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ِ
البحث والتطوي ِر
مؤرش
واالبتكار

91

متهيد
ٍ
انعكاسات سلب ّي ًة
يُعاين العا ُمل يف األ لْفية الثالثة
للفجوة املعرفية ،امل ُتمثّل ِة يف التباين بني الدول النامية
العلمي والتطوي ِر
واملتق ّدمة يف مجاالت البحث
ّ
واالبتكار؛ ويف ما حقّقته الدول من إنجاز ٍ
ات لالنتقال
إىل مجتمع املعرف ِة واقتصا ِدها .وت ُفيد دراساتٌ أع ّدتها
متخصصة يف األمم املتحدة وأكادميياتٌ
مؤسساتٌ
ّ
للبحث العلمي والتكنولوجيا عىل املستوى العاملي أ ّن
تزايُ َد هذه الفجو ِة املعرفية سيُؤ ّدي إىل عرقلة جهو ِد
دول العامل ،الرامي ِة إىل تحقيق التنمية املستدامة
واالرتقا ِء مبستوى رفاهية اإلنسان.

باألسس املفاهيمية واملنهجية
تذك ٌري ُ
واملفاهيم األساسية
الرؤي ُة
ُ
قامت فكر ُة بناء مؤشرِّ ٍ عر ّيب للبحث والتطوي ِر
واالبتكار عىل الرؤى والتو ّجهات العاملي ِة السابقة،
مع السعي إىل تطويرها يف ات ّجاه أن ت ُؤ َخذ ب َعني
املؤسسي ُة
االعتبار
ُ
خصائص املنطقة العربية ،وسامت ُها ّ
واالقتصادي ُة واالجتامعية.

يف ما يتعلّق باملفاهيم ،استُن َري باألدلّة املعت َمدة
من منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
(اليونسكو) ومنظم ِة التعاون والتنمية االقتصادية.
ويف ضوء ذلكُ ،ع ِّرف البحثُ والتطوير بالعمل امل ُبد ِع
الذي يجري عىل ٍ
أساس منتظم بُغي َة زياد ِة مخزون
املعرفة ،مبا يف ذلك معرف ُة اإلنسان والثقاف ِة واملجتمع،
ٍ
ُ
تطبيقات
واستعامل مخزون املعرف ِة هذا البتكار
جديدة .وق ُّسم البحثُ والتطوي ُر بشك ٍل واسع إىل
األسايس ،والبحثُ
ثالثة أنوا ٍع هي :البحثُ
التطبيقي،
ّ
ّ
والتطوي ُر التجريبي .2ويف حني يتمثّل االبتكا ُر يف تطوير
محسنٍ بشك ٍل كبري ِ
(سلَعٍ وخدمات)،
منتَ ٍج جديد أو َّ
أو عملي ٍة إنتاج ّي ٍة جديدة ،أو طريق ِة تسويقٍ جديدة،
ٍ
جديد يف مامرس ِة العم ِل التجار ّي،
تنظيم
أسلوب
أو
ِ
ٍ
ِ
يشمل
ُ
العالقات الخارجية،
تنظيم مكانِ العمل أو
أو
ِ
االبتكا ُر أربع َة أنوا ٍع من النشاطات هي :املنتَج،
والعملي ُة اإلنتاج ّية ،والتسويق ،والتنظيم.3
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وأل ّن َ
العلمي والتطوي ِر واالبتكار يُع ُّد
مجال البحث
ّ
من أه ّم القوى الدافعة النتقال الدول إىل مجتمعات
واألقاليم
الحداثة واقتصا ِد املعرفة ،ينبغي للدول
ِ
ٍ
اتيجيات وسياسات من أجل االرتقاء
كافّ ًة صو ُغ اسرت
بقدراتها وفعاليتها يف هذا املجال .وب ُرغم أهمية
البحث والتطوير يف إنتاج املعرفة وتخزي ِنها ونشرْ ِها
وتطبيقها يف املجاالت املتعددة ،فإ ّن إحداثَ ال َّنقلة
النوعية واإلرسا َع يف تحقيق التنمية املستدامة يتطلّبان
َ
االنتقال من البحث العلمي إىل االبتكار.
بالرضورة
أصحاب القرارات ور ِاسمو السياسات يف
ويحتاج
ُ
هذا املجال إىل مؤشرِّ ات ٍ
قياس مقا َرن جدير ٍة بالثقة
كيَ تتق َّدم نح َو اقتصاد املعرفة ومجتم ِعها ،وتُرا ِقب
ٍ
سياسات ف ّعالة للبحث
هذا التق ُّدم؛ بُغي َة صياغة
رص املعرفة .من هنا،
العلمي واالبتكار ت ُواكِب ع َ
ِّ
كان من الرضورة مبكانٍ بنا ُء مؤشرِّ ٍ مركَّب للبحث
والتطوير واالبتكار للدول العربية.

تعتمد فلسف ُة املؤشرِّ املق َرتح عىل أ ّن البحثَ والتطوي َر،
واالبتكار ،يُسهِامن كالهام بشك ٍل فاعل يف إنتاج املعارف،
ٍ
تطبيقات
وزياد ِة مخزون املعرفة واستخدا ِمه البتكار
َ
أساسا يف مستوى
جديدة ،وأ ّن
الخالف بينهام يَكمن ً
التطوير يف املخ َرجات املعرفية وبُ ِ
التطبيقي
عدها
ّ
من ناحية ،والتأثريِ
املجتمعي عىل مع َّدالت التنمية
ّ
االقتصادي ِة واالجتامعي ِة املستدامة من ناحي ٍة أُخرى.
ِ
الخطط االسرتاتيجية
ويتوافَق هذا التو ّج ُه مع معظم
العاملي ،التي
العلمي والتطوير ،عىل املستوى
للبحث
ّ
ِّ
تأخذ مببدأ ال َّدورة الكامل ِة للبحث واالبتكار ،وربْ ِط
املؤشرِّ ِ
ات التخطيطي ِة والتحليلية ،امل ُقاس ِة يف هذا املجال
ِ
البحث والتطوي ِر التي تبدأ ( )...من البحوث
مبراحل
األساسي ِة والتطبيقية ،وتنتهي بتطوير منتَ ٍج ،أو عملي ٍة
أسلوب جديد يف إطار األنشطة االبتكارية.1
إنتاجية ،أو
ٍ

