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  معلومات أساسية  -أو�ً 

يما على نقل التكنولوجيا، و� سلفترة طويلة زت توصيات البحوث والسياسات في مجال التنمية ركّ لقد 
تحقيق ان كولى تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت. عالتركيز  بدأالتصنيع. وفي مطلع القرن الحالي، 
غراض 

قصداً مو� سيما تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت، زيادة كبيرة في فرص الحصول على التكنولوجيات الجديدة، 
صبو الھدف الرئيسي الذي تاليوم واقتصاد المعرفة ھو  ،واو)-8المقصد ا
ھداف ا+نمائية لGلفية ( في اً واضح

  ه البلدان النامية.إلى تحقيق

 2030في خطة عام  9ينص الھدف ، إذ التنمية فيأساسياً  عنصراً في اLونة ا
خيرة وأصبح ا�بتكار 
للجميع  تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشاملنى على إقامة بُ التحتية  البنيةو بشأن الصناعة وا�بتكار

والتصنيع. تحتية الالبنية تنمية، تماماً مثل عنصراً أساسياً للوبذلك، أصبح ا�بتكار والمستدام، وتشجيع ا�بتكار. 
ي البلدان ظم ا+نتاج ففة لتحليل أثر ا�بتكار على نُ وقد اضطلعت مراكز البحوث والمنظمات الدولية بأنشطة مكثّ 

  .2030ام سياق خطة ع سياساتية خاصة فيومساھمته في التنمية، في سبيل استخ<ص توصيات 

في ھذه العملية في المنطقة العربية،  )ا+سكوا( اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا وتشارك
 ،وتتناول مسائل متعلقة بتكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت، وبا�قتصادات والمجتمعات القائمة على المعرفة

ت الفرص التي تتيحھا تكنولوجيا المعلومابوضوح  م والتكنولوجيا وا�بتكار. وقد حددت ا+سكوا أيضاً ووبالعل
، حددت العديد من التحديات 20131وا�تصا�ت والمعرفة وا�بتكار لتحقيق التنمية. وفي تقرير أعدته في عام 

التي تواجه البلدان العربية، بما فيھا محدودية التمويل للبحوث الجامعية من مصادر داخلية وخارجية، والنقص 
ة ما يجعل البلدان العربية تفقد إمكانات ھائلالجامعات، أفضل الدكتوراه، حتى في  ما�ت والمنح ما بعدفي عدد الز

  جال البحوث على المستوى الجامعي.في م

ليمي ا�جتماع ا+قأوصى وقد نظمت ا+سكوا عدداً من ا�جتماعات لمناقشة ا�بتكار في المنطقة العربية. و
يسير تظم ا�بتكار الوطنية، مع التركيز على مدى فعاليتھا في بإجراء تقييم شامل لنُ  2015الذي ُعقد في عام 

. كما اقُترح في ا�جتماع صياغة سياسات ا�بتكار من 2وعلى التدابير العملية المتخذة لتحسين عملياتھاا�بتكار 
 وملالسياسات المتعلقة بالعاستعراضات وعلى ضوء ا+سكوا  من بدعمالعرض والطلب واستعراضھا دورياً،  حيث

والتكنولوجيا وا�بتكار التي يجريھا ا
ونكتاد ومنظمات دولية أخرى. كما طالب المجتمعون بإنشاء شبكة إقليمية 
  ؤسسات المعنية بسياسات ا�بتكار.للم

وكان � بد من التحول من سياسات تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت والمعرفة إلى سياسات ا�بتكار 
اقتصاد  دليلالبلدان العربية من مواطن ضعف في مسارھا نحو اقتصاد المعرفة. ويبين  عانتهالشاملة نتيجة ما 

  ).1 الشكلأن معظم البلدان العربية دون المتوسط العالمي ( 3المعرفة للبنك الدولي

                                            
1 ESCWA Technology Centre, 2014.  

2  ESCWA, 2015a.  

البلد أو المنطقة للمنافسة على مستوى اقتصاد المعرفة. وھو  إجمالي، يعكس مدى استعداددليل اقتصاد المعرفة ھو دليل   3
الحافز ا'قتصادي والنظام المؤسسي، وا'بتكار واعتماد التكنولوجيا، والتعليم والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات  فرعية:متوسط أربعة أدلة 

  &https://knoema.com/search?query=knowledge+economy+indexا'ط/ع على: يمكن من المعلومات،  وا'تصا'ت. ولمزيد
pageIndex=&scope=&term=&correct=&source=Header.                                                                                                                                           
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 اقتصاد المعرفة  -1 الشكل

  
  .World Bank, 2017؛ World Bank, 2012: دراالمص

  بآ'ف الدو'رات ا0مريكية.  -أ  :م/حظات

قيمة مؤشر اقتصاد المعرفة ھي متوسط مجاميع المؤشرات الفرعية ا0ربعة 'قتصاد المعرفة. وقد ُحدثت ھذه القيمة آخر   -ب    
  .2012مرة في عام 

ية ظم ا�بتكار الوطنإلى ا
داء المتواضع لنُ  )ا
ونكتاد( مؤتمر ا
مم المتحدة للتجارة والتنمية وقد أشار
 بناء عليهو ،المحوري ل<بتكار في تحقيق التنمية ا�قتصادية في العالم المعاصر، مشدداً على الدور 4في المنطقة

  نواح:  ث�ث مع التركيز على، سياسات ا�بتكار في إطار سياساتھا ا+نمائيةعلى البلدان العربية أن تصيغ ينبغي 

لمحلية؛ قافة والھوية اـومن الكفاءات الوطنية مع المحافظة على الث ا$ستفادة من المعارف والتكنولوجيا العالمية )(أ
نمية الحاجة إلى توجيه ا$بتكار نحو الت (ج)أھمية القيادة السياسية وتأثيرھا على جميع القطاعات ا$قتصادية؛  )ب(

، مثل كوريا الجنوبية، الترابط الوثيق بين التنمية والسياسات 5. وُتظھر تجارب البلدان الناجحةالمستدامة
  .ا
خرى بالعوامل اً فزح� مُ الصناعية، ما يجعل ا�قتصاد محفزاً با�ستثمار وا�بتكار بد�ً من أن يكون 

 وقطر ضمن ،والبحرين ،اقتصادات ا+مارات العربية المتحدة المنتدى ا�قتصادي العالمي ويصّنف
المغرب و ،ومصر ،وتونس ،ي مرحلة تعزيز ا+بداع وا�بتكار؛ واقتصادات ا
ردن، وھمرحلة الثالثةاقتصادات ال

  والمملكة العربية السعودية  ،ولبنان ،ضمن المرحلة الثانية، أي مرحلة تعزيز الفعالية؛ واقتصادات ُعمان
لبات المرحلة ا
ولى، أي مرحلة المتط انتقالية بين الثانية والثالثة؛ واقتصادات موريتانيا واليمن فيمرحلة  في

 ا
ساسية؛ واقتصادات الجزائر والكويت في مرحلة انتقالية بين ا
ولى والثانية.

                                            
4  Gonzalez-Sanz, 2015.  

5  Mrayati, 2015.  
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ا�بتكار  دليل) و2 الشكلالتنافسية العالمي (دليل في العالم لقياس ا�بتكار، مثل ا
دلة وُيستخَدم عدد من 
  ا�بتكار في المنطقة العربية.م�مح العالمي، المستخدَمين في ھذا التقرير لتقييم 

وأدركت ا+سكوا ضرورة العمل على مجموعة محددة من ا
دلة للبلدان العربية وتقييم م<مح ا�بتكار 
  دامة.التنمية الشاملة والمست ار شامل، مع التركيز على سياسات ا�بتكار نظراً لدورھا الحيوي في تحقيقفي إط

 قتصادا�بتكار وا�  -2 الشكل

 

  .World Economic Forum, 2016؛ World Bank, 2017 :دراالمص

  بآ'ف الدو'رات ا0مريكية.  -أ  :م/حظات
  .(ا0فضل) 7و 1المعدل الوسطي لسلسلة من المؤشرات تراوحت قيمتھا بين   -ب    

 ا�قتصاديةو ا�بتكار والتنمية ا�جتماعيةم�مح   -ثانياً 

 ومنظمة 6تتعدد البرامج التي تسمح بتحليل عناصر النظام الوطني ل<بتكار. فقد وضع كل من ا
ونكتاد
ث<ً، نماذج يمكن أن تطبقھا البلدان لتعزيز ا�بتكار الوطني. وتختلف م 7التعاون والتنمية في الميدان ا�قتصادي

 إما على القطاعات المنتجة أو على الحكومة. المحرك ا
ساسي لنظام ا�بتكار ھذه البرامج من حيث اعتماد

 ا�بتكار اتسياسلإطار  مَ مِ صُ ، أصدرت ا+سكوا تقريراً شام<ً عن سياسات ا�بتكار. و2016وفي عام 
ھما رؤية و المنطقة العربية وأولوياتھا ويرتكز على عنصرين رئيسيينبحيث يتناسب مع احتياجات في ا+سكوا 

رج ا�بتكار دكما يحدد مختلف أصحاب المصلحة المعنيين بتحقيق ا�بتكار. ويُ  ،ا�بتكار، والنظام الوطني ل<بتكار
وبحيث تراعي سياسات البلدان العربية المتعلقة بالقضايا ا�قتصادية عموماً في سياق التنمية المستدامة الشاملة، 

  .8وا�جتماعية والبيئية ا
ھداف ا+نمائية في كل عنصر من عناصر نظم ا�بتكار الوطنية

                                            
6  UNCTAD, 2011.  

7  OECD, 2014.  

8  ESCWA, 2016.  
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  التنمية المستدامة الشاملة !غراضإطار سياسات ا�بتكار   -3 الشكل

  
  .ESCWA, 2016: المصدر

ر <بتكار ودور الحكومة وا
ثلالطبيعة المعقدة  ذاتالقضايا ا�بتكار، من الضروري فھم م�مح لتحديد و
 ا�قتصادية.و على التنمية ا�جتماعية

+مداد عزيز جانب اف< ُتعنى ھذه السياسة بت ،نطاقواسعة الا�بتكار معقدة وسياسة ا�بتكار قضايا إن 
رفة (أي استعمال المع على المعرفة الطلببجانب أيضاً ينبغي أن ُتعنى ، بل فحسب المعرفة والتكنولوجياب

ذين ھالتفاعل بين وكذلك والتكنولوجيا في الشركات والمزارع وھيئات القطاع العام +نتاج السلع والخدمات)، 
  .9وتھيئة الظروف المؤاتية لتحقيق ا�بتكارالجانبين 

بتكار المعقدة طبيعة ا�تتطلب إذ  ،لدور الحكومة في ا�بتكارفي تفسيرھا  كبيراً  اخت<فاً  البلدان تختلفو
بد من إيجاد طرق جديدة  وبالتالي ف<ع عادة بھذا الدور. لمع أن الدولة � تضط ،وسرعة تطوره إدارة قوية

على ي نبغالصناعة، مع تفادي تأثير المصالح الخاصة لكل من الطرفين. فيقطاع حكومة وتتعاون بموجبھا ال
الحكومات أن تدعم التكنولوجيات ذات ا
غراض العامة حتى � تعوق المنافسة في السوق أو تنتھك قواعد المعونة 

التحديات، إذ تسعى إلى تركز الحكومات دعمھا بشكل متزايد على يجب أن و .10الحكومية في المعاھدات الدولية
لمزيد ا مسار يعتمد على التطورات التكنولوجية إلى آخر يھدف إلى تحقيقالتكنولوجي من إعادة توجيه التغيير 

عّرض ھذا التغيير الحكومات إلى تحديات جديدة في إدارة ويُ  من الفوائد على الصعيدين ا�جتماعي والبيئي.
  ية، وأزمات الثقة في الحكومات، وازدياد أھمية الجھات الفاعلة تكاليف ا�بتكار في زمن ا
زمات المال

  غير الحكومية.

                                            
9  UNCTAD, 2011.  

10  Warwick, 2013.  

 الوطنينظام ا�بتكار 
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 ،رات البيئيةومن الضروري أن تكون الحكومة قوية لتواجه التھديدات التي تطرحھا العولمة والتغيّ 
 ةا�قتصاديو ةا�جتماعييات عن ا�بتكار واستخدام التكنولوجيا الجديدة على المستو ينالناجم وا+قصاء وا+رباك

، أو أن 11. ويمكن أن تتسبب بعض ا�بتكارات والتكنولوجيات الجديدة بفشل قطاعات صناعية رئيسيةةوالسياسي
ة في الحكوميا
نظمة واجھت الھواتف النقالة وخدمات ا+نترنت. وقد  ةحالفي ريعية، كما ات تفضي إلى احتكار

  خدمات أوبر وأمازون وغوغل.كما يتضح من ، 12إرباكن ما أحدثه ا�بتكار ملتحديات نتيجة العالم أنحاء 

ا�قتصادية جزءاً � يتجزأ من نظام ا�بتكار. فا�بتكار التكنولوجي مصدر و البيئة ا�جتماعيةتشّكل واليوم، 
. 13م الناميةأ النمو رئيسي لحركة التوظيف، و� سيما من حيث استحداث الوظائف وإزالتھا، سواء في البلدان المتقدمة

كارية. شركات غير ابتما تستحدثه بعض الشركات ا�بتكارية تستحدث فرص عمل أكثر مھناك ما يشير إلى أن و
  .14إ� أن قياسات أخرى تتعارض مع ھذه النتائج، وُتظھر أن ا�بتكار يؤدي مباشرة إلى تخفيض اليد العاملة

مخاطر رغم الفرص التي تتيحھا  أن التكنولوجيا تنطوي علىالنمو ب البلدان المتقدمةويتزايد وعي 
. ومن الممكن رقمنة بعض الوظائف بدرجات متفاوتة، 15الوظائف الرقمية والتوسع في استخدام ا
دوات الرقمية

. كما ستختلف قدرة ا
فراد على ا�ستفادة من الفرص بالتكنولوجيا ض العمال أو جزءاً من مھامھمبعستبدل يُ ف
 ةالمحدود المھارات العالية من ھذه الفرص أكثر من ذويالعمال ذوو المھارات د على ا
رجح أن يستفيالمتاحة. ف
  .يفقدون وظائفھم جودة أوأقل أعمال حصلون على الذين سي

، بما فيھا البلدان العربية، التي فيھا 16ويتزايد القلق بشأن الرابط بين ا�بتكار والعمل في البلدان النامية
غير النظامي في القطاع غير الزراعي وفي غير القطاع العام، سود العمل ياقتصادات غير نظامية كبيرة. و

 2011وُيعتبر محركاً رئيسياً للعمل وبالتالي لGزمات ا�جتماعية والسياسية التي تشھدھا البلدان العربية منذ عام 
  .17نتيجة "المد الشبابي"

ص ل<بتكار في ا�قتصاد غير النظامي �ستخ<وتجري المنظمة العالمية للملكية الفكرية تقييماً وقياساً 
. والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ھي شبكة دولية تعمل على الدفاع عن حقوق العمال 18السياسات ذات الصلة

غير النظاميين، و� سيما النساء، وقد ساعدت على تغيير رؤية منظمة العمل الدولية بشأن العمل غير النظامي. 
مبادرات ل في ظل ا�نتشار السريعة مسألة تجاھل حقوق الملكية الفكرية في القطاع غير النظامي، وتعالج المنظم

 .19مثل العمليات المصرفية عبر الھاتف النقال مبتكرة

                                            
11  Christensen, 1997؛Christensen and Raynor, 2003 .  

12  Vanoverschelde and others, 2015.  

13  Alonso-Borrego and Collado, 2002.  

14  Vivarelli, 2015.  

15  World Bank, 2015.  

16  Kraemer-Mbula and Wunsch-Vincent, 2016.  

17  Aita, 2015.  

18  Charmes and others, 2016.  

19  Bill and Melinda Gates Foundation, 2016.  
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 ية ل�بتكارا�قتصاد غير النظامي في ا�طر ا�فريق

