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 تصدير
 

توفر المعلومات الموثوقة عن القدرات العلمية والتكنولوجية واالبتكارية مـدخالت أساسـية لرسـم              
وينبغي خصوصاً أن يقـوم التنفيـذ       .  لهادفة إلى تعزيز القدرة الوطنية التنافسية واإلنتاجية      السياسات العامة ا  

السليم للسياسات العلمية والتكنولوجية واالبتكارية على معلومات موثوقة، تعنى بحالة األنظمة الوطنية للعلـم              
ـ            ي القـدرة الوطنيـة التنافسـية       والتكنولوجيا، وكذلك بالتوجهات اإلقليمية والدولية التي يحتمل أن تـؤثر ف

 .واإلنتاجية
 

مؤشرات التقليدية للعلم والتكنولوجيا، التي تشدد على جوانب التوريد، ومنها المـدخالت علـى              الأما  
م والتكنولوجيا، يجمعها ويستعملها عدد كبير نسبياً من المؤسسات الحكومية واألكاديمية           لالوطنية للع  (*)األنظمة

 النامية، ومنها بلدان أعضاء في اإلسكوا؛ وأما مؤشرات االبتكار فهي من المسـتجدات              في العديد من البلدان   
ومع أن مجموعة المؤشرات التقليدية المستعملة حالياً في البلـدان األعضـاء       .  في جميع البلدان النامية تقريباً    

 نسبياً لدى التعامل مـع      ذات قيمة كبيرة بكل تأكيد في رسم السياسات وصنع القرارات، تبقى فائدتها محدودة            
التحديات والفرص التي ستواجهها هذه البلدان عند التعرض للمنافسة العالمية الشديدة عبر جميـع قطاعـات                

 .االقتصاد اآلخذ في االتجاه إلى المعرفة
 

ولذلك تولي هذه الدراسة اهتماماً خاصاً للجهود الحديثة الرامية إلى التوسـع فـي مؤشـرات العلـم                  
يا بحيث تشمل أنشطة االبتكار التي تزداد صلتها في هذه األيام بتنفيذ مدخالت العلم والتكنولوجيـا                والتكنولوج

وهذه المساعي تنـتج أنظمـة مؤشـرات        .  إلى جميع قطاعات الخدمات واإلنتاج تقريباً من االقتصاد العالمي        
إال أن ذلك ينبغي اعتبـاره تمهيـداً        قادرة على تمييز حالة القدرات الوطنية في العلم والتكنولوجيا واالبتكار،           

لوضع أنظمة وطنية لمؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يمكن استخدامها في مقارنـات سـليمة إقليميـة                
 .ودولية

 
والمفاهيم التي استنبطت خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين تؤدي إلى نمذجة األنشطة التي               

ية توليد المعارف العلمية والتكنولوجية واالبتكاريـة ونشـرها ونقلهـا           يضطلع بها على الصعيد الوطني، بغ     
واستخدامها، باعتبارها وظائف تؤديها بعض مكّونات األنظمة الوطنية للعلم والتكنولوجيا واالبتكـار، وهـذا              

 .يساعد على بروز جملة من المؤشرات المختصة بقياس األداء استناداً إلى أفكار النظام الهندسية
 

نظمـة العلـم والتكنولوجيـا      أل هذه الدراسة في ستة فصول، فالفصل األول يتضمن استعراضاً           وتقع
واالبتكار، وإشارة إلى األهمية المتزايدة التي تكتسيها مؤشراتها لالهتداء بها في تعزيـز القـدرة التنافسـية                 

 .لهاض فئات من المؤشرات الشائع استعماراالجتماعية، كما يستعووالتنمية االقتصادية 
 

والفصل الثاني يستعرض المجموعة التقليدية من مؤشرات العلم والتكنولوجيا، ويستخدم فكرة النظـام             
أما مؤشـرات المـدخالت   .  الوطني للعلم والتكنولوجيا في مناقشة جملة من مؤشرات المدخالت والمخرجات  

تشمل عـادة اإلنفـاق والقـوى       فتشكل أدوات لتقدير الموارد المستعملة في بلد معين على عّدة أصعدة وهي             
وأمـا  .  العاملة المكرسة للتعليم العالي وللبحث والتطوير وما يتصل بذلك من األنشطة العلمية والتكنولوجيـة             

مؤشرات المخرجات، ومعها أنظمة العلم والتكنولوجيا التقليدية التي ترافقها، فتقيس النطاق الذي وصل إليـه               
                                                      

(*)  United Nations, Economic and Social Commission for Western Asia. Science and technology indicators: basic 
concepts, definitions and prospects for development (E/ESCWA/TECH/1997/6).                                                                                    
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 المتخصصة في   تط النشر العلمي والتكنولوجي، وتبحث في المجموعا      الحصول على براءات االختراع، ونشا    
 .هذه األنشطة من الموظفين ومعاهد العلم والتكنولوجيا

 
ففي الماضـي   .  والفصل الثالث يستعرض المؤشرات المخصصة لتقييم القدرة الوطنية على االبتكار         

تاج فالتسويق التجاري، بدءاً مـن المختبـر إلـى          كان االبتكار يعتبر تقّدماً خطياً، ينتقل من التصميم إلى اإلن         
المنشأة التصنيعية فالسوق، إال أن أبحاث الجزء األخير من القرن الماضي كشفت أن هذا التقـّدم، وإن كـان                   
تحقيقه ممكناً في حدود أوسع، غير كاٍف لشرح العمليات المعقدة والمتعددة األبعاد التي تـدخل فـي عمليـة                   

 يمكن أن يحدث في أي قطاع من االقتصاد وعلى أي مستوى منه، من المنـتج نفسـه أو                   فاالبتكار.  االبتكار
ومن األهمية أال تستبعد جوانب االبتكار التي ال يسهل تقديرها من حيث            .  عملية اإلنتاج أو إدارة هذه العملية     

 الجهـود    إلـى   الثالـث  ويتطرق الفصل .  الكمية، وال سيما الجوانب المتعلقة بالتغييرات التنظيمية واإلدارية       
لدى إجرائها مسحين عـن االبتكـار فـي         االقتصادي  الجّبارة التي بذلتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان         

 .المجتمع المحلي، وإصدار عدة منشورات مرجعية حول بيانات االبتكار ومنهجيات تجميعها
 

 في سياق االقتصـاد الناشـئ       ا أي بلد  على األهمية المتعاظمة للقدرة التي يملكه     والفصل الرابع يركز    
.  ويشغل الدور الذي يلعبه النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مركز االهتمـام           .  القائم على المعرفة  

  ولما كان من غير الممكن زيادة التشديد علـى الـدور الـذي يجـب أن تلعبـه تكنولوجيـات المعلومـات                     
معرفة ونشرها، يتضمن هذا الفصل عرضاً موجزاً عـن المؤشـرات           االتصاالت في التشجيع على توليد ال     و

األكثر التصاقاً بالبنى األساسية المادية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومنها تيسر الخطـوط الهاتفيـة،              
ولكي يتحقق االزدهار إلمكانات تكنولوجيا المعلومات      .  والحواسيب الشخصية، وشبكة اإلنترنت وما إلى ذلك      

وفي غياب مثـل هـذه      .  تصاالت، ال بّد من توفير بيئة صالحة تتجلى في سياسة عامة وتشريع مناسبين            واال
.  البيئة لن تكون البلدان قادرة على إدماج اقتصاداتها الوطنية في االقتصاد العـالمي القـائم علـى المعرفـة                  

يق الرخاء االقتصادي، ممـا     وسينجم عن طبيعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فرص جديدة مدهشة لتحق         
 .يشكل تحّدياً يواجه البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء

 
 يستعملها عدد من المنظمـات       التي والفصل الخامس يتضمن عرضاً لمجموعة من المؤشرات المركبة       

وقـد أثبتـت    .  بتكاريةالدولية في مسوح المقارنة والدراسات التي تعنى باإلمكانات العلمية والتكنولوجية واال          
بعض المؤشرات المركبة الجاري استعمالها فائدتها في لفت االنتباه إلى العالقة المعقدة التي تربط بين توليـد                 

وتصمم بعض  .  والتنمية المستدامة من جهة أخرى     جهة   المعرفة العلمية والتكنولوجية واالبتكارية ونشرها من     
المتعّددة لتعطي لمحة عن اإلمكانات العلمية والتكنولوجية واالبتكارية        المؤشرات المركبة األخرى ذات األبعاد      

فالمؤشرات المركبة ال تقتصر حصراً على األنشـطة العلميـة          .  وعن تأثيراتها في التنمية من زاوية خاصة      
 السنوات  والتكنولوجية االبتكارية، بل تأخذ في اعتبارها أيضاً معالم اقتصادية واجتماعية، منها األمية أو عدد             

 دليـل اإلنجـاز    "ويناقش هذا الفصل ثالثة أنماط مـن المؤشـرات المركبـة، أولهـا معنـون                .  المدرسية
، ويمثـل هـذا     ٢٠٠١ في تقرير التنمية البشرية لعام       ي، واستخدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائ     "التكنولوجي

أمـا  .  الة التطّور في المهـارات البشـرية      الدليل قدرة البلد على توليد التكنولوجيا ونشرها، كما يدل على ح          
المعرفة، وتأخذ  مؤشرات النمطين الثاني والثالث فأوصى بها االتحاد األوروبي، وتتعلق باالقتصاد القائم على

 .في الحسبان ظاهرة توليد المعرفة ونشرها
 

سـية مـن    والفصل السادس يتضمن مجموعة من المالحظات الختامية التي تشّدد على العناصر األسا           
االستراتيجيات الوطنية التي تستهدف تطوير قدرات قابلة لالستمرار في تقييم العلم والتكنولوجيا واالبتكـار،              
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وال بّد هنا من إبداء مالحظـة تخـص خطـط           .  لصالح تنمية رشيدة قائمة على العلم والتكنولوجيا واالبتكار       
ابة محور لشبكة إقليمية مـن الوحـدات        ثة المعنية، بم  اإلسكوا لتكون، بالتعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولي      

التي تعنى برصد أنشطة العلم والتكنولوجيا واالبتكار، وتعمل كذلك باعتبارهـا نقـاط             " المراصد"الوطنية أو   
وتتشجع اإلسكوا أيضاً على تبادل     .  تنسيق بغية إنشاء قواعد بيانات وطنية تهتم بالمؤشرات على هذه األنشطة          

ومـن  .  المعلومات والخبرات بين البلدان األعضاء حول السياسات واالسـتراتيجيات ذات الصـلة           البيانات و 
الواضح أن ذلك يتطلب تأمين التدريب الخاص بتجميع مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتحليلها ودمجها              

ت النشـاط األخـرى   وفي هذا المجال كما في غيره مـن مجـاال  .  في صيغ السياسة العامة واالستراتيجيات 
 .الحاسمة بالنسبة إلى التنمية المستدامة، تتوق اإلسكوا لتتعهد بتوفير الوقت وتأمين موارد هامة

 
 مرفت تالوي
 األمين التنفيذي
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 المحتويات
 

 الصفحة 
 
 ج  ......................................................................................صديرت

 ١  .......................................................................................مقدمة
 

 الفصل
 

 ٣  ..............................................مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار -أوالً
 

 ٣  ...................................لمحة تاريخية: واالبتكارالعلم والتكنولوجيا  -ألف
 ٤  ...................................النظام الوطني للعلم والتكنولوجيا واالبتكار -باء
 ٥  ...............................................................عملية االبتكار -جيم
 ٧  ...................................فئات مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار -دال
 

 ٨  ........................................................مؤشرات العلم والتكنولوجيا -ثانياً
 

 ٨  ....................................................التطويرمؤشرات البحث و -ألف
 ١٣  ...................................................المقاييس الخاصة بالمراجع -باء
 ١٥  .....................................................مؤشرات الملكية الفكرية -جيم
 ١٦  .......................................................مؤشرات التعليم العالي -دال
 ٢٢  ................................................ميزان المدفوعات التكنولوجي هاء
 ٢٣  .........................................التجارة الدولية في التكنولوجيا العالية -واو
 ٢٥  .......................................................................العقود -زاي
 ٢٧  ......الربط بين المؤشرات االجتماعية ومؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار -حاء

 
 ٣١  ..................................................................مؤشرات االبتكار -ثالثاً

 
 ٣١  ...................................................................لمحة عامة -ألف 
 ٣٢  ................................................................قياس االبتكار -باء 
 ٤١  .......................................ابتكار العمليات والمنتجات التكنولوجية -جيم 
 ٤٤  ..............................................................شبكات االبتكار -دال 

 
 ٤٨  ........................................االتصاالت المعلومات ومؤشرات تكنولوجيا -رابعاً

 
 ٤٨  ................................................................اتلشبكاعالم  -ألف 
 ٤٨  ..........................االتصاالتلومات و المعمؤشرات مختارة لتكنولوجيا -باء 
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 )تابع(المحتويات 
 

 لصفحةا 
 
 ٦٦  ..........................................................أنظمة المؤشرات المركّبة -خامساً

 
 ٦٦  ......................................................دليل اإلنجاز التكنولوجي -ألف 
 ٦٨  .............................................قياس االقتصاد القائم على المعرفة -باء 

 
 ٧٣  ............................................................................الخاتمة -سادساً

 
 قائمة الجداول

 
 ١٢  ...................... اإلسكواإلنفاق على البحث والتطوير في البلدان األعضاء فيا -١

 ١٩  ................١٩٩٦توزيع كليات الجامعات في البلدان األعضاء في اإلسكوا عام  -٢
 نسبة عدد الطالب إلى عدد الموظفين في التعليم العالي داخل البلدان األعضاء  -٣

 ٢٠  ........................................................................في اإلسكوا
  في البلدانمئوية من الناتج المحلي اإلجماليالنسبة بالاإلنفاق على التعليم العالي  -٤

 ٢٠  ................................................................١٩٩٦العربية عام 
 ، لتعليم العالي في البلدان األعضاء في اإلسكواانفاق على حصة الطالب من اإل -٥

 ٢١  ........................................................................١٩٩٦ لعام
 ٢٢  ......١٩٩٦، لعام لطالب الجامعيون والمتخرجون في البلدان األعضاء في اإلسكواا -٦
 ٢٣  .............................اقتراحات مقدمة لحساب ميزان المدفوعات التكنولوجي -٧
 ٢٤  ........................صادرات التكنولوجيا المنخفضة والمتوسطة والعاليةتعريف  -٨
  عاماً في البلدان ١٥ أعمارهم على معدالت األمية بين األشخاص الذين تزيد -٩

 ٢٩  .......................................٢٠٠٠ و١٩٩٩لعامي األعضاء في اإلسكوا 
 ٣٠  ............................ في البلدان األعضاء في اإلسكوااسةتوسط سنوات الدرم -١٠
 ٣٢  .............................ة لالبتكار وعوامل إعاقتهاألهداف االقتصادية النموذجي -١١
 ٣٨  ............................... وعلى الموضوعغرض النهجين القائمين على اليامزا -١٢
 ٤٩  ................األرقام القياسية للتطوير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإنشاء  -١٣
 ٥٠  ................االتصاالتالمعلومات وإطار العمل النظري لقياس تطوير تكنولوجيا  -١٤
 ٥٧  ...........محلي اإلجمالي في البلدان األعضاء في اإلسكوالناتج النصيب الفرد من ا -١٥
 ٦٤  .........................................................دليل جاهزية الربط الشبكي -١٦
 ٦٥  ........................في التعليم االتصاالتالمعلومات و مؤشرات تكنولوجيا واعأن -١٧
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 )تابع(المحتويات 
 

 لصفحةا 
 
 ٦٦  ...........................................دليل اإلنجاز التكنولوجيومؤشرات أبعاد  -١٨
 ما يخص المؤشر المركّب الداّل على االستثمارالمؤشرات المكّونة وترجيحاتها في -١٩

 ٦٩  ....................................................في االقتصاد القائم على المعرفة
 األداءالمؤشرات المكّونة وترجيحاتها فيما يخص المؤشر المركّب الدال على  -٢٠

 ٧٠  ....................................................في االقتصاد القائم على المعرفة
 

 قائمة األشكال
 

  حسب ميدان البحث والتطويرلباحثون بمكافئ الدوام الكامل في البلدان العربيةا -١
 ١٢  ........................................................................١٩٩٩عام 

 ١٤  .....................عدد األوراق البحثية المنشورة في البلدان األعضاء في اإلسكوا -٢
 مجموع البراءات التي منحها مكتب براءات االختراع والعالمات التجارية في -٣

 ١٧  ...........................٢٠٠١-١٩٩٢الواليات المتحدة لبلدان مختارة في الفترة 
 ١٩  .........................١٩٩٦بلدان األعضاء في اإلسكوا عام عدد الجامعات في ال -٤
 ٢١ ..............١٩٩٦اإلنفاق على التعليم العالي في البلدان األعضاء في اإلسكوا عام  -٥
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 ٢٤  ..................................١٩٩٩اإلسكوا بالمقارنة مع بلدان منتقاة مجاورة، 
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 ٢٦  ..........................................................٢٠٠٣يونيو /حزيرانإلى 
  منب القطاعاتتوزيع العقود المبرمة في البلدان األعضاء في اإلسكوا حس -٩
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  عاماً في البلدان ١٥أعمارهم على معدالت األمية بين األشخاص الذين تزيد -١٠
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 لصفحةا 
 
 ي اإلسكوا والبلدان العربية نسمة في منطقت١٠٠عدد الحواسيب الشخصية لكل  -١٤

 ٥٦  .................................................................بالمقارنة مع العالم
 ٥٦  .....اإلسكوافي  نسمة في بلدان مختارة أعضاء ١٠٠عدد الحواسيب الشخصية لكل  -١٥
 ٥٩  .......٢٠٠٢ نسمة في بلدان ومناطق عربية منتقاة عام ١٠٠استخدام اإلنترنت لكل  -١٦
 اإلسكوا ألعضاء في البلدان ا نسمة في ١٠ ٠٠٠عدد مضيفي اإلنترنت لكل  -١٧

 ٦٠  ........................................يالعالمالمعدل بالمقارنة مع  والبلدان العربية
 ٦٠  ٢٠٠٢لعام ،  مختارة نسمة في بلدان ومناطق عربية١٠ ٠٠٠مضيفو اإلنترنت لكل  -١٨
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 قائمة األطر
 
 ٦  ......................................................................إدارة المعرفة -١

 ١٠  ......................................................................موظفو البحث -٢
 ١١  .................................................البحث والتطوير في البلدان العربية -٣
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 المرفقاتقائمة 
 

 ٧٩  ....................................مؤشرات منقاة على العلم والتكنولوجيا واالبتكار -١
 ٨٤  ................................مؤشرات مختارة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -٢
 ٩١  ..............................مؤشرات وبيانات مختارة على نشاط البحث والتطوير -٣
 ٩٦  ....................................................بيانات مختارة عن التعليم العالي -٤
 ٩٧  .....................................................لدان منتقاةبيانات متنوعة عن ب -٥



 مقدمة
 

تقول القاعدة العامة بأن مؤشرات تقييم األداء في أي مجال من النشاط البشري تشـكل أدوات هامـة                  
فمن .  وال تشذ مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار عن هذه القاعدة        .  لصياغة ورصد السياسات ذات الصلة    

القدرة التنافسية، تستمد أهمية بارزة في التنمية المسـتدامة         العالقة الخاصة التي تربط هذه المؤشرات بتعزيز        
 .االجتماعية واالقتصادية

 
وبتزايد االعتماد في الواقع على توليد المعرفة ونشرها ونقلها واستعمالها، باعتبارها أسسـاً للنشـاط               

وجيا واالبتكار في عملية    االبتكاري والتنافسي، تزيد أهمية القدرة الوطنية على استخدام مدخالت العلم والتكنول          
اإلنتاج والخدمات، فتزداد بالتالي الحاجة إلى وضع منهجيات وطنية وتـوفير اإلمكانـات الالزمـة لتجميـع                 

 .، وموازنة هذه البيانات وترتيبها وتحليلهارالبيانات عن القدرة الوطنية في العلم والتكنولوجيا واالبتكا
 

ينبغي أن تمكن من إجراء مقارنات متتالية بـين البلـدان           ولتؤدي هذه المؤشرات أغراضها بالكامل،      
ويلزم تحليل البيانات المجّمعة وتحديثها بحيث تخدم التوجهات السليمة لرسم السياسة ووضـع             .  والمؤسسات

ويسـتدعي ذلـك    .  االستراتيجيات التي يمكن أن تتجسد في وضع أنظمة وروابط وترتيبات مؤسسية جديـدة            
تخصصة في تجميع مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار وموازنتها وترتيبها وتحليلها،          إنشاء كيانات وطنية م   

 .  وفي تصميم المداخالت المتصلة بالسياسة
 

ومع أن االعتراف بقيمة االبتكارات العلمية والتكنولوجية، بوصفها أسساً تستند إليها القدرة التنافسـية              
ثابت تماماً على نطاق واسع، ال يزال القصور يشوب الحالة الراهنـة            االقتصادية، ومن ثم التنمية المستدامة،      

لتفهم العملية المعقدة التي تدخل في تحويل المعرفة العلمية والتكنولوجية إلى مدخالت ابتكارية تجارية قابلـة                
رفـة  ونتيجة لذلك، ال يزال المخططون وصانعو القرار يعالجون االبتكارات المبنيـة علـى المع         .  االستمرار

 .العلمية والتكنولوجية وأثرها االقتصادي واالجتماعي معالجة ضمنية
 

الذكية يمكن أن تحقـق مكاسـب       " إدارة المعرفة "ومن المسلَم به من ناحية ثانية على نطاق واسع أن           
ئج وإدارة المعرفة سـتولد نتـا     .  كبيرة في الممارسات االبتكارية تؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية واإلنتاجية         

وهذه المكاسب يمكن أال تقتصر على الشركات الكبيرة أو المالزمـة           .  مثمرة في شركات التصنيع والخدمات    
 زال المؤشرات التي تميز قدرات إدارة المعرفـة فـي مرحلـة مبكـرة مـن                تومع ذلك ال    ".  للتقانة العالية "