الشكل  22أ ّن مؤشرِّ َ البحث والتطوير واالبتكار
ُ
يُبينِّ
يتح ّدد وف َْق التو ُّجه العام بعد ٍد من املد َخالت (مثلِ
اإلنفاق عىل البحث والتطوير ،واملوار ِد البرشي ِة للبحث
والتطوير ،ومصادر التمويل والتطوير) واملخ َرجات
ِ
وإحصاءات براءات االخرتاع،
(املتمثِّل ِة يف النرش العلمي،
وميزانِ املدفوعات ملنتجات التكنولوجيا املتقدمة).
من ث َ َّم تُساهم جهو ُد البحث والتطوير يف تعزيز األداء
وتنمي ِة القدرات من ناحية ،وزياد ِة املخزون املعر ّيف
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اﻟﺸﻜﻞ :22
اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻨﻬﺠﻲ ﳌﺆﴍ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر

اﻗﺘﺼﺎ ُد اﳌﻌﺮﻓﺔ
وﻣﺠﺘﻤ ُﻌﻬﺎ

ﺗﻄﻮﻳ ُﺮ اﻷداء
وزﻳﺎد ُة اﳌﺨﺰون
اﳌﻌﺮﰲ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗِﻪ

اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﳌﻨﺎ ُخ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘامﻋﻲ
واﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﺜﻘﺎﰲ
واﳌﺆﺳﴘ

اﻻﺑﺘﻜﺎر

ِ
البحث والتطوي ِر واالبتكار
مؤرش

اﻟﺘﻨﻤﻴ ُﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻣﻨﺘﺠﺎتٌ وﻋﻤﻠﻴﺎتٌ
وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺴﻮﻳﻖٍ
ُ
وﺗﻨﻈﻴﻢٍ ﺟﺪﻳﺪ ٌة أو
ﻣﻌﺪﱠﻟ ٌﺔ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻛﺒري

من ناحي ٍة أُخرى .ويُوضح الشكل  22أيضً ا أ ّن البحثَ
العلمي والتطوير يساهامن كمد َخ ٍ
الت الزمة إلحداث
ًّ
ُ
خارج نطاق
خرى
أ
بعوامل
ً
ّر
ث
يتأ
ر
االبتكا
ن
وأ
االبتكار،
ّ
َ
َ
كل األحوال ،يتطلَّب
منظومة البحث والتطوير .ويف ّ
العلمي واالبتكار يف دو ٍل ما،
نجاح منظومتَي البحث
ُ
ّ
وسيايس مالئم ،وب ْني ٍة
واجتامعي
اقتصادي
وجو َد منا ٍخ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ت ْحتي ٍة داعمة.
ات املنهجية
ال ِخيار ُ
ّبت عملي ُة انتقا ِء املحاور واملتغريات لبناء املؤشرّ ِ
تطل ْ
ِ
البحث والتطوي ِر واالبتكار سلسل َة
املركّب لقطاع
عمل ّي ٍ
خصوصا يف الرجوع إىل
ات تحضريية ،متثّل َْت
ً
قواعد البيانات والتقاري ِر املهت ّم ِة بهذا املجال؛
لالطّالع عىل املؤشرّ ات املعت َمد ِة حال ًّيا (مرحل ِة ال َجر ِد
ُ
الهدف تَف ُّح َص هذه البيانات
والوصف) .وكان
ِ
للوقوف عىل أنواعها ومقارباتِها
والتقاري ِر وتحليلَها،
املفاهيم ّية التِّقْنية ،ومح ّدداتِها (مرحل ِة التحليلِ
يل ملؤشرّ ٍ "بديلٍ "
والنقد)؛ متهي ًدا ملرحل ِة البناء الفع ّ
يكو ُن إحدى الركائز األساسية ملؤشرّ املعرفة العر ّيب
التجارب املختلف ُة
من أجلِ التنمية .ولَقد مثّلت هذه
ُ
رصي ًدا مهماًّ يف ِ
رصد مجال البحث والتطوير واالبتكار
ِ
وقياسه ،وك َّونت ما ّد ًة ثريّ ًة يمُ كن أ ْن تساع َد عىل
ِ
ٍ
توليد مؤشرّ ٍ
وأدوات
ات بديلة ،بر ًؤى فكري ٍة جديدة،
منهجي ٍة مختلفة.
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ﻋﻮاﻣﻞ ﻻ
ُ
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺒﻨﻴ ُﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﺒﻨﻴ ُﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