لعلوم ل.  كما أنشئ مرصد أفريقي أ)أدناها�قتصاد غير النظامي في إطار ا�بتكار في البلدان ا�فريقية (الشكل  أُدرج
وا�بتكار لتحليل سياسات ا�بتكار في القارة ا�فريقية. وھو يقّيم ا,نتاج الوطني ل+بتكار والتعاون بين البلدان  والتكنولوجيا

، ويبّين أن جنوب أفريقيا ھي الرائدة في التعاون العلمي بين البلدان ا�عضاء في ا�تحاد ا�فريقي، تليھا مصر، ا�فريقية
 تنمية أفريقيا.ل، التي أُنشئت لتنفيذھا الشراكة الجديدة 2063. ويتفاعل مع خطة عام بفتونس، فنيجيريا

  ا�قتصاد غير النظامي في أطر ا�بتكار

 

 . and others, 2013De Beer: المصدر

  .De Beer and others, 2013  -أ  :ظاتحم�
 .Vroh, 2015  -ب    

 شبه النظامي-النظاميغير  النظامي
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ا�بتكار وتقييمه بالطرق السليمة في البلدان العربية على الصعيدين م�مح ھامة لتحديد القضايا ھذه 
  :اكل منھمإضافة الى عناصر ا�بتكار استناداً إلى مفھومين م�مح ينبغي تحليل لذا الوطني وا+قليمي. و

بلَور على أرفع المستويات السياسية، وتجيب عن أسئلة "لماذا" و"كيف" ومن". رؤية ل<بتكار، تُ  •
  وھذه الرؤية ضرورية لترتيب أولويات السياسات وإدماجھا في ا
ھداف ا+نمائية الوطنية، 

  ا فيھا أھداف التنمية المستدامة؛بم

ط وا
وسا والقطاع الخاص والمجتمع المدني كومةنظام وطني ل<بتكار، يحفّز التفاعل بين الح •
  .20تطوير العلوم والتكنولوجيات الجديدة وحمايتھا وتمويلھا وتنظيمھال ،ا
كاديمية ومراكز البحوث

  تقسيم النظام الوطني ل<بتكار إلى العناصر الجزئية التالية:ينبغي ا�بتكار م�مح فھم لو

قل يحصل فيه ن ،البحوث والنظام ا+نتاجي في الب<دمحرك أساسي يربط بين التعليم ومراكز  •
  رفة لتطوير منتجات وخدمات للسوق؛التكنولوجيا والمع

  يستند إلى بيئة مؤسسية وتنظيمية؛إطار ل<بتكار  •

  ل<بتكار تشمل تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت والطاقة والنقل؛نى تحتية بُ  •

 وا�ستثمارات ا
جنبية المباشرة والحوافز ظم الماليةوالنُ  تشمل ا
سواق ل<بتكار اقتصاديةبيئة  •
  الحكومية والضرائب؛

  ل<بتكار؛اقتصادية و بيئة اجتماعية •

  نظام لقياس ورصد السياسات. •

  ا�بتكار في المنطقة العربيةوم�مح ا�بتكار العالمي  دليل  -ثالثاً 

 ا�بتكار العالمي دليل  -ألف

ا�بتكار العالمي، الذي وضعته جامعة كورنيل، والمعھد ا
وروبي +دارة ا
عمال، والمنظمة  دليل
  دان. ا�بتكار بين البلم�مح العالمية للملكية الفكرية، ھو من أكثر قواعد البيانات شمو�ً، وُيستخَدم لمقارنة 

بتكار، والثاني على مخرجاته. كما فرعيين، يركز ا
ول على مدخ<ت ا�دليلين مركب، يتألف من دليل وھو 
عمال السوق وتطور بيئة ا
 التحتية وتطوريتألف من سبع ركائز ل<بتكار، ھي المؤسسات والتعليم والبنية 

والمخرجات المعرفية والتكنولوجية والمخرجات ا+بداعية. وتنقسم ھذه الركائز إلى عدة ركائز فرعية مع 
مصدراً لتحليل ا�بتكار  30مؤشراً من  82، اسُتخدم 2016+طار سنوياً. وفي عام وُينقYح ھذا ا ،مؤشرات لكل منھا

  .21اقتصاداً وطنياً  128في 

                                            
20  UNCTAD, 2011.  

21  http://www.globalinnovationindex.org.  
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 ا�بتكار، ما عدا النواحي ا�جتماعيةلقضايا مع مؤشراته الفرعية الطبيعة الشاملة  دليلويتناول ال
مية، المستويات الحكوالبيانات محدودة و� يمكنھا تقييم رؤية ا�بتكار على أعلى غير أن قاعدة . ا�قتصاديةو

ا+قليمي  لى المستويينإجراء مقارنة بين البلدان عتيح وتالمختلفة نية طظم ا�بتكار الوناصر نُ ع ولكنھا تشمل
  والعالمي.

�بتكار ام�مح عناصر  ري تحديدمن الضروا�بتكار العالمي،  دليلا�بتكار استناداً إلى م�مح ولتحليل 
مع عناصر تحديدھا،  نبغيعناصر ا�بتكار التي ي 1الجدول . ويبين وبيان التقاطعات بينھما دليلالھذا إطار في 

ً بالركائز الفرعية ركيزة واحدة أو أكثر باللون ا
سود أو تتقابل مع التي الم<مح    تلك المتعلقة جزئيا
  الرمادي.باللون 

  ا�بتكار العالمي دليلا�بتكار وركائز  م�مح  -1الجدول 

 عناصر م�مح ا�بتكار       
 

 

 دليل ركائز

  الرؤية   العالمي ا�بتكار
المحرك 
  التحتيةالبنية   ا�طار  ا�ساسي

البيئة 
  ا�قتصادية

الحالة 
 ا�جتماعية

  ا�قتصاديةو

  المؤسسات  -1

      

رأس المال البشري   -2
  والبحث

      

  التحتيةالبنية   -3

      

  السوق تعقيدات  -4

      

  بيئة ا�عمال تعقيدات  -5

      

المخرجات المعرفية   -6
  والتكنولوجية

      

  المخرجات ا"بداعية  -7

      

  : من إعداد مؤلف ھذا التقرير.المصدر

 ا!داء العام للبلدان العربية  -باء

. ما�بتكار العالمي، وترتبط بمستوى التنمية وبدخل المواطنين وثروتھ دليلالبلدان على تتباين نتائج 
حسب تعادل  (GDP) الناتج المحلي ا+جماليستناداً إلى نصيب الفرد الواحد من المقارنة بين البلدان ا وستجرى

  .22، في حال توفرت البيانات2015بالدو�ر ا
مريكي لعام  (PPP)القوة الشرائية 

                                            
تعادل القوة الشرائية: عدد وحدات العملة الوطنية التي تتيح شراء كمية من السلع أو الخدمات، بالدو�ر ا�مريكي. وقاعدة   22

البيانات المتعلقة بنصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي ا0جمالي حسب تعادل القوة الشرائية مستمدة من الموقعين: 
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  2016 ،ا�بتكار العالمي دليل  -4 الشكل

 
  .World Bank, 2017؛ Cornell University and others, 2016: دراالمص

  بآ�ف الدو�رات ا�مريكية.  -أ  :م4حظات
  لكل ركيزة من ركائز دليل ا�بتكار العالمي. 100سجل كل بلد مجموعة من النقاط تراوحت بين صفر و  -ب    

بسرعة بعد مستوى معين من  دليل، حيث ترتفع قيمة التوجھاً عاماً ) 4 الشكل( 2016تبين نتائج عام 
 23نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي ا+جمالي، مع انحرافات معتدلة بين البلدان. وتنقسم البلدان العربية

متوسطة الل البلدان العربية سجّ (باللون ا
حمر) إلى ث<ث فئات: المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة الدخل. وتُ 
الدخل نتائج مساوية للمتوسط العالمي، في حين أن البلدان العربية المنخفضة والمرتفعة الدخل تحتل مرتبة أدنى 

  واحد من الناتج المحلي ا+جمالي.بكثير من البلدان ا
خرى التي تساويھا من حيث نصيب الفرد ال

العربية الغنية بالموارد يمكن أن تحتل مرتبة أن البلدان  2016ا�بتكار العالمي لعام  دليلويفيد تقرير 
المؤسسات، وتطور السوق، وتطور بيئة ركائز أعلى. ولكنھا تعاني نسبياً من أوجه قصور في مجا�ت ھامة مثل 

مفارقة الوفرة". ولدى ھذه البلدان مكانة "ا
عمال. وتذّكر ھذه الظاھرة بما ُيسمى "لعنة الموارد الطبيعية" أو 
  .24ھا في ا
عوام المقبلةئأدا تحسينلھا فريدة تخوّ 

                                            
http://siteresources.worldbank.org/ICPEXT/Resources/ICP_2011.html وhttp://knoema.fr/sijweyg/gdp-per-capita-ranking-

2016-data-and-charts.                                                                                                                                                                                                                  

  المي أي بيانات بشأن الجمھورية العربية السورية وليبيا منذ بداية الصراع. لم تجمع مؤسسات دليل ا�بتكار الع 23
  معظم البلدان العربية شبه غائبة.والبيانات عن 

24 Cornell University and others, 2016, p. 42.  
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 ليلدو� يرتقي أي من البلدان العربية إلى الريادة في مجال ا�بتكار. وتشير النتائج الرئيسية لتقرير 
أن التحسن في ركائز المؤسسات، وتطور بيئة ا
عمال، والمخرجات المعرفية  2016ا�بتكار العالمي لعام 

ركائز بأن تلحق ببلدان آسيا الوسطى والجنوبية في ھذه ال ا
فريقية الكبرىب الصحراء جنولأتاح والتكنولوجية، قد 
  وغرب آسيا (أي البلدان العربية).وتتجاوز شمال أفريقيا 

ة، بعد بلدان أمريكا الشمالي الرابعةالعام، احتلت بلدان غرب آسيا وشمال أفريقيا المرتبة  دليلوفي ال
ا�بتكار العالمي منذ  دليللت نتائج متدنية في . كما سجّ 25وأوقيانيارق آسيا، وأوروبا، وجنوب شرق آسيا، وش

  ).5 الشكل، ما عدا الجزائر والمغرب (2011عام 

  2016-2011ا�بتكار العالمي،  دليل بالنسبة إلىتطور نتائج البلدان العربية -  5 الشكل

 
  .Cornell University and others, 2016: المصدر

                                            
  بما في ذلك أرمينيا وإسرائيل.  25
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  ل4بتكارالمحرك ا!ساسي للنظام الوطني   -جيم

يشمل المحرك ا
ساسي للنظام الوطني ل<بتكار مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث ومؤسسات 
  .7الركيزة  وجزئياً بعناصرا�بتكار العالمي  دليلل 6و 5و 2الركائز ھي مشمولة في ا+نتاج. و

 رأس المال البشري والبحث: 2الركيزة  -1

يم، وا+نفاق (نفقات التعل ا
ساسيا�بتكار العالمي بيانات عن مرحلة التعليم  دليلتجمع الركيزة الثانية ل
الحكومي على التعليم، ومعدل سنوات الدراسة المرتقبة، وتقييم القراءة والرياضيات والعلوم، ونسبة الت<ميذ إلى 

والھندسة، وم ي، والخريجين في العلالمعلمين في التعليم الثانوي)، ومرحلة التعليم العالي (ا�لتحاق بالتعليم العال
والتنقل في مجال التعليم العالي)، وأنشطة البحث والتطوير (الباحثين، وا+نفاق المحلي ا+جمالي على البحث 

 سكواكاريلي سيموند وتصنيفوالنفقات ا+جمالية على البحث والتطوير 
كبر ث<ث شركات،  والتطوير،
Quacquarelli Symonds كبر ث<ث
). والعناصر بمعظمھا سھلة القياس والتقييم، ولكن العديد من جامعات 

  قضايا.عدة تتعلق ببيانات إلى البلدان العربية يفتقر 

   بروابط ضعيفة مع الثروة ،نتائج متفرقة جداً  ا
ساسيوتعكس البيانات العالمية بشأن التعليم 
دليل  من حيث النتائج على النمو ). وينافس بعض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل البلدان المتقدمة6 الشكل(

  .التعليم العاليالتعليم ما قبل 

 2016، ما قبل التعليم العاليالتعليم   -6 الشكل

 

  .Cornell University and others, 2016: المصدر
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  بآ�ف الدو�رات ا�مريكية.  -أ  :م4حظات
  لكل ركيزة من ركائز دليل ا�بتكار العالمي. 100سجل كل بلد مجموعة من النقاط تراوحت بين صفر و  -ب   

المتوسطة الدخل (مثل تونس يتجاوز العديد من البلدان إذ ، ه الوجھةوتعكس نتائج البلدان العربية ھذ
  يم التعلدليل والمغرب) البلدان ذات الدخل ا
على. ولكن نتائج كل من ا
ردن ولبنان على  ،ومصر ،والجزائر

البلدين من حيث ا+نفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي ا+جمالي  ترتيبأقل من المتوقع، نظراً �نخفاض 
  نسبة من الناتج المحلي ا+جمالي.التعليم الثانوي لكل طالب كومن حيث ا+نفاق الحكومي على 

نتائج أقل تفرقاً. وتحتل البلدان ، كما أن المختلفةعالمية وجھات ) 7 الشكلالتعليم العالي (دليل ويعكس 
ضعف نظراً لإذ تحتل قطر المرتبة السابعة والتسعين العربية بمعظمھا مراتب جيدة، باستثناء قطر ومصر. 

