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من أهداف األلفية للتنمية إلى أهداف التنمية المستدامة
From MDGs to SDGs 
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 األهداف متكاملةIntegrated

 األهداف مترابطة فيما بينها

روابط عبر الغايات بواسطة 

Interlinkagesبينية 



مثال عن الروابط التكاملية بين األهداف عبر الغايات

Weitz et al, 2014: المصدر

لغاياتبين األهداف عبر اترابط ،والطاقة والغذاءبين المياه الترابط 
Water Energy Food Nexus (WEF) Nexus

SDG6

SDG2SDG7

الطاقة ضرورية إلنتاج الغذاء 

الغذاء يمكن أن ينتج طاقة
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دور العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في تحقيق األهداف 

 الهدفSDG 9" :راكة تعزيز وسائل التنفيذ وتعزيز الش

”العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة

  داخل العديد االبتكار ورديفته التكنولوجيا يرتشحان ضمنيا 
من األهداف والغايات

الجة أهم للعلوم والتكنولوجيـا واالبتكار قدرة هائلة على مع

التحديات التي تقف في وجه التنمية



جل نحو إطار مفهومي جديد للتعاون من أ: متطلبات أساسية للتحول
تطبيق األهداف في المنطقة العربية

تحوالت في أساليب التعاون الدولي التنموي:

Partnership.سوف ينظر إلى التعاون الدولي بمنظار الشراكة 

تحوالت في مجال الحوكمة:

 الفوقي"االستغناء قدر المستطاع عن النهج "Top-down approach
التخلي قدر اإلمكان عن نهج التطوير واالختبار المحلي للمشاريع.

 تحول نحو المقاربات العابرة للقطاعات والنهج البيني للتخصصاتCross-sectoral and 
Interdisciplinary approaches

الصوامع القطاعية"عقلية : التخلي عن عقليتين "Silos sectoral mentalityالصوامع "عقلية و

Silos academic .mentality"األكاديمية
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Non – Linear Model of Innovation
Source: Charles W. Wessner, THE NATIONAL ACADEMIES 
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Linear modelتذكرة بالنموذج الخطي لالبتكار 
"ابتكار البحث والتطوير"أو نموذج 



ل مقاربات عمليات االبتكار تتسم بمزيد من المرونة والتفاعلية والترابطية البينية، واتخذت شك

Approachesمتنوعة دون أن تتسم بنموذج عملياتي جامع،  فظهر:

Mission-oriented Innovationاالبتكار الموجه بالمهام ❖

Social Innovationاالبتكار االجتماعي ❖

 Inclusive Innovation (Frugal and Pro-poor)االبتكار االحتوائي، المقتصد والموجه للفقراء❖

Grassroots Innovation Movementsحركات االبتكار القاعدي ❖

Open and Collaborative Innovationاالبتكار المفتوح والتعاوني ❖

تدامةالتيارات التي دفعت باتجاه هذه المقاربات تتناغم وتتوافق مع روح وأهداف التنمية المس.

صعود المقاربات الجديدة والبازغة لالبتكار

Rise of the New and Emergent  Approaches to Innovation
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لغزو الفضاء” برنامج أبولو“: مهام األمس
Yesterday Missions: Apollo Program

”التحديات الكبرى من أجل التنمية“مكافحة وباء إبوال ضمن برنامج 
Fighting Ebla under the “Grand Challenges for Development” Program

االبتكار الموجه بالمهام
Mission-oriented Innovation
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محددة"مهام ابتكارية"توجيه االبتكار نحو أهداف محددة اجتماعية أو تكنولوجية يتم تحقيقها عبر تبني 



 سياسات نظمية “سياسات االبتكار الموجه بالمهام على أنها تعّرفSystemic حكومية في غالبيتها

اه تتمحور مشاريع االبتكار الموجه بالمهام في مجملها حول القطاع الصحي وقطاع الطاقة والمي

اف األهد)والغذاء والبيئة، وجميعها قطاعات مشمولة بشكل واضح ضمن أهداف التنمية المستدامة 

SDG2وSDG3 وSDG6  وSDG7 وSDG13  .)