معظم الدر ِ
اسات
يالحظ يف هذا املجال اتجا ُه
ِ
ِ
والبحث
كل من االبتكار،
والجهو ِد السابقة إىل قياس ٍّ
كل منهام
والتطوير ،عىل ِح َدة؛ من حيثُ مساهم ُة ٍّ
ِ
الفصل بني
َ
مجتمعات الحداث ِة واملعرفة .لك ّن
يف بنا ِء
هذين املجالني يُغ ِفل حقيق َة أ َّن البحثَ والتطوير
يُ َع ّدان من املد َخ ِ
الت الرئيسي ِة لعملي ِة االبتكار .لذا،
كان من الرضور ِة مبكانٍ ص ْو ُغ مؤشرِّ ٍ مركَّب يجم ُعهام
م ًعا يف إطا ٍر متكامل لدعم اإلنتا ِج املعر ّيف العر ّيب؛
تأليفي يتضم ُنهام
فضلاً عن أ ّن بنا َء مؤشرّ ٍ مرك ٍَّب أو
ّ
م ًعا قد يُقل ُِّل من التكراري ِة والتداخلِ اإلحصا ّيئ بني
املؤشرّ ِ
ات امل ُقاسة.
تستن ُد مقارباتُ بناء مؤشرِّ البحث والتطوير واالبتكار
بوج ٍه عام إىل اإلحصاءات والبيانات التي غال ًبا ما
ٍ
متخصصة .وبالرغم من
استطالعات
تُج َمع من خالل
ّ
تع ّد ِد الجهود اإلقليمية وال َّدولية لبناء مؤشرِّ ٍ
ات مركّبة
للبحث والتطوير من ناحية ،ولالبتكار من ناحي ٍة
ِ
والعلوم
إحصائيات البحث والتطوير
أُخرى؛ إلاّ أ ّن
ِ
والتكنولوجيا ليست كافي ًة للمساهمة يف تطوير مؤشرِّ ٍ
شامل القتصاد املعرفة ومجتم ِعها .وقد راعى املؤشرِّ ُ
أيضً ا رضور َة أ ْن تُؤ َخذ ب َعني االعتبا ِر املتغيرّ اتُ السياس ّي ُة
واالقتصاديّ ُة واالجتامع ّية ،والب ْني ُة التحتي ُة املالمئة،
ِ
مجتمعات املعرف ِة واقتصا ِدها يف األلف ّية
لالنتقا ِل إىل
ِ
البحث
املقرتح املق َّد َم لقياس
الثالثة .معنى ذلك أ َّن
َ
ِ
العلمي ،أو
البحث
يفصل ب َني
ُ
والتطوي ِر واالبتكار
ّ

اﻟﺸﻜﻞ :23
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳌﺆﴍ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺮﻛﻴﺰة ):(1
ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺮﻛﻴﺰة ):(2
ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﺮﻛﻴﺰة ):(1
ﻣﺪﺧﻼت اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﺮﻛﻴﺰة ):(2
ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر

بنا ًء عىل املرحلة التقييمية للدراسة ،وبأخذ املراجع
العلمية والدراسات السابقة ب َعني االعتبار ،متّت عملي ُة
بناء املؤشرِّ العر ّيب للبحث والتطوير واالبتكار باالرتكاز
عىل عد ٍد من املحاور واملك ِّونات واملتغيرّ ات التي
تؤكِّد يف الوقت ِ
نفسه دو َر البحث والتطوير ،وأهمي َة
االبتكار .وللتّحقق من اتّساق املؤشرِّ املق َرت ِح وص ْد ِقه،
أُج ِريَت استشاراتٌ فردية ،و ُعقدت ورش ُة عملٍ يف
شهر أيلول /سبتمرب  ،2015شا َرك فيها  12خب ًريا وباحثًا
عرب ًيا يف مجال البحث والتطوير واالبتكار .وجرت
خالل تلك الورشة مناقش ُة اإلطار
املفاهيمي ملؤشرِّ
ّ
جانب
البحث والتطوير واالبتكار ومك ّوناتِه؛ و ُخ ّصص ٌ
منها أيضً ا ملناقشة مسألة اختيار األوزان الرتجيحية،
بُغي َة الوصو ِل إىل أكرث األوزان متثيلاً للمؤشرِّ .

عرض ال ّتعديالت التي أُدخلت عىل صيغة املؤشرِّ
ُ
السابقة
ّ
منطلقات املراجعة وأُ ُس ُسها
ُ
اتخذت جهو ُد مراجعة مؤشرّ البحث والتطوير
واالبتكار تو ُّج َه ِني رئيس َّيني ،يعتمد ُ
األول عىل استكامل
بعض املتغيرّ ات الداعم ِة للمؤشرّ عىل مستوى

اﻟﺮﻛﻴﺰة ):(1
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺮﻛﻴﺰة ):(2
اﳌﻨﺎخ اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﺮﻛﻴﺰة ) :(3رأس اﳌﺎل اﻟﺒﴩي
اﻟﺮﻛﻴﺰة ) :(4اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

مدخالت ومخرجات محور البحث والتطوير؛ وعىل
التأكّد يف الوقت ِ
نفسه من توفُّر البيانات الخاصة
بها .ويرتكز التو ّج ُه الثاين عىل إعادة النظر يف
رص االبتكار
محور االبتكار ،آخذًا ب َعني االعتبار عنا َ
التكنولوجي وغريِ التكنولوجي يف وحدات اإلنتاج
الصناعي والخ َدمي؛ وكذلك املتغريات الكلِّي َة التي
ِّ
ٍ
مناخات وب ًنى ابتكارية
تعكس ما حقّقه املجتم ُع من
السلع اإلبداعية .وقد تبل َور
وما نجح يف إنتاجه من ِّ
املنطق التحلييل عرب أربعة إجر ٍ
اءات هي:
هذا
ُ
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الت ومخ َر ٍ
االبتكا ِر كعملي ٍة إنتاج ّي ٍة تتض ّم ُن مد َخ ٍ
جات
كل منهام من منا ٍخ
تحقيق ٍّ
مح َّددة ،وب َني ما يتطلّ ُبه
ُ
ومؤسيس وثقا ٍّيف ،وب ْني ٍة
وسيايس
واجتامعي
اقتصاد ٍّي
ٍّ
ٍّ
ٍّ
معلوماتي ٍة وغريِ معلوماتية.