عدد  تدنيمصر المرتبة السادسة والتسعين نظراً لتحتل في المائة. و 15.8لغ نسبة الذي يب ،ا�لتحاق بالتعليم العالي
  موع الخريجين في التعليم العالي.في المائة من مج 11.8خريجيھا في العلوم والھندسة، الذي يبلغ 

  2016التعليم العالي،   -7 الشكل

 
  .World bank,2017؛  others, 2016Cornell University and: دراالمص

  بآ�ف الدو�رات ا�مريكية.  -أ  :م4حظات
  لكل ركيزة من ركائز دليل ا�بتكار العالمي. 100سجل كل بلد مجموعة من النقاط تراوحت بين صفر و  -ب    

 من الناتجالواحد أن نصيب الفرد  بين البلدانُتظھر المقارنات )، 8 الشكللق بالبحث والتطوير (يتع وفيما
  البحث والتطوير.دليل ل البلد نتائج ھامة على أن يبلغ عتبة معينة لكي يسجّ ينبغي المحلي ا+جمالي 

ةالمملكة العربية السعودي
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الي على إنفاقھا ا+جمانخفاض جيدة بين البلدان العربية. فرغم وتحتل المملكة العربية السعودية مرتبة 
في المائة، ما يضعھا في المرتبة السادسة بعد المائة)،  0.1البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي ا+جمالي (

ت اتأتي في المرتبة الث<ثين من حيث الشركات العالمية للبحث والتطوير (متوسط إنفاق أول ث<ث شركفھي 
). كما تأتي في المرتبة الخامسة والعشرين من حيث ا
مريكية عالمية على البحث والتطوير بم<يين الدو�رات

. كما تحتل Quacquarelli Symonds متوسط نتائج أول ث<ث جامعات على قائمة تصنيف كواكاريلي سيموندس
  من مجموع خريجي التعليم العالي. رتبة جيدة من حيث عدد الخريجين في العلوم والتكنولوجيا كنسبةم

  2016البحث والتطوير،   -8 الشكل

 
  .World bank,2017؛ Cornell University and others, 2016: دراالمص

  بآ�ف الدو�رات ا�مريكية.  -أ  :م4حظات
  لكل ركيزة من ركائز دليل ا�بتكار العالمي. 100سجل كل بلد مجموعة من النقاط تراوحت بين صفر و  -ب    
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  2016ث، رأس المال البشري والبح  -9 الشكل

 
  .World bank,2017؛ Cornell University and others, 2016: دراالمص

  بآ�ف الدو�رات ا�مريكية.  -أ  :م4حظات
  لكل ركيزة من ركائز دليل ا�بتكار العالمي. 100صفر وسجل كل بلد مجموعة من النقاط تراوحت بين   -ب    

ومع دمج ا
دلة اLنفة الذكر، يأتي كل من تونس والمغرب في مرتبة عالية على دليل رأس المال البشري 
). وتقع تونس في المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد الخريجين في العلوم والھندسة، بنسبة 9 الشكلوالبحوث (

 مفي المائة. ومن حيث ا+نفاق الحكومي على التعلي 34.9في المائة، تليھا المغرب في المرتبة الرابعة بنسبة  44.1
الثانوي لكل طالب كنسبة من الناتج المحلي ا+جمالي، تأتي تونس في المرتبة الثالثة والعشرين والمغرب في 
المرتبة العاشرة. ولكن كل من البلدين يحتل مرتبة متواضعة على قائمة تصنيف الشركات العالمية للبحث 

  ف الجامعات.لتصني  Quacquarelli Symondsوقائمة كواكاريلي سيموندس ،والتطوير

من حيث عدد الخريجين في العلوم والھندسة. وتأتي قوائم التصنيف العديد من البلدان العربية  ويتصّدر
ائر في المرتبة والجز ،والمغرب في المرتبة الرابعة ،وتونس في المرتبة الثالثة ،ُعمان في المرتبة ا
ولى في العالم

والكويت  ،والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثامنة عشرة ،ةوقطر في المرتبة السادسة عشر ،الخامسة عشرة
وا+مارات العربية المتحدة في المرتبة الحادية  ،ولبنان في المرتبة الرابعة والث<ثين ،في المرتبة العشرين

المھندسين والعلماء بل ا�فتقار إلى البلدان العربية في في تحدي ال). من ھنا، � يكمن 10 الشكلوالخمسين (
  وا+نتاج. ثالبح في مجاليمحرك ا
ساسي، أي التعاون أداء الفي حسن با
حرى 
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 2016الخريجون في العلوم والھندسة،   -10 الشكل

 
  .World bank,2017؛ Cornell University and others, 2016: دراالمص

  بآ�ف الدو�رات ا�مريكية.  -أ  :م4حظات
  لكل ركيزة من ركائز دليل ا�بتكار العالمي. 100سجل كل بلد مجموعة من النقاط تراوحت بين صفر و  -ب    

  ا
عمال: تطور بيئة 5الركيزة  -2

ا�بتكار العالمي أداء المحرك ا
ساسي من خ<ل تقييم مدى تحفيز الشركات  دليلتحلل الركيزة الخامسة ل
بيانات حول العاملين في مجال المعرفة (نسبة العمالة الكثيفة المعرفة، ونسبة وھي تجمع 
نشطة ا�بتكار. 

على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي ا+جمالي، +نفاق ا+جمالي ا، واً نظامي اً الشركات التي تقدم تدريب
دات شھاعلى ، وعدد النساء العام<ت الحائزات قطاع ا
عمالا+نفاق ا+جمالي على البحث والتطوير الممول من و

لقطاعية، االتجمّعات عليا)، والروابط في مجال ا�بتكار (تنسيق البحوث بين الجامعات والصناعات، وحالة تطور 
، لمشتركةا لتحالفات ا�ستراتيجية للمشاريععقود اوا+نفاق ا+جمالي على البحث والتطوير الممول من الخارج، و

وفئات براءات ا�ختراع)، واستيعاب المعرفة (مدفوعات الملكية الفكرية، واستيراد التكنولوجيا المتطورة من 
ات وا�تصا�ت، والتدفقات الصافية ل<ستثمار المباشر دون إعادة ا�ستيراد، واستيراد خدمات تكنولوجيا المعلوم

  ا
جنبي، والمواھب في مجال البحوث).

ل بمعظمھا معد�ت أقل بكثير من المتوسط العالمي أن البلدان العربية تسجّ  11 الشكلوتبّين المقارنات في 
ة ل بمعظمھا معد�ت متواضعالسائدة في العالم، باستثناء ا+مارات العربية المتحدة ولبنان. كما تسجّ وجھات وال

وتكمن  .وقطاع الصناعةكيزة الخامسة، و� سيما في مجال تنسيق البحوث بين الجامعات في غالبية عناصر الر
الشركات ت اتفعيل المحرك ا
ساسي ل<بتكار في ضعف قدربالصعوبة الرئيسية التي تواجھھا البلدان العربية 

  العربية على استيعاب التكنولوجيا، وفي الرابط بين البحوث والمؤسسات.
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  2016تطور بيئة ا!عمال،   -11 الشكل

 
  .World bank,2017؛ Cornell University and others, 2016: دراالمص

  بآ�ف الدو�رات ا�مريكية.  -أ  :م4حظات
  لكل ركيزة من ركائز دليل ا�بتكار العالمي. 100سجل كل بلد مجموعة من النقاط تراوحت بين صفر و  -ب    

  المخرجات المعرفية والتكنولوجية: 6الركيزة  -3

وتقيس ا
داء السليم للمحرك ا
ساسي في النظام  ،تتعلق الركيزة السادسة بثمار ا�ختراع وا�بتكار
(طلبات البراءات، والطلبات بموجب معاھدة التعاون بشأن  ةالوطني ل<بتكار. وتشمل بيانات عن توليد المعرف

   لدليلا لصناعي، والمقا�ت العلمية والتقنية، والوثائق الُمستشھد بھا حسبالبراءات، ونماذج قابلية التطبيق ا
"index-h" قتباس لو يةالذي يقيس انتاج�)، وأثر المعرفة (معدل نمو الناتج المحلي ا+جمالي لمطبوعاتتأثير ا

الشرائية لكل عامل بالدو�ر ا
مريكي، وكثافة المشاريع الجديدة، وا+نفاق على البرمجيات  القوةحسب تعادل 
، ومصنوعات التكنولوجيا العالية والمتوسطة)، ونشر المعرفة (إيصا�ت الملكية 9001الحاسوبية، وشھادات أيزو 

ات تكنولوجيا المعلومات إعادة التصدير، وتصدير خدم ناقصاً الفكرية، وتصدير التكنولوجيا المتطورة 
  ).المباشر وا�تصا�ت، والتدفقات الخارجية الصافية ل<ستثمار ا
جنبي

خرجات أعلى من ل مأن البلدان العربية المتوسطة الدخل تسجّ  12 الشكلفي  الدوليةوتبين المقارنات 
ربية ا+مارات العمخرجات المرتفعة الدخل مخرجات أقل من المتوقع. و� تعكس  البلدان تسّجلالمتوقع، في حين 

في  هتقوبضعف المغرب من حيث تطور بيئة ا
عمال ض عوّ يُ من حيث تطور بيئة ا
عمال. كما قوتھا المتحدة 
 قوةالتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت وفي معدل نمو الناتج المحلي ا+جمالي حسب تعادل 

  ئية لكل عامل بالدو�ر ا
مريكي.الشرا
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 2016، المخرجات المعرفية والتكنولوجية  -12 الشكل

 
  .World bank,2017؛ Cornell University and others, 2016: دراالمص

  بآ�ف الدو�رات ا�مريكية.  -أ  :م4حظات
  لكل ركيزة من ركائز دليل ا�بتكار العالمي. 100سجل كل بلد مجموعة من النقاط تراوحت بين صفر و  -ب    

ويحدد ھذا المؤشر أيضاً ع<قة الترابط بين المحرك الرئيسي ل<بتكار والعمالة، فيتناول جزئياً البيئة 
قيمة ولة ً إلى محا�قتصادية ل<بتكار. وھو يتألف من نسبة الناتج المحلي ا+جمالي بمعادل القوة الشرائية و ا�جتماعية

عته مقياس لZنتاجية. وتبّين المقارنات يومقسومة على مجموع العمالة في ا�قتصاد، وھو بطب 1990الدو�ر لعام 
)، مع تفاوت 13 الشكلل ومي<ً نحو انخفاض الدليل مع تزايد ثروة البلد (الدولية قيماً أعلى للبلدان المنخفضة الدخ
عيفة عموماً في ض للتوقعات؛ ولكنه يأخذ با�عتبار أن مشاركة القوة العاملة ياً كبير بين البلدان. ويبدو ھذا الترابط مناف

  البلدان المنخفضة الدخل. ويشمل قياس مجموع العمالة في ا�قتصاد ك<ً من العمل النظامي وغير النظامي.

ولع<قات التفاعل بين البلدان العربية أھمية في ھذا السياق. فعادةً ما يھاجر العديد من الباحثين من البلدان 
 ، بحثاً عن فرص ومستويات معيشة أفضل. ومعالدخلالمرتفعة لبلدان العربية المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى ا

ذلك يمكن أن تنتج البلدان العربية المنخفضة والمتوسطة الدخل بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت 
  البلدان العربية المرتفعة الدخل.والمنتجات العالية التكنولوجيا لتلبي طلب الشركات في 

ةالمملكة العربية السعودي
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 2016دليل نصيب الفرد العامل من معدل نمو الناتج المحلي ا�جمالي،   -13 الشكل

 
  .World bank,2017؛ Cornell University and others, 2016: دراالمص

  بآ�ف الدو�رات ا�مريكية.  -أ  :م4حظات
  لكل ركيزة من ركائز دليل ا�بتكار العالمي. 100سجل كل بلد مجموعة من النقاط تراوحت بين صفر و  -ب    

  ظم ا�بتكار الوطنيةا�طار المؤسسي لنُ   -دال

  : المؤسسات1الركيزة  -1

). وھي تتضمن 15 الشكلا�بتكار العالمي ( دليلعلى  اً كبيريراً أثتلركيزة ا
ولى، أي المؤسسات، تؤثر ا
لقانون، فعالية الحكومة)، والبيئة التنظيمية (نوعية التنظيمات، سيادة ا، تقييماً للبيئة السياسية (ا�ستقرار السياسي

 العجز عن الوفاءحل وعمال التجارية الزائد عن الحاجة)، وبيئة ا
عمال (سھولة بدء ا
الفصل عن العمل كلفة 
  دفع الضرائب).وبالديون 

النتائج الكلية للركيزة ا
ولى، وھو يستند بمعظمه إلى مسوح فردية. وأداء عدة بلدان  14 الشكلويبّين 
ان). موالمغرب) أو قريب منه (ا+مارات العربية المتحدة وعُ  ،وتونس ،عربية أفضل من المتوسط العالمي (ا
ردن

  .البلدان ا
خرى أداء جميع البلدان العربية ا
خرى أدنى بكثير منلكن أداء 

ديةالجمھورية العربية السعو
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 2016المؤسسات،   -14 الشكل

 
  .World bank,2017؛ Cornell University and others, 2016: دراالمص

  بآ�ف الدو�رات ا�مريكية.  -أ  :م4حظات
  لكل ركيزة من ركائز دليل ا�بتكار العالمي. 100بين صفر و سجل كل بلد مجموعة من النقاط تراوحت  -ب    

في  67.5من  دليلال. وتراجع 2011غير أن أداء البلدان العربية في الركيزة ا
ولى تدھور كثيراً منذ عام 
في الفترة نفسھا في مصر  39إلى  61.7في المملكة العربية السعودية؛ ومن  2016في عام  57.9إلى  2011عام 
شھدت أحداثاً اجتماعية وسياسية كبيرة. وطال ا�نخفاض في مصر الركائز الفرعية الث<ث أي البيئة السياسية  التي

  ).61.2إلى  85.3)، وبيئة ا
عمال (من 36.6إلى  58.8)، والبيئة التنظيمية (من 19.9إلى  41.0(من 

سسية ة ا
ولى تقّيم البيئة المؤويعتمد ا�بتكار بشكل كبير على وجود أطر مؤسسية في البلد. والركيز
بل أخرى لتقييم وقياس ا
طر المؤسسية على نحو أدق في عامًة وليس ا�بتكار في حد ذاته. ولذلك، � بد من سُ 

  تحليل كيفية إنفاذ السياسات وا+طار المؤسسي فعلياً على أرض الواقع.لالبلد، 

  التحتية: البنية 3الركيزة  -2

يتضمن بيانات  ذلك أنهيسھل قياسه دلي<ً لنظام ا�بتكار الوطني، التحتية تشكل الركيزة الثالثة، أي البنية 
تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت واستخدامھا، وخدمات حصول على عن تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت (ال

إجمالي و، أداء اللوجستياتوالكھرباء، إنتاج العامة (ية تحتنى الالمشاركة ا+لكترونية)، والبُ والحكومة ا+لكترونية، 
بيئي، ا
داء الوتكوين رأس المال)، وا�ستدامة البيئية (الناتج المحلي ا+جمالي لكل وحدة من الطاقة المستخدمة، 

  ).14001البيئية أيزو شھادات و

ةالمملكة العربية السعودي
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)، مع وجود اخت<فات كبيرة في مجا�ت 15 الشكلجّيدة (تحتية نى في معظم البلدان العربية بُ توجد و
عدة. وأول مثل على ذلك الناتج المحلي ا+جمالي (بمعادل القوة الشرائية بالدو�ر) لكل وحدة من الطاقة المستخدمة 

ّين المقارنات الدولية اخت<فاً كبيراً في استھ<ك الطاقة بكثافة الطاقة. وتبأيضاً يعرف و(بالمكافئ النفطي)، 
). 16 لشكلاالمستخدمة +نتاج قيمة مضافة، مع تحقيق بعض البلدان المرتفعة الدخل كفاءة أكبر في ا�ستھ<ك (

وسط العالمي تفوق المت، وھي التحلي<ت خلصت إلى أن كثافة الطاقة في المتوسط في البلدان العربيةولكن بعض 
ة عقد زادت على مدى العقدين الماضيين. وسجلت البلدان العربية المنتجة للنفط (المرتف، بمرتين أو ث<ث مرات

  الدخل) أكبر تبديد في الطاقة.

  2016، التحتيةالبنية   -15 الشكل

 
  .World bank,2017؛ Cornell University and others, 2016: دراالمص

  بآ�ف الدو�رات ا�مريكية.  -أ  :م4حظات
  لكل ركيزة من ركائز دليل ا�بتكار العالمي. 100سجل كل بلد مجموعة من النقاط تراوحت بين صفر و  -ب    

  ودليل ا
داء البيئي مثل آخر، فھو يقّيم القضايا البيئية ذات ا
ولوية القصوى في مجالين ھما: 
  ھما تونس والمغرب ). و� يسجل سوى بلدين 17 الشكلظم ا+يكولوجية (حماية صحة ا+نسان، وحماية النُ 

لتحقيق ي أساسا�بتكار  ايكون فيھت التي جا*المجيداً، في حين أن أداء البلدان المرتفعة الدخل ضعيف في  أداءً 
  التنمية المستدامة.