 .)١(التطوير
 

لتدابير الرامية إلـى تعزيـز إدارة       ويدعو هذا الوضع إلى إجراء بحوث مصممة خصيصاً لتحسين ا         
.  المعرفة، وإلى فهم إسهام هذه اإلدارة في إحداث تغييرات ابتكارية تقوم على المدخالت العلمية والتكنولوجية              

والمبادرة إلى مثل هذا النشاط البحثي، لربط نتائجه بالجهود الرامية إلى التخطيط لتطوير القدرات الوطنية في                
 . واالبتكار، ستكون قضية بالغة األهمية في األعوام المقبلةالعلم والتكنولوجيا

 

                                                      
)١(  United Nations.  Economic and Social Commission for Western Asia.  “Knowledge management methodology: an 

empirical approach in core sectors in ESCWA Member Countries” (E/ESCWA/ICTD/2003/9).                                                               
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وتتضمن هذه الدراسة معلومات معظمها عددي عن غالبية المؤشرات المبحوثة، وذلـك ألغـراض              
إيضاحية بحتة، واستناداً إلى المعلومات المتيسرة أو الجاهزة والتي أمكن الوصول إليها، وباستخدام مصـادر               

ومن نافلة القول إن من الالزم االضطالع بجمع البيانات المنقحـة عـن مؤشـرات العلـم                 .  اإلنترنت أحياناً 
والتكنولوجيا واالبتكار عن طريق مبادرات إقليمية ووطنية، وبدعم قوي من المنظمـات اإلقليميـة والدوليـة              

 .  تكنولوجيا واالبتكارالمعنَية ببناء وتحسين القدرات التنافسية في البلدان األعضاء، وباالستناد إلى العلم وال
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   مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار-أوالً
 

اكتسب رصد التقدم المحرز في بناء القدرات الوطنية العلمية والتكنولوجية واالبتكارية أهمية متعاظمة             
يـر مـن    واإلدراك المعزز لإلسهامات اإليجابية التي قدمتها، في النصف األخ        .  طوال العقود القليلة الماضية   

القرن الماضي، إسهامات المعرفة العلمية والتكنولوجية واستخدامها المبتكر، للتنمية والنمو والقدرة التنافسـية             
الدولية، كان فعاالً في الترويج لجملة من مقاييس العلم والتكنولوجيا التقليديـة والتـي توطـدها باسـتمرار                  

 .محاوالت لقياس القدرات الوطنية االبتكارية
 

اعي للنشاط العلمي والتكنولوجي يقاس تقليدياً باستخدام طرائـق مختلفـة، تعتمـد             مالدعم االجت وكان  
وفي الستينات والسبعينات،   .  غالبيتها على المساهمات التي يقدمها القطاع العام للتعليم العالي والبحث العلمي          

، )٢(لة النشاط العلمي والتكنولوجي   تركز االهتمام على تفحص أداء أنظمة العلم والتكنولوجيا وعلى تقييم حصي          
وكذلك على المنشورات، وبدرجة أقل على براءات االختراع، وأولي اهتمام كبير، تجلّى في أواخر السبعينات               

.  وفي الثمانينات، للمؤشرات المتعلقة بمدخالت العلم والتكنولوجيا التي تتجسد في منتجات وعمليـات جديـدة              
وبطريقة أو بأخرى، تـرتبط مؤشـرات العلـم         .  طبيق مؤشرات أكثر تعقيداً   ويتطلب ذلك بالطبع استنباط وت    

 . غير التقليدية بفكرة النظام الوطني للعلم والتكنولوجيا واالبتكار المؤشراتوالتكنولوجيا التقليدية منها وبعض
 

 لمحة تاريخية:   العلم والتكنولوجيا واالبتكار-ألف
 

.  العديد من مسالك الحياة مرتبطاً بالمعرفة وفعاليـة اسـتخدامها         عبر تاريخ اإلنسانية، كان التقدم في       
وخالل القرون الثالثة الماضية، اكتسبت المعرفة العلمية والتكنولوجية أهمية مذهلة بلغت ذروتها في النصف              

وظلت .  األخير من القرن العشرين، مع تدفق االكتشافات التي حّولت المجتمعات بأساليب ال تعد وال تحصى              
لعناصر األساسية للقدرة الوطنية العلمية والتكنولوجية واالبتكارية تعتبر كامنة تقليدياً في قدرة المؤسسـات،              ا

بل واألفراد أحياناً، على تعليم وتدريب القوى العاملة العلمية والتكنولوجية، وعلى إجراء بحـوث تسـتهدف                
 .منتجات وعمليات إنتاج جديدة

 
 القرن العشرين ظل االبتكار يعتبر مجرد تقـدم خطـي بـدءاً مـن               وحتى الخمسينات والستينات من   

ويسمي برانسكومب هـذا  .  التصور األولي لفكرة عند مستوى البحث األساسي إلى التعبير عنها بتطبيق فعلي       
ووفقاً لهذا النموذج، ينتج االبتكار من عمليـة تـوازي          .  )٣("الخط األنبوبي "التصور الخطي لالبتكار نموذج     

، "االختناقـات "وكل ما يحتاج إليه المرء للنهوض باالبتكار هـو تقليـل            .  اإلنتاج على البساط السّيار   نموذج  
 .)٤(والتطوير واالحتفاظ بمخزون وافر من المدخالت، وال سيما األموال والموارد البشرية الالزمة للبحث

 

                                                      
استندت أكثر األعمال التي أنجزت في البلدان العربية في هذا الميدان، وما زالت تستند، إلى كُتّيب فراسكاتي والتعريفـات                     )٢(

التي يعتمدها في العديد من الكيانات التي تدعو الحاجة إلى التعامل معها في قياس األداء العلمي والتكنولوجي، وخاصـة علـى الصـعيد                       
 .الوطني

)٣(  Archibugi, D. and G. Sitilli.  “The direct measurement of innovation: the state of art”.  Conference on Innovation and 
: Available at.  2000 November 24-23Statistics and Indicators, France, : Enterprise Creation-innovation/lu.cordis.www://http

htm.4statconf/src/smes                                                                                                                                                                                  

)٤(  Vonortas, N.  “Science, technology and innovation indicators”.  George Washington University, USA, 2002. 
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مؤشرات العلم والتكنولوجيـا    ، تندرج غالبية    "البحث داخل والتكنولوجيا خارجة   "واستناداً إلى نموذج    
ول بها حالياً إما ضمن مجموعة المدخالت أو مجموعة المخرجات التي يمكن أن تضم المؤشرات التـي                 مالمع

ومع أن هذا التصنيف ال يخلو من الصحة، تبقى مؤشرات المخرجات غير كافيـة وحـدها                .  تقيس االبتكار 
 فعملية االبتكار تعتمـد علـى عوامـل كثيـرة،          .  األبعادلوصف عملية االبتكار بجوانبها المعقدة والمتعددة       

تتجاوز مجرد البحث والتطوير والتكنولوجيا، وال يمكن اإلحاطة بها إال عبر مجموعة واسعة من األنشطة في                
، منها التقاسم والتفاعل المعرفي اللذان يرتكزان أساساً على قدرة االتصـاالت والمهـارات              )٥(جميع القطاعات 

 .  وهذه العوامل تزيد من صعوبة قياس االبتكار.ذات الصلة
 

ويسلم الخبراء اليوم بالحاجة إلى تحليل االبتكار بصفته ناتجاً من أنشطة متعددة تعمـل عبـر شـبكة              
فالتعريف التقليدي يقول بأن االبتكار هو      .  متشعبة من التوصيالت، وهذا ما يتضح من تطور تعريف االبتكار         

نولوجية وتوليد لمنتج أو لخدمة جديدين أو محّسنين، بينما يحاول التعريف الحـديث             مجرد تطبيق للمعرفة التك   
لالبتكار أن يأخذ في الحسبان جوانب أخرى في العملية االبتكارية تشمل الجوانب التشريعية والتنظيمية، وهذا               

 تقوى وتدعم بالعملية    يسلط الضوء على الحاجة إلى النظر داخل أنظمة االبتكار الوطنية ودراسة الوسائل التي            
 .االبتكارية
 

 النظام الوطني للعلم والتكنولوجيا واالبتكار  -باء
 

يطلق اسم النظام الوطني للعلم والتكنولوجيا واالبتكار عموماً على مجموعـة السياسـات واألنظمـة               
حيازتهـا ونشـرها    والترتيبات واألنشطة المؤسسية والهكيلية المعنية بتوليد المعرفة العلمية والتكنولوجيـة و          

 .واستخدامها
 

عموماً، كما في التعريف الهندسي للنظام، لوصف مجموعة غير متجانسة          " النظام"ويستعمل مصطلح   
وكان ينظر إلى النظام الوطني للعلم والتكنولوجيا واالبتكار باعتباره قـادراً           .  من الكيانات المعنية بآلية معينة    

جية واالبتكارية ونشرها وتكييفها وتنفيذها، استناداً إلـى عناصـر مـن            على إنتاج المعرفة العلمية والتكنولو    
المدخالت والمخرجات مثل الموارد البشرية والتمويل والمخزون المتراكم من المعرفـة، بطريقـة صـريحة               

.  والطريقة الضمنية تتجسد في الخبرات الفنية لمجموعة األشخاص المشغلين وشبكاتهم         .  وضمنية على السواء  
ن أن يستخدم النظام الوطني للعلم والتكنولوجيا واالبتكار آليات تشغيلية تشمل نوعين مـن التوصـيالت                ويمك

 .الحاصلة داخل النظام، والتحالفات والتعاونيات الحاصلة مع الوسط المحيط بالنظام
 

وجيـا  وال يمكن إخضاع هذه التركيبة االجتماعية المتالزمة التي هي النظام الـوطني للعلـم والتكنول              
غيـر أن تبنـي فكـرة    .  واالبتكار للتحليل الدقيق جداً الذي يطبق بنجاح أكبر في العلوم الفيزيائية والهندسية           

النظام في تقييم حالة النشاط الوطني العلمي والتكنولوجي واالبتكاري سيساعد على شرح الجوانـب المعنيـة                
ففكرة نظام العلـم    .   تأثيرها في التنمية الوطنية    بخصائص مكونات النظام ووظائفها وتفاعلها التبادلي وأخيراً      

والتكنولوجيا واالبتكار يمكن أن تكون مفيدة في المرحلة التمهيدية من التحليل حيث تكون خصوصيات القطاع               
أو أحد فروع التخصص قيد البحث بحاجة إلى دراسة معمقة، وأقل فائدة في مراجعة التعقيدات الموجودة في                 

والتوسع بفكرة النظام الوطني للعلم والتكنولوجيا واالبتكار إلى أبعد من          .  روع التخصص بعض القطاعات وف  
المفهوم الهندسي المذكور آنفاً، لكي يشمل عناصر قريبة من األنظمة البيولوجية بـل االجتماعيـة، يتطلـب                 

                                                      
 .  المرجع نفسه)٥(
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رفة العلمية والتكنولوجيـة    والحاجة إلى استخدام المع   .  تََبصُّراً أعمق في مفاهيم أخرى مثل االبتكار واإلبداع       
الجديدة، بل والقديمة أيضاً، في المنتجات والعمليات المبتكرة ألنشطة الخدمات والتصنيع، أثارت كثيـراً مـن      

 .االهتمام بدراسة عملية االبتكار
 

 عملية االبتكار  -جيم
 

ـ         ه مؤسسـات  يعتمد االبتكار على جملة من مصادر المعرفة تشمل نشاط البحث والتطوير، سواء قادت
 وفـي حالـة الشـركات، يمكـن أن يعتمـد           .  القطاع العام أم الشركات، وحيازة التكنولوجيا بوسائل مختلفة       

االبتكار على مساهمات يقّدمها الزبائن والشركات االستشارية والمؤسسات البحثية والتعليمية وغيرهـا مـن              
 .)٦(المعلومات العامة المتيسرة

 
مستويات مختلفة، وتحديداً على مستوى المنتج أو عمليـة اإلنتـاج أو            ويمكن أن يحدث االبتكار على      

فابتكار المنتج يعني توليد منتجات أو خدمات جديدة، واالبتكار في العملية يعني تحسـين أو زيـادة                 .  اإلدارة
 .كفاءة الطريقة المستعملة في العملية الصناعية، ويشمل االستثمار شراء آالت جديدة للشركة

 
شأن االبتكار في المنـتج وعمليـة        ما تكون التعديالت في الهيكل التنظيمي واإلداري حاسمة،       وكثيراً  

 وال يعـد تنفيـذ أسـاليب إداريـة         .  ، إذ يمكن أن تولد تقدماً تنافسياً وتؤدي إلى مكاسب إنتاجيـة           )٧(اإلنتاج
 ونشـرها داخـل إحـدى       متقدمة أو توجهات جديدة في استراتيجيات الشركة أو وسائل جديدة لتبادل المعرفة           

الشركات من االبتكارات التنظيمية إال إذا كان يأتي بتحسينات ملموسة في اإلنتاجية أو في جودة المنتجات أو                 
 .المبيعات

 
.  ويؤدي تطوير التكنولوجيات الجديدة ونشرها دوراً مركزياً في تحسين اإلنتاجية والقـدرة التنافسـية             

ي استناداً إلـى تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت وإلـى التغييـرات              وبينما يعاد تشكيل االقتصاد العالم    
التكنولوجية الجذرية التي تحدث في عدد من فروع التخصص األخرى العلمية والتكنولوجية، ال يزال القصور               

 ولـذلك  .  يشوب فهم العمليات التي تؤدي إلى توليد االبتكارات ونشرها، سواء بين القطاعات أم داخل أحدها              
ال تظهر صـريحة    و يزال المخططون وصانعو القرار يعالجون أثر التغيرات التكنولوجية بطريقة ضمنية              ال

 .في تقاريرهم عن اإلنتاجية ومعدالت نمو المخرجات
 

ويرتبط تدفق المعرفة ارتباطاً وثيقاً بالعملية االبتكارية، وتصف منظمة التعاون والتنمية في الميـدان              
 :)٨(ع رئيسية لتدفق المعارف أو المعلوماتاالقتصادي أربعة أنوا

 
 التفاعل بين الشركات، وال سيما عن طريق األنشطة البحثية المشتركة؛ )أ(
 

                                                      
 .مثل اإلفصاح عن البراءات والمؤتمرات واالجتماعات والصحف  )٦(

)٧(  Feasibility study for the creation of an International Network for Small and Medium Enterprises.  “INSME Project 
.                                                                                                        info.insme.www://http: Available at.  2002 January 23 ,Italy.  ”Plan 

)٨(  Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).  “National innovation systems”.  Paris, OECD, 
.                                                                                           pdf.00014682M/000014000M/pdf/org.oecd.www://http: Available at.  1997 
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أنشطة البحث المشتركة بين الشركات والجامعات ومؤسسات البحث العامة، وضمنها المشـاركة             )ب(
 في براءات االختراع وفي النشر؛

 
 لى الشركات، باعتماد آالت ومعّدات جديدة؛نشر التكنولوجيا والمعرفة إ )ج(
 
تنقّل الموظفين حاملين معهم المعارف الضمنية، وخاصة داخل كل من القطاعين العام والخـاص             )د(
 .أو بينهما

 
وكانت المسوح على مسـتوى الشـركات هـي         .  ووضعت عدة نهج لتحليل أنظمة االبتكار الوطنية      

نشاط االبتكاري بشأن بعض القطاعات الصناعية الخاصة أو بعـض          األكثر شيوعاً في جمع المعلومات عن ال      
وهناك نهج شائع آخر هو دراسة التفاعل بين مجموعات من الشركات أو القطاعات، بحيث تتكشف               .  البلدان

 بإيجاز مفهوم إدارة المعرفة، باعتبارهـا عنصـراً         ١ويعرض اإلطار   .  معاتتأنماط تدفق المعرفة بين المج    
 .بتكارحاسماً في اال

 

   إدارة المعرفة-١اإلطار 
 

يصف مفهوم إدارة المعرفة المعرفة بأنها من األصول التي يجب أن تدار بأسـلوب مشـابه إلدارة رأس المـال                     
 :الشركة أو المؤسسة المختصة، وتشمل معالم إدارة المعرفةفي وغيره من الموارد الموجودة 

 
مؤسسة المدروسة علـى قيـاس نوعيـة وفعاليـة ممارسـاتها            قياس األداء، وخاصة قدرة الشركة أو ال       )أ( 

 االبتكارية؛
 

 .أو عمليات إنتاج جديدة/توليد المعرفة، ويقصد به تخصيص موارد المؤسسة المختلفة الستنباط منتجات و )ب( 
 

ضـايا  وبقيـة الق  .  ويفترض هذان المعلمان التزاماً بإيجاد مؤشرات جديدة ترتبط مباشرة بالقدرات االبتكاريـة            
 :األخرى الخاصة بإدارة المعرفة التي تؤخذ في االعتبار لعالقتها باالبتكار تشمل ما يلي

 
 قيادة االبتكار؛ )١( 
 الذكاء التنافسي، أو القدرة على رصد المنافسين الحاليين والمحتملين؛ )٢( 
 .وإنشائها وإدارتهاالتحالفات االستراتيجية، المهارات  الالزمة لرصد التحالفات االستراتيجية  )٣( 

__________ 

 .، مرجع سبق ذكره(E/ESCWA/ICTD/2003/9)  :المصدر

 
ونجاح التدقيق في تحليل االبتكار أساسي لتحسين فهم الصلة القائمة بين التغير التكنولـوجي واألداء               

 فـي صـياغة     واألهم من ذلك في حالة البلدان األعضاء في اإلسكوا أن مثل هذا النجاح يساعد             .  االقتصادي
االستراتيجيات الالزمة لتجميع وتحليل المعلومات عن التقدم المحرز في حيازة المعرفـة الجديـدة العلميـة                

 .والتكنولوجية، وفي تشجيع بناء القدرات الوطنية على االبتكار
 

 وتصطدم البلدان األعضاء في اإلسكوا بالعديد من القيود والثغرات الكامنة في الترتيبـات المؤسسـية              
ومـن المتوقـع أن     .  والهيكلية واألنظمة السياسية التي تعوق كثيراً قدرتها على االبتكار في اتجاهات مختلفة           
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وينبغـي لصـانعي القـرار أن    .  )٩(يؤثر ذلك في أدائها ضمن االقتصاد العالمي الناشئ القائم على المعرفـة     
ة للتفاعالت داخل بلدانهم بشأن النشاط      ينظروا في الخصوصيات االقتصادية واالجتماعية، وأن يخططوا بعناي       

 .االبتكاري المحتمل
 

   فئات مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار-دال
 

 اً ألطر مفاهيمية  وفقيمكن تصنيف مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار في فئات أو أصناف عديدة،            
البشرية العاملة فـي العلـم والتكنولوجيـا        فهناك، مثالً، فئة هامة تتضمن مؤشرات تتناول الموارد         .  مختلفة

واالبتكار وأنشطة التطوير ذات الصلة، ومنها عدد الباحثين والتعليم وأنشطة التدريب التي يجري االضطالع              
بها لتعزيز كفاءة هذه الموارد؛ وفئة تتناول نشاط البحث والتطوير، وتشمل مؤشرات منها اإلنفـاق الـوطني                 

خرجات التي تنتجها مؤسسات البحث والتطوير الوطنية، وفعالية الِصالت القائمـة  على البحث والتطوير، والم   
 .بين مثل هذه المؤسسات وغيرها من المؤسسات المعنية باستعمال مخرجات البحث والتطوير

 
ويمكن أيضاً تصنيف المؤشرات حسب موضعها داخل النظام الوطني للعلم والتكنولوجيا واالبتكـار،             

فمؤشرات المدخالت يمكن أن تشـمل      .  ت مدخالت أو مخرجات أو عمليات وصالت الربط       باعتبارها مؤشرا 
عدد الباحثين واإلنفاق المالي على البحث والتطوير؛ ومؤشرات المخرجات يمكن أن تشـمل عـدد بـراءات                 
االختراع أو أوراق البحث المنشورة؛ ومؤشرات العمليات وِصالت الربط يمكن أن تشـمل النشـاط البحثـي                 

مشترك والمنشورات المشتركة وعقود البحث؛ والمؤشرات التي تتناول تأثير نشـاط العلـم والتكنولوجيـا               ال
واالبتكار في األداء االقتصادي يمكن أن تشمل المداخيل التي تحققها شركات التكنولوجيـا العاليـة أو نسـبة                  

 .الصادرات من منتجات التكنولوجيا العالية إلى مجموع الصادرات
 

ن يعتمد نظام تصنيف آخر للمؤشرات على طبيعة األنشطة الوطنية التي يجري االضـطالع              ويمكن أ 
بها، وهل تستهدف هذه األنشطة توليد المعرفة العلمية والتكنولوجيـة واالبتكاريـة أو نشـرها أو نقلهـا أو                   

 واالبتكار فـي    ولعل هذا التصنيف مناسب خصوصاً للحالة الراهنة من تطور العلم والتكنولوجيا          .  استخدامها
وتتميز هذه الحالة بفصل واضح بين مجاالت األنشطة المذكورة سـابقاً عنـد             .  البلدان األعضاء في اإلسكوا   
 .مستوى المؤسسات أو الموارد

 
ولما كانت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عنصراً فعاالً في إعادة تشـكيل االقتصـاد العـالمي،               

ومـع أن   .   الوطني وأداء الشركات في هذه التكنولوجيا أهميـة بالغـة          تكتسب المؤشرات التي تصف األداء    
االبتكار يمكن أن يحدث في أي قطاع من االقتصاد، تأتي االبتكارات التي تحدث علـى مسـتوى الشـركات                   

ولذلك تركّز االهتمام أخيراً على تقيـيم       .  بفوائد مباشرة أكبر تصيب نمو االقتصاد الوطني والقدرة التنافسية        
 بتكار على صعيد فرادى الشركات، حيث تشمل بعض مؤشـرات االبتكـار المحتملـة النسـبة المئويـة                  اال

، وأثر االبتكار أو النسبة المئوية مـن المبيعـات مـن            "غير االبتكارية "مقابل الشركات   " االبتكارية"للشركات  
لمـوارد المكرسـة للبحـث      المنتجات المبتكرة، وغيرها من المؤشرات التي تتعلق بقياس االبتكار ومنهـا ا           