دعوات المشاركة والتمويل تستهدف جمهور الباحثين والمبتكرين عبر العالم

الهجين"د النهج يتنامى إقبال الدول على تبني سياسة االبتكار الموجه بالمهام وبخاصة تلك التي تعتم“

سياسات االبتكار الموجه بالمهام لخدمة التنمية المستدامة
Policies for Sustainable DevelopmentMission-oriented Innovation
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:هذه المقاربة أهمية خاصة بالنسبة للمنطقة العربية من خاللتكتسب 

 بالحكومةالدور المميز المناط

 المعاصرةمواءمة المقاربة لمعالجة المهام

الفوائد التي يوفرها استخدام هذه المقاربة لجهة تلبية حاجة دول المنطقة

فرص للمنطقة العربية: االبتكار الموجه بالمهام
Opportunities for the Arab Region
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"ا االبتكارات االجتماعية هي مقاربات جديدة لتلبية االحتياجات االجتماعية، اجتماعية في وسائله
ين وصول وغاياتها، تشرك المستفيدين وتعبئهم، وتساعد على تحويل العالقات االجتماعية من خالل تحس

(European Commission, 2014)” المستفيدين إلى النفوذ والموارد

ألخير من ذلك ألن هذا الصنف ا” غير التكنولوجية“تمييز االبتكار االجتماعي عن االبتكارات األخرى يجب

.االبتكار يتم في قطاع األعمال ولهدف ربحي

  االنتشار الواسع للتكنولوجيا أكسب االبتكار االجتماعي زخما  كبيرا

االبتكار االجتماعي

Social Innovation               
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أمثلةالمبادرة/نوع البرنامج

مبادرات ريادية اجتماعية 

إلقراض الفقراء

في بنغالدشGrameen Bankبنك الفقراء

بنوك اجتماعية ذات مهام 

مبتكرة

Time Bankبنك الوقت 

Food Bankبنك الطعام 

Fair Trade" التجارة العادلة"حركة حركات اجتماعية تجارية



اعدتها على تؤدي التكنولوجيا الرقمية دورا  حاسما  في دعم مشاريع االبتكار االجتماعي ومس

بلوغ هدفها

نتج عن و.يندرج هذا الدور بأكمله ضمن نمط التكنولوجيا الرقمية كداعم لالبتكار االجتماعي
االبتكار االجتماعي “تحت مسمى هذا النمط األخير بزوغ نوع جديد من االبتكار االجتماعي

Digital Social Innovation (DSI)” الرقمي

آفاق واعدة: االبتكار االجتماعي والتكنولوجيا
Social Innovation and Technology: Promising Perspectives               
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االبتكار االجتماعي والمنطقة العربية
Social Innovation and the Arab World               

داث تغييرات ابتكار داعم ألهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، كونه تحويلي ويراهن على إح

:  ولكناجتماعية الالزمة، 

 رهن بمبادرات رواد األعمال االجتماعية الشبابعمليات االبتكار االجتماعي

 غياب الشكل القانونييتمثل التحدي الرئيسي في

 ماعيمحدودية الدور التدخلي للدولة لجهة نشر ثقافة االبتكار االجتالتحدي األكبر يكمن في

 االبتكارات الجاهزة أو نشرها” استيراد“صعوبة



Inclusive Innovationاالبتكار االحتوائي 

The New “Just-Right” Paradigm:
Every disadvantage in society today that is not served is a 
potential new business.

The “Family Hub”
A smart SAMSUNG Fridge that can shop for 
food, organize the family’s schedules and 
even entertain — all right from your fridge!

Mitticool Village Fridge
Made entirely from clay, the device costs 
roughly $50 and uses no electrical power.

16



Focusالتركيز 

Scopeالنطاق 

Scaleالحجم 

Useاالستخدام 

االبتكار من أجل االحتواء واالستدامة
Pro-inclusion and Sustainability 

Innovation

االبتكار االحتوائي
Inclusive Innovation

االبتكار المقتصد
Frugal Innovation

لقاعدياالبتكار ا
Grassroots-level Innovation

الجتماعياالبتكار ا
Social Innovation

مرتكزات االبتكار 
Innovation Pillars

مجاالت االحتواء المؤدية إلى االستدامة 
Inclusion Themes Leading to Sustainability

مقاربات االبتكار من أجل االحتواء  
Inclusive Innovation Approaches
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التنمية المستدامة   
Sustainable Development

إطار مفهومي: والتنمية المستدامةاالبتكار االحتوائي
Inclusive Innovation and Sustainable Development: 

Conceptual Framework

17



والمنطقة العربيةاالبتكار االحتوائي
Inclusive Innovation and The Arab Region

 ةخاصة باالبتكار االحتوائي  يمكن أن يقدم دعما  أفضل لالستدامة االحتوائي" جبهة"العمل على

ر االبتكارات دعم استخدام التكنولوجيات المتقدمة وتحفيز المؤسسات البحثية لتوجيه البحوث نحو تطوي

االحتوائية

التشديد على إدراج سياسات ابتكارية احتوائية

ربط بين توجيه برامج بناء القدرات في مجال ريادة األعمال واالبتكار للتركيز على المعرفة الخاصة بال

