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 نمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربيةعزيز االبتكار من أجل الت  بل ت  توصيات اجتماع الخبراء حول س  

 جواتعاون وجسر الف  تحفيز الت  
 2112نوفمبر /تشرين الثاني 2-1بيروت، 

  وصياتالت  

 يف التنمية االقتصادية واالجتماعيةواالبتكار  تكنولوجياالعلم والؤديه ياملشاركون يف اجتماع اخلرباء على الدور اهلام الذي  أمجع
كما  .يف املنطقة العربيةبتعزيز االبتكار ودور خمتلف اجلهات املعنية السبل الكفيلة  عددًا منوناقشوا ، املستدامة والشاملة للجميع

اهلدف  وهو ما يتوافق مع حمفزة لالبتكار يف العامل العريبمتكينية االستقرار األمين والسياسي من أجل بناء بيئة أكدوا على ضروة توفر 
 .دامةالسادس عشر من أهداف التنمية املست  

قتاادية واالجتماعية الشاملة يف سياسات االبتكار من أجل التنمية اال"وقد أشاد املشاركون بالدراسة اليت أعدهتا اإلسكوا حول 
أخذ املداخالت واملالحظات اليت ُقدمت خالل االجتماع باالعتبار، مبا يف ذلك تلك املرت بطة باإلسكوا  ستقوم و، "املنطقة العربية

، وذلك من أجل إعداد  الالةذات بأمهية األمن والسالم يف املنطقة العربية، وبأمهية ترسيخ ثقافة االبتكار فيها، وغريها من التوصيات 
 .النسخة النهائية من الدراسة

 .االجتماع اليت تناوهلا واحملاور حسب املواضيع وفيما يلي قائمة بالتوصيات الرئيسية مصنفةً 

 لمنظمات الدولية واإلقليمية والحكوماتبا خاصة توصيات -1

 دامة ست  م  السياسات االبتكار من أجل التنمية  . أ
 القائم منها، أو تعديل لالبتكاروقطاعية اسرتاتيجيات وطنية عامة سياسات و واعتماد  وضعالعربية على  احلكومات حث، 

األبعاد االقتاادية كافة تأخذ يف احلسبان  و  ،للجميع الشاملة دامةاملست   التنمية عمليةحبيث تتأسس على رؤية تستهدف 
 اخلططكاملة مع ت  الئمة ومُ ت  مُ  وتكون مع البيئة احمليطة،اإلنسان وتفاعل  اإلنسانيةبالقيمة وهتتم  ،والثقافية واالجتماعية

 ؛الواقع احمللي ومع للتنمية الوطنية واالسرتاتيجيات
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 صيغ إدارة و  أهداف واضحة هلا من خالل اعتماداالبتكار  اسرتاتيجيات تنفيذدعم و  تفعيلالعربية  احلكومات الطلب من
خالل الت فاعل وتوفري ُمقوماهتا بالت عاون مع أصحاب املالحة ومن ية، عمل تنفيذوبرامج وضع خطط  عرب، و وحوكمة مواتية

 ؛ وتقييم النتائج راقبةاعتماد آليات ملو  املثمر فيما بينهم،
 نية البمبا يف ذلك بكافة مكوناهتا لالبتكار التمكينية ئة هتيئة البيزيادة أثر االبتكار يف االقتااد وذلك عن طريق  العمل على

اإلطار تطوير ، و السياسات املتعلقة بقطاع األعمالتعديل القوانني و ك املناخ االقتاادي واالجتماعيحتسني و األساسية، 
 لملكية الفكرية؛واإلجرائي لالتشريعّي 

 مبا يف  العلم والتكنولوجيا واالبتكار، واسرتاتيجيات بني البلدان العربية يف جمال سياسات والتنسيق التكامل والتعاون تعزيز
وتفعيل دور املؤسسات ، 4102املعتمدة عام  واالبتكار والتقين العلمي للبحث العربية االسرتاتيجية وتنفيذ تطبيقذلك 

  ؛الشاملة حتقيق التنمية املستدامة تسهم يفاإلقليمية املعنية، وإطالق مبادرات عربية خاصة باالبتكار 
  تبادل االستفادة من التجارب واخلربات الوطنية يف وضع وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات العلم والتكنولوجياالعمل على 

 ؛ُمت ضمنًة الت حديات والاعاب والعوائق واملساعي واحللول املعتمدة هبدف جتاوزها بتكار،واال
  يف االبتكار أنشطة اسرتاتيجيات و وغريها من املنظمات اإلقليمية والدولية لتعزيز اإلقليمية التنسيق بني جلان األمم املتحدة