ةالمملكة العربية السعودي
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  2016الناتج المحلي ا�جمالي لكل وحدة طاقة مستخدمة،   -16 الشكل

 
  .World bank,2017؛  University and others, 2016Cornell: دراالمص

  بآ�ف الدو�رات ا�مريكية.  -أ  :م4حظات
  لكل ركيزة من ركائز دليل ا�بتكار العالمي. 100سجل كل بلد مجموعة من النقاط تراوحت بين صفر و  -ب    

  2016ا!داء البيئي،   -17 الشكل

 
  .World bank,2017؛  University and others, 2016Cornell: دراالمص

  بآ�ف الدو�رات ا�مريكية.  -أ  :م4حظات
  لكل ركيزة من ركائز دليل ا�بتكار العالمي. 100سجل كل بلد مجموعة من النقاط تراوحت بين صفر و  -ب    

ةالمملكة العربية السعودي
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ةالمملكة العربية السعودي
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   السوق: تطور 4الركيزة  -3

ام ھي أفضل ما يعّبر عن البيئة ا�قتصادية لنظ ا
سواقّور بشأن تط لدليل ا�بتكار العالمي الركيزة الرابعة
 ا�ئتمان المحلي للقطاع الخاص كنسبة مئويةوا�بتكار الوطني. وھي تشمل ا�ئتمان (سھولة الحصول على ا�ئتمان، 

الي)، مالقروض ا+جمالية للتمويل البالغ الصغر كنسبة مئوية من الناتج المحلي ا+جومن الناتج المحلي ا+جمالي، 
رسملة السوق كنسبة مئوية من الناتج المحلي و، يرةالصغالحصص  أصحابوا�ستثمار (سھولة حماية المستثمرين 

صفقات رأسمال المجازفة)، ومجموع قيمة ا
سھم المتداولة كنسبة مئوية من الناتج المحلي ا+جمالي، وا+جمالي، 
  حجم ا
سواق المحلية).وشدة المنافسة المحلية، ومطبقة، وحجم التجارة والمنافسة وا
سواق (معدل التعرفة ال

 ف أداء معظمصنّ ) تقع جميع البلدان العربية دون المتوسط العالمي. ويُ 18 الشكلوفي المقارنات الدولية (
غير ، بما فيھا البلدان المرتفعة الدخل. 26أو منخفضاً جداً من حيث سھولة الحصول على ا�ئتمانالبلدان منخفضاً 

جّيد مقارنة مع البلدان  27مستوى ا�ئتمان المحلي للقطاع الخاص كنسبة مئوية من الناتج المحلي ا+جماليأن 
ثرة. لشركات الكبرى والقروض المتعا
خرى. ويمكن أن يكون ھذا التفاوت نتيجة تركيز ا�ئتمان المصرفي على ا

والمنطقة العربية ھي من المناطق ا
ضعف أداًء من حيث التمويل البالغ الصغر، وقليلة ھي الجھود المبذولة 
  .28لمساعدة ا
عمال التجارية الصغيرة الجديدة أو دعم إضفاء الطابع الرسمي على المؤسسات غير الرسمية

  2016تطور ا!سواق،   -18 الشكل

 
  .World bank,2017؛ Cornell University and others, 2016: دراالمص

  بآ�ف الدو�رات ا�مريكية.  -أ  :م4حظات
  لكل ركيزة من ركائز دليل ا�بتكار العالمي. 100سجل كل بلد مجموعة من النقاط تراوحت بين صفر و  -ب    

                                            
26 www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-

Report.pdf.                                                                                                                                                                                                                                         

27 http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.  

28 http://www.sanabelnetwork.org/.  
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باستثناء ا+مارات العربية المتحدة والكويت، � يزال ترتيب البلدان العربية متدنياً من حيث سھولة حماية 
، مع أن ترتيب العديد منھا مرتفع من حيث رسملة السوق كنسبة مئوية 29الحصص الصغيرة أصحابالمستثمرين 

وا+مارات  ،المملكة العربية السعوديةو ،والبحرين ،وا
ردن ،وقطر ،(الكويت 30من الناتج المحلي ا+جمالي
ومصر) ومجموع قيمة ا
سھم المتداولة كنسبة مئوية من الناتج المحلي  ،مانوعُ  ،والمغرب ،العربية المتحدة

 ،ا+جمالي. والبلدان العربية القليلة التي حلت في مرتبة جيدة من حيث صفقات رأسمال المجازفة ھي لبنان
والمغرب. وفي المتوسط، تتركز أنشطة أسواق رأس المال العربية  ،وتونس ،ة المتحدةوا+مارات العربي ،وا
ردن

�  المالية والعقارات وا�تصا�ت السلكية وال<سلكية. تفي الشركات الكبيرة، و� سيما في مجا

منافسة د يشھقة، مع أن معظمھا طبّ كما تحل البلدان العربية في مرتبة متدنية من حيث معد�ت التعرفة المُ 
 ،محلية كبيرة (المملكة العربية السعودية اً ، ويضم بعضھا أسواق31محلية شديدة مقارنة بسائر البلدان في العالم

  والجزائر). ،وا+مارات العربية المتحدة ،ومصر

  ومن أھم جوانب نظام ا�بتكار الوطني البيئة ا�قتصادية وتطّور ا
سواق والمؤسسات.

  ا+بداعية المخرجات: 7الركيزة  -4

 ا+بداعية فكرة عن البيئة ا�جتماعيةالمخرجات بشأن ا�بتكار العالمي دليل تعطي الركيزة السابعة ل
الع<مات التجارية لكل مليار من طلبات ا�قتصادية ل<بتكار. وتشمل ھذه الركيزة ا
صول غير الملموسة (و

قائمة على  أعمال تجاريةإنشاء نماذج وصناعية،  تصاميموالناتج المحلي ا+جمالي بمعادل القوة الشرائية، 
 تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت)، وسلع تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت، وإنشاء نماذج تنظيمية قائمة على

جة لكل منتالوطنية الف<م ا
و ،من مجموع التجارةكنسبة مئوية وخدمات إبداعية (تصدير خدمات ثقافية إبداعية 
باعة نواتج الطوعام ووسائط ا+ع<م للسكان في سن العمل، الالترفيه ، وسوق السكان في سن العمل مليون من
وان نطاقات عنو(نطاقات عامة من المرتبة العليا،  على ا+نترنتصادرات السلع ا+بداعية)، وا+بداع ووالنشر، 

  لمحملة على موقع يوتيوب).فيديو اعدد شرائط الوالشھرية في ويكيبيديا، حريرات عدد التوالبلد، 

ترتيب المغرب وقطر من حيث ا
صول كذلك من حيث السلع والخدمات ا+بداعية، مرتفع وترتيب لبنان 
ا�قتصادية، ولكنھا � تقيس و البيئة ا�جتماعيةى الضوء علھذه المؤشرات سلط ). وت19 الشكلغير الملموسة (

سوى ا
ثر الثقافي للتكنولوجيات الجديدة مع أن ھذا ا
ثر يتجاوز كثيراً الجوانب الثقافية والترفيھية. وليس في 
 ا�بتكار العالمي ما يقيس مث<ً الشمولية أو توليد فرص العمل أو أوجه عدم المساواة والتفاوت. ومن ھنادليل 

 لة لتقييم أثر ا�بتكار والتكنولوجيات الجديدة على البيئة ا�جتماعيةالحاجة إلى وضع المزيد من المؤشرات المفصّ 
  تشجيع ا�بتكار.لا�قتصادية و بل تحسين البيئة ا�جتماعيةسُ كذلك على ا�قتصادية، وو

                                            
29 www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-

Report.pdf.                                                                                                                                                                                                                                        

30 http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.  

31 http://reports.weforum.org/global-risks-2015/executive-opinion-survey-2014/.  
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  2016ا�بداعية، المخرجات   -19 الشكل

 
  .World bank,2017؛ Cornell University and others, 2016: دراالمص

  بآ�ف الدو�رات ا�مريكية.  -أ  :م4حظات
  لكل ركيزة من ركائز دليل ا�بتكار العالمي. 100سجل كل بلد مجموعة من النقاط تراوحت بين صفر و  -ب    

  ا�بتكار في عدد من البلدان العربيةم	مح   -رابعاً 

   ظم وا�فتقار إلىأن ضعف ا�بتكار في البلدان العربية سببه ا
ساسي ضعف النُ يرى الباحثون 
ظم تتأثر بضعف المؤسسات، وعدم كفاية الموارد البشرية والمالية، وا�فتقار إلى . فالنُ 32سليمةسياساتية أدوات 

مل، ي)، وقصور سوق العوفرة الموارد الطبيعية (ا�قتصاد الريعيعود إلى كما و ،البنية ا�قتصادية المناسبة
وضعف مؤشرات التنمية ا�جتماعية، وانعدام الحوافز. كما أن ضعف ا+نفاق العام على البحث والتطوير 

  لقلق.يبعث على اوا�بتكار 

التي العالمي،  ا�بتكار دليلھذا التقييم وتوثيقه، ليس فقط من خ<ل المقارنات في مثل وينبغي التحقق من 
  ل<بتكار في البلدان العربية. متكاملبل من خ<ل تحليل  ير كما ھو مبين أع<ه،� تكفي إلى حد كب

                                            
32 Nour, 2016. 
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  رؤية ا�بتكار  -ألف

� بد من صياغة رؤى واستراتيجيات واضحة ل<بتكار في البلدان العربية، وضمان دعم السلطات العليا 
  .اتيةدوات السياسا
للتغييرات الھيكلية في نظام ا�بتكار وإعادة تصميم 

  رؤية إقليمية

ليس من استراتيجية ل<بتكار على الصعيد ا+قليمي (في جامعة الدول العربية مث<ً) كتلك التي تعتمدھا 
"حالة  ما يعتبره . ويقر ا�تحاد ا
وروبي بأنه يواجه202033المفوضية ا
وروبية في ا�ستراتيجية ا
وروبية 

  ر أقل مما ُينفق في اليابان والو�يات المتحدة ا
مريكية؛ طوارئ في ا�بتكار": فھو ينفق على البحث والتطوي
كما أن أفضل الباحثين والمبتكرين انتقلوا منه إلى بلدان أخرى. وفي إطار ا�ستراتيجية الجديدة، أنشئ المجلس 

  ا
وروبي للبحوث للعمل على المبادرات الرئيسية السبع التالية:

  ؛34<بتكارلتحاد ا�مبادرة  •
  ركون؛الشباب يتح •

وروبا؛ ةا
عمال الرقمي خطة •  
  كفاءة الموارد في أوروبا؛ •
  سياسة صناعية لحقبة العولمة؛ •
  خطة للمھارات وفرص العمل الجديدة؛ •
  المنبر ا
وروبي ضد الفقر. •

، وھي مصنفة ضمن 35نقطة عمل، للتحقق دورياً من التقدم وقياسه 30وتحدد مبادرة اتحاد ا�بتكار 
  المواضيع التالية:

  المھارات؛ وتطوير التعليم في التفّوق تشجيع •
  ا
وروبية؛ البحوث منطقة إنجاز •
  <بتكار؛لتحاد ا�تركيز أدوات تمويل ا�تحاد ا
وروبي على أولويات  •
  المعھد ا
وروبي ل<بتكار والتكنولوجيا كنموذج +دارة ا�بتكار في أوروبا؛ تعزيز •
  التمويل؛ حصول الشركات المبتكرة علىإمكانية تسھيل  •
  ل<بتكار؛ موحدة سوق إنشاء •
  أوروبا؛ في ا+بداعية ا+مكانات من وا�ستفادة ا�نفتاح تشجيع •
  ا�بتكار عبر ا�تحاد ا
وروبي؛منافع نشر  •
  ا�جتماعية؛ زيادة المنافع •
  ل<بتكار؛ ا
وروبية لشراكاتا :الصعوبات لتحدي الجھود توحيد •

                                            
33 European Commission, 2010. 

34  http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index en.cfm .  

35  European Commission, 2014.  
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  ا�ستفادة من السياسات الخارجية؛ •
  وا�بتكار؛ البحث ظمنُ  إص<ح •
  .المحرز قياس التقدم •

ووضعت المفوضية ا
وروبية ا
ولويات التي حددتھا تحت شعار "ابتكار مفتوح، علم مفتوح، انفتاح 
  :37). وفيما يلي ا
ولويات المؤسسية20 الشكل، مع ث<ث ركائز عمل (36على العالم"

حتمال خفض تمويل البحث والتطوير *ا
خذ با�عتبار تصحيح ذكي 
وضاع المالية العامة، مع   (أ)  
  بسبب الضغوط المالية والضريبية؛ وا�بتكار

مع التركيز على تطوير السوق ا
وروبية لرأسمال المجازف، وحقوق  تحسين الظروف ا+طارية،  )(ب  
  المجتمعية، والمعايير ا
وروبية، ودور المشتريات العامة؛ القضايافي مجا�ت  زالتميّ الملكية الفكرية، ومجمعات 

، اً سيرئي اً دوريلعب المجلس ا
وروبي في ذلك التوجيه والرصد على مستوى ا�تحاد ا
وروبي، و  (ج)  
  استكمال منطقة البحوث ا
وروبية؛في المائة للبحث والتطوير، و 3تخصيص لتنفيذ ھدف 

لدان الب منا
وروبي موجھة نحو المستقبل. وتطلب المفوضية ا
وروبية أيضاً ميزانية ل<تحاد   (د)  
  .الركائز وا
ولوياتتماشياً مع ھذه  ظم ا�بتكار فيھاا
عضاء إص<ح نُ 

ه، فثمة حاجة إلى صياغة رؤية ل<بتكار للبلدان العربية تحدد نقاط الضعف وا
ولويات. وعلى النحو ذات
وع<وة على ذلك، فمن الضروري إدراج ا�بتكار ضمن الشراكات واتفاقيات التجارة الحرة بين البلدان العربية 

شاريع أوجه ا�بتكار في موا�تحاد ا
وروبي وا�قتصادات الكبرى ا
خرى. فعلى سبيل المثال، ينبغي تضمين 
البحوث وقدرة الباحثين على التنقل في سياسة الجوار ا
وروبية واتفاق التجارة الحرة الشامل الذي يتفاوض عليه 

  ا�تحاد ا
وروبي مع البلدان العربية المتوسطية.

                                            
36  European Commission, 2016.  

37  Barros, 2011.  
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  ل4بتكارث4ث العمل الركائز   -20 الشكل

 

  .European Commission, 2016: المصدر

  الرؤى وا�ستراتيجيات الوطنية  -باء

المغرب، و ،لبنانو ،ا
ردنو مصر، ، وھيمرتبطة با�بتكاروضعت بعض البلدان العربية استراتيجيات 
  .+مارات العربية المتحدةاو ،السعوديةوالمملكة العربية 

  مصر -1

، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ا�ستراتيجية القومية للعلوم 2015في عام 
في ا�تصا�ت  2030. وأصدرت وزارة ا�تصا�ت استراتيجية مصر 203038-2015والتكنولوجيا وا�بتكار 

                                            
38 http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/NewsPDF/Scientific_Research_Innovation_5_01112015.pdf. 
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ة التخطيط والرصد وا+ص<ح ا+داري استراتيجية التنمية المستدامة: . ثم وضعت وزار39وتكنولوجيا المعلومات
  .203040رؤية مصر 

تكفل الدولة حرية البحث : "41مسألة البحوث العلمية 2014من الدستور المصري لعام  23كما تناولت المادة 
العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، 

   .للبحث العلمي" 42يا+جمال يالقوممن الناتج في المائة  1� تقل عن  يالحكوموتخصص له نسبة من ا+نفاق 

 ث العلمي والتنمية ا�قتصادية والطاقة والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكوميةالمعرفة وا�بتكار والبحو
 وفيما يليعد ا�جتماعي. البُ ركائز من ھما . كما أن التعليم والتدريب 2030عد ا�قتصادي لرؤية جميعھا ركائز البُ 

  المعرفة وا�بتكار والبحث العلمي:أھداف 

  المعرفة؛وإنتاج تھيئة بيئة محفزة لتوطين  •
  وتطوير نظام وطني متكامل ل<بتكار؛ تفعيل •
  .43ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات ا�بتكار با
ولويات •

الجھود ال<زمة لتحسين موقع البلد في مصر ة، ومنھا أن تبذل مؤشرات الكميّ الضعت مجموعة من وُ وقد 
. وحددت 2030بحلول عام  60ثم إلى  ومن 2020في عام  85إلى  99ا�بتكار العالمي من الترتيب الحالي دليل 

  ا
ھداف: البرامج الرئيسية التالية على أنھا حيوية لبلوغ ھذه

 إجراء إص<ح قانوني بشأن المعرفة وا�بتكار؛ •
 تطوير وإعادة ھيكلة نظام المعرفة وا�بتكار؛ •
  تبني برنامج شامل لتعزيز ثقافة ا�بتكار والمعرفة؛ •
  الشركات المتوسطة والصغيرة والجديدة على ا�بتكار؛تطوير برنامج شامل لتحفيز  •
  تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم وتحفيز ا�بتكار. •

  :44التعليم والتدريب على ما يليركيزة وتشدد أھداف 

  التعليم العالي؛في مؤسسات تفعيل دور مراكز البحوث  •
  دولياً.توظيف محلياً وإقليمياً وربط الخريجين بمؤسسات ال •

، تقتصر ا�ستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا وا�بتكار على الجامعات ومراكز 2030رؤية ل اً وخ<ف
البحوث، فتستبعد بذلك المحرك الرئيسي ل<بتكار. كما أن المحرك الرئيسي � يشمل الركائز حول ا
عمال 

اعية. وتجيب ا�ستراتيجية جزئياً على سؤال "
ي التجارية والقطاعات ا+نتاجية والبيئة ا�قتصادية وا�جتم

                                            
39 http://www.mcit.gov.eg/Ar/ICT_Strategy.  

