الوقت ذاته، مع     .  يف استراتيجيات االبتكار املفتوحة     هاماً تلعب دوراً 
وير، جيب على   ذب االستثمار األجنيب املباشر ذي الصلة بالبحث والتط       جلاملوارد واملنافسة اهلامة    

 قدرة استيعابية كافيـة     نميةالبلدان أن توازن جهودها البحثية يف جماالت بعينها مع احلاجة إىل ت           
  .)٢٠٠٨منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،  (جمموعة من اجملاالت يف
إتاحـة تطـوير    أو  لتشجيع  وإضافة إىل ذلك، مثة حاجة إىل وضع سياسات حمددة            -٤٩

، لكـن   هذا النوع من شبكات التعاون يبقى هامـاً       ف. وشبكات من الطراز العاملي    تكتالت
 يـة وتتوقـف إمكان .  خاصـة التكامل عرب اجملاالت واحلدود قد يتطلب كفاءات وخططـاً      

منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان        ( املعارف داخل الشبكات    تدفق يةعلى إمكان  االبتكار
شـبكة  بتنميـة   جدة ذات صلة    مستومثرية لالهتمام   جية  ومثة استراتي . )٢٠٠٨االقتصادي،  

حكومة أنشأته  هذا الربنامج   و.  الناشئة مشاريعاملشاريع واالبتكار هي برنامج شيلي لل     تنظيم  
والربنامج موجـه  . (CORFO)ينفذ عن طريق الوكالة الوطنية للتنمية      هو   و ٢٠١٠شيلي عام   
إىل شـيلي   للـذهاب    يف املراحل األوىل     املشاريع ذوي اإلمكانيات العالية   منظمي  إىل جذب   

والربنامج موجه إىل حتويل موقع شيلي      . واستخدام البلد منصة للوصول إىل األسواق الدولية      
، كـان   ٢٠١٣يوليه  /وحبلول متوز . املشاريع يف أمريكا الالتينية   وتنظيم  داخل مركز االبتكار    

، ومساحة   دوالر ٤٠ ٠٠٠ نهاى كل م   تلق  مشروعاً ٥٨٤ هالربنامج قد قدم الدعم ملا جمموع     
من أجل   لفترة ستة أشهر     - مقابل االنتقال إىل شيلي   أسهم  دون أخذ   ب -  حملياً مكتبية ودعماً 
تقييم أثر هذا النوع اجلديد مـن هنـج         السابق ألوانه   نه من   أوبالرغم من   . )١٠(بناء الشركة 

كانت مصدر إهلـام    ولنهوض باالبتكار، فقد اعترف جبدة هذه املبادرة على الصعيد الدويل           ا
بريطانيـا  برنـامج  ، و الناشـئة أمريكا للمـشاريع برنامج حول العامل من مثل لربامج مماثلة   
  . الناشئة إيطاليا للمشاريعبرنامج، و الناشئة اليونان للمشاريعبرنامج، و الناشئةللمشاريع

 املعارف عنـد حتليـل    بني  لربط  لناشئ ولكن بديل    آخر  ومن املمكن مالحظة هنج       -٥٠
 والـسوق   نياحملليبني الباحثني واألعمال التجارية     إقامة اجلسور   ة الدامنركية من حيث     بالتجر
ينـشئ  جتري إدارة الربنامج الدامنركي ملراكز االبتكار، الـذي         ،  يف الوقت الراهن  و. الدولية

مراكز البحث والتطوير يف أماكن استراتيجية، كمبادرة تعاونية بني وزارة اخلارجيـة ووزارة       
ويسعى البلد، من خالل إنشاء الربنامج الدامنركي       . لعلم والتكنولوجيا واالبتكار الدامنركيتني   ا

ملراكز االبتكار، إىل ربط الشركات الدامنركية بالبحث واالبتكار واألعمال التجارية علـى            
  .)١١(الصعيد الدويل

__________ 

 اطلـع  (http://www.huffingtonpost.com/vanessa-van-edwards/start-up-chile_b_3225480.html انظر )١٠(
 ).٢٠١٤يناير / كانون الثاين٣ يف عليه