التفاوض مع االحتاد األورويب واملنظومات اإلقليمّية ، و 4101يف حتقيق خطة التنمية املستدامة املنطقة العربية واإلسهام 
 عاون والشراكة؛األخرى إلدراج التعاون يف جمال البحوث واالبتكار ضمن أسس اتفاقيات الت

 العربية مجع ونشر  احلكوماتالطلب من و والت عمق والتدقيق يف مدلوالهتا، وطنياً وإقليمياً  االبتكار قياس ؤشراتمل وضع إطار
 ؛آثارهاتلك املتعلقة مبخرجات االبتكار و  وخاصةً  ،دوري وحتليل البيانات واملعلومات اخلاصة باالبتكار بشكل  

 نظراً لدورها  ،لملكية الفكرية يف املنطقة العربيةاإلطار التشريعي واإلجرائي لتطوير من احلكومات العربية  العمل على  الطلب
واحلاجة لتوظيفها مبرونة تتسق مع املشاكل  وأنواع الرتاخيص اجلديدة ، مع اعتبار التوجهات احلديثةيف حتفيز االبتكار

 ؛واالحتياجات البشرية احلالية
 الضريبية لتابح عاماًل حمفزاً لتشجيع االستثمارية واإلجراءات علقة بقطاع األعمال كالقوانني القوانني والسياسات املت   تعديل

إضافًة إىل االهتمام بتفعيل عناصر أخرى يف البيئة التمكينية الشاملة احملفزة ، اص على البحث والتطوير واالبتكارالقطاع اخل
 .لالبتكار

 

 الشاملة المستدامة التنمية تحقيق أجل من االبتكار . ب
  حبيث تأخذ  ،االبتكار يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة على املستويني الوطين واإلقليمي رإعداد دراسات حول دو

واليت تشمل تطوير  ومتطلبات البيئة املواتية واحملفزة لالبتكار ،القطاعات اإلنتاجية احمللّية وأولويات أولويات املنطقة رباالعتبا
  للتنمية؛ الوطنية اخلطط مع وربط هذه الدراسات ،البنية األساسية، واإلطار التشريعّي، واملناخ االقتاادي واالجتماعي
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 توظيف االبتكار كذلك ، و ميكن توظيفها يف التنمية الشاملة املتوازنةاملعرفة إىل ثروة  لتحويلاملوارد املالية والبشرية  ختايص
االستفادة وإنشاء صناديق وطنية وعربية خاصة باالبتكار وحتسني  ،حتقيق الثروة لتنمية اجملتمعات الفقرية واملهمشةمن أجل 

 ؛ الوطنيةاألحباث اجلامعات ومراكز  إىلمن التمويل املقدم 
   املفتوح ذالنفادعم التوجه حنو (Open Access)،  االبتكار املفتوح وحنو(Open innovation)املفتوح  ، والعلم(Open 

science )امللكية الفكرية؛مع مراعاة تداعيات ذلك على أنظمة  ،وتوفري مستلزماته 
   جذب املهاجرة منها، أي كسب األدمغة، احمللية و  لتثبيت الكفاءاتسياسات  العمل علىالطلب من احلكومات العربية 

 .يف جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكار هتماواالستفادة من خرب  ،بادرات للتعاون مع املغرتبنياقرتاح مُ و 
 

 الجامعية التعليمية والمؤسسات العلمي البحث مؤسساتب خاصة توصيات -4

  حتقيق خطة التنمية يف نظراً ألمهيتهما  ،والقطاع اإلنتاجييف اجلامعات ومراكز األحباث زيادة اإلنفاق على البحث والتطوير
وطنية ومؤسساتية  ةركيزتني أساسيتني يف السلسلة االبتكارية، وأن يتم ذلك ضمن رؤيباعتبارمها مُيثالن   4101املستدامة 

املخرجات املتوقعة، وحول ضرورة استكمال السلسلة االبتكارية هلذه ، أي واضحة حول األهداف املرجوة من هذا اإلنفاق
 ؛ املخرجات مبا يضمن استثمار نتائجها وتسويقها على الاعيد الوطين

 ت مؤسسات البحث العلمي باحلاجات الت نموية الوطنية وحاجات السوق من خالل الرت كيز على جانب ربط نشاطا
 ؛الطلب

   خاّصة يف هذه املرحلة اليت ، واإلبداعي درات يف اجملاالت االبتكارية وتنمية الفكر النقديعليم لبناء القُ االرتقاء بنوعية الت
 املهين والتقين، واستخدام والتعليماألمر الذي يتطلب تطوير النظام التعليمي،  العربّية،تشهد موجة شبابّية كربى يف البلدان 