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

مناذج
• مراجع ُة ما نُشرِ إقليم ًّيا وعامل ًّيا من
َ
ٍ
تختص بقياس البحث العلمي واالبتكار؛
ومقاربات ّ
باإلضافة إىل البيئة االقتصادي ِة واالجتامعية
والسياسية ،والب ْني ِة التحتية ،الحاضن ِة ألنشطتهام.
التوصل إىل التمثيل األمثل للمحاور
ُ
وبذلك يجري
الرئيسية والفرعية واملك ِّو ِ
نات واملتغيرّ ات التي
تعكس بدقّ ٍة أبعا َد املؤشرّ املختلفة ،وما حقّقته
الدول العربية يف هذا املجال .وقد ساهمت
املراجع ُة يف تحديث مد َخالت البحث العلمي
واالبتكار ومخرجاتِهام ،وضبط املتغريات املمثِّلة
لهام.
• التأكّ ُد من ت ُّوفر البيانات الدالة عىل املؤشرِّ
واألساليب املستخدمة يف تقديرها ومدى مالمئتها
ِ
للسياق العام للمؤشرّ  ،وإطاره املنهجي وأُ ِ
سس
بنائه.
كل من البحث العلمي
• مراجع ُة العالقة بني ٍّ
والتطوير و االبتكار؛ إذ من املمكن أن ميثّل
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ِ
البحث والتطوي ِر واالبتكار
مؤرش

البحثُ والتطوير ،كام ذُكر سابقًا ،مدخلاً رئيس ًّيا
إىل عملية االبتكار .لك ّن التجرب َة والخرب ِ
ات
السابق َة أفادت بإمكانية حدوث االبتكار أيضً ا
خارج منظومة البحث العلمي والتطوير .من ث َ ّم
سعى املؤشرِّ ُ املع َدل للبحث والتطوير واالبتكار
إىل إضافة املتغيرّ ات املستخ َدمة يف قياس مد َخالت
ومخرجات االبتكار ،وهو ما يتحقَّق خارج نطاق
السلعي والخ َدمي.
وحدات اإلنتاج ّ
• مراجع ُة األوزان ال ِّنسبية املخصص ِة للمحاور
واملك ِّونات واملتغيرّ ات؛ من حيثُ متثيلُها للرؤية
واملنهجية الحاكمة لبناء املؤشرِّ  ،وآلراء الخرباء
املتخصصني يف هذا املجال .وسوف تخضع
االختياراتُ الخاصة باألوزان النسبية الختبار ٍ
ات
وفق ما جرى يف املرحلة السابقة من
إحصائية َ
املرشوع.
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ات التعديل وأهدافُه
م ّربر ُ
ِ
البحث والتطوير واالبتكار،
يف الصيغة السابقة ملؤشرّ
تَب ّنى محو ُر االبتكار رؤي َة منظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلوم والثقافة (ال ُيونسكو) ودليلِ أُوسلو
الذي أع ّدته منظم ُة التعاون والتنمية االقتصادية.
أساسا
ويف هذه الرؤية تركي ٌز عىل أ ّن االبتكا َر يحدث ً
السلعي والخ َدمي؛ ومن ث َ ّم يمُ كن
يف وحدات اإلنتاج ّ
محسن
تقسي ُمه إىل ابتكا ٍر تكنولوجي (منتَ ٍج جديد أو َّ
بشكلٍ كبري ،أو عملي ٍة إنتاجي ٍة جديدة) ،وابتكا ٍر
غريِ تكنولوجي (طريق ِة تسويقٍ جديدة ،أو منوذ ٍج
تنظيمي جديد) .ورغ َم منطقية هذا الخيار املنهجي
ٍّ
ودقّ ِته" ،فإن التوجهات الحديثة" لتقدير مستوى
االبتكار يف دول ٍة ما "ترتكز عىل بناء مجتمع قادر عىل
االبتكار ومنتج لإلبداع" ،إىل جانب التطوير يف املنتَج
والعملي ِة اإلنتاجية الذى يحدث يف قطاعات اإلنتا ِج
السلعي والخ َدمي .من هنا ،يمُ كن لالبتكار أن يتولَّد
ّ
"خارج نطاق قطاعات اإلنتاج الصناعي ،رشيطة وجود
مناخ مجتمعي داعم له وموفر ملتطلباته" .ويتب ّنى
الدليل ال َّدويل
ُ
أساسا ،وإىل ح ٍّد كبري،
هذا التو ّجه ً
لالبتكار ودليال االبتكار األورويب واإلبدا ِع واإلنتاجية
لل ّدول اآلسيوية .و"تُفيد الدراسات التحليلية أيضً ا
بأن األ لْفي َة الثالثة قد شهدت تطوير منتجات مبتكرة
وأساليب إبداعية خارج نطاق منظومة البحث

والتطوير الوطنية ،يف ظل مجتمع يتسم بخصائص
وسامت معرفية وتكنولوجية متقدمة".4
املنهجي املع ّدل ملؤشرّ البحث والتطوير
يتم ّيز اإلطا ُر
ُّ
ٍ
سامت ،هي:
واالبتكار بجملة
-

-

-

مساهم ُة البحوث األساسي ِة والتطبيقية والتطوي ِر
التجريبي يف تطوير مع ّدالت األداء وزياد ِة املخزون
النظري والتطبيقي بوج ٍه
املعريف عىل املستويَني
ِّ
عام ،كام تدعم التو ُّج َه نحو االبتكار (يف إطار
الدورة املتكاملة للبحث والتطوير)؛
تقسي ُم محاور االبتكار إىل القياسات الخاصة
باالبتكار التكنولوجي وغريِ التكنولوجي،
واملتغريات الداعمة لخصائص املجتمعِ املبدع
ِ
واملعتمد عىل ثقافة االبتكار؛
العلمي
مساهم ُة املنظومة املتكاملة للبحث
ِّ
والتطوي ِر واالبتكار يف بناء أُسس اقتصاد املعرفة
ومجتم ِعها ،ويف دعم جهود التنمي ِة املستدامة؛
اعتام ُد نجاح منظوم ِة البحث والتطوي ِر واالبتكار
واجتامعي
اقتصادي
يف دول ٍة ما عىل توفُّر منا ٍخ
ّ
ّ
يس مالئم ،وعىل ب ْني ٍة تحتي ٍة
وسيايس وثقا ّيف ّ
ومؤس ٍّ
ّ
مناسبة.

