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:  SDGsمن 9الهدف 
تحقيقهومؤشراته ومحوري غاياته : االبتكار والصناعة

SDGsمن 17الهدف 
Strengthen the means of implementation and revitalize the 

global partnership for sustainable development

Addis Ababa Action Agenda (AAAA)
أجندة العمل لتمويل التنمية المستدامة

SDGsمن 16الهدف 
األمن والسالم
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محوري هدف النهوض باالبتكار

(  SDGs)لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

والزراعةالصناعةاستدامةفيتساهمابتكارات1.

عمالواستونشرتبادل....والتحتيةوالبنيةوالمدن

مبتكراتوخدماتومنتجاتأفكار
Global Innovation Exchange launched a Call to Action for innovators, scientists, 
entrepreneurs and sustainability change agents worldwide to submit their innovations as 
workable solutions for sustainable development.

ا ًوطنيوالبرامجوالخططوالسياساتالرؤىتعزير2.
(اجتماعناعليهيركزما)وعالميا ًوإقليميا ً

4



تعزيز االبتكارفي عربية قضايا

(  إخفاقات)
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القضايا االستراتيجية

ضعيفثروةًالمعرفةًإلىًتحويلً= االبتكار•

(حقيقهماًالًيمكنًقياسهًالًيمكنًت)المؤشراتً: االبتكارقياس•

داخليةوعواملًخارجيةمتشعبًوهناكًعواملًالموضوعً•

العملًمنًصعب،ًالبدفيهًًوالتعاونًالدوليًتنافسياالبتكارً•
(COCom-Wassenaar)الوطنيًالداخلي

ويرًوتطالمنفذينوأهميةًالتنفيذأمًأهميةًالسياساتأهميةً•

؟؟التغييرإدارةً
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:العربيةالبلدان المستدامة في في تحقيق التنمية مشكلة 
(االبتكار)ثروة تحويل المعرفة إلى في اإلخفاق 

المال

أو الثروة
المعرفة

واإلنتاجواالبتكارالتطوير 

التعليم والبحث العلمي

الطلب

العرض



مؤشرات عملية البحث والتطوير واالبتكار 

8

المدخالت

Input

ومن من؟ تمويل البحث والتطوير•

عدد الباحثين وفق االختصاصات العلمية التطبيقية وفي الجامعات•
(Think Tanks)عدد مراكز بحوث السياسات في مختلف القطاعات الرئيسة •

•........

المخرجات

output

عدد المنشورات العلمية •

عدد براءات االختراع •

•........

النواتج

outcome

.والدفاعمن الجامعات ومعاهد البحث مع فعاليات اإلنتاج والخدمات R&Dعدد عقود •

عدد الشركات الجديدة القائمة على مخرجات البحث والتطوير•

.حجم رأس المال المخاطر بأنواعه•
•..........

األثر

Impact

.  GDP / TFPقياس   •

زيادة مؤشرات اإلنتاجية والتنافسية في مختلف المجاالت•
.  في الصادرات، والواردات، واإلنتاج RB, LT, MT, HTالنسبة المئوية لكٍل من•

•.......................
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التنفيذ 

عربية في بناء قدرات االبتكار وتفعيلهاإخفاقات

Market failureالسوق      إخفاق –

 System failureالمنظومة   إخفاق –

 Output failureالمخرجات إخفاق –

Social failureاجتماعي     إخفاق –

9Mrayati



في معظم القطاعاتالداخليضعف االبتكار 
التنموي اإلنتاجي والخدمي غير المستدامقضية النمط

.تصدير الموارد الطبيعية بشكلها الخام•

.ةوتكنولوجيات منخفضزراعي ذو إنتاجية قطاع •

.توردةالتشييد بابتكارات مساالستثمار في قطاع •

.صناعة قائمة على بدائل االستيراد•

.مبتكرة للتصديرصناعات وخدمات •

.مةصناعات وخدمات مبنية على التقنيات المتقد•

.االبتكارصناعات وخدمات مبنية على •

ر 
كا
بت
ال
ا

)%
(

)%(الناتج المحلي اإلجمالي 
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إقليمية وخارجية سياسات 

ال تساعد على بناء قدرات االبتكار

وليعمقًالتعاونًاإلقليميًوالدضعفًلدىًمعظمًالدولًالعربيةًفيً•

تكارًالخارجيًالتيًالًتستهدفًاالباالستثمارضعفًفيًسياساتً•

الخارجياالحتياطيواستثمارً

الداخليًوالخارجيًوخاصةًالدفاعاإلنفاقضعفًفيًسياساتً•

االبتكاربتسمحًبيئةًداخليةًوإقليميةًآمنةًضعفًفيًالعملًعلىًخلقً•

•....
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عربيا  أساسية لتعزيز االبتكار مبادرات 