 التعليمية؛  العملية دعم أجل من التكنولوجيا
 فيها، وتشجيع هذه  ةصر أساسيااالبتكار كعنالبحث العلمي و والرسالة يف املؤسسات التعليمية إلدراج  ةإعادة النظر يف الرؤي

 يف براجمها؛األعمال ريادة باالبتكار و خال مناهج خاصة املؤسسات على إد
  الستفادة من الدورات التعليمية والربامج املفتوحة اتشجيع(MOOC)  النوع  هذاعلى اإلنرتنت والعمل على تطوير املوجودة

 ؛طّورهتا ، وتعريب ما ميكن أن يُتاح منها بناء على اتفاقات شراكة مع اجلهات اليتالدورات باللغة العربيةمن 
  ؛ج األكادميية على املستوى العريبلرباماالعتمادية ل مؤسسات لتفعيل وتعزيزالسعي 
 العمل على التوسع يف استخدام اللغة العربية كلغة لتدريس العلوم يف اجلامعات واملعاهد؛ 
  استحداث رتب لباحثني متفرغني و السعي لتأطري(Research posts )أو باحثني ما بعد الدكتوراة (Post doctoral 

posts ) نتاجية لتمويل هذه الرتب وأحباثهاالتعاون مع الاناعة والقطاعات اإليف اجلامعات وتعزيز. 
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 والمؤسسات اإلنتاجية الوطنية األخرى الخاصمؤسسات القطاع خاصة بتوصيات  -3

 للتحولو  لتحسني اإلنتاجّية الرقمية للتكنولوجيات اهلام الدور عززتُ  الرقمي باالقتااد خاصة اسرتاتيجية صياغة على العمل 
 الرقمي؛ االقتااد حنو

  متويلها للحفاظ على تشجيعها على حتفيز مؤسسات القطاع اخلاص على القيام بأنشطة خاصة بالبحث والتطوير واالبتكار و
تكار يف املؤسسات الاغرية مع إيالء اهتمام خاص بتوفري وسائل دعم خمتلفة لتحفيز االب التنافسية احمللية واإلقليمية والعاملية

 ؛واملتوسطة اليت مُتثل اجلزء األهم من النشاط االقتاادي الوطين يف معظم الدول العربية
  حتويل خمرجات البحث العلمي إىل والتاميم كركنني أساسيني للعمليات االبتكارية، مبا ميّكن من الرتكيز على التطوير

النمذجة األولية السريعة ومن بينها ، توفري إمكانات لتنفيذ النماذج التطويريةمنتجات قابلة للتسويق، األمر الذي يتطلب 
(rapid prototyping) ، ومن مثَّ إنتاجها باالعتماد على تكنولوجيات وخطوط إنتاج متوفرة أو عرب تطوير وتوطني

  ؛املناسبةتكنولوجيات اإلنتاج 
 واستخداماهتا املتعددة لدى قطاع االعمال؛ يف األسواق احمللّية تعزيز قدرة استيعاب التكنولوجيات احلديثة العمل على 
  حتفيز التعاون بني القطاع اخلاص يف املنطقة العربية والقطاع اخلاص العاملي من أجل نقل التكنولوجيات احلديثة ومالءمتها مع

 ؛احتياجات املنطقة العربية
 لعربّية جتاه نظم احلماية املقابلة يف الدول املتقّدمةإجياد نظم محاية للشركات اخلاّصة املبتكرة يف البلدان ا.  

 

 أصحاب المصلحةخاصة بكافة توصيات  -4

 عددة القطاعات ت  ات والشراكات واآلليات م  بادر الم   . أ
  احلكومات والقطاع األكادميي والبحثي والقطاع اخلاص ومؤسسات اجملتمع املدين )الطلب من مجيع أصحاب املالحة

والتفاعل يف جمال البحث والتطوير واالبتكار من أجل حتقيق التنمية املستدامة الشاملة  التعاونزيادة  (واملنظمات الدولية
للجميع، وإجياد حلول للمسائل العاجلة مثل هتديدات املناخ وتراجع النمو االقتاادي والتفاقم يف عدم املساواة بني الفئات 

 االجتماعية املختلفة؛ 
 ودعم املؤسسات  ،نظومة االبتكار الوطنية، وتشجيع مشاركة القطاع اخلاص يف تعزيز االبتكارتعزيز الربط بني مكونات م

 الداعمة لالبتكار مثل احلاضنات ومكاتب نقل التكنولوجيا ومراكز االبتكار واحلدائق التكنولوجية ومساحات العمل املشرتكة
 ؛عخاصة يف املواضيع اليت تتطرق للتنمية املستدامة الشاملة للجمي