40  http://sdsegypt2030.com/?lang en http://sdsegypt2030.com/wp-content/uploads/2016/10/1.-Introduction.pdf.  

41 http://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf.  

  مائة من الناتج القومي ا0جمالي.في ال 0.2مقارنة بنسبة حالية تقدر بنحو   42

43 http://sdsegypt2030.com/wp-content/uploads/2016/10/4.-Knowledge-Innovation-Scientific-Research-Pillar2.pdf.  

44 http://sdsegypt2030.com/wp-content/uploads/2016/10/8.-Education-training-Pillar.pdf.  
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غرض؟" ولكنھا � تتضمن غايات خاصة أو تفاصيل عن سؤال "بأي وسيلة" و"من" ينبغي أن يعمل على الربط 
ھجية وا
ھداف المنتحسين شياً مع اتحديث ا�ستراتيجية بسرعة تمنبغي بين البحوث وا+نتاج وا
سواق. ولذلك ي

  .2030ة والبرامج في رؤي

مث<ً، ف .�بتكارافي مجال  وتساعد القياسات والمؤشرات في التأكد من فعالية رؤية واستراتيجية مصر
، وتراجعت في عام نقطة 29.2، بمجموع 2011ا�بتكار العالمي في عام دليل في  87 المرتبةحلت مصر في 

  ).2 الجدول(نقطة  26بمجموع  107 المرتبةإلى  2016

  ا�بتكار العالمي في مصردليل تطور   -2 الجدول

  ا�بتكار العالمي دليل ركائز 
مجموع النقاط 

  2011في عام 
في عام  المرتبة

2011  

مجموع النقاط في 
  2016عام 

في عام  المرتبة
2016  

  123  39.0  70  61.7  المؤسسات  -1

  82  27.3  107  26.4  رأس المال البشري والبحث  -2

  82  38.3  100  21.7  التحتيةنى البُ   -3

  110  34.2  83  35.0  السوق تعقيدات  -4

  122  20.0  86  30.7  بيئة ا�عمال تعقيدات  -5

  94  18.5  100  17.2  ةة والتكنولوجييالمعرفالمخرجات   -6

  97  21.8  100  29.5  ا#بداعيةالمخرجات   -7

  .Cornell University and others, 2016: المصدر

  ن باللون ا�حمر.التحسأشير إلى  :م4حظة

  ا
ردن -2

   تكاروا�بللعلوم والتكنولوجيا أصدر المجلس ا
على للعلوم والتكنولوجيا ا�ستراتيجية الوطنية 
ا�تصا�ت وزارة وضعت ، 2013. وفي عام 2010-2006، لمتابعة استراتيجية 201345في عام ) 2013-2017(

   . 46"2017-2013استراتيجية ا
ردن الوطنية للمعلومات وتكنولوجيا ا�تصا�ت "وتكنولوجيا المعلومات 
تقّر التي ، 47ية وطنية": رؤية واستراتيج2025ا
ردن "وثيقة  ونشر مكتب رئيس الوزراء، بدعم مباشر من الملك

". ولكن ا�بتكار � يشكل ركيزة 2025يحتاج إلى رسم مسار مختلف لتحقيق طموحات رؤية العام "ا
ردن بأن 
  رات الھيكلية.يسنوات � تكفي لتنفيذ التغي 10، والفترة الزمنية من 2025لخطة ا
ردن أساسية 

ھي خطة و خمس سنوات.إذ تبلغ  رة،قصي وا�بتكارللعلوم والتكنولوجيا ا�ستراتيجية الوطنية كما أن فترة 
كثيرة  بتكاربا*الجامعات والبحوث وا+نتاج. ولكنھا تقر بأن "الجھات المعنية قطاعات عمل تعالج ع<قات الترابط بين 

                                            
45 http://inform.gov.jo/Portals/0/National%20Innovation%20Strategy%2012-2013%20with%20NCI. compressed.pdf. 

46 http://inform.gov.jo/Portals/0/Report%20PDFs/6.%20Infrastructure%20&%20Utilities/ii.%20ICT/2013-2017  
%20National%20ICT%20Strategy.pdf.                                                                                                                                                                     

47 http://inform.gov.jo/Portals/0/Report%20PDFs/0.%20General/jo2025part1.pdf.  
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ومتنوعة وأن ك<ً منھا لھا توجھات محددة ونشاطات معينة ضمن برامجھا وخططھا. وتتداخل نشاطات ھذه الجھات 
  ا
ولوية:ذات  التالية قطاعاتال. وتحدد ا�ستراتيجية 48الوطني" ا�بتكارلنتيجة إلى منظومة وتتفاعل وتؤدي با

 الخدمات الطبية والصناعة الدوائية؛ •
 تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت؛ •
 التعليم وخدمات التوجيه المھني؛ •
 ؛والمعمارية الخدمات الھندسية •
 ؛الخدمات المصرفية والمالية •
 .النظيفةالتكنولوجيا  •

حددت الثغرات وا
ولويات في كل قطاع. واتفق لكنھا مؤشرات مرجعية للقياس، ا�ستراتيجية لم تضع و
ا
ردن مع البنك الدولي وغيره من الجھات الدولية على إنشاء مركز وطني ل<بتكار يكون تحت رعاية المجلس 

  .49ا
على للعلوم والتكنولوجيا

، حل ا
ردن 2011عالية رؤية واستراتيجية ا�بتكار في ا
ردن. وفي عام ا�بتكار العالمي فدليل ويحدد 
  ).3 الجدول( نقطة 30بمجموع  82إلى المرتبة  2016، وتراجع في عام نقطة 38.4بمجموع  41في المرتبة 

  ا�بتكار العالمي في ا!ردن دليل تطور  -3 الجدول

  ا�بتكار العالمي تطور ركائز 
مجموع النقاط 

  2011في عام 
في عام  المرتبة

2011  

مجموع النقاط في 
  2016عام 

في عام  المرتبة
2016  

  63  62.6  62  65.8  المؤسسات  -1

  86  25.4  50  41.4  رأس المال البشري والبحث  -2

  79  38.5  96  22.6  التحتية نىالبُ   -3

  115  32.0  44  44.7  السوق عقيداتت  -4

  116  21.5  77  32.3  بيئة ا�عمال تعقيدات  -5

  79  21.7  77  22.1  ةة والتكنولوجييالمعرفالمخرجات   -6

  78  26.4  10  48.4  ا#بداعيةالمخرجات   -7

  .Cornell University and others, 2016: المصدر

  ن باللون ا�حمر.التحسأشير إلى : م4حظة

  لبنان -3

منظمة ا
مم المتحدة للتربية ، طور المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، بمساعدة 2006في عام 
وحددت . 50م والتكنولوجيا وا�بتكارووا+سكوا، خطًة للسياسة العامة في مجال العل )اليونسكووالعلوم والثقافة (

، وضع مؤسسات التعليم والبحوثّيمت عدة قطاعات التصدي لھا، وقيتعين على ا�ستراتيجية التحديات التي 
 السياسة، ولم يرَ من المبادرات وا+جراءات. ولكن لم يكن لھذه ا�ستراتيجية ا
ثر المرجو على  اً عددحددت و

                                            
 المرجع نفسه. 48

49 http://www.hcst.gov.jo/?q=en/node/80. 

50  www.cnrs.edu.lb/stip/ExecutiveSummaryFr.pdf; http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001865/186514e.pdf. 
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، أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي 2012وفي عام   م والتكنولوجيا وا�بتكار النور.والمرصد الوطني للعل
  .51الموارد البشريةالمتعلقة بقضايا الخطة استراتيجية وطنية لتكنولوجيا التعليم في لبنان لمعالجة 

، إلى أنه في ظل التحديات التي 2016وخلصت دراسة تقييمية لنظام ا�بتكار في لبنان صدرت في عام 
ع الحكومة وتنفذ نھجاً ينطلق من ضفإنه من غير ال<ئم في لبنان أن تتواجھھا الحكومة والمؤسسات العامة، 

والحوكمة ية التحتية والبنورصدت الدراسة أوجه قصور على مستوى السوق والنظام  .52ا
على إلى ا
سفل
بعدد من المبادرات التي أطلقتھا مؤسسات محددة، مثل رّحبت . ولكنھا الثقافي-ا�جتماعيوا+مكانات والمستوى 

وھو يھدف إلى تشجيع الشركات الناشئة وريادة ا
عمال من خ<ل  53"كفا�ت"مصرف لبنان الذي أطلق برنامج 
وبيريتيك، وھي حاضنة مشاريع ومركز لتطوير  55قتصاد والتجارة اللبنانية. وتدعم وزارة ا�54المصارف اللبنانية

  .57. وأطلق البنك الدولي أيضاً برنامجاً لتشجيع ا�ستثمارات في ا
سھم56ا
عمال التجارية، مثل ھذه المبادرات

دا الدعم عونظام ا�بتكار الوطني في لبنان ھو نظام � يرتبط بالسوق، وليس للحكومة دور كبير فيه، ما 
  ).21 الشكلالمالي والتشجيعي الكبير الذي يقدمه البنك المركزي اللبناني (

نقطة، وتراجع في  37.1في دليل ا�بتكار العالمي بمجموع  49، حل لبنان في المرتبة 2011وفي عام 
). وتراجعت المؤشرات في جميع الركائز، ما عدا 4الجدول نقطة ( 32.7بمجموع  70إلى المرتبة  2016عام 

 ظام ا�بتكار الوطني اللبناني.استدامة ن الشكوك حول إمكانيةالمنتجات ا+بداعية، ما يثير 

                                            
51 www.mehe.gov.lb/Uploads/file/TLSP.pdf.  

52 www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/lebanon_technology_transfer_ 
legislative_analysis_0.pdf.                                                                                                                                                                       

53 http://kafalat.com.lb/.  

54 http://bdlaccelerate.com/2016/.  

55 www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Governance/Publications/Lebanon-SME-Strategy_091214_2.pdf.  

56  http://berytech.org/.  

57 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16133/756580BRI0QN810Box374342  
B00PUBLIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y.                                                                                                                                                                   
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  نموذج نظام ا�بتكار الوطني اللبناني  -21 الشكل

  

  .ESCWA, 2016: المصدر

  ا�بتكار العالمي في لبناندليل تطور   -4الجدول 

  ا�بتكار العالمي دليل ركائز 
مجموع النقاط 

  2011في عام 
في عام  المرتبة

2011  
مجموع النقاط في 

  2016عام 
في عام  المرتبة

2016  

  91  52.1  49  54.3  المؤسسات  -1

  76  29.8  51  41.0  رأس المال البشري والبحث  -2

  84  37.5  75  25.6  يةتحتنى الالبُ   -3

  99  37.9  67  39.0  السوق تعقيدات  -4

  63  31.7  39  44.5  بيئة ا�عمال تعقيدات  -5

  74  22.4  35  31.0  ةة والتكنولوجييالمعرفالمخرجات   -6

  51  32.8  56  35.7  ا#بداعيةالمخرجات   -7

  .Cornell University and others, 2016: المصدر

  ن باللون ا�حمر.التحسأشير إلى : م4حظة

  المغرب -4

ليس من أدلة وافية على رؤية طويلة أو متوسطة ا
جل في المغرب. بل نظمت المندوبية السامية للتخطيط 
. 58"2030مغرب أفق الحول موضوع "سلسلة من المناقشات مع الخبراء ومجتمع ا
عمال والمجتمع المدني 

                                            
58 www.hcp.ma/downloads/Maroc-2030 t11885.html.  

 قوانين، دعم، حوافز ضريبيةــــ    السياسيةالبيئة 

 تدخ�ت في السياسات

 سلسلة ا�بتكار

 متطلبات السوق

 تج/التكنولوجيامنمتطلبات ال

  الطلب
 

  المستھلكون •
  قطاعات الطاقة •
  الحكومة •
 الصادرات •

  العرض
  

  ا�وساط ا�كادمية •
  مراكز البحوث •
 ا�عمال التجارية •

 

بحوث ال
 ساسيةا�

البحث 
 التسويق التجھيز الشروح والتطوير

 م�حظات

 استثمارات

 سھمأس المال ا�ستثماري، وأسواق ا$الحكومة، والشركات، ور

 عمال ابتكارية، وشروط أخرىليم وتطوير المھارات، توفر بيئة أاستقرار ا)قتصاد، التعشروط ا,طار: 
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، 2009مبادرة ا�بتكار في المغرب في عام وا�ستثمار والتجارة وا�قتصاد الرقمي وأطلقت وزارة الصناعة 
  وحددت لھا ا
ھداف التالية:

  ا�بتكار عام<ً رئيسياً في القدرة التنافسية؛جعل  •
  المغرب بلداً منتجاً للتكنولوجيا؛ جعل •
  ا�ستفادة إلى أقصى حد من مھارات البحث والتطوير في الجامعات المغربية؛ •
  المغرب وجھة جذابة 
صحاب المواھب والمشاريع في البحث والتطوير؛ جعل •
  تشجيع ثقافة ا�بتكار وريادة المشاريع. •

  وُحدد مؤشران بسيطان لقياس المبادرة:

  ؛2014من عام بدءاً براءة اختراع سنوياً،  1,000منح  •
  .2014شركة في مجال ا�بتكار سنوياً، بدءاً من عام  200إنشاء  •

مشروعاً رئيسياً ترّكز على أربعة جوانب أساسية ھي: الحوكمة وا+طار  13مبادرة إلى واستندت ال
وتعود ملكية ھذه المبادرة  .59)22 الشكل، وتعبئة المواھب (التحتيةنى التنظيمي، والتمويل والدعم، وتطوير البُ 

إلى وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المھني والتعليم العالي 
  وا�تحاد العام لمقاو�ت المغرب.والبحث العلمي، 

تكار. س تنفيذ المبادرة باللجنة الوطنية ل<بركة بين الوزارات التي كانت تترأالمشتاللجنة  وقد استبدلت
وقد مّول المركز مشروع  ل<بتكار. ومتكامل ويؤدي المركز المغربي ل<بتكار دور ھيكل الحوكمة ومركز شامل

المائة تقريباً من مشاريع البحث في  50في المائة تقريباً للشركات الوليدة)، ومشروع "تطوير" ( 90"انط<ق" (
في المائة تقريباً من دراسات المشاريع الصغيرة  75(الخدمات التكنولوجية للشبكة  ومشروع )،والتطوير

صناديق عامة أخرى تتضّمن  61والمتوسطة +نعاش المقاولة الصغرى الوكالة الوطنية. وأتاحت 60والمتوسطة)
برامج على غرار "رواج" (لدعم ا�بتكار التجاري)، والمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية وھي خطة 

إط<ق برامج صناعية متكاملة في ستة قطاعات استراتيجية: الصناعات المنقولة إلى الخارج، واعدة تھدف إلى 
 وا
غذية الزراعية. ،منسوجات، والجلودوالسيارات، والطائرات، وا�لكترونيات، وال

مخطط تسريع التنمية الصناعية، وھو يتضمن ا+جراءات العشرة التالية لتسريع التحول زارة الو لقتوأط
  الصناعي في البلد:

  حداث وتنشيط المنظومات الصناعية؛إ -1
  الصناعية؛ التعويضات -2
  قطاع مھيكل؛ إلىكل القطاع غير المھي تحويل -3
  تأھيل الموارد؛ -4
  تحسين تنافسية المقاو�ت الصغرى والمتوسطة؛ -5

                                            
59  AMIC, 2014; Moroccan Investment Development Agency, 2013.  

60  http://paceim.ird.fr/wp-content/uploads/Pr%C3%A9sentation-MICIEN-rencontres-PACEIM-avril-2014.pdf.  