النظرة الشمولية-1

التخطيط-2

عالمية/عامة وحكومية وإقليمية : مبادرات بمستويات-3
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عربيا  تصنيف المبادرات األساسية لتعزيز االبتكار 

ومستويات الحل بنظرة شمولية

• Micro level: firms

• Meso level: new sites (Techno-parks, new 

sectors, …

• Macro level: (KBE& KBS)

..(.المؤسسات، القطاعات: )مستوى االقتصاد الجزئي•

ا، حدائق التكنولوجي)االقتصاد البين بين مستوى •

..(والقطاعات الجديدة، و

معرفة االقتصاد القائم على ال)مستوى االقتصاد الكلي •

.....(ومجتمع المعرفة

،ًفيًكلًالمستوياتعامةمبادراتً•

الحكوميًمبادراتًالمستوىً•

اإلقليميًوالعالميمبادراتًالمستوىً•



ابعةالرؤية والسياسات والتنفيذ والمت: التخطيط

،والمتابعةقييموالتالتنفيذآلياتمشكلةالعربيالعالمفيالمشكلة

وغيراتينبغيغيرتنفيذيةرئيسةمبادراتتطويروالمفيد
.تنظيروغيرتوصيات

يلوتموتنفيذ،وأزمنةرقمية،بأهدافمبادراتإعدادالمطلوب

معومسؤولة،محددةتنفيذيةوجهاتأداء،ومؤشراتمحدد،

وتتصفأولويةوذاتممكنةواعدةقطاعاتعلىالتركيز
يةالتفاضلالميزاتمنوتستفيدالتنافسيةبالميزات
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المستويات، في كل عامةمبادرات 

والخدماتًضعيفةًفيًفعالياتًاإلنتاج: هيكليةًمنظومةًاالبتكارتغيير•
ومتمركزًفيًالجامعاتًومعاهدًالبحوث

Market-Drivenهوًالمفقودًفيًالدولًالعربيةًخلقًجانبًالطلبً•

مبادرةًفيًبناءًالقدراتًلدىًالقطاعًالخاص: المنتجتطويرً•

العلومًنحوًالمهاراتًواالبتكارًوالخبرةًوالمسؤوليةًوتغييرًالتعليم•
التطبيقيةً

ينًمجتمعًالعاملينًوالممارس: وإدارةًالمعرفةإقامةًالتشبيكًالمعرفيً•
عناقيدًًًً. + والمهتمينًوأصحابًالمصلحةًوالضاغطين

اتيجيةًاالستراتيجيةًالعربية،ًاالستر)رعايةًالموهبةًواإلبداعًتعزيز•
(السعودية
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الوضع

سابقا  
واآلن

جهة

التحوالت
المطلوبة

الوضع

المستقبلي 
المنشود

الطلبالعرض

لجامعاتافي

ومعاهد
البحوث

في 
الشركات

البحث والتطوير واالبتكار

لجامعاتافي

ومعاهد
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لدى فعاليات اإلنتاج والخدماتمبادرة تغيير هيكلية االبتكار 

القطاعمؤسساتقيام-1
لىعالطلببتحفيزالعام
لدىوالتطويرالبحث

.الشركات
علىالطلبقدراتبناء-2

.الشركاتلدىالتقنية
نمتزيدسياساتاعتماد-3

فيالشركاتاستثمار
نيةوالتقالبحثيةقدراتها

وتطويرواالبتكارية
.المنتج
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ك من السوق اعتماد سياسات  تطويرفي البحث والاالبتكار الُمَحرَّ
Market-Driven الطلب تفعيل

قضيةًإدارةًأعمالاالبتكارًيجبًأنًيصبحً•

(  incremental)التمييزًبينًاالبتكارًالتراكميًخطوةًخطوةً•

كلًوتعديلًوزنً،ً(breakthrough)واالبتكارًلفكرةًجديدةً

منهماًفيًتوجهاتًالبحثًوالتطوير

تكاروسرعاتهًلتخدمًاالبهيكليةًالبحثًوالتطويرًتعديلً•

البحثيةًفيًوضعًوتنفيذًاألنشطةالقطاعًالخاصًتفعيلًدورً•

(الجامعاتًوالمعاهد)فيًالقطاعًالعامً

والقوانينًلتفعيلًذلكالهياكلًوالتشريعاتًتعديلً•
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مبادرة رعاية االبتكار وريادة األعمال واالستثمار فيهما

