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:التالية للقاءاألهداف والنواتج تركيز المحاضرة على 

• Strategy and technology foresight for the adoption and localization of emerging and disruptive 
technologies and the leveraging of innovation to achieve the SDGs by 2030; 

• Identified policy options that would aid in harnessing technology and innovation for the 
implementation of the SDGs. 



المحتوى

2030واالبتكار من منظورالتكنولوجيا تؤثر في دور كبرى وسريعة تغيرات 1.

(  دور متعاظم وهام)للتكنولوجيا واالبتكار منظور جديد 2.
الرابعةمنظور الثورة الصناعية •

2030منظور للطاقة •

واآلفلةمنظور المعرفة وفرص العمل البازغة •

(لم تحقق التنمية المستدامة)مشكلة منظومة التخطيط في الدول العربية 3.

لتحقيق التنمية المستدامةتحول عالمي في منهجية التخطيط 4.
تجربة كوريا الجنوبية والهند•

من أسباب ودوافع التحول في التخطيط لتحقيق المنظور•

التحولمعتمدة في مبادئ •

الخالصة والخاتمة5.
نمويحان الوقت لقيام الدول العربية بتغيير منظومة التخطيط والتنفيذ الت

3



*  2030تغيرات كبرى تؤثر في دور العلم والتكنولوجيا واالبتكار من منظور 

، شباب مقابل كهول2030بليون مع 8.5: التزايد السكاني•

زيادة الطلب على الطاقة، الطاقة المتجددة، : الموارد الطبيعية والطاقة•

الفيضانات، شح المياه، تضخم المدن، األمن الغذائي، 

الطبيعي، تقهقر في التنوع انبعاث الكربون، : البيئة وتغير المناخ•

قضايا التجارة وتحريرها، التهرب الضريبي، : العولمة•

الدين العام، مصاريف الدفاع واألمن، الدول الهشة: دور الحكومات•

الروبوتيك، الذكاء االصطناعي : االقتصاد، فرص العمل، اإلنتاجية•

، المدن المتضخمة، الجريمةالجندر: المجتمع•

دخل السمنة واألمراض العقلية، الفروق في ال: الصحة، عدالة الدخل، مستوى المعيشة •
تتعاظم، الشباب والبطالة
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* Megatrends affecting science, technology and innovation,
OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION OUTLOOK 2016 © OECD 2016
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(وهاممتعاظم دور )جديد للتكنولوجيا واالبتكار منظور 

يات تكنولوج)الرابعة الصناعية الثورة •
(واألتمتةجديدة في التصنيع 

األشياءانترنت •

األبعادالطباعة ثالثية •

الذكاء االصطناعي•

الروبوتيك•

واالتصاالتأمن المعلومات •

5

تكنولوجيات الموارد الحيوية•
األساسية 

2030الطاقة منظور •

الحيويةالتكنولوجيا •

تكنولوجيا المواد الجديدة•

تكنولوجيا الفضاء•

تكنولوجيا النانو•

تغيرات غير تقليدية•

ضرورة التنبه والتحديد المبكر لها وتقييم أثرها•

أهمية اعتماد مبادرات مستقبلية وليس فائتة•
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منظور الثورة الصناعية الرابعة

ى قطاعات صناعية جديدة تقوم علبزوغ : ثورة في مستقبل االقتصاد•
تكنولوجيات بازغة 

الذكاء : تتمثل فيمحركات رئيسة يقودها الثورة الصناعية الرابعة •
ية األبعاد، االصطناعي، والروبوتات، والسيارات ذاتية القيادة، والطابعات ثالث
شياء، والبيانات العمالقة أو الكبيرة، والعمالت االفتراضية، وإنترنت األ

لكمية، ، وتخزين الطاقة، والحوسبة اوالبيوتكنولوجيوالنانو تكنولوجي، 
"الطاقة الكهربائية الذكية" ، و«الصناعات الرقمية الذكية المتكاملة»
مصنع ال»، و «الرقمية للمواد والخامات المستخدمة في الصناعةالُمكونات»و

.وغيرها« اإلدارة الذاتية الرقمية»، و «الرقمي الذكي

2030وسيناريوهات منتدى االقتصاد العالي لـمنظور جديد لإلنتاج •
(transformed, undercut, stratified , redirected )
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إطار الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات الرقمية المساهمة: منظور
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2030منظور للطاقة 

تكنولوجيات وابتكارات•
 International)جديدة 

Energy Agency)

مضاعفة حصة الطاقات •
2030المتجددة مع 

سب تكنولوجيات التحول لن•
منخفضة من الكربون

تصميم مدن ما بعد •
الكربون
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واآلفلةالعمل البازغة المعرفة وفرص منظور 