 .والتطوير
 

                                                      
)٩(  United Nations.  Economic and Social Commission for Western Asia.  Science and technology policies in the twenty-

first century.  14 September 1999 (E/ESCWA/TECH/1999/4).                                                                                                                   
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 مؤشرات العلم والتكنولوجيا  -ثانياً
 

ويمكن تعداد ثالثة مكونات رئيسـية      .  يساعد تحليل أي نظام للعلم والتكنولوجيا على تعّرف مكوناته        
ومؤشرات العلم والتكنولوجيا التقليدية ُعنيت أساسـاً بقيـاس جانـب          .  هي المدخالت والعمليات والمخرجات   

ولذلك أصبح من الراسخ أن تقاس كمية المخرجات التي يولدها نظام معـين للعلـم               .  لمدخالت والمخرجات ا
وتعمل مؤشرات المدخالت والعمليات باعتبارها نقاطـاً       .  والتكنولوجيا، وعالقتها بنوعية المدخالت المستلمة    

ينما يمكن ربط مؤشـرات المخرجـات       مرجعية تتيح اإللمام بالمجاالت التي تتأثر مباشرة بالسياسة العامة، ب         
ومع إبقاء هذا فـي     .  وتجري حديثاً دراسة مدخالت النظام ومخرجاته من وجهة نظر نوعية         .  بنوعية النظام 

االعتبار، يمكن تصنيف مؤشرات العلم والتكنولوجيا في فئات استناداً إلى طبيعتها األصـلية، أي الكميـة أو                 
 .ي تتناولها هذه المؤشرات، وخصوصاً المدخالت والمخرجات والعملياتالنوعية، أو إلى أطوار العملية الت

 
وكثيراً ما تجزأ أنظمة العلم والتكنولوجيا إلى أنظمة فرعية تبعاً لوظائفها الرئيسية، أي التعليم العام أو                

ـ     .  العالي، والبحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا أو حيازتها       ا، التـي   وتشمل فئات مؤشرات العلم والتكنولوجي
ومنظمـة  ) اليونسـكو (وضعتها واستعملتها هيئات عالمية، منها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة             

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، معالم لقياس أداء األنظمة الوطنية للعلم والتكنولوجيا في مثـل هـذه                 
لبحث والتطوير دوراً هاماً إذ يولدان المدخالت والمخرجات        ويؤدي مكونا التعليم العالي وا    .  األنظمة الفرعية 

 .على السواء داخل نظام وطني شامل للعلم والتكنولوجيا
 

   مؤشرات البحث والتطوير-ألف
 

وكـان  .  ترتبط القدرة على االضطالع بأنشطة ابتكارية مباشرة بنشاط البحث والتطـوير الـوطني            
التطوير يميل إلى التشديد على مؤشرات المدخالت الكميـة أكثـر مـن             التوجه العام دائماً في تقييم البحث و      

ولكن التعقيد الملحوظ في تقدير مخرجات البحث والتطوير دعـا إلـى التوسـع فـي            .  مؤشرات المخرجات 
استعمال بعض المؤشرات، ومنها اإلنفاق على البحث والتطوير، وعدد موظفي البحـث والتطـوير، وعـدد                

 وُجمعت المؤشرات ذات الصـلة اسـتناداً إلـى المؤشـرات           .  )١٠(ر في مجال معين   مشاريع البحث والتطوي  
 ويتضـمن  .  السابقة أي عدد الباحثين في كل مشروع، واإلنفاق السنوي لكل باحـث وكـل مشـروع إلـخ                 

المرفق األول بعض مؤشرات البحث والتطوير الشائع استعمالها أكثر من غيرها، بينما يتضمن المرفق الثالث               
 .مختارة للمنطقة العربيةبحث رات إضافية ومعها بيانات مؤش

 
والمؤشرات المصممة لتوفير المعلومات عن دعم بلد معّين للبحث والتطوير وعـن األداء فـي هـذا          

تتصل باإلنفـاق الـوطني اإلجمـالي علـى البحـث           " قطاعات"المجال، كثيراً ما تشير إلى مساهمات ضمن        
 :والتطوير
 

يشمل حسابات المساهمات التي تأتي للبحث والتطـوير مـن          : ى البحث والتطوير  إنفاق الشركات عل   -١
تباع إلى الجمهور العام، وكـذلك       )١١(الشركات والمنظمات والمعاهد التي تنتج في المقام األول سلعاً وخدمات         

                                                      
من القيود التي تشوب البيانات المجّمعة لتقدير الموارد المرصودة للبحث والتطوير هو أنها ال تستطيع قياس التغير الفني                    )١٠(

 .لكونها من المدخالت، وتخفق بالتالي في االشتمال على بعض العوامل مثل التعلم بالعمل

 .باستثناء التعليم العالي  )١١(



 

 

-٩- 

مـن  وتشمل هذه الفئة أيضاً المسـاهمات التـي تـأتي           .  المؤسسات الخاصة التي تخدمها وال تتوخى الربح      
 .مؤسسات القطاع العام إلى نشاط البحث والتطوير

 
يضم النفقات على البحث والتطوير من الوكاالت والمكاتـب         : اإلنفاق الحكومي على البحث والتطوير     -٢

، وكذلك من الكيانات التـي تشـرف علـى السياسـات            )١٢(والكيانات األخرى التي تقدم سلعاً وخدمات عامة      
ويشمل هذا المؤشر النفقات التـي تـأتي مـن          .  تماعية للبلد أو المجتمع المعنيين    الحكومية االقتصادية واالج  

 .المؤسسات التي ال تتوخى الربح التي تمولها وتديرها الحكومة
 

يشمل حسابات اإلنفاق على البحث والتطوير من مؤسسات        : إنفاق التعليم العالي على البحث والتطوير      -٣
والكليات، بصرف النظر عن مصادر تمويلها، وعن درجة تبعيتهـا للسياسـة            التعليم العالي، ومنها الجامعات     

ويشمل أيضاً النفقات الواردة من مراكز البحث ومحطات االختبـار والعيـادات   .  العامة أو مالمحها القانونية 
 .التي تعمل برعاية مؤسسات التعليم العالي أو المنتسبة إلى مثل هذه المؤسسات

 
ويشمل النفقات التي ترد مـن      : لخاصة التي ال تتوخى الربح على البحث والتطوير       إنفاق المؤسسات ا   -٤

المؤسسات التي تتوخى الربح وتخدم القطاع العام، ويشمل كذلك اإلنفاق من المانحين األفراد علـى البحـث                 
 .والتطوير
 

ـ       : المساهمات الواردة من خارج الوطن     -٥ ين خـارج   ويقصد بها مساهمات المنظمات واألفـراد المقيم
ويمكن أن تشمل هذه الفئة منظمات دولية وأي أصول أو أنشطة مادية يمكن أن تنشـرها هـذه                  .  )١٣(الوطن

 .المنظمات داخل الحدود الوطنية
 

ومن الممكن تطوير أنظمة المؤشرات المعقدة، وإجراء مزيد من التحاليل المفصلة عـن مسـاهمات               
 :)١٤(تطوير، إذا أتيحت بيانات إضافية عن مسائل أخرى منهاقطاع األعمال والقطاع الحكومي في البحث وال

 
نوع البحث الذي ينفق عليه، هل هو بحث أساسي أو تطبيقي أو مجرد تطوير قائم على بحـث                   )أ( 

 أجري سابقاً؛
 

 ميدان النشاط العلمي أو التكنولوجي موضوع البحـث، وال سـيما علـوم الحيـاة أو العلـوم                   )ب( 
 يات أم علوم الحاسوب أو علوم البيئة، أو غيرها؛الطبيعية أم الرياض

 
 .مزيد من المعلومات التفصيلية عن طبيعة مصدر التمويل )ج( 

 
علـى   )١٥("الكثافة التكنولوجيـة  "والجدير بالذكر أن نشاط البحث والتطوير يستخدم في تحديد مفهوم           

لمبذولة داخل شـركة أو فـي قطـاع         ويمكن استخدام الجهود التكنولوجية ا    .  مستوى الشركات أو القطاعات   

                                                      
 .المالحظة نفسها  )١٢(

 .تثناء السيارات والبواخر والطائرات والسواتل التي تشغلها منظمات محلية، والمواقع التجريبية لهذه المنظماتباس  )١٣(

)١٤(  Vonortas.N.مرجع سبق ذكره ،. 



 

 

-١٠-

ومن المسلم بـه عمومـاً أن الكثافـة         .  للداللة على نمو اإلنتاجية وعلى القدرة التنافسية على الصعيد الدولي         
وتتمايز البلدان عامة بالرجوع إلى مستوى التكنولوجيـا الـذي          .  التكنولوجية تختلف من صناعة إلى أخرى     

ي هل الصناعة في البلد تعتمـد التكنولوجيـا العاليـة أم المتوسـطة أو               يعتمده النشاط الصناعي في البلد، أ     
فتعريف صناعة التكنولوجيا العاليـة، مـثالً، ال        .  وهذا التصنيف، على بساطته، يشوبه غموض     .  المنخفضة

 يميز بوضوح إن كان البلد المعني يعتمد على كثافة الواردات من التكنولوجيا العالية التي يستخدمها، فيعمـد                
بالتالي إلى نقل التكنولوجيا واألساليب القائمة على المعرفة المكثفة، أو ينتج حقاً مدخالت التكنولوجيا العاليـة                

 .التي يستخدمها
 

وفيما يتعلق بموظفي البحث والتطوير، يتضّمن كُتّيب فراسكاتي جميع األفراد الذين يعملون مباشـرة              
خدمات مباشرة، ومنهم المديرون واإلداريـون وغيـرهم مـن          في البحث والتطوير، واألفراد الذين يقدمون       

 يقدم تصنيفاً لموظفي    ٢ويمكن تمييز عدة فئات من موظفي البحث، فاإلطار         .  موظفي أقسام البحث والتطوير   
 يتضمن تحليالً موجزاً عن مؤشرين من مؤشرات البحث والتطـوير خاصـين بالبلـدان               ٣البحث، واإلطار   

فين المشتركين في أنشطة البحث والتطوير، وعدد وحدات البحث والتطوير وتوزعها           العربية، هما عدد الموظ   
 .حسب مجاالت البحث

 

 موظفو البحث  -٢اإلطار 
 

 :ُيعّرف كُتّيب فراسكاتي الفئات التالية من موظفي البحث 
 

جديد مـن المعرفـة     تضم هذه الفئة المهنيين المعنيين بتصميم وتطبيق ال       ): العلماء والمهندسون (الباحثون   )أ( 
 ، والتسيير اإلداري لمشاريع البحث؛ةوالمنتجات وعمليات اإلنتاج والطرائق واألنظم

 
 تضم هذه الفئة األفراد الذين يتطلب عملهم معرفة وخبرة فنيتين في مجـال أو أكثـر                : الموظفون الفنيون  )ب( 

طوير وينجزون مهاماً علمية وفنية تقـوم علـى         وهم يعملون في البحث والت    .  من مجاالت الهندسة أو غيرها من العلوم      
تطبيق أفكار وطرائق بإشراف الباحثين عادة؛ بينما ينجز الموظفون المماثلون مهاماً في حاالت خاصـة مـن البحـث                   

 والتطوير تحت إشراف الباحثين في العلوم االجتماعية واإلنسانية؛
 

 ن عمال الحرف وموظفي األمانـة وغيـرهم مـن          تضم هذه الفئة المهرة وغير المهرة م      : موظفو الدعم  )ج( 
 .الذين يعملون في مشاريع البحث والتطوير أو فيما يتصل مباشرة بمثل هذه المشاريع

 
ويميز كُتّيب فراسكاتي وكُتّيب اليونسكو بين العمل بدوام كامل أو بدوام جزئي، مع إعطاء االهتمـام لمجمـوع                   

 : أعداد العاملين بمكافئ الدوام الكامل
 

 في المائة من وقت عملهم فـي        ٩٠ هم األفراد الذين يقضون      :والفنيينموظفو الدوام الكامل من العلميين       )أ( 
  علمي وتكنولوجي محدد؛مشروع

 
هم األفراد الذين يقضون جزءاً فقط من وقت عملهـم فـي            : موظفو الدوام الجزئي من العلميين والفنيين      )ب( 

 .مشروع علمي وتكنولوجي محدد
______________ 

                                                                                                                                                                                
 نهجاً مقبوالً على نطاق واسع ويرتكز على الجهود ١٩٩٥طرحت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في عام     )١٥(

 .أخذ في الحسبان الصعوباتالتي ت
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 Organization for Economic Co-operation and Development.  Frascati Manual “The measurement of scientific  :المصـدر 
activities: proposed standard practice for surveys on research and experimental development”.  Paris, OECD, 2002.                  

 
 

 البحث والتطوير في البلدان العربية  -٣اإلطار 
 

من العوائق الرئيسية التي تواجه صانعي السياسة العامة عند مقارنة اإلحصاءات بين البلدان العربية االفتقار إلى                 
وترقى آخر البيانات المصنّفة المتيسرة عن البحث والتطـوير فـي البلـدان             .  مجموعة مؤشرات موحدة تصدر بانتظام    

وجـرى تقيـيم    .  ، ومصدرها تقرير مشترك أعدته اإلسكوا مع مكتب اليونسكو فـي القـاهرة            ١٩٩٦لعربية إلى عام    ا
المؤشرات التالية بغرض تسليط الضوء على عدد من المسائل ذات الصلة وذات األبعاد اإلقليمية والوطنية علـى حـد                   

 .سواء، على أال تغفل أهمية نقص البيانات المتاحة
 

 فـي المائـة     ٤٤يبين توزيع الباحثين بدوام كامل في البلدان العربيـة أن نحـو             : بمكافئ الدوام الكامل  الباحثون   
فمصـر  .  والسبب الرئيسي في ذلك أن أكثر البلدان العربية ذات اقتصاد زراعي هام           .  يتجمعون في األبحاث الزراعية   

ذا المجال، وتركز فيها عدد الباحثين في المنطقـة         مثالً خصصت أكثر من نصف قواها العاملة بمكافئ الدوام الكامل له          
ويتركز ميدان البحث الرئيسي علـى غيـر        .   في المائة  ٥٦ باحثاً أي    ١٠ ٧٤٤بمكافئ الدوام الكامل، حيث بلغ عددهم       

 . الزراعة في ثالثة بلدان فقط هي البحرين واألردن وقطر حيث التركيز على االقتصاد والصناعة والتعليم على التـوالي                
، موزعاً حسب دخل العديـد مـن        ١٩٩٩ عدد الباحثين بمكافئ الدوام الكامل في البلدان العربية في عام            ١ويبين الشكل 

 في المائة مـن بـاحثي       ٨ إلى   ٦، كان   ١٩٩٦ففي عام   .  البلدان العربية، وال يتضمن إال عدداً قليالً نسبياً من الباحثين         
 فـي المائـة     ١٥ إلى   ١١في الكويت وعمان والمملكة العربية السعودية، و      مكافئ الدوام الكامل يكرسون بحثهم للبترول       

 في المائة من باحثيها بمكافئ الـدوام الكامـل فـي            ٦٤وكانت اإلمارات العربية المتحدة تؤوي      .  منهم يكرسونه للطاقة  
 المنطقـة مكرسـة      في المائة من باحثيه للصناعة، وهي أعلى نسبة من الباحثين في           ٢٤الزراعة، واألردن يكرس نحو     

 هم الغالبون في الجمهورية العربية السورية حيث بلغت نسـبتهم           ١٩٩٦وكان الباحثون في الهندسة في عام       .  للصناعة
 في المائة من باحثيهمـا بمكـافئ الـدوام          ٢٤ و ٢٢ في المائة من مجموع الباحثين، بينما كان لبنان وقطر يكرسان            ٣٢

 مزيداً من المعلومات حول عدد الباحثين بمكافئ الدوام الكامل ونسبهم           ١٥ل المرفق   ويقدم جدو .  الكامل للعلوم األساسية  
 مزيداً مـن األرقـام الخاصـة        ١٧، بينما يتضمن جدول المرفق      ١٩٩٦المئوية وتوزيعهم على البلدان العربية في عام        

 .بالبحث والتطوير في البلدان األعضاء في اإلسكوا
 

 ٣٢٢ كانت في البلدان العربية      ١٩٩٦في عام   : سب مجاالت البحث والتطوير   توزيع وحدات البحث والتطوير ح     
وكانت مصر، وللمرة الثانية، في طليعة البلدان العربيـة    .   وحدة منها في قطاع الزراعة     ٥٥وحدة بحث وتطوير، تعمل     

أن مجاالً هاماً   والجدير بالذكر   .   وحدة بحث وتطوير، معظمها مخصص للصحة والصناعة والزراعة        ٦٤بمجموع قدره   
محتمالً الستهالك جهود البحث والتطوير، مثل المياه، يجذب اهتمامات عدد قليل نسبياً من المؤسسات، وتخصـص لـه                  

 الذي يظهر توزيع وحدات البحث والتطوير حسب البلدان والمجـاالت،           ١٦ويتضح من جدول المرفق     .   وحدة ١٧فقط  
 في المائة من مجموع وحدات البحث والتطوير فـي العـالم            ٣٥أكثر من   أن مصر والمملكة العربية السعودية تضّمان       

 .العربي
 

 تراوح اإلنفاق على البحث والتطوير في غالبية البلدان األعضاء في اإلسكوا بـين             : اإلنفاق على البحث والتطوير    
 والمملكة العربية السعودية    واالستثناءان الواضحان كانا مصر   ).  ١انظر الجدول   ( مليوناً من الدوالرات     ٧٠ ماليين و  ٣

ويمثل نصيب الباحـث    .   من ماليين الدوالرات على الترتيب     ١٩٦,١ و ٢٢٧,٥حيث بلغ اإلنفاق على البحث والتطوير       
وعلى الرغم  .  بمكافئ الدوام الكامل من اإلنفاق على البحث والتطوير مؤشراً ذا قيمة أكبر إلجراء المقارنات بين البلدان               

جمالي على البحث والتطوير في البحرين هو األقل بين البلدان األعضاء في اإلسـكوا، بلـغ نصـيب                  من أن اإلنفاق اإل   
.   دوالر ٢١ ٢٠٠ دوالر، أي ما يعادل ضعفي هذا اإلنفاق فـي مصـر البـالغ               ٤٣ ٥٠٠الباحث بمكافئ الدوام الكامل     

 ٢٣١ ٨٠٠ة العربية السعودية حيث بلغ  وسجل نصيب الباحث أعلى قيمة له من اإلنفاق على البحث والتطوير في المملك            
 . مزيداً من المعلومات حول عدد الباحثين بمكافئ الدوام الكامل وموظفي الدعم١٥ويتضمن جدول المرفق .  دوالر

_____________ 
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 Adopted from: Economic and Social Commission for Western Asia and United Nations Educational Scientific and  :المصدر
Cultural Organization (Cairo Office).  Research and development systems in the Arab States: development of science and 
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 البحث والتطوير حسب ميدان الباحثون بمكافئ الدوام الكامل في البلدان العربية  -١الشكل 
 ١٩٩٩عام 

الزراعة
%44

غيرها(*)
%12

العلوم األساسية
%8

البترول
%3

الصناعة
%9

الهندسة
%6 الطاقة

%5
الصحة
%13

 
 .المصدر نفسه : المصدر

 .تشمل إدارة البحوث واالقتصاد والتعليم" غيرها " :مالحظة
 

 ي اإلسكوااإلنفاق على البحث والتطوير في البلدان األعضاء ف  -١الجدول 
 

 اإلنفاق على البحث والتطوير
 لكل باحث بمكافئ الدوام الكامل

 )آالف الدوالرات(
 اإلنفاق على البحث والتطوير

 البلد )ماليين الدوالرات(
٥١,٤ 
١٠١,٨ 
٤٣,٧ 
٦٧,٩ 
١٩,٨ 
١٣١,٢ 

- 
١٦٠,٦ 
١٥٢,٥ 
٣٦,٣ 
٢١,٢ 
٢٣١,٨ 
٣٨,١ 

٢٠,٦ 
١٠,٩ 
٣,٧ 
٢٤,٢ 
٢٧,٦ 
١٠,٨ 

- 
٥،٥ 
٦٧,١ 
٧,٥ 
٢٢٧,٥ 
١٩٦,١ 
١٠,٣ 

 األردن
 اإلمارات العربية المتحدة

 البحرين
 الجمهورية العربية السورية

 العراق
 سلطنة عمان

 فلسطين
 قطر

 الكويت
 لبنان

 جمهورية مصر العربية
 المملكة العربية السعودية

 اليمن
 المجموع ٦١١,٧ ٤٠,٩

 .المصدر نفسه  :المصدر
 

  .داد المنشورات وبراءات االختـراع الصـادرة      ومن مؤشرات مخرجات البحث والتطوير الشائعة أع      
ومؤشرات براءات االختراع الصادرة لكل فرد من السكان عموماً وبالنسـبة إلـى عـدد مـوظفي البحـث                   

 .الوطنية والمؤسسية" كثافة البحث"والتطوير، هي مؤشرات تستعمل عادة في تقدير 
 

دير المعرفة التي تتجسد في االكتشافات      ومن الناحية الكمية يمكن قياس مخرجات البحث والتطوير بتق        
العلمية واالبتكارات التكنولوجية المنشورة، وكذلك من مصادر المعلومـات التـي تفصِّـل تقـارير البحـث                 

إال أن قياس توليد المعرفة التي تنشأ من أنشطة البحث والتطوير يكون أصعب، ومـن               .  والبراءات المنشورة 
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، بمشاركة خبراء في المجال المعني، للتثبت من أن االكتشاف المطـروح            المهم إجراء مسوح شاملة لألدبيات    
 .هو اكتشاف أصلي أو مجرد إعادة صياغة أو إعادة تفسير الكتشاف سابق

 
وأحـد  .  وتقاس أهمية نشاط بحثي تطويري أو صلته بالتنمية الوطنية بتحليـل منشـورات البحـث              

 به منشورة معّينة في المنشورات الالحقة المتخصصة فـي          المؤشرات الشائع استعماله هو التواتر الذي تذكر      
وأنشئ عدد من قواعد البيانات الخاصة بالمراجع لتوثيق مقـاالت          .  المجال نفسه أو في المجاالت ذات الصلة      