Entrepreneurial Process األعمال   ريادة سيرورة

 Key Mechanism:

: ليات  رورية

 Mobile Technology

تقنيات دا مة التطور

 Mobile People

موارد بشرية متحركة

 Mobile Money

تمويل  ديناميكي

People

رواد

Money

تمويل

Knowledge

معرفة
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الحكوميمبادرات المستوى 

الخاصتغييرًدورًالقطاعً: األربعةاإلخفاقاتحلً•

:  فيًكلًقطاعًذيًأولويةبحوثًالسياساتًمراكزًإنشاءً•
والمتابعةالتنفيذًوالتقييمً

الهيكليًًًالسياسيًًواالجتماعيًًًو: إدارةًالتغييرنشرًوتطبيقً•

واألفرادًالمنفذينًًوالقوانينًوالسياساتً

جديدةانتقاءًالتقنياتًالواعدة،ًابتكارات: تحديدًاألولويات•

الفسادًمحاربةً•
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اإلخفاقاتالدولة ر يسي لمعالجة مبادرة تدخل 

Market failureالسوقإخفاق –

(قيام القطاع الخاص باالستثمار في االبتكار)

System failureالمنظومة إخفاق –

(منظومة االبتكار)

Output failureالمخرجات إخفاق –

(انتقاء القطاعات المناسبة)

Social failureاجتماعيإخفاق –

(قبول االبتكار اجتماعيا  )
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.مرنوأجورعمالةسوقإيجاد•

.محليا ًالمنتجتطويربفعالياتاالهتمام•

.المخاطرالمالرأسوخاصةومرنةكفؤةماليةأسواقإيجاد•

.األعمالريادةألنشطةمواتيةبيئةتهيئة•

ين،قوان،استراتيجية)االبتكارفيالستثمارالدولةتشجيع•

.(..كوادر،

لخاصواالعامالقطاعينمنواالبتكارالتطويرعلىاإلنفاقزيادة•

.عليهماالطلبوزيادة

الفكريةالملكيةحقوقحمايةتنفيذ•

مبادرة تعزيز البيئة المواتية لنمو االبتكار
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والعالمياإلقليمي مبادرات المستوى 

وًالًأمنأمنًوسالمًالًتنميةًًبدونً: السياساتًالخارجيةتغيير•
(16الهدف )تنميةًوسالمًبدونً

العالمي،ًفيًإقالعًاالبتكارًعلىًالمستوىالكتلةًالحرجةًتشكيلً•
اًلمًتتوفرًالًيمكنًتحقيقًالتنميةًالمستدامةًعلىًأساسًاالبتكارًإذ

،ً(COCom-Wassenaarالدوليًوًالدعمً)الكتلةًالحرجةً
لبنيةًالناتجًالمحليًالخليجيًوالعربي،ًوالسكان،ًًوالسوق،ًوال

التحتيةً

(اإلقليميالمستوى)والتنميةًواالقتصادًواالبتكارللغةالتخطيطًً•

إذاSDGsًوهوًبعدًهامًوجديدةًًفيًللدولًالمتقدمةًتحفيزًدورً•
سيساعدًًفيًدعمً االبتكارًعالميا ًنفذًولوًجزئياً 

22
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تقرير حول تكلفة صراعات الشرق األوسط

• Conflict has cost Middle East $12 
trillion
Study By Jonathan Lynn, Reuters 
January 23, 2009:

• GENEVA - Twenty years of conflict 
has cost the Middle East $12 
trillion, a study.

• Unless the region’s conflicts are 
resolved, the costs will continue to 
mount, said the study by India’s 
Strategic Foresight Group, backed 
by governments or other agencies 
in Norway, Qatar, Switzerland and 
Turkey.