زء من في بلد ما ــ جرصيد المعرفة التقنية، والمعارف، والمهارات أبحاث جديدة أن رأس المال البشري ــ تكشف •

أهم بكثير مما كنا نعتقد، ثروة األمم 

ة في البلدان الدخل، ونسبة مئوية أقل من إجمالي الثرومرتفعة في البلدان أغلبية الثروة يشكل رأس المال البشري •

الدخلالمتوسطة الدخل، ونسبة أقل من ذلك في البلدان المنخفضة 

نتخيلهنا أعمق بكثير مما كفإننا ندرك اآلن أن العالقة بين رأس المال البشري والنمو االقتصادي يمكن أن تكون •

في المائة من أطفال 65وتقدر بعض الدراسات أن ما يصل إلى . التكنولوجي يغير من طبيعة العملالتسارع •

إلى لذلك تحتاج البلدان المعنية. اآلنالمدارس االبتدائية اليوم سيعملون في وظائف أو مجاالت غير موجودة 

االستثمار في تنمية ما ستحتاج إليه شعوبها من مهارات في اقتصاد المستقبل، 

افر فرصة ولكن إذا لم تتو. اقتصاديا مستداما وشامالنموا أن تولد ، بالمنظور القادمللتطلعات، المرتبطة ويمكن •

ق الهشاشة على طريودفعها لتحقيق هذه التطلعات، فإن اإلحباط الناجم عن ذلك قد يؤدي بقوة إلى تقويض البلدان 
.والصراع والعنف والتطرف والهجرة في نهاية المطاف

كيميونجرئيس البنك الدولي جيم :  المصدر

9

http://www.aleqt.com/taxonomy/term/3155


(دامةلم تحقق التنمية المست)مشكلة منظومة التخطيط في الدول العربية 

لم تحقق أهدافهاعقود من سياسات وخطط التنمية •

2030للتعامل مع منظور التنمية المستدامة لم تعد مناسبة منهجية تخطيط •

سياسيات وتوصيات على مدار عقود       ال تنفذاقتراح•

وال تناسب المنظورمؤسسات تخطيط وتنفيذ غير متطورة •

2030باألهداف التنموية قطاع خاص متنامي ال يلتزم •

لمواجهة التغيرات العالمية المتسارعةال مرونة •
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تحول عالمي في منهجية التخطيط لتحقيق استدامة التنمية

في هذا التحولممارسات عالمية لمحة حول •

لتخطيط من الدول قامت وتقوم بالتحول السريع أو التدريجي في منهجيات االعديد •
(:من التخطيط الخمسي إلى الرؤية والمبادرات-من الخطة إلى السوق)

وباكستان والدولكوريا والهند وماليزيا وإفريقيا الجنوبية : من هذه الدول•
....  االشتراكية سابقاً و

قوية تستدعي هذا التحولأسبابهناك •
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تجربة كوريا الجنوبية

،المختلفةالتنميةسياساتبحوثمعهد23لـتدريجيتشكيل•
فيا  ووظيسياسيا  التبعيةفيومستقلةحاليا  قائمةوهي

مويةالتنالسياساتبحوثمعاهدإدارةعلىيشرفأعلىمجلس•
الخاصالقطاعبمشاركة

ركزيالمالدولةتخطيطوبينالتنمويةالسياساتبينالمزج•
ارمستوجيهفيمباشربشكلالدولةوتدخلالسوق،ونظام
دها،وحالسوقآلياتعلىاالعتمادوعدماالقتصادية،التنمية
.المنشودةاالقتصاديةالتنميةلتحقيق

عنهاناءاالستغيمكنالاالستراتيجيةوالخططالتخطيطعملية•
ىعلكليااعتمدقدالخاصالقطاعأنعلىاالطمئنانبعداال

مويلتفينفسهعلىواعتمادهإيراداتهتوليدحيثمننفسه
اوسيولةمنالدولةتقدمةماعلىاالعتمادعنبدالمشروعاته
تطويروالالتنميةفيبفعاليةليساهمذلك،شابهمااوعطاءات
موجهاتدةوقياوالنقديةالماليةالسياساتلوضعالدولةلتتفرغ

.االقتصاد

االقتصاديالتخطيطمجلس•

Economic Planning Board
الخططمندورات(7)سبعكوريااتبعت•

1962العاممنبدأتالخمسيةاالقتصادية
م1997عاموحتى

KDIللتنميةالكوريالمعهد•
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تجربة الهند

:في الهندالمؤسسة الوطنية للتحول إنشاء •
National Institution for Transforming India(NITI Aayog)

فةةةةي الثانيةةةةة عشةةةةر الخمسةةةةية خطةةةةة التنميةةةةة نهايةةةةة ▪
31/3/2017.