بنا ًء عىل ما س َبق توضي ُحه من أُ ٍ
سس مفاهيمي ٍة
ومنهج ّية ،كان التو ّج ُه نحو الحفاظ عىل الرتكيبة
العامة ِ
نفسها التي اعتُ ِمدت يف مؤشرّ املعرفة العريب
للعام ( 2015مؤشرّ ٍ مركّب من املحاور الرئيسي ِة
الثالثة ِ
ِ
البحث والتطوير ،واالبتكار ،والبيئ ِة
نفسها:
السياسي ِة واالقتصادي ِة واالجتامعية والب ْني ِة التحتية)؛
ٍ
تعديالت يف مستوى محور االبتكار،
مع إدخال جملة
وإضاف ِة عد ٍد من التغيرّ ات إىل بعض املك ِّونات:
 ُع ِّدل املحو ُر الرئييس لالبتكار بحيثُ أصبح يرتكزعىل محو َرين فرع َّيني؛ يتعلّق أ ّولُهام باالبتكار
التكنولوجي (للمنتَج والعملي ِة الصناعية)،
واالبتكا ِر غريِ التكنولوجي (املتمثّلِ يف األسلوب
ويختص الثاين
التسويقي واألنساقِ التنظيمية).
ّ
املجتمعي ،أي مجموع ِة املتغيرّ ات
باالبتكار
ّ
املستخ َدمة يف قياس املجتمع القاد ِر عىل
االبتكار واملرتك ِز عىل ثقافة اإلبداع .فالدراساتُ

والبدائل املتاحة لقياس االبتكار تُفيد
ُ
التحليلية
بأ ّن مد َخ ِ
املجتمعي
الفرعي لالبتكار
الت املحور
ّ
ّ
تتمثّل يف الخصائص املعرفية املم ِّيز ِة ألسواق
ِ
وقواعد التنافُسية فيها ،وبيئ ِة
السلع والخدمات
ِّ
الخاص والعا ّم املالمئ ِة لالبتكار،
قطاع األعامل
ِّ
واملد َخ ِ
الت اإلبداعي ِة األُخرى (مثلِ اإلنفاق
عىل الرب َمجيات وصادرات الخدمات الثقافية
واإلبداعية) .وتتح ّدد املخ َرجاتُ يف التأثري
املجتمعي لالبتكار ،واالنتشا ِر املعر ّيف ،واملخ َر ِ
جات
ِّ
واإلعالم والرتفيه.
اإلبداعية يف مجاالت الثقاف ِة
ِ

الهيكل الجديد للمؤش
ُ
إجاملاً  ،اعتمد تصمي ُم مؤشرّ البحث والتطوير
واالبتكار للدول العربية نه ًجا مشرتكًا لتوسيع نطاق
مؤسساتي ٍة
َ
تقدي ِر االبتكار؛ ل َيشمل مجموع َة
عوامل ّ
واجتامعي ٍة وسياسي ٍة واقتصادي ٍة وتن َموية ،مع الحفاظ
يف الوقت ذاتِه عىل التعريف املوجز ملد َخ ِ
الت
عملية االبتكار ومخرجاتِها .ونظ ًرا إىل مرحلة التط ّور
واالقتصادي ،والتق ّد ِم التكنولوجي للدول
االجتامعي
ّ
ِّ

اﻟﺸﻜﻞ :24
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻹﺟامﱄ ﳌﺆﴍ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر

ﺗﻄﻮﻳ ُﺮ اﻷداء وزﻳﺎد ُة
اﳌﺨﺰون اﳌﻌﺮﰲ
وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗِﻪ

اﻗﺘﺼﺎ ُد اﳌﻌﺮﻓﺔ
وﻣﺠﺘﻤ ُﻌﻬﺎ

اﻟﺒﺤﺚُ اﻷﺳﺎﳼ
واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
واﻟﺘﻄﻮﻳ ُﺮ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
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 أُضيف إىل املتغيرّ ات متغيرِّ ُ اإلنفاق اإلجاميلالحكومي عىل البحث والتطوير كنسبة مئوية
ّ
ٍ
العلمي كجزء من
من إجاميل الناتج املحيل
ّ
املحور الفرعي مد َخالت البحث والتطوير ،نظ ًرا
الحكومي ملنظومة البحث
إىل أهمية الدعم
ّ
والتطوير يف الدول العربية .وأُضيف أيضً ا عد ٌد
من املتغيرّ ات لدعم د ْو ِر املوارد البرشيِّة يف تنمية

البحث العلمي وتطويرِه؛ مثلِ نسبة السكان
الذين أكملوا مرحلة املاجيستري أو ما يعادلها
للفئة السكانية  25عاماً وما فوق .إىل جانب
يس
ذلك ،أُضيف متغيرّ ان يَعكسان اإلطا َر ّ
املؤس َّ
والتنظيمي للبحث العلمي كأحد مخرجات
اختص ُ
األول بجودة مؤسسات
البحث والتطوير؛ َّ
البحث العلمي والرشاكة بني الجامعات
واملؤسسات الصناعية يف البحث والتطوير.