االحتياجات المحلية وسد الفجوات االحتوائية
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A grassroots movement is one which uses 
the people in a given district as the basis for 
a political or economic movement 
(Webster's Third New International Dictionary)

حركات االبتكار القاعدي
Grassroots Innovation Movements
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 كارلالبت" جماهيرية"نمط من االبتكار االحتوائي الجماعي وتأتي أهميتها من كونها مقاربة

Mass Innovation 

المجتمع المدني مسرح  العمل المفضل

 االقتصاد االجتماعي المحلي محور العمل، واالعتماد على العمل التطوعي والشركات

االجتماعية

لية بأساليب تتم ممارسة االبتكار على مستوى التكنولوجيا وتقديم الخدمات إلى المجتمعات المح

احتوائية

االرتباط الوثيق بالبعد البيئي

حركات االبتكار القاعدي
Grassroots Innovation Movements

Adapted from Pansera et al., 2016 20



االنتشار: حركات االبتكار القاعدي
Grassroots Innovation Movements: Proliferation

https://www.wamda.com/memakersge/2016/03/ menas-fab-labs-
fourth-industrial-revolution
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ستدامةالبعد البيئي والتنمية الم: حركات االبتكار القاعدي
Grassroots Innovation Movements: The Environmental Dimension

أظهرت االبتكارات ارتباطا  وثيقا  باألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية ألهداف التنمية •

المستدامة

يعبر أداء شبكة  أحسن تعبير عن التزام هذا النوع من الحركات Repair Café" مقاهي التصليح"•

القاعدية بالتنمية المستدامة

في المقابل، ال تبدو التنمية المستدامة متأصلة في جميع الحركات القائمة على أرض ا لواقع•
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حركات االبتكار القاعدي والمنطقة العربية
Grassroots Innovation Movements and the Arab World

"الديمقراطية"ُوصفت هذه الموجة من الحركات االبتكارية •

"فيسبوك فيزيائي"يمكن تشبيه كل من هذه الحركات، كحركة الصناع مثال ، بـ •

السؤال الكبير بالنسبة للمنطقة العربية يدور حول مدى استعداد المنطقة لالنتشار المحتمل•

والعالقة " Bottom-up”إن السمة القاعدية لهذه الحركات واعتماد أنشطتها على النهج الذاتي التلقائي •

معظم دول الذي لم تنضج تجربته بعد في)العضوية التي من المفروض أن تربطها مع المجتمع المدني 
. ، لن يسهل هذا االنتشار، أو على األقل، لن يسهل من حوكمته(المنطقة
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االبتكار المفتوح والتنمية المستدامة
Open Innovation and Sustainable Development

:من حيث المبدأ

ل العلم المفتوح والبيانات الصادرة عنه أثبتا جدواهما في إيجاد الحلول للعديد من المشاك

 ئة الذكاء وغيرها من اآلليات المستحدثة استخدمت أيضا  لتعب( الهاكاثونات)المسابقات الطوعية

الجمعي

البرمجيات المفتوحة تمكنت من تحدي قوانين الملكية الفكرية



تحديات االبتكار المفتوح من أجل التنمية المستدامة
Open Innovation and Sustainable Development

:لكن

، اقتصر في غالبيته على الطابع (Open innovation 2.0)االبتكار المفتوح والتعاوني من النمط الثاني 

Soft" اللين"المعلوماتي 

"  األقران"، فهو بطبيعته يتم فيما بين (Open innovation 1.0)أما فيما يتعلق بالنمط األول من االبتكار المفتوح 

دون إشراك للذكاء الجمعي للمواطنين

االبتكار المفتوح والتعاوني من أجل التنمية المستدامة هو حتى اآلن رهن بالنخب

الالزمةKnow-howاالفتقار إلى المعرفة الكيفية هوتحد آخر 
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General Conclusionsالعامة االستنتاجات 

التعرف على المقاربات االبتكارية الجديدة وآفاقها

حاجة  المنطقة إلى مزيد من تعزيز القدرات المتعلقة بهذه المقاربات

كيفية  “متقدمةإلى مقاربات ” القفز

التكنولوجيا الرقمية لها دور مفصلي  

يتطلب تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام  2030تعاونا وشراكات قوية بين أصحاب المصلحة كافة

التنبّه إلى أهمية البيانات وموثوقيتها 

من أولى األولويات على مستوى السياسات التربوية والتعليمية، يأتي بناء الذهنية العلمية والتك  نولوجية الجامعة

.STEMلحقول العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، أي ما يعرف بمنهجية 
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Thank you  شكراً إلصغائكم