 ٣يف  اطلع عليه   (لالطالع على معلومات إضافية عن هذه املبادرة         http://icdk.um.dk/en  إىل الرجوعيرجى   )١١(
 ).٢٠١٤يناير /كانون الثاين
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  ور سالسل القيمة العاملية د    
ة العاملية من التجارة يف الـسلع واخلـدمات          يف املائة من التجار    ٦٠تتألف حوايل     -٥١

السـتهالك  لمراحل خمتلفة، يف عملية إنتاج السلع واخلدمات املوجهة     تدخل يف   الوسيطة اليت   
وقد أدى جتزؤ عمليات اإلنتاج وتشتت املهام واألنشطة فيها على املستوى الـدويل             . النهائي

 هذه النظم شكل سالسل تعاقبيـة       وميكن أن تتخذ  . إىل ظهور نظم إنتاجية ال تعرف احلدود      
شبكات معقدة، وميكن أن يكون نطاقها عاملياً أو إقليمياً، ويشار إليها عادة باسم سالسل               أو

العلـم والتكنولوجيـا    أن تساهم سياسـات     وميكن  ). ج٢٠١٣األونكتاد،  (القيمة العاملية   
كمـا أن   .  الدوليـة  تعزيز وتقوية مشاركة الشركات احمللية يف سالسل القيمة       يف  واالبتكار  

ة من خالل تنفيذ سياسات     يالقدرات احملل وخلق  االبتكارات املوجهة لزيادة اإلنتاجية     باألخذ  
 سالسل  لشركات احمللية يف  لتنافسية  القدرة ال  من   اأن يزيد ميكن  العلم والتكنولوجيا واالبتكار    

نيها االقتصاد احمللـي مـن       الفوائد اليت جي   أيضاًيزيدا   هبذه الطريقة أن     القيمة العاملية، وميكن  
أن االستراتيجيات والسياسات الصحيحة، ميكـن      ومع وجود   .  الدولية املشاركة يف األسواق  

 يف التعلم التكنولـوجي      مفيداً دوراًيف الوقت ذاته    يف سالسل القيمة العاملية     املشاركة  تلعب  
  .ونقل التكنولوجيا

فمن خـالل مـشاركة     . ان النامية سالسل القيمة العاملية حضور متزايد يف البلد      ول  -٥٢
الشركات واملوردين من البلدان النامية يف هذه الشبكات، تؤمن هذه املؤسـسات إمكانيـة              

لكن تتوقـف هـذه املزايـا،       . وتكنولوجيات ابتكارية أوسع  ) دولية(الوصول إىل أسواق    
 ةلسلـسل يف ا  نيخرفاعلني مؤثرين آ  يتعلق بالبلدان النامية، على الروابط اليت تقيمها مع          فيما

املشاركة يف  تقترن  وقد  . وعلى اجملهود التكنولوجي الذي تبذله للتعلم من خالل تلك الروابط         
رفع ) أ(: ن أن يتم يف اجملاالت التالية     شركات الذي ميك  مستوى ال سالسل القيمة العاملية برفع     

منتجات  بإدخالورفع مستوى املنتج، ) ب(، من خالل إنتاج أكثر كفاءة؛      اتمستوى العملي 
ورفع املستوى الوظيفي، من خـالل احلـصول علـى أدوار           ) ج(ذات قيمة مضافة أعلى؛     

مشترك بني القطاعات، وهـو     بشكل  ستوى  املورفع  ) د(أو أعلى يف سلسلة القيمة؛       جديدة
 يتيح للشركات احمللية تطبيق الكفاءات اليت تكتسبها يف قطاعات أخرى مـن االقتـصاد              ما
  ).٢٠٠٧األونكتاد، (

ذوي احليازات الصغرية يف سلسلة قيمة عاملية من زارعني  ملمشاركة  على  مثلة  األومن    -٥٣
وتظهر هذه  . شرق أفريقيا من  الشركات حالة صادرات املوز     عمليات   أدت إىل رفع مستوى   

 ،وفورات احلجم واالسـتفادة منـها     بتحقيق   مسح    يف رابطة   املنتجني احملليني  انتظاماحلالة أن   
وتكتـسي  ). ٢اإلطـار   انظر  (األسواق الدولية   اركة الناجحة للمنتجني يف     ل املش سهَّ كما