 وينظر إلى حصة إحـدى األمـم فـي المنشـورات العالميـة             .  البحث المنشورة في مجالت دولية محكّمة     
وبينما .  اً على قدرة باحثيها، ومقياساً إلمكاناتها المستقبلية على التدريب والتطوير الفني          باعتبارها مؤشراً مفيد  

تمثل الحصة من مخرجات المنشورات العالمية مؤشراً كمياً، يجعل واقع صدوره عن مجموعة واسـعة مـن                 
 .المواد المحكّمة منه مؤشراً مفيداً في الداللة على نوعية البحث

 
 لخاصة بالمراجعالمقاييس ا  -باء

 
 يمكن إجراء تحليل رياضي وإحصائي للمنشورات العلمية بهدف دراسة حجم وتوزيع نتـاج علمـي               

وتركـز مؤشـرات المقـاييس      .  في أحد المجاالت، وكذلك المساهمات المحددة من المؤسسات أو األفـراد          
ت ومعاهد البحث العامـة،     المصدرية عموماً على نتاج النشاط البحثي الذي تضطلع به في خصوصاً الجامعا           

وهذه المؤشرات هي شأن غيرها من المؤشـرات، لـيس لهـا            .  وتعالج الكمية والنوعية في مثل هذا النشاط      
 .مغزى إال في مجال المقارنات

 
ويقوم استخدام بيانات مقاييس المراجع على أن الهدف األخير للجهود العلمية هو إنتاج المعرفة، وهذا               

وهذه هي نقطة الضعف األساسية في استخدام هذه المقاييس، فعلى الـرغم            .  ات الصلة يتجسد في األدبيات ذ   
 :)١٦(امن استعمال مؤشرات هذه المقاييس بكثافة في تقييم النتاج العلمي، تنطوي على بعض نقاط الضعف منه

 
ث بين  تنشر مجاالت علمية وتستشهد أعمال سابقة بأساليب مختلفة، كما إن بعض التباينات تحد             )أ( 
 بلد وآخر؛

وهذا ينطبق خصوصـاً    .  تبرز انحرافات لغوية ناجمة عن العمل مع صحف ومجالت مختارة          )ب( 
على البلدان النامية، وال سّيما البلدان التي ال تكون اللغة اإلنكليزية فيها لغة العمل فـي التعلـيم واالتصـال                    

 والبلدان العربية تقع بالطبع ضمن هذه الفئة؛.  العلمي

  جزءاً من البديهيات؛تهاد بنواتج علمية قيِّمة، ألنها أصبحشاالستعن مكن اإلقالع ي )ج( 

 كثيراً ما تنقضي فترات طويلة من الزمن بين تقديم نتيجة معينة واالعتراف الحقيقي بقيمتها؛ )د( 

 وتهمـل   ال تحيل المجالت الدورية الرئيسية إال إلى األعمال المخبرية أو التجريبية المنتجـة،             )•( 
 .ة أو البرمجياتباالبتكارات التي تحدث في مجاالت هامة، منها تطوير الحوس

 
وتستعمل مؤشرات المقاييس الخاصة بالمراجع عادة باعتبارها مخططاً مكـتمالً مـن المنشـورات،               

.  فـة وقد تهتم أحياناً بتوزيع المجالت الدورية داخل مجاالت علميـة مختل          .  مصنفة حسب البلدان أو المناطق    
مكن تطبيـق ذلـك باألسـاليب    يويمكن أيضاً دمج عدة مؤشرات تخص أثر االستشهاد في أدلة أكثر تعقيداً، و       

 :التالية

                                                      
)١٦(  Vonortas, Nمرجع سبق ذكره ،. 
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يحّدد حصة أحد البلدان من المنشورات العالمية في المجـاالت العلميـة            : دليل التخصص النسبي   )أ(
 المتخصصة بالنسبة إلى حصته في جميع المجاالت؛

يحدد الربط بين المناطق الجغرافية المختلفة عن طريق الجمع بين مؤلفين           : لتأليفاالشتراك في ا   )ب(
 متعددين في منشورة واحدة؛

 تقيس إنتاجية فرادى المنظمات؛: اإلنتاجية العلمية )ج( 
 تقدر كمياً االستشهادات بإحدى المقـاالت أو اإلحـاالت إليهـا           : مؤشرات قائمة على االستشهاد    )د(

 . خالل فترة زمنية محددةمن مقاالت أخرى
 

 . إحصاءات عن األوراق المنشورة في البلدان األعضاء في اإلسكوا٤ويقدم اإلطار 
 

  عن العلم والتكنولوجيا في البلدان األعضاء في اإلسكوامنشورةاألوراق البحثية ال  -٤اإلطار 
 

م والتكنولوجيا في الصـحف الدوليـة       في األعوام العشرين الماضية، ازداد عدد أوراق البحث المنشورة عن العل           
وكانـت مصـر    .  ١٩٩٥ و ١٩٩٠ورقـة بـين      ٣٤ ٥٩٤ إلى   ١٩٧٥ و ١٩٧٠ ورقة بين عامي     ٥ ٨٦٥المحكمة من   

 في المائة تقريبـاً     ٧٤والمملكة العربية السعودية البلدين اللذين شهدا االنتشار األكبر باألرقام المطلقة، إذ أنتجا مجتمعين              
؛ ولبنان هو البلد الوحيد في المنطقـة        ١٩٩٥و١٩٩٠ية المنشورة في المنطقة العربية بين عامي        من جميع األوراق البحث   

 . ١٩٩٥و١٩٩٠ منشورة بـين عـامي       ٥٠٠ إلى   ١٩٧٥و١٩٧٠ منشورة بين عامي     ٧٤٣الذي انخفضت منشوراته من     
ام األخيرة المنشورة في تقريـر      وتدل األرق .  وكان عدد االستشهادات التي حظيت بها هذه المقاالت المنشورة قليالً جداً          

 مرة،  ٤٠ على أن أربع أوراق بحثية فقط صادرة عن المنطقة استشهد بها أكثر من               ٢٠٠٢التنمية اإلنسانية العربية لعام     
، مـثالً، عـدد األوراق      ٢الشـكل   ويبّين  .  وهو عدد ضئيل جداً مقارنة بآالف المقاالت من الواليات المتحدة األمريكية          

 .شورة المحكّمة من جميع البلدان العربيةالبحثية المن
______________ 

 United Nations Development Programme.  “Arab human development report 2002: creating opportunities for future: المصدر
generations”.  Amman, 2002.                                                                                                                                                           

 عدد األوراق البحثية المنشورة في البلدان األعضاء في اإلسكوا  -٢الشكل 

 United Nations Development Programme.  “Arab human development report 2002: creating opportunities for future: المصـدر 
generations”.  Amman, 2002.                                                                                                                                                                        
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 مؤشرات الملكية الفكرية  -جيم
 

يتقدم األفراد والمنظمات المشتركون في نشاط ابتكاري بطلبات للحصول علـى بـراءات االختـراع           
واالستفادة من الـربح     )١٧(وحقوق النشر والعالمات التجارية بغية حماية االختراعات من االستغالل التجاري         

 .االقتصادي الذي تحققه
 

لشركات أو أحد األفـراد للحصـول علـى         وبراءة االختراع هي األداة األولى لحماية حقوق إحدى ا        
وحصيلة البـراءات التـي     .  جعاالت حقوق النشر على أنشطة اإلنتاج والخدمات المبنية على مفهوم ابتكاري          

يولدها نظام وطني للعلم والتكنولوجيا تشكل مؤشراً إجمالياً على الحالة التكنولوجية، وهـو يسـتعمل لتقيـيم                 
ويفيد عدد البراءات الممنوحة في قطاع معين لمؤسسة معينة         .  لدان األخرى النجاح والتخصص بالنسبة إلى الب    

أو لباحثين في فرع معين من التخصص، باعتباره مؤشراً على إسهام المؤسسات واألفراد في االبتكار في هذا                 
فعلي فـي   وعدد البراءات الممنوحة للطلبات في مجال معين يدل على كثافة االبتكار ال           .  القطاع أو هذا الفرع   

واستعمال براءات االختراع مؤشراً على مخرجات البحث والتطوير ينطوي على ثغرات منهـا             .  هذا المجال 
أن االبتكارات ال تقابلها دائماً براءات اختراع، وأن بعض البراءات التي تعادلها بعض االختراعات تقدم قيمة                

 .اقتصادية ضئيلة
 

 :براءات قياساً لناتج العلم والتكنولوجيا واالبتكار منهاوهناك قيود أخرى تثني عن اللجوء إلى ال
 
 تباين أنظمة البراءات بين البلدان؛ )أ( 

 
 التعارض بسبب اختالف ميول القطاعات والمنظمات حيال البراءات؛ )ب( 

 
الصعوبات في تخصيص البراءات لبلد معين أو لموقع جغرافي معين، ألن بعـض الشـركات                )ج( 

البراءة صفة مركزية، أي تقدم طلباتها من مقارها الرئيسية، بصرف النظـر عـن الموقـع                تميل إلى إعطاء    
 الجغرافي الذي يحدث فيه االختراع؛

 
عدم وصول غالبية البراءات إلى حد التسويق التجاري، وبالتالي ال يكون لها مساهمة حقيقيـة                )د( 

 في القدرة التنافسية واإلنتاجية؛
 
ّيمة ليست محمّية ببراءات االختراع، وخصوصاً الثقافية، وأحياناً منتجات         بعض االختراعات الق   )•( 

 .الجينومية مثل أشكال الحياة الجديدة/ التكنولوجيةاإلحيائيةالبرمجيات وبعض المنتجات 
 

وينّص كُتّيب أوسلو على أن بيانات البراءات ليست مؤشرات على مخرجـات االبتكـار، بـل هـي                  
سلط الضوء على الحاجة إلى دراسة مسائل تتعلق بنشاط طلبات الحصول علـى             مؤشرات على االختراع، وت   

.  إال أن هذه البيانات مستعملة بكثافة لسهولة اإللمام بها        .  )١٨(البراءات، توصالً إلى فهم أعمق لعملية االبتكار      

                                                      
هناك آليات أخرى لحماية الملكية الفكرية منها السرية والمحرك األول واإلطالق المبكر، وهي واردة على منحنى تعلـم                    )١٧(
 .التكنولوجيا

)١٨(  Organization for Economic Co-operation and Development.  Oslo Manual, "The measurement of Scientific and 
technological activities: proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data”.  Paris, OECD, 1997.         
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هو تحليل قائم حصراً    والتحليل التفصيلي لمعلومات البراءات الذي كثيراً ما يجريه محللو األعمال واالقتصاد،            
 :على المعلومات الواردة في الصفحة األولى من وثيقة براءة االختراع التي تتضمن

 
 العنوان الكامل لالختراع؛ )أ(

 سنة تطبيقه أو منحه؛ )ب(

 أو المنظمات التي تطالب بحق الملكية؛/األفراد و) مواقع(وموقع ) أسماء(اسم  )ج(

 البراءة؛قائمة المطالبات الواردة في  )د(

 لالختراع؛) المجاالت(المجال التكنولوجي  )•(

 قائمة البراءات والمنشورات العلمية السابقة المستشهد بها في طلب الحصول على البراءة؛ )و(

) المجـاالت (لجميع البراءات المستشهد بها، والمجال العلمـي        ) المجاالت(المجال التكنولوجي    )ز(
 لجميع المنشورات المستشهد بها؛

 .وصف موجز لمحتوى االختراع المعني )ح(

 
 . نبذة عن حالة بلدان مختارة في منح براءات االختراع٥ويتضمن اإلطار  

 

 نشاط الحصول على البراءات في بلدان مختارة  -٥اإلطار 
 

لواليات  العدد اإلجمالي للبراءات المسجلة لدى مكتب براءات االختراع والعالمات التجارية في ا            ٣يتضمن الشكل    
والحاجة إلى سلّم لوغاريتمي    .  المتحدة األمريكية من بلدان مختارة أعضاء في اإلسكوا، وكذلك من بلدان أخرى في العالم             

 ١٩٩٢عـامي   فبـين   .  للرسم البياني تكفي وحدها للداللة على الضعف الذي تعاني منه المنطقة في نشاط منح البراءات              
العربيـة    بـراءة، باسـتثناء المملكـة      ٤٢سكوا عدداً يتراوح بين براءة واحدة و      ، سجلت البلدان األعضاء في اإل     ٢٠٠١و

وإذا ُجمع عدد براءات االختراع التي منحت لكل من البلدان األعضاء في اإلسكوا بين              .   براءة ١١٧السعودية التي منحت    
غير أن منح البراءات    .  ائيل في المائة من مجموع عدد البراءات التي منحت إلسر         ٤، فال يتجاوز    ٢٠٠١ و ١٩٩٢عامي  

 .٢٠٠١ براءة في عام ٣٦، و١٩٩٢ براءة في عام ١٥آخذ في التزايد في المنطقة بأسرها، إذ بلغ 

 
  مؤشرات التعليم العالي-دال

 
هي مجموعة من مؤشرات مدخالت العلم والتكنولوجيا، تستعمل على نطـاق واسـع، وتتنـاول أداء                

 في تجميع الموارد البشرية الماهرة ورأس المال الفكري المتيسرة في بلـد             مؤسسات التعليم العالي ومساهمتها   
وقد وضعت إحصاءات مصنفة حسب الجنسين، تميز نواتج هذه المؤسسـات، أي المتخـرجين مـن                .  معّين

 البيانات الموجودة في هـذه المؤشـرات مجـال التخصـص            تناولوت.  الجامعات والمدارس الفنية والمهنية   
كمـا   . ية أو الشهادة وسنة التخرج والموقع الجغرافي للمؤسسة التعليمية وجنسيات المتخرجين          والدرجة العلم 

 .تتناول عوامل مختلفة أخرى، منها االلتحاق بمختلف مستويات النظام الوطني للتعليم العالي
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 مجموع البراءات التي منحها مكتب براءات االختراع والعالمات التجارية في   -٣الشكل 
 ٢٠٠١-١٩٩٢واليات المتحدة لبلدان مختارة في الفترة ال

 

 .gov.uspto.www://http :, available atAdopted from the United States Patents and Trademark Office website: المصدر

 .استخدم سلم لوغاريتمي لتجسيد التفاوت في حسابات البراءات: مالحظة
 

مات الخاصة بالتعليم العالي والتدريب المهني، آخـذاً فـي الحسـبان            وكثيراً ما يجرى تحليل المعلو    
وهناك مؤشرات أقل استعماالً هي تلك التي تشير إلى نوعية          .  عناصر المدخالت والمخرجات على حد سواء     

التعليم العالي التي يلزم لتقديرها نظرة إلى اآلفاق الواسعة للتعلم مدى الحياة، بدالً من حصر التركيـز علـى                   
 .سوق العمل الحالية

 
وتشمل مؤشرات المدخالت اإلنفاق على التعليم العالي، وعدد الطالب الملتحقين بمختلـف مراحـل               
ومجاالت التخصص، ونسبة عدد الطالب إلى عدد األساتذة والمساعدين، ونسبة اإلنفاق على التعليم العالي من               

عية المعدات والمرافق العلمية وعدد الحواسـيب       الناتج المحلي اإلجمالي، ونصيب كل طالب منه، ومقدار ونو        
 .المتيسرة في المؤسسات

 
وبشأن مدخالت المعرفة والمعلومات، تشمل المؤشرات تيسر الوصالت بشبكة اإلنترنـت ونوعيتهـا             

 .ومعدالت استخدامها، وقواعد البيانات الدولية والمكتبات اإللكترونية ومراكز مصادر المعلومات
 

بمؤشرات المخرجات في التعليم العالي عدد المتخـرجين فـي مختلـف مجـاالت              وكثيراً ما يقصد    
التخصص، بينما تقاس نوعية نظام التعليم العالي بمعدالت إكمال الدورات الدراسية في فـروع التخصـص                
ومجاالته، ومعدالت النجاح في الحصول على عمل في نهاية دورات التعليم العالي، وهذان المعـدالن همـا                 

ى الظروف االقتصادية العامة السائدة وعلى العرض والطلب على المهنيين المختصين في اقتصـاد              مؤشر عل 
 . قائمة شاملة بمؤشرات التعليم العالي٢ويقدم جدول المرفق .  معين
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 التعليم العالي في البلدان األعضاء في اإلسكوا  -٦ اإلطار
 

ولسوء الحظ ال تتيسر جميع اإلحصـاءات       .   عدد الجامعات  شهدت البلدان العربية في التسعينات نمواً كبيراً في        
.  ، وهي تبين بوضوح عدم التناغم بين المصـادر اإلحصـائية فـي المنطقـة              ١٩٩٦عن أنظمة التعليم العالي بعد عام       

  إلـى ١٩٩٠ جامعـة فـي عـام    ١١٧ في المائة، إذ ارتفع من  ٥٠فمجموع الجامعات في المنطقة العربية ازداد بنسبة        
، إلى  ١٩٩٠ معهداً في عام     ٣٩٦ في المائة، من نحو      ٣٥؛ وعدد المعاهد الفنية ازداد بنسبة       ١٩٩٦معة في عام     جا ١٧٥
 والجدير بالذكر أن عدد الجامعات غير الحكومية قـد ازداد سـبع مـرات بـين عـامي              .  ١٩٩٦ في عام     معهداً ٥٣٩
 .١٩٩٦ و١٩٩٠

 
 العدد اإلجمالي للجامعات في البلدان األعضاء في اإلسكوا لعـام           ٤يبين الشكل   : البنية األساسية في التعليم العالي     
 في المائة، وكانت أعلى زيادة في اليمن حيث أنشـئت           ٦٠ بنسبة   ١٩٩٦ و ١٩٩٠فهذا العدد ازداد بين عامي      .  ١٩٩٦
السورية أعلى وفيما يتعلق بتوزيع الكليات داخل الجامعات، سجلت الجمهورية العربية       .   جامعة جديدة في تلك الفترة     ١٣

نسبة مئوية من كليات العلم والتكنولوجيا مقابل كليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، حيث بلغت نسبة الكليـات العلميـة                  
وهـذا  .   كليـة  ٤٥ من مجموع كليات الجمهورية العربية السورية البـالغ          ١٩٩٦ في المائة في عام      ٧٠والتكنولوجية  

 مـن   ١٩٩٦ في المائة فـي عـام        ٦٥ نسبة كليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية       مخالف لما حدث في اليمن حيث بلغت      
وتظهر البلدان األخرى األعضاء في اإلسكوا توزيعاً أكثر توازناً بـين الكليـات             .   كلية ٦١مجموع كليات اليمن البالغ     

البية اإلحصاءات الحديثة بشأن عـدد       أن غ  ٣ويبّين الجدول   .  العلمية والتكنولوجية وكليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية     
وللمقارنة فقط، نسـبة    .  الطالب والموظفين في التعليم العالي داخل البلدان األعضاء في اإلسكوا ال تعود إلى نفس العام              

 عدد الطالب إلى عدد الموظفين هي أكبر من األعداد الفعلية، وتراوحت هذه النسبة بين حد أدنـى فـي ُعمـان قـدره                       
 .٢٠٠٠ طالباً لكل موظف في عام ٤٣، وحد أعلى في اليمن قدره ٢٠٠١ عام  طالب في١٠
 

مع أن نظاماً جيداً للتعليم العالي يتميز بعدد من المتغيرات، يبقى عامل اإلنفـاق هـو     : اإلنفاق على التعليم العالي    
وبلغ مجموع اإلنفـاق علـى      .  لبلداألكثر داللة، ويشار إليه عادة لكل فرد أو بنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي ل              

، كان نصيب البلـدان األعضـاء فـي         ١٩٩٦من ماليين الدوالرات في عام       ٦٩٧٦,٧التعليم العالي في البلدان العربية      
 . في المائة منها٨٠اإلسكوا 

 
ط ومن الواضح أن الكويت تجاوزت بكثير متوس      .   حصة كل فرد من اإلنفاق على التعليم العالي        ٥ويبين الشكل    

ويحل الـيمن بجامعاتـه الخمـس    .  ، ويذكر أنه كانت فيها جامعة واحدة فقط       ١٩٩٦اإلنفاق في منطقة اإلسكوا في عام       
 وبوجـه  .   دوالرات لكـل فـرد     ٣,٩عشرة في الطرف اآلخر من القائمة لذلك العام، وقد أنفق على التعلـيم العـالي                

المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لإلنفاق على التعليم العالي          في   ١,٢٥اإلجمال، رصدت البلدان العربية متوسطاً نسبته       
 في المائة، بينما رصـدت      ٣,١ومن بين البلدان األعضاء في اإلسكوا، رصد األردن أعلى نسبة بلغت            .  ١٩٩٦في عام   

طة إلى مرتفعة   ورصدت غالبية البلدان األعضاء في اإلسكوا نسبة متوس       .   في المائة فقط   ٠,٣اإلمارات العربية المتحدة    
 قيم هذا المؤشر في البلـدان األعضـاء فـي           ٥ويبين الجدول   .  من ناتجها المحلي اإلجمالي إلنفاقه على التعليم العالي       

وتجاوزت المملكة العربية السعودية جميع البلدان األخرى األعضاء في اإلسكوا من حيث المبلـغ              .  ١٩٩٦اإلسكوا لعام   
 دوالر، بينما خصصت مصر من ناحيـة ثانيـة          ١٠ ٠٠٠عالي والذي ناهزت قيمته     المخصص لكل طالب في التعليم ال     

 دوالراً تقريباً، على الرغم مـن أن عـدد          ١ ١٢٠مبلغاً منخفضاً نسبياً إلنفاقه على كل طالب في التعليم العالي، وقدره            
 على التعليم العالي فـي      وعالوة على ذلك، بلغت حصة كل طلب من اإلنفاق        .  ١٩٩٦الجامعات فيها بلغ أوجه في عام       

 . دوالر، مما يدل على استثمار منخفض في هذا المجال٥٠٠اليمن حده األدنى وقيمته نحو 
 

كان التحاق الطالب، وخاصة بالمرحلة الثانوية في المنطقة العربية على تزايد           : الطالب المسجلون والمتخرجون   
اد عددهم ولو قليالً، وأحد األسباب في ذلك هو أن الجامعات ال     وطالب الماجستير والدكتوراه ازد   .  طوال العقد المنصرم  

 .تملك كلها القدرات الالزمة، من حيث األساتذة المؤهلين، ومواد الدراسة ومعداتها
 

ففي ذلك العام،   .  ١٩٩٦ عدد طالب الجامعات وخريجيها في البلدان األعضاء في اإلسكوا لعام            ٦ويبّين الجدول    
 في المائة منهم في الماجسـتير،  ٤ئة من طالب منطقة اإلسكوا بكاملها ملتحقين بالشهادة الثانوية، و في الما  ٩٥كان نحو   

 . في المائة في الدكتوراه٢و
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 )تابع (٦اإلطار 
 

، ملتحقين بمجاالت العلم    ١٩٩٦ في المائة من طالب الشهادة الثانوية، لسنة         ٢٩وفي مجمل المنطقة العربية، كان       
،  حقـق    ١٩٩١ومنذ عـام     .  في المائة من طالب الدكتوراه     ٦٤ في المائة من طالب الماجستير و      ٤٩والتكنولوجيا، و 

 في المائة من مجمـوع      ٤١، شكلت اإلناث    ١٩٩٦وفي عام   .  التحاق اإلناث زيادة ملحوظة، وخاصة بالمرحلة الثانوية      
 ادين العلميـة والتكنولوجيـة فـي المرحلـة         إال أن أعدادهن سجلت انخفاضاً بّيناً في المي       . الطالب الملتحقين الجامعات  

ويعرض مزيد من األعداد الحديثة لطالب التعليم العالي والمتخرجين فـي جـدول   .  ١٩٩٦ و١٩٩١الثانوية بين عامي   
 .١٨المرفق 

______ 
 Adopted from: Economic and Social Commission for Western Asia and-United Nations Educational Scientific and : المصدر

Cultural Organization (Cairo Office).  Higher education systems in the Arab States: development of science and technology 
indicators 1998 16.  November 1998 (E/ESCWA/TECH/1998/1/Rev.1).                                                                                       

 
 

 ١٩٩٦عدد الجامعات في البلدان األعضاء في اإلسكوا عام   -٤الشكل 

 .مرجع سبق ذكره، (E/ESCWA/TECH/1998/1/Rev.1) :مقتبس من  :المصدر
 

 ١٩٩٦  توزيع كليات الجامعات في البلدان األعضاء في اإلسكوا لعام -٢الجدول 
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 .، مرجع سبق ذكره(E/ESCWA/TECH/1998/1/Rev.1): مقتبس من:  المصدر

 
 ليم العالي  نسبة عدد الطالب إلى عدد الموظفين في التع-٣الجدول 

 داخل البلدان األعضاء في اإلسكوا
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 المملكة العربية السعودية

 اليمن
، ٢٠٠٠المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربـي آسـيا           اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،      : مقتبس من :  المصدر

(E/ESCWA/STAT/2002/6). 
 