61  http://candidature.marocpme.ma/.  
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  أدوات التدخل التمويلي؛ -6
  التحتية المتاحة لZيجار؛ ىنالبُ  -7
8- �  ندماج على المستوى الدولي؛ا
 ا�ستثمارات ا
جنبية المباشرة؛ ترسيخ ثقافة "إبرام الصفقات" �ستقطاب -9

  .62فريقي-ا عزيز التوجهت -10

ل<بتكار وريادة ا
عمال ا�جتماعية وھدفه الرئيسي ا�بتكار في المركز المغربي  2012في عام  وأنشئ
. كما وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين ا
طر استراتيجية وطنية لتطوير 63المجتمع المدني

، وھي تعتبر الجامعات ومراكز البحوث عناصر من النظام الوطني للبحث 2025البحوث العلمية حتى عام 
  .64أسھمت في وضع برامج مختلفة خاصة وأنھاكار، وا�بت

، 2020لوزارة الف<حة والصيد البحري، ورؤية  65وتستكمل جميع ھذه البرامج مخطط المغرب ا
خضر
الطاقة لوزارة  2030لوزارة السياحة، وا�ستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام  66واستراتيجية تطوير السياحة

  والمعادن والماء والبيئة.

وقد � تكون ھذه الخطط ا�ستراتيجية ل<بتكار جزءاً من رؤية عامة طويلة ا
جل للمغرب، ومع ذلك، 
في ا�بتكار في العديد من المجا�ت، بدعم مباشر من الملك. فقد تحّول تركيز النظام  كبيراً  فقد أحرز البلد تقدماً 

، باعتبارھا 67)23 الشكللى الشركات والمؤسسات (الوطني ل<بتكار من الجامعات والمختبرات العامة والحكومة إ
  ل<بتكار. ا
ساسيك المحر

وتظھر فعالية نظام ا�بتكار الوطني في المغرب أكثر مما ھي في البلدان العربية ا
خرى. وقد احتلّت 
المرتبة  احتلّت 2016نقطة. وفي عام  28.73غرب المرتبة الرابعة والتسعين في دليل ا�بتكار العالمي، بمجموع الم

). ويظھر ھذا التحسن في العديد من المؤشرات الرئيسية، 5 الجدولنقطة ( 32.26الثانية والسبعين، بمجموع 
  باللون ا
حمر.المبينة 

                                            
62  Morocco, Ministry of Industry, Investment, Trade and the Digital Economy, 2013.  

63 www.mcise.org/.  

64  www.enssup.gov.ma/sites/default/files/PAGES/168/Strategie_nationale_recherche2025.pdf.  

65 www.fellah-trade.com/ressources/pdf/Hajjaji_Plan_Maroc_Vert_Strategie.pdf.  

66 www.orientalinvest.ma/telechargementfichiers/tourisme/Plaquette-2020-FR-bat.pdf.  

67  AMIC, 2014.  
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  نظام ا�بتكار الوطني في المغرب  -22 الشكل

 

  .Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC), 2014: المصدر

 الحكومة

 التكنولوجية والتنمية العلمي للبحث الدائمة الوزارية اللجنة

 االبتكار في المغرب

 المغربي االبتكار مركز
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وزارة التجارة 

 والصناعة

 –مراكز التدريب 

 البحث والتطوير

 الجامعات

 مراكز البحوث

 المراكز التقنية
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  إلى الشركات تحويل التركيز من مختبرات البحوث  -23 الشكل

  

  .AMIC, 2014: المصدر

   

 المختبرات العامة

 الجامعات

 الجامعات

 الجامعات

 الجامعات

 الشركات

 الشركات

 الشركات

 الشركات

 المختبرات العامة
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1 

3 

4 

2 

5  
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  ا�بتكار العالمي في المغربدليل تطور   -5 الجدول

  ا�بتكار العالميدليل ركائز 
مجموع النقاط 

  2011في عام 
  المرتبة 

  2011في عام 
مجموع النقاط 

  2016في عام 
  المرتبة 

  2016في عام 

  74  57.5  80  57.6  المؤسسات -1

  61  32.3  61  38.0  رأس المال البشري والبحث -2

  45  48.6  57  29.2  تحتيةال ىنبُ ال -3

  98  38.0  84  34.4  السوق تعقيدات -4

  125  18.3  110  24.1  بيئة ا�عمال تعقيدات -5

  72  22.9  87  19.5  ةة والتكنولوجييالمعرفالمخرجات  -6

  67  28.2  109  22.1  ا#بداعيةالمخرجات  -7

  .Cornell University and others, 2016: المصدر

  باللون ا�حمر. التحسن: أشير إلى م4حظة

 المملكة العربية السعودية -5

أھداف طموحة، ومن ضمنھا زيادة ب 2030رؤية عام  2016أطلقت المملكة العربية السعودية في عام 
مركز رفع مما في المائة،  50إلى  16ي من حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي ا+جمالي غير النفط

خمسة ال المراكزإلى  36لكترونية من ، وفي الحكومة ا+20إلى  80المركز فعالية الحكومة من دليل البلد في 
رؤية تدرك . و10إلى  25التنافسية العالمية من دليل ، وفي 10إلى  26ا
ولى، وفي رأس المال ا�جتماعي من 

المتقدمة وريادة ا
عمال والمشاريع الصغيرة  والتكنولوجياتلتعليم دوراً رئيسياً في ا يؤدي�بتكار اأن  2030
 .68والمتوسطة وتقديم الخدمات الحكومية

لتحويل اقتصاد  69وا�بتكار والتكنولوجيام والخطة الوطنية للعل 2002واعتمد مجلس الوزراء في عام 
 التكنولوجياتبرنامجاً لتوطين وتطوير  15). وتحدد الخطة 24 الشكلعلى المعرفة (يقوم إلى اقتصاد الب<د 

 ،النفط والغاز ،لمستقبل التنمية في المملكة العربية السعودية (المياهالتي تعتبرھا جوھرية وأساسية ا�ستراتيجية 
رونيات ا+لكت ،المعلومات تكنولوجيا ،الحيوية تكنولوجياال ،النانو لوجياتكنو ،البتروكيماوياتتكنولوجيا 

والفيزياء،  الرياضيات ،قدمةالمواد المت، التكنولوجيا البيئية ،الطاقة، الفضاء والطيران ،ا�تصا�ت والضوئياتو
  .تنفيذ الخطة نيةقللعلوم والتترصد مدينة الملك عبد العزيز والزراعة، البناء والتشييد).  تكنولوجياالطب والصحة، 

   

                                            
68  Kingdom of Saudi Arabia, 2016.  

69 http://maarifah.kacst.edu.sa/.  



-38- 

 

  في المملكة العربية السعودية وا�بتكار والتكنولوجياالخطة الوطنية للعلوم   -24 الشكل

 
 
 

 

 .http://maarifah.kacst.edu.sa/NSTIPWCPortal/faces/NSTIPHomePage: المصدر

بت حسقد فأنشطة البحث وا�بتكار، و� سيما في الجامعات والشركات الكبرى. ھذه السياسة وتمّول 
كان نصفه في المائة من الناتج المحلي ا+جمالي،  0.4بنسبة  2008ا+نفاق ا+جمالي على البحث والتطوير لعام 

  .2024عام ل ةعوقالمتوفي المائة  2المستھدفة البالغة  نسبةعن الالقطاع الخاص، وھي أقل بكثير من تقريباً 

. وبّين ا�ستعراض 2014عّد استعراض لسياسات ا�بتكار في المملكة في إطار مؤتمر يوروموني أُ وقد 
أن النظام البيئي ال<زم +نشاء مجتمع قائم على ا�بتكار وريادة ا
عمال متوفّر بالفعل، لكن التحدي ا
كبر ھو 

حصة ا+نفاق ا+جمالي على البحث والتطوير كنسبة مئوية في تعويض النقص في المھارات، إلى جانب زيادة 
  من الناتج المحلي ا+جمالي. أما التدابير التي � بد من اتخاذھا فھي:

مختلف  عرفة بينطر نقل المأُ العمل على إنشاء روابط بين ا
وساط ا
كاديمية والصناعية، وتحسين  •
  الجھات المعنّية؛

  تيسير دمجھا في ا�قتصاد المحلي؛بد�ً من استيرادھا، لالتركيز على تطوير التكنولوجيا  •

بتكاري جيع الفكر ا�تحديث النظام التعليمي بحيث يوّفر التدريب على مھارات ريادة ا
عمال، وتش •
  بين الط<ب؛

 تبسيط العمليات الحكومية من أجل التنفيذ السريع للبرامج ا+نمائية. •

تنويع وتعزيز 
مصادر الدعم 

 المالي

التكنولوجيات 
 اإلستراتيجية

الموارد البشرية 
 العلمية والتكنولوجيا

نقل وتوطين 
 التكنولوجيات

قدرات البحث 
 والتطوير

الھياكل المؤسسية 
للعلوم والتكنولوجيا 

 واالبتكار
العلوم والتكنولوجيا 

 والمجتمع

أنظمة العلوم 
 والتكنولوجيا واالبتكار

الخطة الوطنية 

للعلوم 

والتكنولوجيا 

 واالبتكار

الوزارات 

 والھيئات الحكومية

المراكز البحثية 

 المتخصصة والتعليمية

القطاع 

 الخاص

 المجتمع
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  ل4بتكار في المملكة العربية السعوديةالبيئي الركائز الخمس للنظام   -6 الجدول

 15كلية تكنولوجيا للشبان، و 36جامعة تابعة للدولة، و 24شبكة من  -

  ؛مركز تدريب مھني 112معھد فني للشابات، و

روابط صناعية على غرار برنامج التعاون الصناعي ا)بتكاري  -
  ؛والتقنيةلجامعة الملك عبد 4 للعلوم 

  ؛زيادة التعاون مع الجامعات الدولية -

تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية؛ وقد انضمت المملكة العربية  -
السعودية إلى معاھدة التعاون بشأن البراءات لتطوير إطار 

 .2013بروتوكولھا ل?نترنت في عام 

تيّسر الھياكل ا�ساسية عملية 
التفاعل بين الحكومة 

�وساط والصناعات وا
 ا�كاديمية

  الھيكل ا�ساسي

 ؛استثمارات كبيرة في بناء قاعدة الموارد البشرية -

تطوير المھارات من خBل مجموعة من البرامج الھادفة، على غرار  -
 ؛مج الملك عبد F للمنح الدراسية، وبرنا"آفاق"، و"تطويربرامج "

 استراتيجية وطنية للتشغيل لتطوير المھارات وتلبية احتياجات -
 .اقتصاد متنّوع

اليد العاملة ذات المھارات 
تدفع يمكن أن والمؤھBت 

 عجلة ا)بتكار

 الموارد البشرية

نشر "، ومبادرة "الحاسب اJلي المنزلي"برامج على غرار مبادرة  -
نت، توعية با#نترلل "سليم نت"، ومشروع "الثقافة والمعرفة الرقمية

 ؛لتدريب ا#لكترونيلومبادرة قوافل 

في المائة؛ ونسبة انتشار  68نسبة ا�سر التي تصل إلى ا#نترنت:  -
أسواق لBتصا)ت  5ضمن أفضل ھي في المائة و 54ا#نترنت: 

 .المتنّقلة

الوصول إلى التكنولوجيا 
 يسّھل ا)بتكار 

 انتشار التكنولوجيا

 ؛)SAGIA(يقود الجھود الھيئة العامة لBستثمار  -

 2005في عام  67ارتفعت مرتبة المملكة في ممارسة ا�عمال من  -
 ؛2014في عام  26إلى 

ة المملكة على التنافس ساھمت المجموعات الصناعية في زيادة قدر -
 .ا)قتصادي

 التنافس ا)قتصادي فرص عمل وثروات توليد

من ا�مثلة على تمويل القطاع العام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة  -
  للشركة السعودية  كرة: صندوق رأس المال ا)ستثماريالمبت

 ؛، والصندوق المئوي، وغير ذلكتقنية)التقني ( للتنمية وا)ستثمار

صندوق البذور السنوي لجامعة الملك عبد 4 للعلوم والتقنية الذي  -
 ؛ألف دو)ر أمريكي 250يمنح كل طالب فائز مبلغ 

 ؛الصغيرة والمتوسطةنجاح برنامج كفالة لتمويل المشاريع  -

في المائة  23 العربية السعودية في العقد الماضي، أجرت المملكة -
  .من العمليات التجارية في العالم العربي

توفير رأس المال أساسي 
 لتعزيز ريادة ا�عمال

 التمويل

  .Saudi Arabia ,2015 :المصدر
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  4بتكار في المملكة العربية السعوديةل�ستراتيجية االقطاعات   -25 الشكل

 
  .Saudi Arabia, 2015 :المصدر

)، مع التركيز على القطاعات التي يمكن أن 25 الشكلكذلك اسُتعرضت بعض القطاعات ا�ستراتيجية (
  التحديات والثغرات التالية: وجرى تحديدتحفز ا�بتكار. 