اﳌﻨﺎ ُخ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘامﻋﻲ
واﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﺜﻘﺎﰲ
واﳌﺆﺳﴘ

اﻻﺑﺘﻜﺎر
اِﺑﺘﻜﺎ ُر اﳌﻨﺘﺞ )ﺳﻠﻌﺔ أو
ﺧﺪﻣﺔ( وأﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺗﺴﻮﻳﻖ وإﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ

ﻣﺨﺮﺟﺎتُ اﺑﺘﻜﺎر واﺑﺪاع
ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ
)ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺒﺘ ِﻜﺮ(
ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺒﺤﺚ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻣﺪﺧﻼت اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﻏري اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
)ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ(

ﻣﺪﺧﻼت وﻣﺆﴍات
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺎدر ﻋﲆ
اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻹﺑﺪاع

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
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اﻟﺸﻜﻞ :25
ﳌﺆﴍ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺪل ّ

ﻣﺆﴍ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر
ُّ
ﻣﺤﻮر اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻣﺤﻮر ﻓﺮﻋﻲ):(1
ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻣﺤﻮر ﻓﺮﻋﻲ):(2
ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻣﺤﻮر اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻣﺤﻮر ﻓﺮﻋﻲ):(1
اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰱ اﻻﻧﺘﺎج
ﻣﺤﻮر ﻓﺮﻋﻲ):(2
اﻻﺑﺘﻜﺎر اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ

ِ
البحث والتطوي ِر واالبتكار
مؤرش

العربية ،اعتُبرِ َ البحث والتطوير عاملَ ِني مح ِّددَينِ
ها َّمني إلنتاج املعرفة وتخزي ِنها وانتشارِها بُغي َة
دعم انتقال الدول العربية إىل املجتمعات املعرفية.
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هكذا حافظ ِمحورا ‘البحث والتطوير’ و‘البيئ ِة
التمكينية والبني ِة التحتية’ عىل الهيكلة السابقة
ِ
نفسها ،بينام انقسم محو ُر ‘االبتكار’ إىل االبتكار يف
اإلنتاج واالبتكا ِر املجتمعي.

ﻣﺤﻮر اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻣﺤﻮر ﻓﺮﻋﻲ) :(1اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣﺤﻮر ﻓﺮﻋﻲ) :(2اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻣﺤﻮر ﻓﺮﻋﻲ) :(3رأس اﳌﺎل اﻟﺒﴩي
ﻣﺤﻮر ﻓﺮﻋﻲ) :(4اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

هذه املخ َرجات أيضً ا بتأثري االبتكار يف املنظومة
اإلنتاجية عمو ًما ،باإلضافة إىل عد ٍد من العوامل
امل ُعر ِقل ِة لجهود االبتكار يف الوحدات الصناعي ِة
والخ َدمية .يُشار يف هذا اإلطار إىل ت َعذُّر تفعيل هذا
الخاص به ،نظ ًرا إىل عدم
املحور
ِ
واحتساب املؤشرِّ
ِّ
توفُّر البيانات حول مختلف هذه املك ِّونات.
يتك ّون املحو ُر الفرعي‘ ،االبتكا ُر املجتمعي’ ،من
مد َخ ٍ
الت ومخ َرجات .وتنقسم املدخالتُ إىل ثالثة
مك ِّو ٍ
السلعِ والخدمات
نات فرعية هي :أسواق ِّ
واملنافسة (من خالل متغيرِّ ات االئتامنِ واالستثام ِر
والتجار ِة واملنافسة)؛ وبيئ ُة األعامل ومدى
استعان ِته بالعاملة املعرفية ،واعتام ِده عىل روابط
واستيعاب املعرفة .ت ُضاف إىل
املؤسيس،
ِ
االبتكا ِر ّ
ُ
ذلك مدخَالتٌ إبداعي ٌة أخرى تتمثّل يف الخدمات
الثقافي ِة واإلبداعية ،وصناع ِة الرب َمجيات وتكنولوجيا
املعلومات .وت ُق َّدر مخ َرجاتُ املجتمع املبت ِكر – أو
ت ُقاس – من خالل مك ِّو ٍ
نات غريِ مبارشة؛ مثلِ التأثري
املجتمعي ،واالنتشا ِر املعريف ،واملخ َر ِ
جات اإلبداعية،
وحقوقِ املِلْكي ِة الفكرية.

تتك َّون تركيب ُة املح َو َرينِ الفرعيَّني املتعلِّ َق ِني
مبحور االبتكار ،يف كليهام ،من مكوين املدخالت
واملخرجات ،تض َّم بدورها عد ًدا من املك ِّونات
الفرعي ‘االبتكار يف اإلنتاج’،
الفرعية .املحور
ّ
يشتمل مك ِّونُ املد َخالت عىل مك ِّو ٍ
نات فرعية ترتبط
الفرعي
ضمن إطار االبتكار (املك ِّونُ
بأنشط ٍة ت َجري َ
ُّ
األول :نشاطاتُ االبتكار) .وألنّ االبتكا َر يتطلَّب
مؤسس ًّيا
بوج ٍه عا ّم مصاد َر معرفي ًة متط ّورة وتعاونًا ّ
مع الجهات املعنية بالبحث والتطوير ،الرامي ِة
إىل إحداث تأثريٍ
واقتصادي واجتامعي،
مجتمعي
ٍّ
ٍّ
الفرعي الثاين مبصادر املعلومات
اختص املك ِّونُ
ّ
ُّ
كل ذلك يحتاج إىل
املؤسيس .ومبا أنّ َّ
واالرتباط ّ
الفرعي الثالث
موار َد مالية ،فقد تعلّق املك ِّونُ
ُّ
بالدع َم املا ّيل لالبتكار.

املؤشرّ ُ املركَّب للبحث والتطوير واالبتكار
وتقدي ُر أوزانِه الرتجيح ّي ِة

التكنولوجي وغ َري
يَض ّم مك ِّونُ املخ َرجات االبتكا َرينِ
َّ
التكنولوجي؛ باعتبار أنّ مخ َر ِ
جات االبتكار تتح َّدد
أسلوب
يف تطوير منتَ ٍج ،أو عملي ٍة إنتاجية ،أو
ٍ
قياس
تسويقي ،أو عملي ٍة تنظيميةْ .
لكن يتعينَّ
ُ
ّ

عكس عىل نح ٍو
يتعينّ ُ اختيا ُر األوزانِ النسبية لتَ َ
عا ّم األهمي َة النسبية للمحاور الرئيسي ِة والفرعية
واملك ِّونات واملتغيرِّ ات يف تركيب مؤشرّ البحث
والتطوير واالبتكار ،وتقدي ِر قيم ِته العدديّة.