البتكار أمهية خاصة بـالنظر  ا سياسةلأداة كاالستفادة من سالسل القيمة يف القطاع الزراعي       
كأساس للتنويع والنمـو يف  و ، والعمالة،األمن الغذائيفيما يتعلق بهذا القطاع  تأثريها يف   إىل  

مشاركة الشركات عرب الوطنية يف هـذا       وتتزايد   ).٢٠٠٩األونكتاد،   (ةمعظم البلدان النامي  
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املتعلقة وهناك يف الوقت نفسه عدد من دواعي القلق         . جيلب فوائد للبلدان النامية   ما قد   اجملال  
  .)١٢(حتتاج إىل معاجلةواليت دور املستثمرين األجانب يف هذا القطاع ب

  ٢اإلطار 
  صادرات املوز من شرق أفريقيا

وذات حـساسية   عالية الكلفـة    عادة   Cavendishلصادرات موز   تعد سلسلة القيمة      
هو قطاع كثيف رأس املال     قطاع املوز وفوارت احلجم و    حيقق  ففيما يتعلق بالكلفة،    . سعرية

ومبا أن املزارعني ذوي احليازات الصغرية ال يستطيعون جين         . اإلنتاج والنقل بدرجة كبرية يف    
وفيما يتعلق  .  بسبب قلة احملصول والكفاءة    يةدة ما يتحملون كلفة عال    أي وفورات حجم، فعا   

بالسعر، ال يستطيع املزارعون ذوو احليازات الصغرية حتمل كلفة خماطر تقلبات أسعار املـوز              
ولدمج املزارعني ذوي احليازات الصغرية يف األسواق العامليـة،         . يف األسواق العاملية  الفورية  

صغار املنتجني يف عـرض     اليت يعرضها   الكميات احملدودة   ) AgroFair(أغروفري  شركة  عت  مجَّ
ويضع هذا النموذج صغار منتجي املوز يف صلب سلسلة القيمة ويتيح           . قابل للتسويق مستقر  

ويتيح ترتيب امللكية هذا للمنـتجني التـأثري علـى          . هلم املشاركة يف ملكية شركة أغروفري     
الـدعم الـتقين    علـى   أرباح األسهم املاليـة، و    ى  واحلصول عل السياسة التجارية للشركة،    

سـعر  على  صغار مزارعي املوز    حصول  ويضمن هذا النوع من سالسل القيمة       . والتنظيمي
وقد أظهر  .  والتمتع بعالقة مستقرة طويلة األمد مع الفاعلني اآلخرين يف سلسلة القيمة           عادل

   يف األسواق العامليةهذا النموذج أن صغار املنتجني ميكن أن يكونوا شركاء جيدين
  ).٢٠١٠(األونكتاد : املصدر

ل القيمة يؤدي إىل التفاعل بني سالسل القيمة العامليـة ونظـم            سومبا أن تدويل سال     -٥٤
وقيامها الشركات يف البلدان النامية     يف إمكانية وكيفية تعلّم      ، فإنه يؤثر أيضاً    يف البلدان  االبتكار

ـ     باالبتكار   . (Pietrobelli and Rabellotti, 2011)ل القيمـة هـذه      من خالل تفاعلها مع سالس
االستثمار األجنيب  اليت حيدثها   باشرة  امل غرياملعرفية   على اآلثار     واضحة جد دالئل جتريبية  تو وال

 األجنبية املنتسبة ومورديهـا     اتاالت بني الشرك  املباشر يف الشركات احمللية من خالل االتص      
ويف كل األحوال، من اهلام أن يؤخذ يف االعتبار أنه ال توجد آلية             . احملليني يف قطاعات املنبع   

يف توليد روابط إنتاجية يف االقتصادات      وحيدة ميكن من خالهلا للشبكات العاملية أن تساهم         
جنبية والروابط فيمـا بـني      األلية و احملشركات  الالروابط بني   (هذه الروابط   وتنمية  . املضيفة

اخلارجية الالزمـة   العوامل  وفر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احمللية      تأن  ميكن  ) املؤسسات
، ومها أمران الزمـان للمـشاركة       دويلوالتللتعامل مع التحديني املتمثلني يف توليد املعارف        