  ا�ستثمارات الخاصة والقروض للمشاريع المبتدئة؛ •
  المعنّية ا
جنبية والمحلية؛ضعف الروابط في مجال نقل التكنولوجيا بين الجھات  •
  انعدام التنسيق والتماسك بين مختلف ا+دارات؛ •
  الحاجة إلى إحياء ثقافة ريادة ا
عمال، و� سيما في صفوف الشباب. •

ا�بتكار العالمي  دليلسّجلت تقدماً في التي . في المملكة العربية السعوديةبشكل إيجابي لقد تطور ا�بتكار 
بيد أن نقطة.  37.8بمجموع  2016في عام  49 نقطة إلى المرتبة 36.4بمجموع  2011في عام  54المرتبة من 

  كائز أخرى رقل إلى تتنو تستدام�بتكار العالمي ينبغي أن دليل االتحسينات التي تحققت في بعض ركائز 
 بيئة ا
عمال. وتعقيدات ،السوق وتعقيدات ،المؤسساتوھي )، 7 الجدول(

جية
ستراتي

�
ھمية ا

�
ا

 

 قصوى

 دنيا

  تكرير النفط الخام المياه

 

 البتروكيماويات الشمسية الطاقة

 المعادن معالجة

 ا�دوية

 المعلومات تكنولوجيا
 وا�تصا�ت

 ا�سمدة

 اللوجستيات

  والتعليب الب4ستيك
 السيارات غيار قطع

 منزلية أدوات

  التنافسية ا�قتصادية
 

 قصوى
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  ا�بتكار العالمي في المملكة العربية السعوديةدليل  تطور  -7 الجدول

  ا�بتكار العالميدليل ركائز 
مجموع النقاط 

  2011في عام 
المرتبة في 

  2011عام 

مجموع 
النقاط في 

  2016عام 
المرتبة في 

  2016عام 

  72  57.9  60  67.5  المؤسسات -1

  32  44.7  53  40.4  رأس المال البشري والبحث -2

  39  51.4  62  27.8  التحتية ىنالبُ  -3

  38  49.6  30  52.7  السوق تعقيدات -4

  66  31.3  48  41.3  بيئة ا�عمال تعقيدات -5

  75  22.4  93  18.3  المخرجات المعرفية والتكنولوجية -6

  47  34.6  57  35.6  المخرجات ا#بداعية -7

  .Cornell University and others ,2016 :المصدر

  باللون ا�حمر. ن: أشير إلى التحسم4حظة

 ا+مارات العربية المتحدة -6

ھدفاً ينبغي  12التي تضّمنت  2021 رؤية ا+مارات 2014أطلقت ا+مارات العربية المتحدة في عام 
  :70نشاء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة/تحقيقھا 

  في المائة؛ 5زيادة النمو في الناتج المحلي ا+جمالي الحقيقي غير النفطي إلى  •

زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي ا+جمالي لتصبح ا+مارات من بين أول عشرة بلدان في العالم  •
  المجال؛في ھذا 

  في المائة؛ 5زيادة صافي تدفق ا�ستثمار ا
جنبي المباشر كنسبة مئوية من الناتج المحلي ا+جمالي إلى  •

  التنافسية العالمي؛دليل ضمن أول عشرة بلدان في العالم في  التصنيف •

  سھولة ممارسة ا
عمال؛دليل المرتبة ا
ولى في احت<ل  •

  القوة العاملة؛في المواطنين ا+مارتين مضاعفة عدد  •

  مرات؛عشر  في القطاع الخاصعدد المواطنين ا+مارتين العاملين زيادة  •

  في المائة؛ 70زيادة مساھمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي ا+جمالي غير النفطي حتى  •

  العالمي لريادة ا
عمال والتنمية؛في الدليل ضمن أول عشرة بلدان في العالم  التصنيف •

  ا�بتكار العالمي؛دليل في بلداً عشرين أول ضمن  التصنيف •

  " في القوى العاملة؛العاملين في مجال المعرفة"نسبة مضاعفة  •

  زيادة ا+نفاق ا+جمالي على البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي ا+جمالي ث<ث مرات. •

                                            
70 www.vision2021.ae/sites/default/files/national_agenda_summary_english.pdf. 
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  وتدابير الس�مة التحتية  والبنيةتدامة لتنمية المسا�خرى لوفي الرؤية أيضاً العديد من ا�ھداف 
تعليمي النظام الالعامة والقضاء العادل والمجتمع المت�حم المحافظ على ھويته، والنظام الصحي بمعايير عالمية، و

  الرفيع المستوى.

ؤاتية م�بتكار، وُطلب إلى ھيئات الحكومة ا/تحادية مراجعة سياساتھا لتھيئة بيئة ل اً عام 2015عام  ُحددو
  ).26 الشكل، ذات نظام ُحّددت فيه ا�ولويات بوضوح (72ضعت استراتيجية وطنية ل�بتكار. ووُ 71ل�بتكار

  المتحدةا�بتكار في ا�مارات العربية   -26 الشكل

  
  .United Arab Emirates, Prime Minister’s Office, 2015: المصدر

خ�ل  من وإثرائھا الحكوميلتحفيز ثقافة ا/بتكار في القطاع  73نشئ مركز ل�بتكار الحكوميأُ كذلك 
  .74وضع منظومة متكاملة للعلوم والتكنولوجيا وا/بتكار

نقاط ا/بتكار العالمي. وقد ارتفع مجموع دليل ركائز مع  2021العديد من أھداف رؤية  ويتسق
). وتھدف 8 الجدول( 2016في عام  39.4إلى  2011في عام  42.0من الدليل اDمارات العربية المتحدة في 

في مؤشر التنافسية  16. وھي اليوم في المرتبة 2021اDمارات الوصول إلى المراتب العشر ا�ولى في عام 
وينبغي اتخاذ إجراءات في مؤشر سھولة ممارسة أنشطة ا�عمال.  26، وفي المرتبة 2016العالمية لعام 

                                            
71 www.thenational.ae/uae/technology/2015-will-be-a-year-of-innovation.  

72  United Arab Emirates, Prime Minister’s Office, 2015.  

73  www.mbrcgi.gov.ae/Default.aspx; www.uaeinnovates.gov.ae/docs/default-source/pdfs/government-innovation-
framework-en.pdf?sfvrsn=2.                                                                                                                                                                              

74 United Arab Emirates, Prime Minister’s Office, 2015.  
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لمھارات ا المعرفة في القوى العاملة، وتحسينعدد العاملين في مجال إضافية لتيسير البدء بالمشاريع، وزيادة 
  في الرياضيات والعلوم.

  ا�بتكار العالمي في ا�مارات العربية المتحدة دليلتطور   -8 الجدول

  ا�بتكار العالمي دليلركائز 
مجموع النقاط 

  2011في عام 
  المرتبة 

  2011في عام 
مجموع النقاط 

  2016في عام 
  المرتبة 

  2016في عام 

  22  80.9  26  81.8  المؤسسات -1

  41  40.7  24  52.4  رأس المال البشري والبحث -2

  23  57.5  31  35.8  التحتية ىنالبُ  -3

  42  48.7  31  52.4  السوق تعقيدات -4

  24  44.8  28  49.5  بيئة ا�عمال تعقيدات -5

  86  20.8  119  12.6  ةة والتكنولوجييالمعرفالمخرجات  -6

  70  27.6  14  46.6  ا#بداعيةالمخرجات  -7

  .Cornell University and others, 2016: المصدر

  باللون ا�حمر.  ن: أشير إلى التحسم4حظة

رية وزارة الموارد البشوينبغي التوقف عند نسبة "العاملين في مجال المعرفة" من القوى العاملة. وكانت   
 40ھي  2021، في حين أن النسبة المنشودة لعام 75المائةفي  64.23بحوالي  2015قد قدرتھا في عام  والتوطين

. وقد بلغ 2016في المائة في عام  36.1، و2011في المائة في عام  69.3في المائة. وكانت ھذه النسبة قد بلغت 
لھيئة ا�تحادية وفقاً ل 2012من الناتج المحلي ا+جمالي في عام  0.5 ا+نفاق ا+جمالي على البحث والتطوير

 ،2016وفقاً لدليل ا�بتكار العالمي لعام . و2021في المائة في عام  1.5، ومن المخطط أن يبلغ نافسية وا+حصاءللت
في المائة من الناتج المحلي ا+جمالي، لتحل ا+مارات العربية  0.7بلغ ا+نفاق ا+جمالي على البحث والتطوير 

  حدة في المركز الثامن وا
ربعين.المت

ات، في المركز التاسع والث<ثين في الرياضيحلوا ت<ميذ الصف الرابع ا+ماراتيين  إلى أن وتجدر ا+شارة
ذ الصف . أما ت<ميوفي المركز ا
ربعين في العلوم في اختبار ا�تجاھات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم

إلى أن يحتلوا أحد المراكز  2021ية ، وتسعى رؤ76الثامن فحلوا في المركز الثالث والعشرين في المادتين كلتيھما
وعلى صعيد البرنامج الدولي لتقييم الطلبة، احتلت ا+مارات المركز الثامن والث<ثين في الخمس عشرة ا
ولى. 

إلى الحلول بين العشرين ا
وائل. وتضيف اللجنة في ھذا المجال  2021، وتسعى رؤية عام 2016و 2011عامي 
"نسبة ا�لتحاق بالسنة التأسيسية" (وھو مؤشر يقيس نسبة الطلبة المواطنين عدداً من المؤشرات القّيمة، على غرار 
ا+نجليزية،  غةيركز ھذا البرنامج عادة على مجا�ت اللغة العربية، الل- الذين يلتحقون ببرنامج السنة التأسيسية

من إجمالي الطلبة المواطنين المتقدمين للجامعات في السنة نفسھا. وقّدرت  -المعلومات  الرياضيات، تكنولوجيا
  ، وتسعى الرؤية إلى تخفيضه حتى الصفر. 2012في المائة في عام  45.3وزارة التربية ھذا المؤشر بـ 

البلد في المركز ا
ول في مؤشر الخدمات ا+لكترونية في إلى أن يحل ا+مارات العربية المتحدة وتسعى رؤية 
. وحل 2016، بعد أن حل في المركز الثامن في عام دراسة ا
مم المتحدة ا�ستقصائية بشأن الحكومة ا+لكترونية
البنى  3-1-3( 2014في عام  12وفي المركز  2011البلد في المركز التسعين في دليل ا�بتكار العالمي في عام 

                                            
75  https://www.vision2021.ae/en/national-priority-areas/nkpi-export-pdf; https://www.vision2021.ae/en/national-priority-

areas/national-key-performance-indicators.                                                                                                                                                                     

76  http://www.iea.nl/.  
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تقدماً بارزاً. وقد تواجه ا+مارات العربية المتحدة عدداً من التحديات في ا
عوام الخمسة المقبلة  لتحتية)، مسج<ً ا
 .2021في إطار تحقيق رؤية 

 في البلدان العربية قضايا أساسية لم�مح ا�بتكار  -خامساً 

من ستة حللت  التيمثلة التي بحثت في الفصول السابقة وا
 ا�بتكار في البلدان العربيةتبين م<مح 
 علوماتلتكنولوجيا المالتحتية  البنيةبلدان توّجھاً نحو تنمية ا�بتكار ليشمل قطاعات عديدة وعدم حصره ب

القائمة على المعرفة. إ� أن ا�خت<فات كبيرة في طريقة تحديد البلدان العربية  وا�تصا�ت وبا�قتصادات
، وفي صياغتھا للرؤى والسياسات الرامية إلى تنفيذ ھذه ا�ستراتيجيات. م<محهتراتيجيات ا�بتكار واس

سب حوبالرغم من التقدم المحقّق في ا�ستراتيجيات والرؤى، فإن التحّسن الذي حققه معظم البلدان، إن وجد، 
ة لتحسين الرئيسيالقضايا الجة عدد من معنبغي يلذا ا�بتكار العالمي، كان طفيفاً أو جزئياً. ودليل  ترتيب

 .وم<محهاستراتيجيات ا�بتكار 

  الرؤى الوطنية والمحّرك ا!ساسي  -ألف

حتى في ف ،العديد من البلدان إلى وضع رؤى وطنية ل<بتكار ودمجھا في خططھا للتنمية المستدامةيحتاج 
سنوات، و� توّفر لھا الوزارات  5طي أكثر من الحا�ت التي تصاغ فيھا الرؤية وتحّدد لھا أھداف، فإنھا � تغ

  .لھا لسلطات المعنّية تخطيطاً مفص<ً وا

بل تفعيل المحرك ا
ساسي ل<بتكار، أي الشراكات بين الجامعات، ى سُ ما � ترّكز الرؤى عل وغالباً 
، لتعزيز ا�بتكار ونقل التكنولوجيا والمعارف. والطريقة ا
فضل لقياس والمؤسسات، العامة للبحوثوالمراكز 

ھذا التركيز والتزام أعلى السلطات في البلد به، ھي من خ<ل مستوى ا+نفاق ا+جمالي على البحث والتطوير. 
في المائة.  0.5 ومعظمھا ينفق أقل من في المائة على البحث والتطوير 1وجميع البلدان العربية تنفق أقل من 

 الصين وعلى سبيل المقارنة، فقد تخّطتفي المائة.  0.71وا+نفاق ا
على بين البلدان العربية سّجله المغرب وھو 
 77في المائة 1ھدف الدستور المصري يحدد في المائة. و 4 الجنوبية في المائة، في حين تخّطت إسرائيل وكوريا 2

، وتسعى ا+مارات العربية المتحدة إلى تخطي النسبة الحالية المائة في 0.68المستوى الحالي وھو  بالمقارنة مع
  ).27 الشكلفي المائة ( 1.5في المائة لبلوغ  0.7وھي 

في المائة من  92غير أن الفرق كبير بين مصر وا+مارات العربية المتحدة. فالحكومة المصرية تمّول 
بية رجرى في مراكز البحوث الحكومية. أما في ا+مارات العا+نفاق ا+جمالي على البحث والتطوير، وا
بحاث تُ 

عظم قوم بمفي المائة من ا+نفاق ا+ماراتي على البحث والتطوير، وت 74المتحدة، فتمّول الشركات التجارية 
رية على زيادة إنفاق الشركات التجارية ينبغي أن تركز سياسات ا�بتكار المصبالتالي ). و9 الجدولالبحوث (

المحلية وا
جنبية على البحث والتطوير، وتعزيز كفاءة ا+نفاق الحكومي، ودعم المحرك ا
ساسي من خ<ل نقل 
التكنولوجيا والمعرفة من المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث إلى المشاريع ا+نتاجية. وفي المقابل، على 

 فاق الحكومي على البحث والتطوير.حدة زيادة ا+نا+مارات العربية المت

                                            
  ي، لكن الفارق ضئيل في حالة مصر.من الدخل القومي ا0جمالي وليس الناتج المحلي ا0جمال  77
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 �2016نفاق ا�جمالي المحلي على البحث والتطوير، ا  -27 الشكل

  (بالنسبة المئوية من الناتج المحلي ا�جمالي)

 

  .World Bank, 2017 ؛UNESCO Institute of Statistics, 2016 :دراالمص

  بآ�ف الدو�رات ا�مريكية.  -أ  :م4حظات

ا0نفاق ا0جمالي المحلي على البحث والتطوير بالنسبة المئوية من الناتج المحلي ا0جمالي ھو مجموع ما ينفق على البحث   -ب    
  .أو المنطقة والتطوير في إقليم أو منطقة ما من بلٍد معّين في سنة معينة، بالنسبة المئوية من الناتج المحلي ا0جمالي لھذا ا0قليم

غير أن  ،)9 الجدولفي ا+نفاق ا+جمالي على البحث والتطوير ( متقاربةلدى تونس والمغرب مستويات 
  ا
داء ا
فضل للمغرب. تونس، ما يفسر جزئياً في  هحصة التمويل الخاص أكبر في المغرب من

يتبّين من حصة إجمالي تكوين رأس المال من الناتج المحلي ا+جمالي ما إذا كانت استراتيجية ا�بتكار 
ما مبنّية على سياسة صناعية للتنمية. وھناك ع<قة بين ارتفاع معد�ت إجمالي تكوين رأس المال وتحّسن  لبلد

دليل ا�بتكار العالمي وا
داء ا�بتكاري. لذلك، ينبغي أن ترّكز سياسات ا�بتكار واستراتيجياته على الدور 
  .وتمويل ونقل التكنولوجيا والمعرفة ،اوتعزيزھم ،وإص<حھما ،المركزي للدولة في تنظيم العرض والطلب

   

المملكة العربية السعودية

ا�مارات العربية المتحدة
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  ا�نفاق على البحث والتطوير في البلدان العربية  -9 الجدول

  البلدان

ا#نفاق ا#جمالي 
على البحث 
  والتطوير 

(نسبة مئوية من 
الناتج المحلي 

  ا#جمالي)

إجمالي تكوين رأس 
المال (نسبة مئوية من 

 الناتج المحلي
  ا#جمالي)

ا#نفاق ا#جمالي 
على البحث 
والتطوير في 

الشركات التجارية 
(نسبة مئوية من 
الناتج المحلي 

  ا#جمالي)

ا#نفاق ا#جمالي 
على البحث 

والتطوير الممّول 
من الشركات 
التجارية (نسبة 

مئوية من ا#نفاق 
ا#جمالي على 
  البحث والتطوير)

ا#نفاق ا#جمالي 
على البحث 

ر الممّول والتطوي
من الخارج (نسبة 
مئوية من ا#نفاق 
ا#جمالي على 
  البحث والتطوير)

المملكة العربية 
     29.67  0.07  السعودية

ا#مارات 
   74.29  0.52  24.24  0.70  العربية المتحدة

  2.42  24.18  0.12   0.47  قطر

     17.62   البحرين

  0.00  24.55  0.04  29.50  0.17  مانعُ 

       لبنان

     20.32  0.43  ا�ردن

  4.40  18.70   21.47  0.68  تونس

  1.18  1.41   20.81  0.30  الكويت

  1.71  29.94  0.21  33.44  0.71  المغرب

  0.12  8.09  0.05  14.78  0.68  مصر

     49.05   الجزائر

     2.33   اليمن

       السودان

      0.03  العراق

  . ,2016UNESCO Institute of Statistics: المصدر

  ا�ستھداف وا�ص4ح  -باء

نفسه  فرعية ومقاييس فعالة، وفي الوقتأدلة من تحديد � بد رؤية �ستراتيجية ا�بتكار في بلد ما  علوض
 .اقاتفوتحديد أبرز المشاكل وا�خا�بتكار  م�مح تحليلبعد ا
دلة اختيار  ويجبرصد التقدم في التنفيذ. 