 ى التعليم العالي بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي اإلنفاق عل -٤الجدول 
 ١٩٩٦في البلدان العربية عام 

 
  في المائة١,٠دون  :النسبة المنخفضة  في المائة١,٥-١,٠ :النسبة المتوسطة  في المائة١,٥أكثر من  :النسبة العالية

 ٠,٣ المتحدة اإلمارات العربية ١،١ البحرين ٣,١ األردن
 ٠,٢ الصومال ١،١ تونس ٣,٢ فلسطين
 ٠,٤ الجماهرية العربية الليبية ١,٤ الجزائر ٢,٠ لبنان
 ٠,٤ جيبوتي ١,٣ السورية الجمهورية العربية ١,٦ مصر
 ٠,٥ العراق ١,٤ السودان ١,٨ السعودية العربية المملكة

 ٠,٨ قطر ١،١ عمان  
   ١،١ الكويت  
   ١,٠ موريتانيا  
   ١,٢ المغرب  
   ١,٣ اليمن  

 .، مصدر سبق ذكره(E/ESCWA/TECH/1998/1/Rev.1)  :المصدر



 

 

-٢٢-

 ١٩٩٦اإلنفاق على التعليم العالي في البلدان األعضاء في اإلسكوا عام   -٥الشكل 
 )بالدوالر األمريكي لكل فرد(

 

 .، مرجع سبق ذكره(E/ESCWA/TECH/1998/1/Rev.1): مقتبس من : المصدر
 

 لب من اإلنفاق على التعليم العالي في البلدان األعضاء في اإلسكوا،حصة الطا  -٥الجدول 
 ١٩٩٦لعام 
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 .، مصدر سبق ذكره(E/ESCWA/TECH/1998/1/Rev.1)  :المصدر
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 ١٩٩٦الطالب الجامعيون والمتخرجون في البلدان األعضاء في اإلسكوا، لعام   -٦الجدول 
 

 الشهادة الثانوية ماجستير دكتوراه المجموع
 البلد طالب متخرجون طالب متخرجون طالب متخرجون طالب متخرجون
 األردن  ٨١٠٥٧ ١٣٩٣٠ ٥٧٣١ ١٣٢٤ ٢٠٤٣ ٣٩١ ٨٨٨٣١ ١٥٦٤٥
 المتحدة اإلمارات العربية ١٤٦٩١ ١٦٩١ ٢١٣ ٥٧ ٢٩٤ ٥٣ ١٥١٩٨ ١٨٠١
 البحرين ٥٢٥٠ ١١٣٥ ٢٧٣ ٧٧ ٤٦ ٨ ٥٥٦٩ ١٢٢٤

١٦٨٤٧٥ ١٤١٧٠ ٢٦٥٣ ٤٩٥ ٤٩٥ ٩٠ ١٧١٦٢٣ ١٤٧٥٥ 
 الجمهورية العربية

 السورية
 العراق ١٥٤٩٦٠ ٣٠١٦٤ ٤٩٥٨ ٦٥٢ ٣٥٤٦ ٧٠٩ ١٦٣٤٦٤ ٣١٥٢٥
 عمان ٦٤١٤ ١٢٢١ ٨٦ ٢٧ ١٥٢ ٢٧ ٦٦٥٢ ١٢٧٥
 فلسطين ٤٩٧٨٠ ٥٤٩٢ ٢٧٩٢ ٦٩٥ ٤٢١ ٧٦ ٥٢٩٩٣ ٦٢٦٣
 قطر ٧٤٧٧ ١٢٨٩ ٧٨ ٢٣ ٥٧ ١٠ ٧٦١٢ ١٣٢٢
 الكويت ٢٦٠٠٤ ٦٢٢٥ ٨٤٩ ٢٠٥ ١٤٠ ٢٥ ٢٦٩٩٣ ٦٤٥٥
 لبنان ٧١٢٢٠ ٩٥٠١ ٢٥٠٦ ٦٦٦ ٥٩٠ ١١٦ ٧٤٣١٦ ١٠٢٨٣
 مصر  ٨٣٦٠٥٥ ٩١٥١١ ٤٣٢٠٤ ٥٩٨٤ ٢٠٥٢٢ ٣٤٢١ ٨٩٩٧٨١ ١٠٠٩١٦
 المملكة العربية السعودية ٢٢٢٩٩٩ ٢٦٦٨٧ ٥٥٧٠ ١٢٨٠ ٢٢٢٦ ٤٥٠ ٢٣٠٧٩٥ ٢٨٤١٧
 اليمن ١١٢٢٠٥ ٨٢٩٨ ١٤٧ ٣٩ ١٥٩ ٣١ ١١٢٥١١ ٨٣٦٨

 .، مصدر سبق ذكره(E/ESCWA/TECH/1998/1/Rev.1): بس من مقت :المصدر

 
 ميزان المدفوعات التكنولوجي  -هاء

 
فهـو  ".  ميزان المدفوعات التكنولوجي  "يمكن تقييم نشاط نقل التكنولوجيا بين البلدان بما ُيعرف بدليل           

لدان التي تستخدم طرائق متشابهة     يتيح تسجيل األموال المتعلقة بالملكية الفكرية، وعندما يعتمد للمقارنة بين الب          
ويشمل ميزان المدفوعات   .  لتجميع البيانات، يمكنه أن يزود بمعلومات عن نشر التكنولوجيا والقدرة التنافسية          

التكنولوجي شراء وبيع التكنولوجيا غير المجسدة، ومنها حقوق الملكية والتراخيص والمساعدة الفنيـة، كمـا               
وهـو ال يتـدخل فـي التبـادالت         .  )١٩(ق بالتكنولوجيا مثل الخدمات اإلدارية    يشمل المدفوعات التي ال تتعل    

وهذه هي حالة االتفاقات الخاصـة بتبـادل التـراخيص أو بنقـل     .  التكنولوجية التي ال يكون فيها مدفوعات    
قـل  وعالوة على ذلك، ينتج نحو ثلثي مجموع القيم المسجلة في ميزان المدفوعات التكنولوجي من ن              .  الدراية

 .)٢٠(التسعير، الذي هو ممارسة شائعة في الشركات المتعددة الجنسيات
 

وهناك مؤشرات أخرى عديدة تدل على نقل التكنولوجيا، وكثيراً ما تفضل على ميـزان المـدفوعات                
وقد اقترحت منظمة التعاون والتنمية في الميـدان االقتصـادي          .  التكنولوجي، الذي يستخدم على نطاق واسع     

، )٢١(١٩٨٢جميع بيانات هذا الميزان واستخدامها، وهي تجّمع هذه المعلومات وتنشرها منـذ عـام               طرائق لت 
 ).٧الجدول (واتخذت توصيات بشأن كيفية تطبيق ميزان المدفوعات التكنولوجي لقياس نشاط نقل التكنولوجيا 

 

                                                      
)١٩(  Vonortas, N.مرجع سبق ذكره ،. 

 .المرجع نفسه  )٢٠(

)٢١(  Organization for Economic Co-operation and Development - TBP Manual “Proposed standard method of compiling 
and interpreting technology balance of payments data”.  Paris, OECD, 1990                                                                                             
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 ميـزان المـدفوعات     وال تتوفر في بلدان اإلسكوا أو في البلدان العربية إال قلة من البيانـات حـول               
التكنولوجي، مما يشكل عامل تقييد للمحللين ومخططي السياسات، وال سيما عند تخطـيط نقـل التكنولوجيـا                 

 .وتحليل القدرة التنافسية واإلنتاجية في المنطقة
 

 اقتراحات مقدمة لحساب ميزان المدفوعات التكنولوجي  -٧الجدول 
 

 لمطلوب احتسابهاالعوامل ا العوامل غير المطلوب احتسابها
 المشورة التجارية والمالية واإلدارية والقانونية

 الدعاية
 التأمين
 النقل

 األفالم والتسجيالت الصوتية
 المواد الخاضعة لحقوق التأليف

 التصميم
 البرمجيات

 )حقوق البيع والشراء واالستعمال(حقوق االختراع 
 )التي ال تغطيها البراءات(الدراية 

 )منح االمتياز(ة العالمات التجاري
 
 

 Organization for Economic Co-operation and Development - TBP Manual “Proposed standard method of compiling and : المصـدر 
interpreting technology balance of payments data”.  Paris, OECD, 1990. data TBP Manual, Paris, 1990                                                 

 
 التجارة الدولية في التكنولوجيا العالية  -واو

 
ومـن  .  يكّون النشاط التجاري في التكنولوجيا العالية لبلد معين صورة وافية عن قدرتـه التنافسـية              

ية مـن مجمـوع     المقاييس الهامة على هذا الصعيد احتساب النسبة التي تشكلها التجارة بسلع التكنولوجيا العال            
 .ويمكن تقدير هذا المؤشر على مستوى القطاع أو المنتج.  صادرات البلد

 
 ومن اإلشكاالت التي تكتنف هذا المؤشر أن البيانات المجّمعة عن التكنولوجيـا العاليـة تكـون فـي                  

هـا مـن    ولعل استعمال هذه البيانات مـع غير      .  معظم األحيان عمومية جداً ال تساعد على التحليل الموثوق        
بيانات البحث والتطوير يساعد على التوصل إلى نظرة أشمل، وحتى في هذه الحال ال يمكن التوصـل إلـى                   

وإضافة إلى ذلك، يدفع االفتقار إلـى المعـايير         .  تحديد واضح لمحتوى أحد المنتجات من التكنولوجيا العالية       
 ذات المحتوى التكنولوجي المتشـابه فـي        التي تقاس بها الكثافة التكنولوجية الشركات إلى تصنيف المنتجات        

فئات مختلفة، وبغية تذليل هذه الصعوبة أعدت منظمة التعاون والتنمية فـي الميـدان االقتصـادي ومكتـب                  
 .اإلحصاء في االتحاد األوروبي قائمة منتجات حسب محتواها التكنولوجي

 
 الصـادرات بأنهـا     ٢٠٠١عـام   ويصنف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تقرير التنمية البشـرية ل          

ووفقاً لهذا التصنيف، تظهر البيانـات      ).  ٨انظر الجدول   " (عالية"و" متوسطة"و" منخفضة"منتجات تكنولوجيا   
دان همـا ُعمـان     لَويستثنى من ذلك بَ   .  أن غالبية البلدان األعضاء في اإلسكوا ال تصدر أي تكنولوجيا عالية          

أمـا صـادرات    .  في المائة من مجموع صادرات السـلع ٢لعالية ومصر، حيث تبلغ صادرات التكنولوجيا ا     
التكنولوجيا المتوسطة، ومنها أنواع مختلفة من معّدات التصنيع، فهي أكثر شيوعاً بقليل في البلدان األعضـاء                

 ).٦الشكل (في اإلسكوا 
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   تعريف صادرات التكنولوجيا المنخفضة والمتوسطة والعالية-٨الجدول 
 

مثـل األلـواح    (والورق، واآلنية الزجاجية والمنتجات الفوالذية والحديدية األساسية        المنسوجات،  
 ).واألسالك والحديد غير المشغول

 التكنولوجيا المنخفضة

، وبعض أشكال   )مثل اآلالت الزراعية والنسيجية والغذائية    (منتجات ذاتية الدفع، ومعدات التصنيع      
 .والمنتجات الكيميائية مثل البوليميرات واألسمدة والمتفجرات، )األنابيب واألشكال األولية(الفوالذ 

 التكنولوجيا المتوسطة

المنتجات اإللكترونية والكهربائية مثل العنفات والترانزستورات وأجهزة التلفزيون ومعدات توليـد           
ت الطاقة وتجهيزات االتصاالت ومعالجة البيانات وغيرها من صادرات التكنولوجيا العالية مثل آال           

 .والمواد الصيدلية والمعدات الفضائية واألدوات البصرية وأدوات القياس) المصّورات(التصوير 

 التكنولوجيا العالية

 United Nations Development Programme.  Human development report 2001   :المصدر

 
  منتقاة أعضاء صادرات التكنولوجيا المنخفضة والمتوسطة والعالية من بلدان  -٦الشكل 

 ١٩٩٩بالمقارنة مع بلدان منتقاة مجاورة،  في اإلسكوا
 

 .همقتبس من المصدر نفس: المصدر
 

 عالياً في التنمية البشرية هي ارتفاع نسبة        ومن الخصائص الرئيسية التي تميز البلدان التي تحقق رقماً         
وقد حققت بعـض البلـدان      .  ت السلع  في المائة من صادرا    ٧٠صادرات التكنولوجيا لتمثل متوسطاً يتجاوز      
 فـي   ٣٣ في المائة في المغرب، و     ٣٤ في المائة في تونس، و     ٧١العربية أرقاماً الفتة في هذا المؤشر، بلغت        

 في المائة   ٢٤ و ٢٢ و ٥٢(ومعظم هذه األرقام تََحقَّقَ تحت صادرات التكنولوجيا المنخفضة         .  المائة في مصر  
 في المائة علـى  ٧ و١٢ و١٦( وتحت صادرات التكنولوجيا المتوسطة   )لتونس والمغرب ومصر على التوالي    

والبلدان العربية التي تحل في مواقع أفضل من حيث دليل التنمية البشـرية، ال تمثـل صـادراتها                  ).  التوالي
 أو ال تتيسـر عنهـا أي   )  فـي المائـة  ٩ و٧بـين  (التكنولوجية إال نسبة مئوية قليلة من مجموع الصادرات   

 .  وينطبق الوضع نفسه على سائر البلدان العربية.بيانات
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 العقود  -زاي
 

يكّون قياس ومراقبة أنماط نقل التكنولوجيا صورة وافية عن نقاط القـوة والضـعف الكامنـة فـي                  
السياسات التي تضعها األنظمة الوطنية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار للمستقبل، بغية ضمان فوائد مستدامة من              

 .ويجري نقل التكنولوجيا بمقتضى اتفاقات تعاقدية كثيراً ما تنفذها الحكومة.  شطةهذه األن
 

وحازت البلدان األعضاء في اإلسكوا الكثير من تكنولوجيات اإلنتاج والخدمات عـن طريـق نقـل                
واتجه القطاعان العام والخاص نحو المصادر الخارجية لحيـازة التكنولوجيـا، بغيـة تعزيـز               .  التكنولوجيا

 .إلنتاجية الوطنية وتلبية االحتياجات االقتصادية واالجتماعيةا
 

المعلومات المنقحة عن نقل التكنولوجيا ليست دائماً متاحة أو موثوقة، ألن البلدان ال تقـدم جميعهـا                 
فبعض بلدان المنطقة تنشر دورياً بيانات عن العـروض المطلوبـة           .  معلومات منتظمة عن نشاطها التعاقدي    

ويقـدم  .  مبرمة التي تجّمعها بعض الصحف المتخصصة مثل الموجز االقتصادي للشرق األوسـط           والعقود ال 
والجـدير  .   تحليالً موجزاً لنشاط نقل التكنولوجيا، استناداً إلى معلومات منشورة في هذا المـوجز             ٧اإلطار  

لوجيا أو مصـاريف هـذا      بالذكر أن األرقام الواردة هنا ال تجّسد بالضرورة كامل حجم النشاط في نقل التكنو             
النقل، ألن الموجز االقتصادي ال يورد جميع العقود، وبعض المذكور منها لم تستقر مبالغه بعد، وخصوصـاً                 

 .وإضافة إلى ذلك، ُيحتمل أال تكون جميع عقود الدفاع مذكورة.  العقود المبرمة حديثاً في العراق
 

 ١٩٩٢يناير /خالل الفترة من كانون الثانيالعقود في البلدان األعضاء في اإلسكوا   -٧اإلطار 
   ٢٠٠٣ يونيو /إلى حزيران

 
تسعى المناقشة التالية إلى إعطاء لمحة إجمالية عن العقود المبرمة في البلدان األعضاء في اإلسكوا خالل الفتـرة                   

ة على نقل التكنولوجيا    ومع أن هذه العقود ال تنطوي بالضرور      .  ٢٠٠٣يونيو  / إلى حزيران  ١٩٩٢يناير  /من كانون الثاني  
 .بحّد ذاته، تشمل مجاالت مختلفة من حيازة التكنولوجيا، تجّسد بعض االحتياجات التكنولوجية بين القطاعات

 
 ٢٨٩ عقداً وصلت قيمتهاً إلـى       ٤٧٧٨ففي تلك بلغ مجموع العقود المبرمة في البلدان األعضاء في اإلسكوا نحو              

 أن المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة قد أبرمتا أكبر عدد مـن              ٧ ويبين الشكل .  ملياراً من الدوالرات  
وقد انخرطتا في بناء أو توسيع مرافـق للبتـرول          .   في المائة من نشاط المنطقة التعاقدي      ٤٣العقود، وتجمعان معاً نحو     

ة واإلمارات العربية المتحدة تزايداً في التوجهات       وبينما شهدت المملكة العربية السعودي    .  والغاز والبتروكيميائيات والطاقة  
، عرفت بلدان أخرى، مثل لبنان واليمن، تراجعاً في إبرام العقـود كـل              ٢٠٠٣ و ١٩٩٢نحو النشاط التعاقدي بين عامي      

ـ         ٦٤عام، وسجلت المنطقة بأسرها هبوطاً ملموساً بلغ           ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ن عـامي    ي في المائة في عدد العقود المبرمـة ب
 . عقداً على التوالي١٥٠ عقداً و٤٢١ين أبرم خاللهما اللذ
 

، يبدو أن األمور اتخذت اتجاهاً آخر، ففي األشهر الستة األولى، أبرمت عقود في المنطقة بكاملها                ٢٠٠٣وفي عام    
وإزاء الظـروف الراهنـة، شـهد       .  ٢٠٠٢ عقداً، وهو أكبر من مجموع العقود التي أبرمت في عام            ١٥٩بلغ مجموعها   

 .٢٠٠٣يونيو /مايو وحزيران/عراق ارتفاعاً في عدد عقود البنية األساسية في أيارال
 

، ارتفع االتفاق التعاقدي في البلدان األعضاء في اإلسكوا باطراد بين، وبلغ ذروته في              ٢٠٠٠ و ١٩٩٢وبين عامي    
 اشترت  ٢٠٠١ففي عام   .  المتحدة بفضل ثالثة بلدان هي عمان والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية            ٢٠٠١عام  

 مليار دوالر لبناء مصنع األسمدة العماني الهندي، وكانت مساهمة المملكـة العربيـة              ١,٣عمان عقوداً بلغت قيمتها نحو      
 مليار دوالر للحصول علـى      ١٥السعودية واإلمارات العربية المتحدة أكبر بكثير، فأنفقت اإلمارات العربية المتحدة مبلغ            

 مليون دوالر لبناء مجّمع الطاقة وتحلية المياه في الفجيرة؛ وأبرمت المملكة العربيـة              ٧٧٩ارية جديدة، ونحو    طائرات تج 
 مليار دوالٍر، وعقداً آخر لتوسيع شبكة النظام العالمي لالتصاالت     ٣٢السعودية عقداً لصفقة محطة فرعية بلغت قيمته نحو         

، سجلت قيمة العقود هبوطاً بدا واضحاً إزاء ذروة عـام           ٢٠٠٢وفي عام   .   مليون دوالرٍ  ٨٢٦المتنقلة قُّدرت قيمته بنحو     
وهذا االرتفاع كان نتيجة لشـراء مزيـد مـن          ).  ٨الشكل   (٢٠٠٣ واالرتفاع الكبير في النصف األول من عام         ٢٠٠١

.  العربيـة المتحـدة    ملياراً من الدوالرات في قطر واإلمارات        ١٩ من مليارات الدوالرات و    ٥,١تجارية بقيمة   الالطائرات  
 . بتكثيف استثمارها في صناعة النفط والغاز٢٠٠٣وساهمت عمان أيضاً في هذا النمو السريع في النصف األول من عام 
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 )تابع (٧اإلطار 