 والسياسات  تعزيز الربط بني املؤسسات األكادميية وقطاع األعمال، أو القطاع الاناعي، عرب املؤسسات الداعمة لالبتكار
 ؛املالئمة

 حتفيز الت عاون بني مؤسسات القطاع العام والقطاع اخلاص ضمن سلسلة حتقيق القيمة املضافة؛ 
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  االستثمار األجنيب املباشر تشجيع(Foreign Direct Investment) العمل على و  ،املتعلق بالتكنولوجيات احلديثة والواعدة
والتمويل ( Venture Capital)مؤسسات الدعم اليت تقدم رأس املال املغامر زيادة التمويل املخاص لألنشطة االبتكارية ك

 ؛وغريها من أنواع االستثمارات( Seed Funding)األويل 
 اإلقليمييني الوطين و ديدًا بني الشباب من خالل إبراز ونشر قاص النجاح على املستو ثقافة االبتكار يف اجملتمع وحت بناء، 

  ؛إلثراء املعرفة حول العملية االبتكارية اإلخفاقات وكذلك نشر ،وتبادل املعرفة حول النماذج املثلى لالبتكار
 ؛العريب العامل يفتجميع املبادرات املميزة لالبتكار ونشر القاص الناجحة لبوابة خاصة  أو عربيةمناة  تطوير  
  االهتمام باالبتكار االجتماعي(Social Innovation)  وبإدماج مجيع فئات اجملتمع(inclusiveness)  ًاملرأة  وخاصة

عاين منها اجملتمعات ومنها قضايا الالجئني والقضايا اليت تُ  ،باالبتكار يف اجملاالت االجتماعيةأيضًا  االهتمام ووالشباب، 
 املهمشة؛

 التكنولوجية،  ومنها ورش العمل اليت هتدف إىل بناء املهارات ،تنظيم دورات تدريبية حول االبتكار خارج نطاق املدرسة
 ؛(Hackathons)تطوير التطبيقات اجلديدة كذلك ورش العمل اليت يتم ضمنها و  ،(Ideation)وتطوير األفكار اجلديدة 

  املنتج  مستويات ولوج متعددة إىل داخل احللقة االبتكارية للوصول إىل حواليت تُتيضرورة تبين النماذج غري اخلطية لالبتكار
 ؛بّتكرامل
  ابتكاري وطين ينطلق من األسفل وتشجيعها بغية حتقيق تراكم  اجملتمعالُقدرات اخلالقة يف االهتمام باملبادرات املنطلقة من

 ؛(bottom-up) إىل األعلى
 للتشبيك بني اخلرباء واملبتكرين واملؤسسات الوطنية واإلقليمية الداعمة لالبتكار هبدف تشارك ختااية  اتإنشاء منا

 ؛اخلربات واملمارسات املثلى وتنسيق اجلهوداملعلومات و 
 يف سياق العربية  للمنطقةاحللول  إلجيادالطابع العملي  ذاتاالبتكارية التكنولوجية احلديثة والناشئة  اجملاالتعلى  الرتكيز

الطاقة و الثالثية األبعاد،  والطباعة النانو، تكنولوجياالتكنولوجيا احليوية، و : واليت منها 4101خطة التنمية املستدامة 
 .البيانات الكبرية، والتواصل االجتماعي، والتطبيقات النقالةاحلوسبة السحابية، و املتجددة، وحتلية املياه، و 

  فحسب، بل يتعداه إىل جماالت أخرى   العلمي االبتكار ال ينحار يف اجملال التكنولوجي أو يف البحث والتطويرالتنبة إىل أن
 .كاالبتكار يف املؤسسات احلكومية ويف تقدمي اخلدمات والتنظيم ومناذج االعمال

 

 ورواد األعمال والشركات الناشئةالشباب  . ب
 قدراهتا االبتكارية واالهتمام  من خالل العمل على تنمية، العمل على االستفادة من الثروة الشبابية الكامنة يف الدول العربية

 باملواهب ورعايتها وتأهيلها لإلسهام بفاعلية يف التنمية القائمة على االبتكار يف املنطقة العربية؛
  مناسبة تدعم رواد األعمال من الناحية القانونية والتشريعية والتمويلية وغريها من متطلبات ريادة األعمال؛بناء بيئة 
  ريادة األعمال؛باالبتكار و  املبادرات اخلاصةيف اجلندرية املساواة وحتفيز  ،املرأة على املشاركة يف ريادة األعمالتشجيع 
 االبتكارية أعماهلم انتشار تسهيلو  جناح أجل منتشجيعهم و ، العرب األعمال ورواد العريب بالشباب تعزيز الثقة. 