ويف هذا الصدد، يستدعي بناء القدرات احمللية دعم العلـم          . بنجاح يف سالسل القيمة العاملية    
  ).ج٢٠١٣األونكتاد، (والتكنولوجيا 

__________ 

لالطالع على حتليـل آلثـار      ) ٢٠٠٩األونكتاد،  ( ٢٠٠٩تقرير االستثمار العاملي لعام     إىل  الرجوع  يرجى   )١٢(
 .البلدان الناميةيف ثمار األجنيب املباشر والشركات عرب الوطنية يف الزراعة االست
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يف تنظيم الشبكات العاملية والغرض منها وآليـات        أوجه االختالف   وقد يساعد فهم      -٥٥
سري التباينات اإلقليمية يف مدى النجاح يف جهود العوملة يف خمتلف            األداء يف تف   اتسامتويلها وقي 

.  التطـوير اأن تدعم السياسات هذاملهم للغاية   وللنهوض بشبكات االبتكار العاملية من      . املناطق
برأس املال البشري   النهوض  فالعمالة والتنافس والبنية التحتية العامة ومتويل االبتكار وسياسات         

  .(Walshok et al., 2012) ديناميات عرب وطنية جديدةجيب أن تسمح بتطوير العايل املهارة 
ملشاركة الـشركات واملؤسـسات      أن يؤخذ يف االعتبار أنه، تيسرياً     جيب  ،  وأخرياً  -٥٦

، يلزم كذلك بذل جهود لتعزيز النظام الوطين لالبتكار         الشاملةالوطنية يف الشبكات الدولية     
املشاركة وزيادة فوائـد    احمللية  وخباصة لتنمية القدرات االستيعابية، وهو ما يتيح للمؤسسات         

اليت تشجع هياكل احلوكمة والتعاون الدويل إىل أقصى احلدود، واستحداث اهلياكل املؤسسية  
  .االبتكارات وخلقهالتيسري نشر احمللية الروابط بني املؤسسات املضيفة واملؤسسات إنشاء 

  قضايا للنقاش  -سادساً  
قدمت هذه املذكرة حملة عامة عن بعض حتديات سياسـات العلـم والتكنولوجيـا                -٥٧

 تريعكون أ وانب اليت قد ال ت    ركزت على بعض اجل   وواالبتكار اليت تواجهها البلدان النامية،      
وفيما يلي أسئلة مقترحـة     . جتماع اخلرباء املتعدد السنوات   ال يف الدورة األوىل      كافياً اهتماماً

   :ملناقشة اخلرباءميكن أن تكون جماالً 
يف يف القدرات التكنولوجية وبيئات سياسات االبتكار       كيف تؤثر الثغرات      )أ(  

   جيا ونشر املعارف يف البلدان النامية؟التكنولواستحداث هنج عملي لنقل 
والتعاون يف جمال العلم والتكنولوجيا     السياسات  ما هي األطر املؤسسية لتنسيق        )ب(  

  مناسبة على حنو خاص الحتياجات البلدان النامية؟ كأطر واالبتكار اليت ميكن اقتراحها 
قدمة والنامية يف   من جتربة البلدان املت   هي الدروس اليت ميكن استخالصها      ما    )ج(  

ويف هذا اجملال، ما هي االجتاهات      العرض والطلب؟   جانب  يف  تنفيذ سياسات ابتكار منسقة     
   الطلب؟املتعلقة بفيما يتعلق بأدوات االبتكار الرئيسية 
اسـتفادة  أقصى لتحقيق ما هي أفضل االستراتيجيات املتاحة للبلدان النامية       )د(  

مراعاهتـا  ذه البلدان   ينبغي هل املية؟ وما هي االعتبارات اليت      يف سالسل القيمة الع   من االندماج   
   يف شبكات اإلنتاج الدولية؟تعزيز املشاركة عند 

للبلدان الناميـة املـشاركة يف شـبكات        اليت تتيحها   ما هي فرص التعلم       )ه(  
نامية االستفادة مـن هـذه      سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار؟ وكيف ميكن للبلدان ال       

  ؟وهل هناك دور لألونكتادص؟ الفر
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