 بوضوح تركيز النشاط التعاقدي على قطاعي الصناعة والبنية األساسية، حيث تبلغ حصة كـل               ٩ويظهر الشكل    
والبلدان األعضاء في اإلسكوا، التي كانت أنشط من سائر األعضاء فـي            .  ة من مجموع النشاط    في المائ  ٣٠منهما نحو   

مصر والكويت وعمـان وقطـر      :  هي ٢٠٠٣يونيو  / وحزيران ١٩٩٢يناير  / الصناعة والبنية األساسية بين كانون الثاني     
وتبدي المملكة العربيـة السـعودية      .  سوريةوالمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية ال        

 في المائة من مجموع عقود الخدمات المبرمـة         ٢٨ عقداً، أي نحو     ٢٢١نشاطاً ذا شأن في قطاع الخدمات، حيث أبرمت         
بينمـا أبـرم العـراق      .   فـي المائـة    ٢٠ عقـداً، أي     ١٤٨أثناء الفترة المذكورة، تليها اإلمارات العربية المتحدة بإبرام         

 مـن   ٧ عقود خدمات على التوالي، وهما رقمان منخفضان جداً، وفي الواقع أبرمت             ٩ و ٨رية العربية السورية    والجمهو
 .٢٠٠٣يونيو / أبريل وحزيران/ عقود في العراق بين نيسان٨أصل 

، ٢٠٠٣ و ١٩٩٢واألمر المفاجئ هو أن القطاع الزراعي كان أقل نشاطاً من سواه على المستوى التعاقدي، بـين                  
وغالبية البلدان األعضاء فـي اإلسـكوا       .  ن اقتصاد العديد من البلدان األعضاء في اإلسكوا زراعي في المقام األول           مع أ 

 . عقدا١١ًأبرمت ستة عقود أو أقل في القطاع الزراعي، ما عدا مصر التي أبرمت 
 

 توزيع العقود المبرمة على البلدان األعضاء في اإلسكوا   -٧الشكل 
 ٢٠٠٣يونيو /إلى حزيران ١٩٩٢يناير /نيمن كانون الثا

  قيمة العقود المبرمة في البلدان األعضاء في اإلسكوا  -٨الشكل 
  ٢٠٠٣يونيو /إلى حزيران ١٩٩٢يناير /من كانون الثاني

 .ه المصدر نفس :المصدر
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 توزيع العقود المبرمة في البلدان األعضاء في اإلسكوا حسب القطاعات  -٩الشكل 
 ٢٠٠٣يونيو / إلى حزيران١٩٩٢يناير /لثانيمن كانون ا

 .المصدر نفسه: المصدر
 

   الربط بين المؤشرات االجتماعية ومؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار-حاء
 

 يتسم الربط بين المؤشرات االجتماعية ومؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكـار أهميـة كبيـرة فـي        
رية معينة، وفي إمكان بناء القدرات الوطنيـة فـي العلـم والتكنولوجيـا              تقدير التقبل الوطني مدخالت ابتكا    

مدخالت تكنولوجية معينـة قـد يلـزم        لويمكن أن تنقاد بعض المشاكل االجتماعية بسهولة        .  واالبتكار عامة 
 وبغية تفهم مثل هذه االحتياجات، ال بد مـن إرسـاء          .  تكييفها بحيث تتالءم مع االحتياجات المحلية والوطنية      

 .رابط بين مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار والظروف االقتصادية واالجتماعية السائدة
 

وفي األرياف، حيث المجتمعات فقيرة، أو ال تحصل على خدمات وافية في الصحة والتعليم، يمكـن                 
ألمية، التقليديـة   للتكنولوجيا، ومنها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من فتح أبواب عريضة إليجاد حلول ل           

ولتنمية الموارد البشـرية علـى      .  منها والتكنولوجية، والرعاية الصحية، ونشر المهارات األساسية وغيرها       
وينبغي التشديد  .  جميع مستويات المجتمع المحلي، ال بّد من تحسين سوق العمل والمساعدة على تخفيف الفقر             

كما إن تكنولوجيات أخرى، مثـل المـواد الجديـدة          .  ليجتمع المح المخاصة على اإلناث والشباب في تنمية       
 .والتكنولوجيا األحيائية، تبشر أيضاً بتطبيقات متنوعة تستهدف تحسين قطاعي الزراعة وتصنيع األغذية

 
ومن سبل التعرف على مشاكل المجتمعات المحلية اآلنفة الذكر، إنشاء مراكز لتكنولوجيا المعلومـات               

هدفها نقل التكنولوجيا إلى المناطق النائية، وتخفيف الفقر وإتاحة فرص عمل جديـدة             واالتصاالت فيها، يكون    
وهكذا تتيح هذه المراكز للمجتمعات الريفية فرصة لترفع مستواها المعيشـي، وتعـزز             .  للمجتمعات المحلية 

إلى تطوير وتنفيذ   وقد بادر األردن    .  مستوى التعليم بإدخالها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى المدارس       
 ).٨اإلطار (مراكز لتكنولوجيا المعلومات في المجتمعات المحلية 

 
 نمراكز تكنولوجيا المعلومات على مستوى المجتمع المحلي في األرد  -٨اإلطار 

 
وضعت استراتيجية وطنية في األردن إلنشاء مراكز لتكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء البلد علـى مسـتوى                  

ومن أهداف هذه المراكز تزويد جميع األردنيين، وخاصة الذين يعيشون في المناطق الريفية، بسـبل               .  المحليالمجتمع  
النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وأن تغرس فيهم االهتمام بهذه التكنولوجيا، وأن تـدربهم علـى اسـتخدام                  

ستهدف تخفيف الفقر وزيـادة فـرص العمـل وتحسـين التعلـيم             كما ت .  المهارات الجديدة التي تجلبها هذه التكنولوجيا     
وتفسح هذه األهداف المجال أمام المجتمعات الريفية األردنية لالزدهار مستعينة بالوسائل التكنولوجية فـي              .  واإلنتاجية

 .عصر المعلومات
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 )تابع (٨اإلطار 
 

.  ن واألطبـاء والعمـال والمـزارعين      وتستهدف هذه المراكز في األردن الرجال والنساء والطالب والمدرسـي          
كيفية استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في حياته اليومية وفي عمله، فالطالب مثالً يشـجع              فرد  وسُيشرح لكل   

على إجراء البحوث باستخدام شبكة اإلنترنت، والطبيب يستدل على المواقع الطبية المباشرة، والمزارع يسـتعلم كيـف                 
 . على األسعار يومياً باستعمال جهاز يحمل باليديستطيع الحصول

 
 :وسيكون مركز المعلومات الوطني مسؤوالً عن تنفيذ المشروع، وستنشأ المراكز التالية 

 
 ان؛أحد عشر مركزاً في المحافظات عدا عّم )أ( 
 ان؛مركزان في عّم )ب( 
 .ثالثة مراكز في البادية )ج( 

 
وتوفر وزارة التربية الربط بين المراكز والنظام التعليمي        .  ية محدثة وسيجهز كل مركز بعشرة حواسيب شخص      

وتشمل خطط المراكز المستقبلية الخدمات اإللكترونية والتـدريب علـى الحكومـة اإللكترونيـة والـتعلم         .  في األردن 
 .اإللكتروني

____________ 

 .<Jordanian Information Community Centresjo.gov.jitcc.www://http .2001  .>  :المصدر

 
وتعاني البلدان األعضاء في اإلسكوا من مشاكل اقتصادية واجتماعية مشتركة، منها ارتفاع معـدالت               

وتشير .  األمية والبطالة، وعدم تمكين الجنسين، وانخفاض دخل الفرد، وضعف اإلنتاجية في القطاع الزراعي            
 ١٠,٨إلحصاءات إلى أن معدل األمية في األردن هو األدنى بين البلدان األعضاء في اإلسكوا إذ بلـغ                  آخر ا 

 فـي المائـة   ٤٤,٧، بينما بلغ هذا المعّدل )٢٣(٢٠٠٠ في المائة في عام ١٠,٢ و)٢٢(١٩٩٩في المائة  في عام    
ففي مصـر، يبلـغ     .  اإلناث في المائة في مصر واليمن على التوالي، حيث تسجل أرقام مذهلة بين              ٥٣,٨و

ين عـامي   وب.   في المائة  ٧٥ في المائة، وفي اليمن      ٥٦,٣ عاماً   ١٥معدل األمّيات اللواتي يزيد عمرهن على       
 شهدت جميع البلدان األعضاء في اإلسكوا انخفاضاً طفيفاً في معّدل األميـة بـين الـذكور                 ٢٠٠٠ و ١٩٩٩
لسنوات األخيرة، تتناسب معدالت األمية المرتفعة تماماً مع        ومع عدم توفر بيانات عن الدراسة في ا       .  واإلناث

 ).١٠ والشكل ٩انظر الجدول  (١٩٩٢متوسط سنوات الدراسة المسجلة في عام 
 

، تقع غالبيتها   ١٩٩٩وسجلت البلدان األخرى األعضاء في اإلسكوا معّدالت أمية عالية نسبياً في عام              
ومن الحلول التي يمكن اعتمادها لكبح جماح مشـكلة         .   السكان  في المائة من مجموع    ٣٠ في المائة و   ١٥بين  

بحجم األمية، وضع برامج للتعلم عن بعد تستند إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت، وتصـميم بـرامج                 
 .خاصة تستهدف الشابات في األرياف، وتشجعهن على المشاركة في تنمية المجتمع المحلي

 
 
 
 

                                                      
)٢٢(  UNDP, Human development report 2002. 

وعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة       مالمجاألمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،          )٢٣(
 .)STAT/ESCWA/E/2002/6(، ٢٠٠٢لغربي آسيا 
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 في البلدان  عاما١٥ًتزيد أعمارهم على  ين األشخاص الذينمعدالت األمية ب  -٩الجدول 
 ٢٠٠٠و ١٩٩٩اإلسكوا لعامي في األعضاء 

 
١٩٩٩ ٢٠٠٠ 

 البلد ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع
 األردن ٥،٥ ١٦,٦ ١٠,٨ ٥,١ ١٥,٦ ١٠,٢
 اإلمارات العربية المتحدة ٢٦,٢ ٢٢,٠ ٢٤,٩ ٢٤,٨ ٢٠,٥ ٢٣,٥
 البحرين ٩,٥ ١٧,٨ ١٢,٩ ٩,٠ ١٧,٣ ١٢,٤
 الجمهورية العربية السورية ١٢,٣ ٤٠,٧ ٢٦,٤ ١١,٧ ٣٩,٦ ٢٥,٦

 العراق - - - - - -
 عمان ٢٠,٩ ٤٠,٤ ٢٩,٧ ١٩,٦ ٣٨,٣ ٢٨,١

 فلسطين - - - - - -
 قطر ١٩,٩ ١٧,٤ ١٩,٢ ١٩,٥ ١٦,٨ ١٨,٧
 الكويت ١٦,٠ ٢٠,٦ ١٨,١ ١٥,٧ ٢٠,١ ١٧,٧
 انلبن ٨,٢ ٢٠,٢ ١٤,٤ ٧,٧ ١٩,٦ ١٣,٩
 مصر  ٣٣,٩ ٥٧,٢ ٤٥,٤ ٣٣,٤ ٥٦,٣ ٤٤,٧
 المملكة العربية السعودية ١٦,٥ ٣٤,١ ٢٣,٩ ١٥,٩ ٣٢,٨ ٢٣,٠
 اليمن ٣٣,٤ ٧٦,١ ٥٤,٨ ٣٢,٦ ٧٥,٠ ٥٣,٨

  ,United Nations Development Programme.  Arab human development report 2002, New York: Oxford University Press :المصدر
Inc. 2002.                                                                                                                                                                                                       

، ٢٠٠٢وعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسـيا          مالمج آسيا،   األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي      
(E/ESCWA/STAT/2002/6). 

 
  عاماً في البلدان١٥معدالت األمية بين األشخاص الذين تزيد أعمارهم على   -١٠الشكل 

 ٢٠٠٠األعضاء في اإلسكوا، لعام 

 .، مرجع سبق ذكرهArab human development report 2002  :المصدر
 

ويوضح الجدول  .  وليس من السهل الحصول على بيانات عن االلتحاق بالمدارس في منطقة اإلسكوا           
  أن مشاركة اإلناث في التعلـيم هـي أقـل          ٢٠٠٠ويالحظ من إحصاءات عام     .   متوسط سنوات الدراسة   ١٠
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 سنوات، وهذا الرقم أقل بنحو      ٤,٥ ففي مصر مثالً كان متوسط سنوات الدراسة لإلناث       .  من مشاركة الذكور  
 سنوات؛ وفي الكويت يتقارب المعّدالن فيبلغـان        ٦,٥ في المائة عن متوسط سنوات دراسة الذكور البالغ          ٣٠
 . سنوات لإلناث٦,٩ سنوات للذكور و٧,٢

 
 توسط سنوات الدراسة في البلدان األعضاء في اإلسكوا  م-١٠الجدول 

 
١٩٧٠ ١٩٩٢ ٢٠٠٠ 

 البلد المجموع المجموع ذكور إناث المجموع
 األردن ٣،٣ ٥,٠ ٧،٧ ٦,٠ ٦,٩
 اإلمارات العربية المتحدة - ٥,٦ - - -
 البحرين ٢,٨ ٤,٣ - - ٦,١
 الجمهورية العربية السورية ٢،٢ ٤,٢ ٦,٨ ٤,٨ ٥,٨
 العراق - ٥,٠ ٤,٦ ٣،٣ ٤,٠
 عمان - ٠,٩ - - -
 فلسطين - - - - -
 قطر - ٥,٨ - - -
 الكويت ٣,١ ٥،٥ ٧,٢ ٦,٩ ٧,١
 لبنان - ٤،٤ - - -
 مصر - ٣,٠ ٦,٥ ٤,٥ ٥،٥
 المملكة العربية السعودية - ٣,٩ - - -
 اليمن - ٠,٩ - - -

 World Bank Group.  World development indicators 2003.  ، مرجع سبق ذكرهArab human development report 2002  :المصدر
Washington D.C., 2003.                                                                                                                                                                                
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 مؤشرات االبتكار  -ثالثاً
 

   لمحة عامة-ألف
 

.  ة دوراً مركزياً في تحسين اإلنتاجية والقدرة التنافسيةيؤّدي تطور وانتشار التكنولوجيات الجديد 
فاالقتصاد العالمي يعاد تشكيله بواسطة تكنولوجيا المعلومات الجديدة والتغيرات التكنولوجية الجذرية الواقعة 

 . في عدد من فروع التخصص األخرى من العلم والتكنولوجيا
 

اد، إال أن االبتكارات التي تحدث على مستوى واالبتكار يمكن أن يحدث في أي قطاع من االقتص 
 ولذلك يركز االهتمام .  الشركات كان لها الفضل في جلب فوائد مباشرة جّمة على نمو االقتصاد الوطني
 .فيما يلي على تقييم االبتكار في قطاع الشركات عموماً وعلى صعيد فرادى الشركات 

 
ن فهم الصلة القائمة بين التغير التكنولوجي واألداء والنجاح في تحليل االبتكار أمر أساسي لتحسي 

واألهم من ذلك بالنسبة إلى البلدان األعضاء في اإلسكوا أن هذا النجاح في التحليل يساعدها .  االقتصادي
على وضع االستراتيجيات لتجميع وتحليل المعلومات عن تدفق االبتكار، وعلى النهوض ببناء القدرات 

 .الوطنية االبتكارية
 

وفي الخمسينات والستينات كان االبتكار يعتبر مجرد تقدم خطي، بدءاً من التصور األولي للفكرة على  
البحث داخل "واستناداً إلى النموذج القائل .  مستوى البحث األساسي إلى التعبير عنها بتطبيق فعلي واقعي

وفة في هذه األيام ضمن مؤشرات ، تدرج معظم مؤشرات العلم والتكنولوجيا المعر"والتكنولوجيا خارجة
المدخالت أو مؤشرات المخرجات، التي تعّد ضمنها مؤشرات االبتكار، ولكنها ال تكفي وحدها لشرح عملية 

 .االبتكار بكل جوانبها المعقدة والمتعددة األبعاد
 

ر شبكة ويسلم الخبراء اليوم بالحاجة إلى تحليل االبتكار بصفته ناتجاً من أنشطة متعددة تعمل عب 
فالتعريف التقليدي لالبتكار ينص .  معقدة من التوصيالت، وهذا يتضح من تطور تعريف االبتكار بحد ذاته

على أنه فقط تطبيق المعرفة التكنولوجية وتوليد منتج أو خدمة جديدين أو محّسنين، بينما يحاول التعريف 
 .ة، ومنها الجوانب التشريعية والتنظيميةالحديث أن يأخذ في الحسبان جوانب أخرى في العملية االبتكاري

 
ويعتمد االبتكار على جملة من مصادر المعرفة تشمل البحث والتطوير، سواء على الصعيد الوطني  

 .أم المحلي، وتشمل كذلك حيازة التكنولوجيا بواسطة مجموعة من الوسائل
 

 المنتج أو عملية اإلنتاج أو ويمكن أن يحدث االبتكار على مستويات مختلفة، وال سيما على مستوى 
ويتضمن ابتكار المنتج توليد منتجات أو خدمات جديدة، بينما يدخل في حساب ابتكار العملية تحسين .  اإلدارة

ن التوظيف في شراء آالت جديدة للشركة اكما .  أو زيادة كفاءة الطريقة المستعملة في العملية الصناعية
والتعديالت في البنية التنظيمية واإلدارية تعتبر في الغالب حاسمة كما .  نتاجيعتبر أيضاً ابتكاراً في عملية اإل

وإجراء تغيير كبير في شكل البنية التنظيمية يمكنه أن يولد تقدماً .  )٢٤(في ابتكارات المنتج وعملية اإلنتاج
 .مكاسب إنتاجيةإلى تنافسياً ويؤدي 

                                                      
)٢٤(  International Network for Small and Medium Enterprises (INSME).  “INSME Project Plan”.  Italy, 23 January 

: Available at.  2002info.insme.www://http                                         .                                                                                                        
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   قياس االبتكار-باء
 

المي القائم على المعرفة حاجة ماّسة إلى وضع وتنفيذ مؤشرات تقيس أداء يفرض حلول االقتصاد الع 
وأثناء العقد .  االبتكار بفعالية، فتمكن الحكومات والشركات من التعامل بكفاءة مع قضايا السياسة ذات الصلة

الماضي، بذلت جهود حثيثة، وأحرز تقدم ملموس في وضع مؤشرات االبتكار عن طريق محللين نظريين 
وكتب قدر كبير من األدبيات حول موضوع االبتكار على مستوى الشركات، ألن .  وباحثين في السياسات

 .االبتكار على المستوى الوطني هو نتيجة ألثر تراكم القدرات االبتكارية في الشركات الوطنية
 

ء الشركات، وعملية انتقاء مجموعة مناسبة من المؤشرات تقيس القدرات االبتكارية وأثرها في أدا 
تتطلب فهماً وافياًً لألسباب التي تدعو الشركات إلى االبتكار، وللعوامل التي تدعم أو تعوق عملية االبتكار، 

 . والحوافز والعوائق هي رهن بالبلد وبالزمن
 

وتبدي الشركات واالستراتيجيات التي تعتمدها دعماً لالبتكار باستغالل مواردها التكنولوجية على  
ن نطاق مصادر المعلومات عن االبتكار والتغير التكنولوجي هو أحد المعالم الهامة في اكما .  أفضل وجه
ومن ناحية ثانية، قد تواجه الشركات عوائق كثيرة في االبتكار، منها نقص المهارات ومشاكل .  هذا الشأن

سية، بينما تكون الجوانب وهذه العوامل يسهل تقديرها باستخدام طرائق المسح التقيي.  الكفاءات والتمويل
 األهداف ١١ويعدد الجدول .  الخاصة باألساليب اإلدارية وأخالقيات العمل أكثر صعوبة في التقدير
 شرحا موجزاًً عن الحاجة إلى ٩االقتصادية النموذجية ألنشطة االبتكار وعوامل إعاقته، ويتضمن اإلطار 

 .)٢٥(االبتكار حسب شامبيتر
 

 االقتصادية النموذجية لالبتكار وعوامل إعاقتهاألهداف   -١١الجدول 
 

 األهداف االقتصادية العوائق
اإلفراط في المخاطرة، وارتفاع التكاليف، : عوامل اقتصادية -

 .ونقص التمويل، وفترة التسديد
 الحفاظ على حصة السوق أو زيادتها -

 يدةفتح أسواق جد - .عدم كفاية الطاقة على االبتكار: عوامل الشركات -

 خفض كلفة اإلنتاج  - .االفتقار إلى الموظفين المهرة -

االفتقار إلى تكنولوجيا المعلومات، وعوامل أخرى، ومنها البنية  -
 .األساسية

 االستعاضة عن المنتجات الخارجة من االستعمال -

 استنباط منتجات صديقة للبيئة - .التشريع -

 تشجيع مرونة اإلنتاج - .فرض الضرائب -

 تحسين جودة المنتج - 

 خلق ظروف عمل أفضل - 

 تقليل اإلضرار بالبيئة - 
 Organization for Economic Co-operation and Development. Oslo Manual, "The measurement of scientific and  :المصدر

technological Activities: proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data”.  Paris, OECD, 1997.         