ويُوضح الجدول م 6يف امللحق أوزانَ املؤشرّ املع ّدل
الرتجيحية للبحث والتطوي ِر واالبتكار .ولكَون
منهجية تخصيص هذه األوزان وأسلوبِها نُو ِقشا
بالتفصيل يف الفصل السابع من مؤشرّ املعرفة
العريب للعام  ،2015سيرُ كَّز يف هذا التقرير عىل
اإلضافات الرئيسية إىل املؤشرِّ امل ُعدل للبحث
والتطوي ِر واالبتكار ،من خالل النقاط التالية:

النتائج
كشفت الدرجاتُ العامة ملؤشرِّ البحث والتطوير
واالبتكار محدودي َة األداء العريب يف هذا القطاع ،إ ْذ
من بني  22دول ًة مل تحصل سوى  7دو ٍل (اإلمارات
وقطر والسعودية وتونس والكويت ولبنان
املتوسط فام فوق؛ ومل تتجاوز أعىل
والبحرين) عىل
ِّ
الدرجات التي ُس ِّجلت يف دولة اإلمارات .68.53
وتفاوت َت باقي الدول يف درجة بُعدها عن املتوسط،
أضعف أدا ٍء يف ليبيا وجزر القمر والعراق
حيثُ كان
ُ
(الشكل  .)26ويُظهِر هذا التوزي ُع أهم ّي َة األوضاع
ِ
البحث والتطوي ِر واالبتكار؛
التن َموية يف ازدهار حركة
إ ْذ تتم َّيز املجموع ُة األُوىل ،امل ُك َّون ُة يف أغلبها من
واالجتامعي،
السيايس
دو ٍل خليجية ،باالستقرار
ِّ
ّ
ِ
اقتصادي ملحوظ ًة ،عىل
مستويات من ٍّو
وت َشهد
ٍّ
عكس املجموعة األخرية التي ت َض ّم ُد َولاً ضعيف َة
الن ُم ِّو ،وأُخرى يف حالة نزاعات.

مؤرش املعرفة العريب 2016

النسبي ملخ َرجات البحث العلمي
• ُع ِّدل التوزي ُع
ّ
الخاص بجودة اإلطار
والتطوير بإضافة املك ِّون
ِّ
كل من النرش
املؤسيس للبحث العلمي .واحتفظ ٌّ
ّ
ِ
وإحصاءات براءات االخرتاع بنسبة
العلمي
يس للبحث
 35يف املئة ،و ُخ ِّصص لإلطار ّ
املؤس ِّ
ترجيحي يُق َّدر بنحو  20يف املئة؛
العلمي وزنٌ
ّ
فيام احتفظت إحصاءاتُ ميزان املدفوعات
ملنتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بنسبة  10يف املئة فقط.
• احتفظ مبحو ُر البيئة التمكينية والبنية التحتية
بال ِّنسب التوزيعية التي اعتُ ِمدت يف التقرير
السابق بنا ًء عىل الرؤية املنهجية للمؤرش،
واالستشار ِ
ات الفردي ِة والجامعية؛ باإلضافة
إىل مخ َرجات التحليل اإلحصايئ .يُستثنى من
السلع والخدمات واملنافسة الذي
ذلك أسواق ِّ
الفرعي لالبتكار
جرى تناولُه يف إطار املحو ِر
ّ
املجتمعي.
ّ
• نظريًّا ،يُوزَّع الوزنُ الرتجيحي ملحور االبتكار (30
يف املئة من جملة أوزان املؤشرِّ ) بالتساوي بني

كل من االبتكار يف اإلنتاج واالبتكا ِر املجتمعي؛
ٍّ
لكل منهام  50يف املئة .واعتبا ًرا
خصص ٍّ
بحيثُ يُ َّ
لغياب البيانات املتعلق ِة باالبتكار يف اإلنتاج،
الفرعي
خالل هذه املرحلة ،س ُيس َند إىل املحور
ّ
املجتمعي وزنٌ ترجيحي يُساوي وزن
لالبتكار
ّ
محور االبتكار .و ُخ ِّصصت األوزانُ النسبية
وفق
ملد َخالت االبتكار
املجتمعي ومخ َرجاتِه َ
ِّ
الرؤي ِة املنهجية للمؤشرّ  ،مع أخذ االستشار ِ
ات
واملراجعات مع خرباء االبتكار ب َعني االعتبار.

اﻟﺸﻜﻞ :26
ِ
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البحث والتطوي ِر واالبتكار
مؤرش

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

بحسب املحاو ِر الرئيسية
يف تأ ُّمل النتائج التفصيلية َ
ِ
البحث والتطوي ِر واالبتكار ،يتبينّ وجو ُد ت َق ّد ٍم
مل ِّؤرش
يف محور البيئ ِة التمكينية والب ْني ِة التحتية يف 13
دول ًة ،حيث تراوحت الدرجاتُ بني  19.76و71.16؛
ٍ
بدرجات ترا َوحت بني
يَيل ذلك محو ُر االبتكار
ٍ
ِ
بدرجات
البحث والتطوير
 14.28و ،72.28ومحو ُر
تراوحت بني  14.25و .64.49ويمُ كن اعتبار اإلمارات
تجارب جدير ِة باالهتامم من
والسعودية ثالث
وقَطر ّ
َ
حيثُ الدّرجاتُ املس ّجل ُة لديها ،ولكَونها ال ّد َول الثالثَ
الوحيد َة التي حافظت عىل مراكزها فوقَ
املتوسط يف
ّ
جانب ذلك ،حافظت 5
املحاور الرئيسي ِة الثالثة .إىل
ِ
دو ٍل  -لبنان والبحرين وتونس واألردن واملغرب  -عىل
مراكزها فوقَ املتوسط يف املح َو َرين املتعلِّقني باالبتكار،
وبالبيئة التمكينية والب ْني ِة التحتية.
أظهرت نتائج املحاور الفرعية عددا من االتجاهات
العامة إىل جانب ِ
بعض االستثناءات التي تبدو جدير ًة
باالهتامم؛ حيثُ يُال َحظ عمو ًما ت َق ّد ُم اإلمارات وقَطر
ٍ
كل املحاور الفرعية ،باستثناء
بدرجات عالية يف ّ
املحو ِر الفرعي املتعلّقِ برأس املال البرشي.
 يف املح َو َرينِ الفرعيَّني التاب َع ِني ملحور البحثوالتطوير ،مل يَتع ّد عد ُد الدول التي حصلت
الفرعي األول
عىل املتوسط فَام فوق يف املحور
ِّ
(مد َخالت البحث والتطوير)  5دو ٍل ،هي تونس
واإلمارات وقطر وفلسطني ومرص؛ ويف املحور
الفرعي الثاين (مخ َرجات البحث والتطوير) 5
ِّ
دو ٍل ،هي السعودية وقطر واإلمارات والكويت