الهدف 
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تأثيرات سلبية على التنمية

شراء األسلحة، وعلى النزاعات، المصروف على إن •

على وإعادة اإلعمار، وانعدام األمن، يؤثر تأثيراً هائلً 

ميزانيات الدول وعلى التنمية المستدامة

رة من تقطع الميزانيات الدفاعية واألمنية مبالغ كبي•

المستدامة مخصصات التنمية 

الهدف 

16

عربية GDP15الـدولة األعلى مصروفا  عسكريا  كنسبة من 30الـمن 

%   12إلى % 4بين 
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االبتكار والتنافسية و رورة

والتعاون الداخلي واإلقليميمبادرة التواصل 

الًتعطى( واالبتكار)التقنيةًالتنافسيةً•

داخليا ًالتقنيةًالتنافسيةًتستوعبًوتنتجًوتولدً•

شكلًرئيسيًبلدىًالقطاعًالخاصتُستثمرًالتقنيةًالتنافسيةً•

بدعمًمنًمعاهدًالبحوثًأوًالجامعات

يعابًالداخليًواإلقليميًالستالتواصلًوالتعاونالًبّدًمنً•

وإنتاجًوتوليدًالتقنيةًثمًاالبتكار
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اللغة واالبتكار : مبادرة التخطيط اإلقليمي
 

      

سل  أو أصول 

 مادية

سل  أو أصول غير 

 مادية

                                             

  
                



إدارة التغيير: وتَبَنّي المبادرات تنفيذ 

28
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SDGsيق في مجال تعزيز االبتكار لتحقلإلسكواإجراءات تنفيذية 

وياتًللدولًاألعضاءًللتعاونًفيًتنفيذًالمبادراتًعلىًالمستاجتماعاتًوزاريةًعقدً•
المذكورة

اءًفيًبناءًالتابعًلإلسكواًلمساعدةًالدولًاألعضبرنامجًمنًقبلًمركزًالتكنولوجياًاعتمادً•
فًالقدراتًلتنفيذًالمبادرات،ًوتقديمًأفضلًالممارسات،ًوتبادلًالتجاربًوالمعار

.والسياساتًوالبرامجًذاتًالعالقة

المشردينالعربوالمبتكرينًبرنامجًلرعايةًالعلماء•

اإلقليمية.... والضغطًالممارسةًواالهتمامًإنشاءًمجتمعاتً•

معً( SDGs  AAAA)وتقييمًومراجعةًدوريًعنًالتقدمًفيًالدولًاألعضاءًتقريرًمتابعةً•
دعمًتعزيزًالقدراتًاإلحصائية

كلفةًوضعًبرنامجًللتعاونًفيًالموضوعًمعًالكياناتًالمعنيةًفيًاألممًالمتحدةًوالم•
.17والهدف 16التاسع والهدف الهدف بمتابعةًتحقيقً

( (ArFSDاعتمادًموضوعًمبادراتًتعزيزًاالبتكارًفيًأجندة•

لتمويلًتعزيزًاالبتكارطرحًبرنامجًوطنيًوإقليميً•

حوارًالتعاونًاآلسيوي،ًالحزامً)فيًالعملًاآلسيويً UNESCAPالتنسيقًمعً•
..(والطريق
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تكار تحديد وتنفيذ سياسات تعزيز القدرات على االب

خطيط، ، و االستشراف، والتقدير، والتحليل، والتالرؤيةآليات وضع 1.

.واتخاذ القرار

.البشريآليات تطوير رأس المال 2.

.مؤسسيةآليات 3.

.ماليةآليات 4.

.التنظيم واإلدارة آليات 5.

.تشريعيةآليات 6.

.إعلميةآليات توعية 7.
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خاتمة 
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لنموايعتمد(ستانفوردجامعةمن–رومر)الجديدةالنمونظريةحسب

اهذنمووعلىاالقتصادي،النشاطفيالمعرفةمستوىعلىاآلن

تصادياتاالقفيواستدامتهالنموزيادةإن.لالستثمارإضافة،المستوى

ثمنهاوتوطيونقلهاالجديدةبالمعرفةاالهتماملزيادةيحتاجالعربية

فيكبيرةةوطنيلبرامجنحتاجوبالتالي.(االبتكار)واستثمارهاتوليدها

مستداموالالحقيقيالنموإن.المعرفةعلىالقائمةوالخدماتالصناعات

.االبتكارعلىيقوم

32

SDGsالـوتحقيق النمو المستدام  

على االبتكار يعتمد 



االستراتيجية
األمنية وخططها 

ومنفذيها

استراتيجية 
التنمية 

المستدامة 
وخططها 
ومنفذيها

لوم استراتيجية الع
كار والتقنية واالبت
وخططها 
ومنفذيها

نفيذ التنسيق والتكامل والترابط في التخطيط والت

والمتابعة بين

:SDGsالـاالستراتيجيات الثالث لتحقيق 
الهدف 

16



عةشكرا  للمتاب
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