. اً والمضي قدم أو العراقيل أفضل الطرق للتخفيف من نقاط الضعفوعلى السلطات المختصة إيجاد 
وقد تكون بعض ا+ص<حات  ،ل الممارسات الدوليةعلى أفض النظر في طبيعة ا+ص<حات، بناءً  وعليھا أيضاً 

  تطلب تغييراً كبيراً في التنظيم.صعبة، وت

حديد ومن تم ا�بتكار الوطني الرئيسية من تحليل مفّصل لھيكل نظاا
دلة  تستخلصأن  أيضاً  ويجب
ات البيئ، والتحتية البنيةال<زمة على جميع المستويات، و� سيما المحرك ا
ساسي، وا+طار، و ا+ص<حات

  ا�قتصادية وا�جتماعية.
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 ا�بتكار والتنمية ا�قتصادية  -جيم

ا�بتكار بمعناه الواسع � ينطوي فقط على تطّور بعض الشركات من خ<ل إصدار منتجات أو خدمات مبتكرة 
(مثل شبكات الھواتف المحمولة أو مقدمي خدمات ا+نترنت) بل يتعلّق بكيفية تكّيف ا�قتصاد ككل مع العولمة، وكيفية 

لھدف إذاً من وضع استراتيجية ل<بتكار ھو تعزيز انتقال ريادة ا
عمال من وضع غير رسمي إلى وضع رسمي. وا
  ة ومتوسطة.من شركات دولية أو شركات محلية كبيرة أو مشاريع صغير :الشركاتفي ا�بتكار 

يمية، على التعاون بين المؤسسات التعل ركيزأن يكون الھدف الرئيسي لسياسة ا�بتكار التأيضاً وينبغي 
  دخل الحكومة على مستويات متعددة:. وھذا يتطلّب تراء البحوث أو تمويلھاسواء في إج ومراكز البحوث والشركات

تشجيع الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات على تحديد أنشطة البحث والتطوير في البلد، ونقل  •
  التكنولوجيا والمعارف (كوضع أنظمة تقضي باستثمار حصة من ا
رباح والعائدات في البلد، 

  ث والتطوير)؛و� سيما في مجال البح

تشجيع الشركات المحلية على إقامة شراكات في مجال البحث والتطوير مع مراكز البحوث  •
المحلية، وتنظيم قضايا الملكية الفكرية المعقدة بين الشركات التي تبتكر لتحقيق مصالح خاصة 

  لمصلحة العامة؛لتحقيق اومراكز البحوث التي تبتكر 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من الشركات التكنولوجية الرفيعة تعزيز ا�بتكار في جميع  •
 المستوى إلى المشاريع غير الرسمية التي تعمل لحسابھا الخاص.

و� ينبغي أن تحصر رؤية ا�بتكار وسياساته تركيزھا بعدد محدود من شركات تكنولوجيا المعلومات 
  نتاج.ي ا
داء العام �قتصاد ا+وا�تصا�ت، بل يجب أن تغط

 ا�بتكار والتنمية ا�جتماعية  -دال

رّكز ينبغي أن تلذلك مما � شك فيه أن الھدف من وضع رؤية ل<بتكار ھو ضمان رفاه السكان في البلد. 
والتنمية  ،والطاقات النظيفة ،وندرة المياه ،والبيئة ،والرعاية الصحية ،سياسات ا�بتكار على قضايا التعليم

نامي وھذا ا+طار إي<ء ا�ھتمام لخاصتين رئيسيتين من خصائص المجتمعات العربية: "تس الحضرية. وينبغي في
  الشباب" و"غير المواطنين".

موجة من الشباب أشرفوا على بلوغ سن الرشد  أي ،"طفرًة شبابيًة" ومعظم البلدان العربية تشھد حالياً 
من الريف إلى المدن. وقد يتيح ھؤ�ء الشباب فرصة بعد طفرة إنجاب سابقة. وتقترن ھذه الظاھرة بزيادة الھجرة 
يما أن تستثمر البلدان العربية في التعليم، و� سنبغي فريدة من نوعھا إذا دفعوا عجلة ا�بتكار والتنمية. لذلك، ي

  داد "الطفرة الشبابية" للمستقبل.التعليم العالي، +ع

، جاد فرص عمل �ئقة ورسمية ومبتكرة للشبابوبالمثل، ينبغي أن تركز استراتيجيات ا�بتكار على إي
لتجنب "ھجرة ا
دمغة". و� بد من ا+شارة في ھذا المجال إلى أن ھجرة ا
دمغة مقبولة في لبنان على سبيل 

  ت مالية إلى المصارف اللبنانية.المثال، 
نھا تجلب تحوي<
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بلدان مجلس التعاون الخليجي، كما  وفي العديد من البلدان عدد كبير من غير المواطنين، و� سيما في
ظم نُ بغير المواطنين من �جئين أو أطفال العمال المھاجرين، من الشباب التحاق في ا
ردن ولبنان. ويشّكل 

التعليم وسوق العمل قضيًة حساسة. والسياسات المعتمدة حالياً ستساھم في زيادة ا�نقسام في ا�قتصاد وسوق 
الرسمي وغير الرسمي. لذلك، ينبغي أن تعود سياسات ا�بتكار بالفائدة على جميع السكان، العمل بين القطاعين 

  المواطنين وغير المواطنين.

 التعاون في مجال ا�بتكار بين البلدان العربية والبلدان ا!خرى   -ھاء

شئت قبل نعربية أُ التعاون فيما بين البلدان العربية في مجال ا�بتكار شبه غائب، مع أن جامعة الدول ال
بلدان  حاث منا�تحاد ا
وروبي. وتجذب بعض البلدان العربية بصورة انتقائية بعض ا+مكانات في مجال ا
ب

 500وينبغي أن تستفيد البلدان العربية من لغتھا المشتركة، ومن سكانھا البالغ عددھم حوالى  أكثر منھا فقراً.
  جات وخدمات مبتكرة.مليون نسمة، +تاحة فرص جدية +ط<ق منت

ذه السياسة أن تدير ھوينبغي وينبغي وضع سياسة عربية ل<بتكار، تستھدف المجا�ت التي تھم الجميع. 
وكالة تدعمھا قيادات البلدان العربية. و� بد من تأمين تمويل كبير لتبادل الط<ب بين الجامعات، والقيام ببحوث 

أن تؤدي الشراكات واتفاقات التجارة الحرة  � بد من. وفي موازاة ذلك، قائمة على المشاركة بين البلدان العربية
بين البلدان العربية والبلدان ا
خرى، مثل بلدان ا�تحاد ا
وروبي والو�يات المتحدة والصين، إلى تعزيز برامج 

  .رفةالمعكنولوجيا وتبادل مماثلة لط<ب البحوث، والبحوث التعاونية في العلوم والتكنولوجيا، وبرامج نقل الت

 ا�ستنتاجات والتوصيات  -سادساً 

يقّيم ھذا التقرير مستوى التركيز الحالي على ا�بتكار، إثر إدراجه في أھداف التنمية المستدامة. ومن المسلّم 
ات عدور أساسي في تحقيق التنمية ا�جتماعية وا�قتصادية، يفوق دور مجتم رفةبه اليوم أن لنقل التكنولوجيا والمع

  ، ما أدى إلى تجديد ا�ھتمام بسياسات ا�بتكار على الصعد القطري وا+قليمي والدولي.رفةالمعلومات أو المع

ويناقش التقرير التعاريف المتعّددة ل<بتكار في ا
دبيات الدولية، ويحّدد مكّونات نظام ا�بتكار الوطني. 
لي ومراكز البحوث ومؤسسات ا+نتاج، والتفاعل القائم والمحرك ا
ساسي لھذا النظام ھو مؤسسات التعليم العا

ؤدي الدولة رفاه السكان. كذلك تلتحقيق فيما بينھا. وللدولة دور أساسي أيضاً، فعليھا إدارة النظام وتعزيز ا�بتكار 
ف مع ما قد تؤدي إليه التكنولوجيا من ا�قتصادية ل<بتكار، والتكيّ و دوراً حاسماً في معالجة اLثار ا�جتماعية

 رات في ع<قات العمل.المخاطر والتغيّ ا
خذ بالحسبان للعمليات التقليدية، مع  إرباك

في النظر وا�بتكار العالمي دليل ا�بتكار في البلدان العربية باستخدام بيانات من م�مح ويقّيم التقرير 
إلى أن البلدان العربية المتوسطة الدخل قريبة من مستوى نظرائھا الدوليين،  نواتجھا المحلية ا+جمالية. ويشير التحليل

البلدان  معظمترتيب  في حين أن البلدان ذات الدخل المنخفض والمرتفع ضعيفة ا
داء بشكل عام. ھذا وقد تراجع
، فمن أبرز مواطن . وفيما يتعلق بالمحرك ا
ساسي2016و 2011العربية ومجاميعھا في مجال ا�بتكار بين عامي 

، وفي الروابط بين ھذه ا
نشطة ونظام ا+نتاج، ما أدى إلى ضعف تنميةالضعف فيه النقص في أنشطة البحوث وال
. أما ا
طر المؤسسية ف< تزال غير كافية لرعاية ا�بتكار وتنظيمه، كما أن تطور ةة والتكنولوجييالمعرفالمخرجات 

-ماعيتستوفي المعايير العالمية. و� تتوفّر مؤشرات لتقييم ا
ثر ا�جتالتحتية ية البنالسوق (التمويل) ضعيف، مع أن 
  ا�قتصادي ل<بتكار والتكنولوجيات. لذلك، ينبغي إجراء دراسات خاصة في ھذه المجا�ت.
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و� تتوفّر رؤية عربية مشتركة ل<بتكار على غرار رؤية ا�تحاد ا
وروبي. والشراكات واتفاقات التجارة 
تطوير، والبحث وال ،الحرة بين البلدان العربية والتكت<ت ا�قتصادية ا
خرى � تأخذ في ا�عتبار ا�بتكار

  تعاون، وإمكانية تنقّل الباحثين.وال

ھي: وظمه في ستة بلدان عربية ا�بتكار الوطني ورؤاه ونُ م�مح وظھرت تفاوتات كبيرة عند المقارنة بين 
 أظھرتا
ردن وا+مارات العربية المتحدة ولبنان ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية. ففي المغرب، 

لمحقّقة ، أي الملك. والتحسينات االحالة المغربية نقاط قوة في العديد من السياسات الُمنّفذة بدعم نشط من أعلى سلطة
لوضع مختلف في البلدان الخمسة ا
خرى، حيث � يزال يتعين . لكن ا2016و 2011كانت قابلة للقياس بين عامي 

وتنفيذ ا+ص<حات. أما الحالة اللبنانية، فلھا أھمية خاصة، 
ن المصرف المركزي يؤدي الدور عراقيل عليھا إزالة ال
  ر الحكومة في التنظيم أو التدخل.ا
ساسي في تعزيز ا�بتكار في سوق حرة ينعدم فيھا تقريباً دو

فمعظم  .مسائل المتعلقة با�ستثمار ھي من أبرز القضايا التي تؤثر على ا�بتكار في البلدان العربيةوال
في المائة من الناتج المحلي ا+جمالي على البحث والتطوير، بما في ذلك  1البلدان العربية تنفق أقل بكثير من 

نية ب الشواغل الرئيسية ا
خرى قضيتيل وتشمالعام والخاص والمؤسسات ا
جنبية. من القطاع ا�ستثمارات 
لك، ع<وة على ذمن البحث إلى ا+نتاج. و ةظم ا�بتكار الوطنية، ونقل التكنولوجيا والمعرفالمحرك ا
ساسي لنُ 

ينبغي أن تشمل استراتيجية ا�بتكار الشركات المتعددة الجنسيات، والشركات المحلية الكبرى، والمشاريع الصغيرة 
أن تتضّمن سياسات خاصة بكل منھا، مع التركيز على الطابع غير الرسمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و
ما يتم التطّرق إليه. وينبغي أن ترّكز سياسات ا�بتكار على تحويل الطفرة الشبابية إلى  نادراً ذي والمتوسطة، ال

  صة تستفيد منھا البلدان العربية.فر

  كار في البلدان العربية التوصيات التالية:ا�بتم�مح وقد نتج عن تقرير تقييم 

تشجيع البلدان العربية على وضع واعتماد سياسات واستراتيجيات في ا�بتكار، لمساعدتھا في  •
نى تحتية قادرة حول إقامة بُ  9تحقيق التزاماتھا بتنفيذ أھداف التنمية المستدامة، و� سيما الھدف 

  وتشجيع ا�بتكار؛ والمستدام الشامل للجميع على الصمود، وتحفيز التصنيع

  يھا؛تكارية ورصد التقدم المحرز فدعم البلدان العربية في تنفيذ سياساتھا واستراتيجياتھا ا�ب •

ستوى متشجيع ا�تفاق على إطار مشترك ل<بتكار في البلدان العربية يبّين كيفية تناول ورصد كل  •
  وعنصر من سياسات ا�بتكار؛

مشتركة لقياس ا�بتكار على الصعيدين الوطني وا+قليمي، وإنشاء مرصد عربي وضع مراجع  •
  ا�بتكار على الصعيدين ا+قليمي والوطني؛لم�مح ل<بتكار، وإجراء تقييم دوري 

الطلب إلى البلدان العربية معالجة المسائل القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية ال<زمة لتتمّكن من  •
�بتكار قدماً، والتغلب على التحديات والتخفيف من اLثار الجانبية. ولھذه العملية دفع استراتيجيات ا

لقطاع ا علىوالطابع غير الرسمي الغالب  المربكة،أھمية خاصة بالنظر إلى طبيعة التكنولوجيات 
  العمل؛ ع<قاتفي رة المتغيّ ذات الطبيعة العمالة و ،الخاص

ظم ا+نتاج المحلية (الزراعة إلى نُ  ةتكنولوجيا والمعرفدعم البلدان العربية في عملية نقل ال •
  والخدمات)، وفي اعتماد تدابير لجعلھا أكثر فعالية؛ ،والصناعة
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فة في رالمعنقل التكنولوجيا ونقل العمل مع البلدان العربية على إعطاء ا
ولوية لنقل البحوث و •
  حة؛والبيئة والص ،واستخدام المياه ،القطاعات الرئيسية، و� سيما تلك المرتبطة بكفاءة الطاقة

ممارسات مع أفضل ال تشجيع البلدان العربية على اتخاذ مبادرات أساسية لتعزيز ا�بتكار، تماشياً  •
الدولية، بما في ذلك في مجال أدوات التمويل، والشراكات في البحوث وا+نتاج، وتنقّل الباحثين 

  حوث.الشباب، والتعاون الدولي والعربي في مجال الب

وقد نتجت توصيات أخرى من اجتماعات أفرقة الخبراء في ا+سكوا التي عقدت اجتماعاتھا بشأن ا�بتكار 
  .201679و 201578في عامي 

   

                                            
78  www.unescwa.org/events/mechanisms-innovation-sustainable-development-arab-region. 

79  www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/recommendation_escwa_egm_innovation  
_2016_en-vfinal.pdf.                                                                                                                                                                                                                      
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