100

اﻻﺑﺘﻜﺎر

اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

و ُعامن .وقد ب ّينت املقارن ُة الداخلية بني هذين
ِ
درجات
كل دول ٍة أ ّن
املح َورينِ الفرعيني يف ّ
ِ
درجات املد َخالت يف أغلب
املخ َرجات فاقت
َ
وبفوارق
الدول التي لديها بياناتٌ حول االثنني،
متفاوت ٍة؛ بلغَت مثلاً يف السعودية  ،63.67يف حني
ُ
الفوارق لصالح املد َخالت يف مرص واألردن
كانت
َ
بفوارق تراوحت بني
واملغرب وفلسطني وتونس
ِ
االرتباط
 13.16و .38.24وكشفت عملي ُة تحليل
الثنايئ عن غياب عالق ٍة ارتباطي ٍة موجِبةِ ،
ذات
دالل ٍة إحصائية بني مد َخالت البحث ومخ َرجاته؛
ِ
البحث
ما قد يُشري إىل وجود خللٍ ما يف منظومة
والتطوير.
الخاص باالبتكار،
الرئييس الثاين
 من حيثُ املحو ُرُّ
ُّ
النموذج املثا ّيل من مح َو َرينِ فرع َّيني هام
يتك ّون
ُ
االبتكا ُر يف اإلنتاج واالبتكا ُر املجتمعي؛ لك ْن ملْ
الفرعي األول بسبب
احتساب املحور
يَتس َّن
ُ
ِّ
حصلت
انعدام البيانات .ويف االبتكار املجتمعيَ ،
 9دو ٍل  -يف مقدمتها اإلماراتُ والسعودية  -عىل
ِ
املتوسط فام فوق.
درجة
 يف املحاور الفرعي ِة األربعة التابع ِة ملحور البيئةالتمكينية والب ْني ِة التحتية ،يُال َحظ بصور ٍة عامة
الفرعيِ ،
رأس املا ِل
وجو ُد أسبَقي ٍة نسبيّة للمحور
ّ
البرشي ،من حيثُ عد ُد الدول التي حصلت عىل
ّ
ً
درجة املتوسط فام فوق ( 13دولة عربية) .وعند
كل دولة ،يت ّبينّ أ ّن َ
دول الخليج،
النظ ِر يف نتائج ِّ
ومعها تونس واألردن واملغرب ،حافظت عىل

مراكزها َ
كل املحاو ِر الفرعي ِة
فوق املتوسط يف ّ
تحليل االرتباط
ُ
األربعة .من ناحي ٍة أُخرى ،أكّد
بينها وجو َد عالق ٍة ُموجِب ٍة متفا ِوت ِة األهم ّية؛ إذ
ترا َوحت معا ِمالتُ االرتباط بني ( 0.447بني ِ
رأس
املا ِل البرشي ،والبيئ ِة االقتصادي ِة واالجتامعية)
و( 0.885بني البيئ ِة االقتصادي ِة واالجتامعية،
والب ْني ِة التحت ّية).

ختاماً
النتائج كلُّها إىل أ ّن أدا َء الدول العربية
ت ُشري هذه
ُ
ِ
البحث والتطوي ِر واالبتكار ال يزال دو َن
يف مجال
املستوى املأمو ِل الذي يُؤ ِّهلها ملنافسة املستويات
أقل املناطق
العاملية؛ حيثُ املنطق ُة العربية من ِّ
إنفاقًا عىل البحث والتطوير ،وتشكو من ٍ
نقص يف
أعداد الباحثني ،مقا َرن ًة بال ّدول املتق ّدمة .ويَفرض

بذل ٍ
هذا األم ُر عىل الدول العربية َ
مزيد من الجهود
املادي الالزم ،وتعزي َز القدرات البرشية
الدعم
لتوفري
ِ
ِّ
ِ
البحث والتطوي ِر
الرضورية ،لالرتقاء مبنظومة
واالبتكار مبختلف مرتكزاتِها.
لك ّن ضَ ْع َف املستوى العا ِّم عىل املستوى العر ّيب
ِ
النجاحات التي بدأت تتحقّق يف
خفي
يجب ألاّ يُ َ
خصوصا يف دول الخلي ٍج العريب التي تتنافس
املنطقة؛
ً
اآلن مع بقية الدول عىل املراتب األُوىل عامل ًّيا .يف
املقابل ،ال ميكن الحديثُ عن األداء العريب دون
الوقوف عند مجموعة دو ٍل عربية تعيش يف الوقت
مشاكل سياسي ًة واقتصادي ًة واجتامعية،
َ
الراهن
وأوضا ًعا أمني ًة صعبة؛ تُؤث ِّر قط ًعا يف حجم اإلنتا ِج
البحثي والقدر ِ
ات االبتكارية ،مثْلام هو ُ
الحال أيضً ا
ّ
يف القطاعات األُخرى.
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