                                                      
)٢٥(  Schumpeter, J. The theory of economic development.  Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, 1934. 
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  لماذا االبتكار؟ -٩اإلطار 
 

 :التحليل التالي" شومبيتر"فهم األسباب الكامنة وراء الحاجة إلى االبتكار أمر حاسم في رسم السياسات ويقدم  
 

ث يعزز االبتكار اإلنتاجية، يكتسب المبتكر ولذلك حي.  كثيراً ما يكون أي جهاز تكنولوجي جديد مصدر مزايا 
وفي .  حصةً أكبر في السوق) ب(؛ أرباحاً أكثر بأسعار السوق أو) أ(ميزة الكلفة للمنافسة، وهذا يتيح له أن يجني 

حاالت ابتكار منتج، يحظى المبتكر بوضع احتكاري قائم إما على براءة اختراع أو على الفترة الزمنية التي يستغرقها 
والوضع االحتكاري المبني على منتج مبتكر يتيح للمبتكر بالطبع أن يتصرف بأسعار أعلى من .  منافسون لطرح التقليدال

 .األسعار الممكنة في سوق تتيسر فيها منتجات تنافسية
 

ى وشددت األعمال األخيرة حول االبتكار على حاجة الشركة المبتكرة إلى الدفاع عن وضعها التنافسي والسعي إل 
فالشركة االبتكارية قد تحتاج إلى إدخال تغييرات ابتكارية، لتتجنب خسارة حصتها في .  الحصول على مزايا تنافسية

وفي المقابل يمكنها أن تتخذ موقفاً ناشطاً، فتسعى إلى كسب موقع تنافسي .  السوق لصالح منافس ابتكاري آخر
 .ولة تطبيق معايير فنية عالية على المنتج المعنياستراتيجي في السوق، وتستطيع تحقيق ذلك بتطوير ومحا

___________ 

 .Schumpeter, J. The theory of economic development.  Harvard University Press.  Cambridge, Massachusetts, 1934  :المصدر

 
ن هذه الدراسات ومع أ.  ويرد قدر كبير من البيانات المجّمعة عن االبتكار على شكل دراسات حالة 

ن التركيز اكما .  تتضمن معلومات مفيدة، ال يمكن تعميم الدروس المستقاة منها على سائر قطاعات االقتصاد
على فئة صغيرة من قطاعات البحث والتطوير المكثف ال يتيح معلومات وافية عن خصائص وبنية وديناميات 

ومواطن الضعف هذه تقتضي اتّباع نهج .  قتصادالعمليات االبتكارية التي تجري في قطاعات أخرى من اال
 .إحصائي لقياس االبتكار

 
.  وال يقل قياس مدخالت االبتكار من غير البحث والتطوير أهمية عن قياس مدخالت البحث والتطوير 

 والنمط الناجم عن العالقة بين المعالم المأخوذة عبر صناعات متعددة أو من صناعة معينة يمكن أن يكون أداة
 .قّيمة جداً في سياسات االبتكار والبحث والتطوير

 
وإزاء تنامي الصلة بين سياسة االبتكار وأهداف السياسة العامة، من األهمية دراسة السياق  

وهكذا يستدعي تقييم األداء .  االقتصادي األوسع، بغية فهم ديناميات االبتكار وتوليد المعرفة-االجتماعي
 قطاعات اإلنتاج العالية التقانة وحسب، بل النظر أيضاً إلى طبيعة األنشطة التي االبتكاري عدم التوقف عند

 .)٢٦(يضطلع بها قطاعا الخدمات العام والخاص
 

.  ويتضح مما ذكر آنفاً أن قياس األداء في االبتكار والقدرة االبتكارية هو من التحديات الجديدة نسبياً 
االبتكاري والمؤسسي أو القطاعي أو الوطني، أينما حلّت، على والعمليات المعقدة المشتركة في التغيير 

مستوى المنتجات أو العمليات، في الخدمة أو في أنشطة التصنيع، تجعل قياس القدرة االبتكارية مهمة معقدة 
 .للغاية

 

                                                      
)٢٦(  Smith, K. “Innovation indicators and the knowledge economy: concepts, results and policy challenges”.  Norway, 

STEP Group.  November 2000.                                                                                                                                                                   
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ن المؤشرات المصممة لقياس االبتكار يجب أن تراعي خصائص الموقع اوال حاجة إلى القول  
 وهناك قدر كبير من مدخالت االبتكار .  االجتماعي المطلوب أن يقع االبتكار فيه وأن ينفذاالقتصادي و

ناجم عن النقل من مصادر المعرفة العلمية والتكنولوجية ومن الممارسات اإلدارية الواقعة خارج البلدان 
 .األعضاء وهذا ينبغي أن يكون موضوع اعتبار في أي مخطط لقياس االبتكار

 
 ينبغي أن تكون مهمة انتقاء مجموعة المؤشرات التي يقاس على أساسها االبتكار جزءاً أصيالً وأخيراً 

 والمؤشرات المدرجة تحت الرأسية .  من مبادرات االستراتيجية الوطنية للعلم والتكنولوجية واالبتكار
يم مجموعات مؤشرات  يمكن استخدامها في تصم٦ جدول المرفق في" ابتكار المنتج وابتكار عملية اإلنتاج"

والجدير بالذكر أن المؤشرات المدرجة تحت هذه الرأسية تتضمن جوانب كثيراً ما تتجاوز .  لهذه المبادرات
ولذلك هناك ما .  توليد المعرفة العلمية والتكنولوجية واالبتكارية، لتشمل حيازة هذه المعرفة ونشرها وتنفيذها

جدول وإدراجها في جداول أخرى تتضمن مؤشرات تعنى بنشر يبرر تعداد المؤشرات الواردة في هذا ال
 .المعرفة العلمية والتكنولوجية واالبتكارية ونقلها واستخدامها

 
والمؤشرات التي تتعلق مباشرة باالبتكار يحتاج بعضها على األقل إلى مزيد من التحليل والبحث،  

منتجات مصّدرة بالنسبة إلى مجموع وبعضها اآلخر، كالمؤشر يستهدف تقدير المحتوى التكنولوجي ل
غير أن صعوبات قد تنشأ عند تطبيق جميع مؤشرات .  الصادرات، هو مستعمل فعالً، ونهج تنفيذه موضوعة

وال يحتاج األمر إلى مزيد من .   في البلدان األعضاء في اإلسكوا١االبتكار المدرجة في جدول المرفق 
 لحيازة المعلومات المتصلة مباشرة بخصائص قطاعية ووطنية التشديد على الحاجة إلى رصد موارد كافية

 .معينة
 

 كتّيب أوسلو ومسوح االبتكار في المجتمع المحلي  -١
 

والحاجة إلى مؤشرات ابتكارية جديدة .  ما زال قياس االبتكار بالتجربة في مرحلة مبكرة من التطور 
لبيانات المتعلقة بذلك، قادت إلى نشر كُتّيب أوسلو ونتائج الجهود الرائدة في بعض البلدان في سبيل تجميع ا

ومن .  )٢٧(١٩٩٣-١٩٩٢األول وإلى إجراء المسح األول لالبتكار في المجتمع المحلي خالل الفترة 
المجاالت التي شملها المسح األهمية النسبية لمختلف مصادر المعلومات التكنولوجية، والطرائق المستخدمة 

 .قلها، والتعاون في البحث والتطوير، والعوائق أمام استيراد االبتكاراتفي شراء التكنولوجيا ون
 

 المجاالت المختارة التي شملها المسح األول لالبتكار في المجتمع المحلي  -١٠اإلطار 
 

 :أهمية المصادر المختلفة للمعلومات التكنولوجية 
 

 داخل الشركة أو مجموعة الشركات؛:  المصادر الداخلية )أ( 

موّردو األجهزة والمنتجات المتوسطة واآلالت، والزبائن والمنافسون : المصادر المستندة إلى السوق )ب( 
 واالستشاريون؛

 الجامعات والمختبرات الحكومية وغيرها من المنظمات التكنولوجية؛: منظمات البحث )ج( 

 .المنشورات العلمية والتقاريربراءات االختراع واجتماعات الباحثين و:  معلومات يسهل النفاذ إليها )د( 

                                                      
)٢٧(  Vonortas, N.  “Science, technology, and innovation indicators”.  George Washington University, 2002. 
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 )تابع (١٠اإلطار 
 

 :)أ(الطرائق المستخدمة لشراء التكنولوجيا ونقلها 
 

 شراء حقوق االستعمال وبراءات االختراع؛ )أ( 
 تكليف خارجي بالبحث والتطوير يعهد إلى شركات متخصصة أو استشاريين أو منظمات بحثية؛ )ب( 
 لمعرفة والقدرات المطلوبة؛شراء حصة شركة أخرى، تملك ا )ج( 
 شراء اآلالت مع التكنولوجيا المجّسدة؛ )د( 
 استخدام موظفين متخصصين من الجامعات ومن شركات أخرى؛ )•( 
 صالت غير رسمية مع الجامعات ومع شركات أخرى وغيرها؛ )و( 
 .تعاون رسمي في البحث والتطوير مع مشاريع مشتركة للبحث )ز( 

 
 :)ب(والتطوير مع أنواع مختلفة من المنظماتالتعاون في البحث  

 
 شركات؛ )أ( 
 جامعات؛ )ب( 
 .مختبرات حكومية )ج( 

 
 :العوائق أمام استيراد االبتكار 

 
 إفراط في المخاطرة، وافتقار إلى الموارد، وارتفاع في التكاليف، وطول فترة التسديد؛: عوامل اقتصادية )أ( 

فية القدرة االبتكارية، واالفتقار إلى الموظفين المختصين، واالفتقار إلى عدم كا: عوامل من داخل الشركة )ب( 
المعلومات عن األسواق والتكنولوجيات ذات الصلة، ومقاومة التغيير، وعدم وجود فرص للتعاون مع منظمات أخرى، 

 .الخ

 .عدم وجود الفرص التكنولوجية، واألنظمة، وعدم اهتمام الزبائن، الخ: عوامل أخرى )ج( 
____________ 

 .Vonortas, N.  “Science, Technology, and Innovation Indicators”.  George Washington University, USA, 2002 :المصدر

 مطلوب من الطرف المستجيب أن يبّين إن كانت الطريقة تستخدم لشراء ونقل التكنولوجيا من ست مناطق جغرافية ثالث منها  )أ( 
 ).الواليات المتحدة، واليابان، وغيرها(، وثالث منها غير أوروبية )ية، واالتحاد األوروبي، وخارج االتحاد األوروبوطني(أوروبية 

، والواليات المتحدة األمريكية، )وطنية، واالتحاد األوروبي، وخارج االتحاد األوروبي(أوروبا :  في المناطق الجغرافية الست )ب( 
 .واليابان، وغيرها

 
 لمسح األول لالبتكار في المجتمع المحلي عن نقاط ضعف عديدة في قياس االبتكار، وكشف ا 

مالزمة للنهج الواردة في كُتّيب أوسلو األول، حيث اقتصر المسح على ابتكارات التصنيع واإلنتاج، ولم يشمل 
 .االبتكارات غير التكنولوجية مثل العمليات التنظيمية

 
ل شركة شملها، وال سّيما عن حجمها وقطاعها وموقعها الجغرافي وجّمع هذا المسح معلومات عن ك 

ومن المالحظات التي سلط الضوء عليها أن مبيعات المنتجات .  وقدرتها االبتكارية الشاملة وما إلى ذلك
كما أوضحت النتائج أن االبتكارات تخترق قطاعات .  المبتكرة ال تتغير كثيراً مع أحجام الشركات المصنّعة

وتضمنت البيانات الخاصة بنفقات االبتكار تكاليف االبتكار في غير .  ة وأنماطاً مختلفة من الشركاتمختلف
 ويقدم هذا المسح، إضافة إلى تحديد التكاليف المتصلة  .البحث والتطوير وكذلك االستثمار في االبتكار
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ة، وضمنها االستثمار في اآلالت بتصميم المنتج والتدريب وغير ذلك، معلومات عن حيازة التكنولوجيا الجديد
 .)٢٨(والمعدات الجديدة

 
: وتدرج البيانات المجّمعة استناداً إلى كُتّيب أوسلو األول في سبعة مجاالت أساسية من التحليل هي 

استراتيجية الشركة، ونشر المعرفة، ومصادر أفكار االبتكار، والعوائق أمام االبتكار، وتدفقات االبتكار 
 .دفقات االبتكار الخارجية، ودور السياسة الحكومية في تصنيع االبتكارالداخلية، وت

 
 )١٩٩٧(ثم طُرح كُتّيب أوسلو الثاني الصادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  

 :وهو يضم عدداً من التغييرات األساسية منها
 

 لسياسة العامة؛تحديد أدق لمفهوم عملية االبتكار وتأثيرها في قضايا ا )أ( 
 مجموعة أوسع من القطاعات واألنشطة؛ )ب( 
 .نتائج عدد أكبر من مسوح االبتكار الوطنية والدولية )ج( 

 
ومن أهم التغييرات التي أدخلها الكُتّيب الثاني هو التوسع في قياس االبتكار ليشمل الخـدمات، مـن                  

 للقوة الدافعة االبتكارية في البلـد ومسـاهماته فـي           حيث القيمة المضافة إلى الناتج الوطني، وباعتباره قياساً       
ولم يشمل كُتّيب أوسلو الثاني إال الخدمات ذات األسـواق المحـددة، وهـي االتصـاالت                .  االبتكار العالمي 

 .والتأمين المالي والعقارات والترفيه، واستبعد الخدمات الحكومية والصحية واالجتماعية والتعليمية
 

.  إلى مزيد من التوسع في تعريف االبتكار، بحيث يشمل التغييـرات التنظيميـة            وكانت هناك تطلعات     
 .وبما أن ذلك معقد وصعب القياس، ركز كُتّيب أوسلو الثاني على المنتجات وعلى عمليات اإلنتاج

 
ودرست ثالثة جوانب هامة في تجميع نتائج المسح وتقديمها تكمن في رفـض المشـاركة، وسـرية                  

 . ا بطريقة ال تحريف فيها توصالً إلى مقارنات أفضلالبيانات، وعرضه
 

، ١٩٩٨-١٩٩٧وأجري المسح الثاني لالبتكار في المجتمع المحلي على أساس هذا الكُتّيـب المـنقح                
 .)٢٩( شركة في ثالثة عشر بلداً أوروبيا٤١٠٠٠ًفوفر بيانات على مستوى الشركات، شملت نحو 

 
داً، شملت النسبة المئوية للشركات االبتكاريـة مـن مجمـوع           وقدم المسح الثاني مؤشرات متنوعة ج      

الشركات موضوع البحث، واإلنفاق على االبتكار وتوزيعه، وكذلك النسبة المئوية للمبيعات التـي يمكـن أن                
وتوصل المسح إلى عدد من النتائج المثيرة لالهتمام عن عّينة مـن شـركات              .  تعزى إلى المنتجات المبتكرة   

 إذ وجد أن أكثر بقليل من نصف هذه الشركات المشمولة تضطلع بأنشطة ابتكارية وبحصص               قطاع الخدمات، 
وظهرت خدمات الحاسوب واالتصاالت في رأس قائمة الشركات االبتكارية، بينما بقي           .  تتناسب مع أحجامها  

 .قطاع خدمات النقل قريباً من أسفلها
 

                                                      
)٢٨(  Smith, K.مرجع سبق ذكره ،. 

 ). بلداً عضواً في االتحاد األوروبي مع النرويج١٢(هي نفس البلدان التي شاركت في المسح األول   )٢٩(
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تكار في المجتمع المحلي عبر أوروبـا للفتـرة         وخالل كتابة هذه الدراسة، كان يجري مسح ثالث لالب         
 :)٣٠(وفيما يلي المسائل التي تناقش إعداداً لهذا المسح.  ٢٠٠٢-٢٠٠١

 
 في تعريف االبتكار الوارد في االستبيان؛" تكنولوجي"إدراج صريح لصفة  )أ( 
 معالجة تفصيلية لإلنفاق على االبتكار؛ )ب( 
 توزع مبيعات الخدمات؛ )ج( 
 .)٣١( أسئلة جديدة للتوسع في تعريف االبتكارإدراج )د( 

 
 )٣٢(النهجان القائمان على الشيء وعلى الموضوع  -٢

 
يمكن أن تكون البيانات المجّمعة عن االبتكار من الصناعة إما قائمة على الشـيء ومجّمعـة علـى                   

هجـين حسـناته    ولكـل مـن الن    .  مستوى المنتج، وإما قائمة على الموضوع ومجّمعة على مستوى المنظمة         
 .وسيئاته، وكثيراً ما اقترح الدمج بينهما

 
 النهج القائم على الغرض )أ(
 

تطبق البيانات المرتكزة على الشيء على مستوى المنتج، مع التركيز على أعداد االبتكـارات مثـل                 
سـة العلـم    والمسوح التي تنفذ هذا النهج، ومنها مسوح وحدة البحث في سيا          .  البيانات عن براءات االختراع   

 . وإدارة األعمال الصغيرة، ال تكون دورية بل عرضية)٣٣(والتكنولوجيا
 

.  وتبرز مشاكل عديدة في هذا النهج تتعلق خاصة بربط النتائج الحاصلة على عّينة بمجمل االقتصـاد                
سوحه شاملة،  وكثيراً ما تتوقف النتائج على المسح وعلى البلد، وال تستعمل في المقارنات الدولية، وال تكون م               

 .ألنها تستبعد أنواعاً مختلفة من االبتكار
 
 النهج القائم على الموضوع )ب(
 

يطلب في هذا النهج من المنظمات أن تمأل استبياناً يستلزم إجابات كمية ونوعيـة حـول أنشـطتها                   
جسـد أغـراض    االبتكارية، وقد أجريت وفقاً له مسوح عرضية أثناء العقود القليلة الماضية، ولكنها كانـت ت              

وأول مسعى لتنفيذ هذا النهج على صعيد دولي هو مسح االبتكار في المجتمع المحلي              .  مشاريع تجارية معينة  
 .الذي يؤمل أن يجرى دورياً

 

                                                      
)٣٠(  Archibugi, D. and G. Sitilliمرجع سبق ذكره ،. 

لصناعة في المملكة المتحـدة   عن االستبيان الموحد الذي ينفذ في المملكة المتحدة على موقع إدارة التجارة وا جيتوفر نموذ   )٣١(
 .uk.gov.dti.www: على العنوان التالي

)٣٢(  Archibugi, D. and G. Sitilliمرجع سبق ذكره ،. 

 .هذه الوحدة هي وحدة داخل جامعة سيوسكس في برايتون في المملكة المتحدة  )٣٣(
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ومن أهم مزايا هذا النهج، أنه قادر على ربط أنواع مختلفة من البيانات، شأنه في ذلك شأن مسـوح                    
االبتكارية على مستوى المنظمات تمكِّن من توفير المعلومات عن عملية          ودراسة األنشطة   .  البحث والتطوير 

 .االبتكار وعن أثر االبتكار، بدالً من االهتمام فقط بمخرجاته كما في المسح المرتكز على الشيء
 
 نظرة إلى النهجين )ج(
 

سلوبين مختلفين  يسلط النهجان الضوء على جوانب مختلفة من االبتكار، وال ينظر إليهما باعتبارهما أ             
لقياس االبتكار، بل بقصد التوفيق بينهما، وقد يعتمد هذا التوفيق في المسح المقبل لالبتكـار فـي المجتمـع                   

 . عرضاً موجزاً لمزايا النهجين١٢ويتضمن الجدول .  المحلي
 

 مزايا النهجين القائمين على الغرض وعلى الموضوع  -١٢الجدول 
 

 مزايا النهج هج القائم على الغرضالن النهج القائم على الموضوع
 وحدة التحليل ابتكار تكنولوجي شركة

تجمع المعلومات على مستوى الشركة بواسطة      
 استبيان بريدي أو مقابالت مباشرة 

تجمع المعلومات من مصادر مختلفـة، منهـا        
اإلعالنات عن منتج جديد، ومسوح الخبـراء،       
والموجــودات االبتكاريــة، وأدلّــة المقــاييس 

 لخاصة بالمراجعا

 تجميعطريقة 
 المعلومات

تسجيل المعلومـات عـن مـدخالت عمليـة         
 االبتكار وأثرها 

المرحلة المسجلة لعملية  تسجيل المعلومات عن مخرجات عملية االبتكار
 االبتكار

مسوح عرضية، وأصبح اآلن تجميع البيانـات       
دورياً عن طريق مسح االبتكار في المجتمـع        

 المحلي

 الدورية يةمسوح َعَرض

األنشطة االبتكارية الناجحة وغيـر الناجحـة،       
والشركات االبتكارية وغير االبتكارية، وتشمل     

 صناعات الخدمات والتصنيع

نماذج من االبتكارات الناجحة، ومعلومات عن      
االبتكــارات التــي أدخلهــا قطــاع األعمــال 

 والقطاع الذي ال يتوخى الربح

 التغطية

 يسي للشركةالنشاط االقتصادي الرئ
 القطاع المستعمل الرئيسي

 حجم الشركة

 المجال التكنولوجي
 المنتج

 النشاط االقتصادي الرئيسي للشركة

 الرئيسي ارالمعي
 للتصنيف

 المسح اإليطالي
 مسح االبتكار في المجتمع المحلي

مسح االبتكار في وحدة البحث في سياسة العلم        
 والتكنولوجيا

 إدارة الشركات الصغيرة

  نموذجيةأمثلة

 .، مصدر سبق ذكره.Vonortas, N  :المصدر

 
 أين وكيف يمكن قياس االبتكار  -٣

 
تستلزم صياغة مؤشرات وافية لالبتكار مراعاة عوامل تؤثر في عمليـة االبتكـار علـى مسـتوى                  

الشركات، فالشركة هي العامل والمكان األنسب لظهور النشاط االبتكـاري فـي المجتمـع الصـناعي، أي                 
والفقرات التالية تعرض بإيجاز عدداً من العوامل وإمكانات تقـديرها فيمـا            .  تجات والعمليات االبتكارية  المن

ويمكن إجراء المراجعة على الصعيد الوطني، في قطاع معين أو فئـة مـن              .  يسمى أحياناً بمراجعة االبتكار   
طنية على االبتكـار باعتبارهـا      وينبغي أن ينظر إلى القدرة الو     .  الشركات، وحتى على صعيد شركة واحدة     

 .وثيقة الصلة بأهلية الشركات لالبتكار
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ويمكن تبسيط مراجعات االبتكار بحصر االنتباه بأصناف ومستويات معينة في شركات التكنولوجيـا،              
 .أي الشركات التي يمكن تصنيفها وفقاً لمعايير محددة، مثل قطاع النشاط االقتصادي الرئيسي

 
 ة واستراتيجية الشركةالسياسة العام )أ(
 

تؤدي السياسة العامة دوراً رئيسياً في تعزيز األداء االبتكاري أو ثبطه على المستوى الوطني وعلـى                 
وتنزع السياسة العامة إلـى     .  مستوى الشركات، ويمكن أن تكون الحوافز أو العوائق مباشرة أو غير مباشرة           