السةةبعواسةةتراتيجية سةةنة قادمةةة 15لةةـالرؤيةةة وثيقةةة ▪
ة سةةنوات، اللتةةان سةةتوجهان أعمةةال التنميةةة الحكوميةة

.دامةأهداف التنمية المستبالتنسيق مع 2030حتى 

، 2018-2017الثالثيةةةة مةةةن أجنةةةدة العمةةةل إطةةةالق ▪
توى والتي ستتضمن جانب األمن والةدفاع علةى المسة

.الداخلي

.العام والخاصالقطاعان ▪

.تبل بأداء المبادراال ترتبط الميزانية بالخطة ▪

.2014-1950، هيئة التخطيط▪

خطةةة تنميةةة خمسةةية مةةع سياسةةات 12▪
.عامة

مةةع نطةةاقلجميةةع القطاعةةات التخطةةيط ▪
واسةةةةةةةع مةةةةةةةن األهةةةةةةةداف والبةةةةةةةرامج 

.والمشروعات

الخطةالميزانية مع ترتبط•

.يأخذ دورا  أساسيا  الخاص القطاع •

1
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:التحول في التخطيط لتحقيق المنظورمن أسباب ودوافع 

وليس التوجيهيالتأشيريوخاصة : منهجية جديدة لعملية التخطيطالبيئة االقتصادية الجديدة لبتتط•

تؤدي لتغييرات تنموية سريعةتطورات سريعة في التقنيات •

.وتزايد دور القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذالتخصيص اتساع•

ى النظام االقتصادي تتطلب االنفتاح علالعولمة والتقلبات في األسواق العالمية وفي التكتالت اإلقليمية والعالمية التي •

(...طريق الحرير، الشراكات االستراتيجية، التكتالت اإلقليمية،  )التخطيط العالمي والمرونة في عملية 

.المباشرة ذات التأثير على التنميةالقدرة المتدنية وعدم المرونة  لألساليب الحكومية •

.ذه القطاعاتالمستقلين والتركيز على مثل هعدد متخذي القرارات ظهور قطاعات اقتصادية رئيسية تستدعي تقليل •

.ليست كافة األنشطة االقتصادية ذات نفس األهمية: تزايد أهمية األولويات•

(مرنة متغيرة)حكوماتإلى أجندة ( بيروقراطية)دولةالتحول من أجندة •

يتطلب تخطيط مرن  تحكمه آليات السوقاستدامة النمو مطلب •

العالميالنظام المالي تغيرات في •

•............
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منظومة وعملية التخطيطفي مالمح التحول أو التغيير أهم 

وبرامجقصيرة ومتوسطة المدى، وأهداف تنفيذية أجندات إلىخطط خمسية   من•
قليلة مركزة تستهدف قضايا أساسيةومبادرات 

مرهونة بتنفيذ المبادراتإلى    بالخطة مرتبطة ميزانية•

والخاصالعام تأشيري فاعل للقطاعين إلى       للقطاع العام    من تخطيط توجيهي •

المناطقتوزيع بعض مسؤوليات التنمية على إلى      شديدة  مركزيةمن•

قطاع مختلط وخاصإلى    االقتصاد مسيطر على قطاع عام من•

ورفع الدعم تحرير األسعار •

واألمنيةللصناعات العسكرية تتطرق•

وعدالة الدخل واالنسجام االجتماعياألبعاد االجتماعية الثقافية أهمية•

اقتصاد السوق•
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الخالصة والخاتمة
حان الوقت لقيام الدول العربية بتغيير منظومة التخطيط والتنفيذ التنموي

برامج تنفيذية كبرىوسريع ويتطلب آت « المنظور»•

المستدامةاآلن لتحقيق أهداف التنمية الحراك الجّدي العربي ضرورة •

وفق الممارسات العالميةمنهجية التخطيط الحاجة لتغيير •

وهيئات التخطيط إلغاء وزارات التخطيط •

2030مع المنظور والتعامل   SDGsالتنمية المستدامة ولتحقيق مؤسسية جديدة هيكلية إيجاد •

أداء التنفيذتطوير المؤسسات التي تتابع وتقيم •

المستدامةالفاعلة في التخطيط والتنفيذ ألهداف التنميةالثالث مشاركة القطاع الخاص والقطاع •

تنفيذيةبأعلى سلطة ربط أجندات العمل التنفيذية •

التنميةبحوث سياسات ومعاهد Think Tanksبيئة تسمح بقيام مراكز الفكر المستقلة •
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وشكراً للمتابعة
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