فسياسـة فـرض الضـرائب وأنظمـة        .  وريد المهـارات  إحداث تأثير مباشر أو غير مباشر على التعليم وت        
المحاسبة، ومخططات الحوافز الصناعية، والنظام القانوني لحقوق الملكية الفكريـة، واإلجـراءات الواجـب              

ويمكن تفّحـص   .  اتباعها في حاالت المنازعات واإلفالس، تؤثر بشدة في االبتكار، ولو بطريقة غير مباشرة            
وتؤدي السياسة العامـة دوراً     .  اسطة مسوح استبيانية تجرى على مستوى الشركات      المعالم في هذا المجال بو    

 .هاماً في التمهيد لمرحلة نشر المعرفة، الذي هو معلم هام يجب مراعاته في تقييم القدرة االبتكارية
 

وال تقل استراتيجيات الشركة أهمية على هذا الصعيد، ألنها تؤثر في األسـلوب الـذي تطـور بـه                    
كات أسواقها، واألهمية النسبية التي تعيرها لمختلف الخيارات االستراتيجية المتاحة لتحسـين اإلنتاجيـة              الشر

 فئات مؤشرات االبتكار حسب المجاالت المحتملة لتـدخل السياسـة           ١١ويعرض اإلطار   .  والقدرة التنافسية 
 .العامة

 

 لعامةفئات مؤشرات االبتكار حسب مجاالت تدخل السياسة ا  -١١اإلطار 
 

يمكن تصنيف المؤشرات المركبة المستعملة لقياس الطبيعة المعقدة لنشاط االبتكار في فئات حسـب المجـاالت                  
 :األكثر إلحاحاً لتدخل السياسة العامة، وتشمل

 
ظروف البنية األساسية وإطار العمل التي تحدد قدرات الشركات والقدرات الوطنية على وضـع قواعـد                 )أ( 

وتشمل هذه الظروف المكونات السياسية والمادية، ومنها تسهيل االتصاالت داخل المنظمـات            .  ع فرصه االبتكار وتوسي 
 وبينها؛

 
القدرات العلمية والتكنولوجية التي تشمل كيفية توليد المعرفة واستخدامها، وإتاحة أنظمة الـدعم لبـرامج                )ب( 

العام، والقدرات على تصميم وتنفيذ التخطيط االسـتراتيجي   البحث األساسي والتطبيقي وبرامج بما يخدم التمويل للصالح         
 في البحث والتطوير؛

 
 عوامل تنمية الموارد البشرية، وتشمل أنظمة التعليم العالي التدريب الفني المتخصص؛ )ج( 

 
وتنفيذه العوامل الثقافية واالجتماعية التي تؤثر في كيفية تمكّن الشركات من إنتاج االبتكار والحصول عليه     )د( 

 .بالكفاءة الالزمة

 
 توليد المعرفة ونشرها )ب(
 

ق توليد المعرفة ونشرها داخـل الشـركات        ومن الصعب تحقيق االبتكار، ما لم تزل العوائق التي تع          
وفيما يلي بعض الجوانب التـي ينبغـي        .   شرحاً لبعض مظاهر توليد المعرفة     ١٢ويتضمن اإلطار   .  وبينها

 :قياس نشر المعرفةأخذها في االعتبار عند 
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 تدفق االبتكار والتغير التكنولوجي من صناعة ما أو شركة معينة إلى أخرى؛ )١( 
 التعاون بين الشركات وربما عبر التشارك في البحث والتطوير؛ )٢( 
 .منح التراخيص واالضطالع بالمشاريع المشتركة )٣( 

 
مصادر الداخلية والخارجية التي توفر المعرفـة       ويمكن النظر في التأثير في اإلنتاجية، والتمييز بين ال         

 .ويمكن اإلشارة أيضاً إلى وجهة نتائج األنشطة االبتكارية.  والتغير التكنولوجي
 

ويمكن تقدير نشر المعرفة التكنولوجية المتقدمة عبر البلدان والقطاعات والمناطق والشـركات، مـع               
 ومهما تكـن الطريقـة، يمكـن       .  ات السوق أو آليات أخرى    اإلشارة إلى كون هذا النشر حدث استناداً إلى آلي        

تتّبع النشر من تاريخ إطالقه األول إلى تواريخ تنفيذه في مختلف البلدان والمنـاطق والقطاعـات الصـناعية                
 .واألسواق والشركات

 

   توليد المعرفة في المنظمات-١٢اإلطار 
 

وتشمل األطراف  .  ر مستمر يقود بدوره إلى ميزة تنافسية      يؤدي توليد المعرفة، حسب نوناكا وتاكوشي، إلى ابتكا        
ويسـتطيع اإلداريـون أن يـؤدوا       .  الفاعلة األساسية في عملية توليد المعرفة جميع اإلدارات والموظفين في المنظمات          

في وينبغي للمنظمة، من ناحية ثانيـة، أن تسـتو        .  دورهم في توجيه األفكار العشوائية نحو صيغة معرفية ذات مغزى         
 :خمسة شروط لتصبح مؤازرة لتوليد المعرفة

 
  أهدافها؛تحقيقع المنظمة إلى  تطلّيوه: النية )أ( 

 
ينبغي للمنظمة الراغبة في تعزيز عملية توليد المعرفة أن تعطـي االسـتقالل الـذاتي               : االستقالل الذاتي  )ب( 
م إلى بحث عن أفكار جديدة، ويزدادون اسـتيعاباً         فالموظفون المستقلون في تفكيرهم يندفعون من تلقاء أنفسه       .  لموظفيها
 ؛للمعرفة

 
من الحرية ال يـأتي مـن       المطلوب  والنوع  .  ة تحفز التفاعل مع البيئة المحيطة     يفالحر: الحرية اإلبداعية  )ج( 

 ؛ذاته، بل يجب أن تحثه اإلدارة العليا بواسطة خطط عامة أو شروط تنطوي على التحدي
 

إليها حـاالً، يكـون      اآلخر ال يحتاج  لو كان   وقل المعلومات من موظف إلى آخر، حتى        عندما تن : التواتر )د( 
والتواتر في هذا المجال ال ينفي الفعالية، ولعل أحد سبل تقديم التواتر إلى المنظمة، يكمن فـي جعـل            .  التواتر قد حدث  
 ؛ون على األعمال باستمراربالموظفين يتناو

 
وعنـدما  .   مصادر معلومات الموظفين عن موضوع معين مباشرة ومتنوعة        يلزم أن تكون  : شرط التنويع  )•( 

 .يكون لدى جميع الموظفين نفس القدر والدرجة من المعلومات، يتحسن التفاعل بينهم لتحقيق األهداف المحددة
_____________ 

 .Nonaka, I and H. Takeuchi.  The knowledge-creating company.  New York, Oxford University Press, 1995  :المصدر

United Nations, Economic and Social Commission for Western Asia: “Knowledge management methodology: an empirical 
approach in core sectors in ESCWA member countries” (E/ESCWA/ICTD/2003/9). 

 
 أثر االبتكار )ج(

 
ات، مثل نسبة المبيعات العائدة من منتجات جديدة أو محّسنة تكنولوجياً، فكـرة             يعطي استعمال مؤشر   

وهنا ال بد من التمييز بين المنتجات الجديدة أو المحّسـنة تكنولوجيـاً مـن جهـة،                 .  معّمقة عن أثر االبتكار   



 

 

-٤٢-

الصادرات وأعداد  ويمكن أيضاً تقدير نتائج االبتكار عن طريق مقارنة المبيعات و         .  وطرائق اإلنتاج المتنوعة  
ويمكن كذلك قياس االبتكار باستخدام عوامل اإلنتـاج، أي         .  الموظفين وهامش التشغيل في فترة زمنية معينة      

 القوى العاملة واستهالك الطاقة واألجهزة المادية واستعمال رأس المال الثابـت وتخفـيض التكـاليف الـذي                 
 .يتحقق بتنفيذ االبتكارات في العمليات التكنولوجية

 
ويحدد .  ويمكن تعريف المجموعة التكنولوجية التي ينتمي إليها االبتكار بتحديد أهم ابتكار في الشركة             

نسب المبيعات العائدة للمنتجات الجديدة أو المحّسنة تكنولوجياً فـي قطـاع            "قطاع االستخدام المحتمل بتحديد     
 .)٣٤("عنون بابتكارات المنتجات التكنولوجيةالنشاط االقتصادي الرئيسي من زبائن الشركة الرئيسيين الذين ي

 
وتستطيع المسوح أن تؤكد جوانب أخرى للنشر، أي مـدى اسـتعمال االبتكـارات المجّسـدة فـي                   

التكنولوجيا الجديدة، أو تجميع المعلومات عن االستعمال الفعلي أو المخطط لبعض التكنولوجيات الخاصـة أو               
ب عن البال أن التكنولوجيات ينبغي أن تسـتعمل كفايـة حتـى تـأتي               ومن األهمية أال يغي   .  عدم استعمالها 

اإلحصاءات المجمعة عن استعمالها الفعلي أو المخطط في قطاع صناعي محدد قادرةً على تزويـد صـانعي                 
 .السياسة بمعلومات ذات مغزى

 
   ابتكار العمليات والمنتجات التكنولوجية-جيم

 
والتغيرات التي تمخضت عنها هـذه الثـورة        .  لوجية كبيرة يغرق العالم بأسره في خضم ثورة تكنو       

ويعاد تشكيل االقتصاد العالمي بسبب التغيرات الناجمة       .  شملت مجموعة من التكنولوجيات ومجاالت تطبيقها     
.  عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي رافقتها وثبات أساسية في التكنولوجيا اإلحيائية وعلـوم المـواد              

ومع ذلك  .   مثل هذه التغيرات في االقتصاد العالمي، عبر ابتكارات خاصة في المنتجات والعمليات            وظهر أثر 
ما زال فهمنا غير واٍف للطريقة التي أثرت بها التغيرات التكنولوجية واالبتكارات المتصلة بها فـي عامـل                  

تقـدير تـأثير ابتكـار المنتجـات        ف.  ومن األهمية استكمال هذا الفهم لعدة أسباب      .  اإلنتاجية ومعدالت النمو  
والعمليات التكنولوجية في االقتصاد أمر الزم الستنباط سياسات مستدامة بشأن بناء القدرات وما يتصل بهـا                

 والفقرات المضافة إليه عرضاً موجزاً لبعض المفاهيم الرئيسية         ١٣ويتضمن اإلطار   .  من استراتيجيات التنفيذ  
 .منتج وعملية إنتاجهالتي تصادف عند تحليل ابتكار ال

 
 ويمكن ألي كيان، شركة كان أم مؤسسة، أن ينطلق في ابتكار ناجح يـؤدي إلـى ابتـداع منـتج أو                      

ولكن االبتكار قد يصاب باإلجهاض لصعوبات يالقيها في        .  عملية جديدين أو محّسنين، وطرحهما في السوق      
 لعمليـة المسـتهدفين، أو ألسـباب تتعلـق         مراحل مختلفة من عملية اعتماد مدخالت ابتكاريـة للمنـتج أو ا           

بالتغيرات التي تحدث في ظروف السوق أو تمّس األنظمة أو التشريعات، سواء أكان على الصعيد الوطني أم                 
 .الدولي

 
.  ومن األساسي التسليم بأن ابتكار منتج وعملية تكنولوجيين ال يعتبر ابتكاراً إال إذا دخل حّيز التنفيـذ                 

حيز التطبيق التجاري في حالة ابتكار المنتج، أو دخوله عملية اإلنتاج فـي حالـة ابتكـار                 وهذا يعني دخوله    
الـذي تكـون فيـه      " االبتكار الجـاري  "ومن ناحية ثانية، يمكن أن تنخرط الشركات االبتكارية في          .  العملية

ير، ولم تبلغ بعـد     األنشطة المصممة للتوصل إلى مدخالت أو تغييرات تكنولوجية جديدة أو محّسنة قيد التطو            
 .مرحلة التطبيق التجاري

                                                      
)٣٤(  Organization for Economic Co-operation and Development.  Oslo Manual, "The measurement of Scientific and 

technological activities: proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data”.  Paris, OECD, 1997,  
p. 56.                                                                                                                                                                                                              



 

 

-٤٣-

 تعريفات ابتكارات المنتجات والعمليات التكنولوجية  -١٣اإلطار 
 

تشمل االبتكارات التكنولوجية على مستوى المنتج وعملية اإلنتاج مجموعة من األنشطة تستهدف تأمين مدخالت               
ومـن  .  ق منتجات وعمليات جديدة أو محّسنة تكنولوجياً      علمية وتكنولوجية وتنظيمية ومالية، يحتمل أن تؤدي إلى تطبي        

 . يكوناألهمية بمكان إدراك أن بعض المدخالت قد تكون ابتكارية بحد ذاتها وبعضها اآلخر ال
 

وابتكار المنتج التكنولوجي يعني استنباط منتج وتسويقه تجارياً، ويتيح اكتساب خصائص أداء جديدة أو محّسـنة،              
كما يشمل هذا االبتكار استخدام مواد أولية بديلة أو مكونات جديدة، ويتضمن مفاهيم جديدة في               .  تهلكوتقديمها إلى المس  

 .التصميم
 

 :ويتخذ هذا االبتكار أحد شكلين أساسيين 
 

هو منتج تختلف خصائصه التكنولوجية أو استخداماته المقصودة اختالفاً بّيناً عـن            : منتج تكنولوجي جديد   )أ( 
هذه االبتكارات يمكن أن تنطوي على تكنولوجيات جديدة، أو         ومثل  .   سبق إنتاجها  يامات المنتجات الت  خصائص واستخد 

 ؛أن تقوم على جمع تكنولوجيات معمول بها في استخدامات جديدة، أو أن تكون مشتقة من استخدام معرفة جديدة
 

ويمكن تحسين منتج بسـيط     .  بهاء  تقر تعزيز أدائه أو اال    جرىهو منتج موجود    : منتج تكنولوجي محّسن   )ب( 
باستعمال مكونات أو مواد ذات أداء أفضل، وتحسين منتج مركّب، يضـم عـدداً مـن                ) بمعنى أداء أفضل أو كلفة أقل     (

 .األنظمة الفرعية التقنية المتكاملة، بإجراء تغييرات جزئية في أحد األنظمة الفرعية
 

ائق إنتاج أو تسليم جديدة أو محّسنة، ويمكن أن يشمل تغييرات فـي       يعني استنباط طر  : ابتكار العملية التكنولوجية   
 .المعدات أو في الموارد البشرية أو في أساليب العمل أو أن يكون مزيجاً من كل ذلك

 
أنشطة ابتكارات المنتجات والعمليات التكنولوجية تعرف بأنهـا المجموعـة الكاملـة مـن التغيـرات العلميـة                   

.  ية والمالية والتجارية الجارية، بغية استخدام منتجات أو عمليات جديـدة أو محّسـنة تكنولوجيـاً               والتكنولوجية والتنظيم 
والجدير بالذكر أن بعض هذه التغييرات قد تكون ابتكارية بحد ذاتها وبعضها اآلخر ال يكون، ولكنهـا أساسـية للتنفيـذ     

 .الناجح
 

تي يجري بها انتشار ابتكارات المنتجـات والعمليـات         هو مصطلح يستعمل لشرح الطريقة ال     : النشر التكنولوجي  
ويقصـد بنشـر ابتكـارات المنتجـات والعمليـات          .  التكنولوجية، سواء استناداً إلى آليات السوق أم إلى آليات أخرى         

 .كاتالتكنولوجية انتشارها اعتباراً من تاريخ تنفيذها إلى مختلف البلدان والمناطق والقطاعات الصناعية واألسواق والشر
 

هو االبتكار الذي يحدث فقط عند تنفيذ منتج أو عملية جديدين            :االبتكار العالمي للمنتجات والعمليات التكنولوجية     
 .أو محّسنين ألول مرة

______________ 

 .Oslo Manual, 1997  :المصدر

 
 عوامل تؤثر في ابتكار المنتجات والعمليات التكنولوجية  -١

 
ئم على المعرفة، ظهرت حاجة ملحة إلى وضع مؤشرات ابتكار أفضل، صـالحة             بحلول االقتصاد القا   

 لقياس ابتكار المنتجات والعمليات التكنولوجية واألداء المتصل به، سواء أكان في الشركات أم فـي غيرهـا                 
وتحسين القدرات على قياس ابتكار المنتجات والعمليات التكنولوجية يمكّن الحكومـات مـن             .  من المؤسسات 

والعوامل التالية التي تؤثر في هذا االبتكار تستحق مزيداً من          .  التعامل بكفاءة مع قضايا السياسة عند بروزها      



 

 

-٤٤-

التقّصي والتفحص توخياً لتصميم المؤشرات المعنية، واالرتقاء بالنشاط االبتكاري علـى مسـتوى الشـركة،               
 .وتأمين أطر سياسات مواتية على المستوى الوطني

 
وينبغـي  .  جيات الشركات هي أداة تساعد على ابتكار المنتجات والعمليات التكنولوجية         استراتي )أ( 

أن يكون راسمو سياسات الشركات قادرين على فهم كيفية تطوير الشركات ألسواقها، وتخصـيص المـوارد                
 الستراتيجيات المنتجات والعمليات، ورصد التكنولوجيات األساسية المتاحة لها؛

 
وبدون انتشـار االبتكـار داخـل       .  هو حجر الزاوية في عملية االبتكار       االبتكاري نشر التغير  )ب( 

 والجوانـب التـي ينبغـي      .  الشركات والصناعات والبلدان وفيما بينها، فإن أحدث آثراً، يكون أثره ضـئيالً           
 :ة علىأخذها في الحسبان عند الترويج لنشر ابتكار يخص المنتجات والعمليات التكنولوجية، تشمل القدر

 
 تَتَبُّع تدفق هذا النوع من االبتكار داخل صناعة معينة، ومن قطاع صناعي إلى آخر؛ )١(  

 
تََرسُّم َوقعه على اإلنتاجية، مع التمييز بين المصادر الداخلية والخارجية، أو الوجهة التـي               )٢(  

 تتخذها نتائج األنشطة االبتكارية؛
 

طريق التشارك في البحث والتطوير ومـنح التـراخيص         تقوية التعاون بين الشركات عن       )٣(  
 .والمشاريع المشتركة

 
ومصادر االبتكـار أو    .  النفاذ إلى مصادر المعلومات عن هذه االبتكارات له أهمية استراتيجية          )ج( 

التغيير التكنولوجي يمكن أن تكون داخلية، من داخل شركة ابتكارية، كأن تكون مستقرة فـي إدارة البحـث                  
 وير لديها، أو خارجية منبثقة من مصادر تكنولوجية محلية أو دولية؛والتط

 
عوائق االبتكار، وهي كثيرة ومتنوعة، وخاصة فـي حالـة ابتكـار المنتجـات والعمليـات                 )د( 

.  اية مصادر التمويل  فالتكنولوجية حيث يعوق التقدم مباشرة نقص المهارات، واالفتقار إلى المؤهالت، وعدم ك           
 .  م بمحاوالت للتمييز بين العوائق التي تنسب إلى البلد وتلك التي تنسـب إلـى القطـاع المعنـي                  وينبغي القيا 

 ومن األهمية أن تدرك وتقّيم الشركة عوائق االبتكار فيها؛
 

فهماً وافياً لمساهمات البحث والتطوير الواردة مـن الجامعـات           قياس مدخالت االبتكار يتطلب    )•( 
لقطاع العام، وألهميتها في التطبيقات الصناعية القائمة على ابتكـارات المنتجـات            والمختبرات التي يمولها ا   

.  كما إن المدخالت من غير البحث والتطوير تساهم كثيـراً فـي عمليـة االبتكـار               .  والعمليات التكنولوجية 
ت والموازنة بين مدخالت البحث والتطوير والمدخالت من غير البحث والتطـوير يمـّد صـانعي السياسـا                

 بمعلومات قيمة؛
 

فالسياسات العامة تؤثر،   .  دور السياسة العامة في االبتكار الصناعي ال يعوزه مزيد من التشديد           )و( 
إيجاباً أو سلبا، في مجاالت صناعية عديدة وبالتالي في األداء االبتكاري، وال سيما وإن الصناعة تنطوي على                 

والسياسات التي تؤثر في التعليم والتدريب، تؤثر أيضاً فـي          .  إمكان االبتكار سواء في المنتجات أم العمليات      
كما إن سياسات فـرض     .  حجم ومستوى المهارات المتاحة إلنتاج ابتكارات المنتجات والعمليات التكنولوجية        



 

 

-٤٥-

الضرائب والمحاسبة واألنظمة الصناعية، وأنظمة الملكية الفكرية، كلها تؤثر في الميل إلى االبتكـار وفـي                 
 ؛حوافزه

 
مخرجات االبتكار لها أبعاد كثيرة، وتتوقف على عوامل مختلفة، منها حجم الشركة وتعقيـدها               )ز( 

ولذلك لعله من المفيد أن ينظر في مخرجات هذا االبتكار مقارنة بمدخالت البحـث والتطـوير                .  التكنولوجي
 من المهـم أن تؤخـذ فـي         ونظراً إلى التغير في مخرجات االبتكار، قد يكون       .  ومن غير البحث والتطوير   

 .الحسبان العوامل الخاصة بالصناعة وبالبلد والتي تؤثر على االبتكار
 

 أنشطة ابتكار المنتجات والعمليات التكنولوجية  -٢
 

وفي هذا السياق، يمكن أن يكون جهاز تكنولوجي جديد مصدر مزايا           .  تبتكر الشركات لتزيد أرباحها    
فيؤدي إلى خفض سعر السوق، وزيادة حصة الشركة، وبذلك يمكن الشركة           بتحسين الكفاءة وخفض التكاليف،     

وابتكار منتج من شأنه أن يزيد حصة الشركة في السوق بخلق وضع احتكـاري              .  المبتكرة من زيادة أرباحها   
وهذا الوضع  ).  إما عبر براءة اختراع أو بالوقت المكتسب قبل أن يتمكن المنافسون من استنباط منتج مماثل              (
 .تيح للشركة رفع أسعارها في السوق وزيادة أرباحهاي
 

والموقع التنافسي يمكن أن يكون نتيجة هامة من نتائج االبتكار، بحيث تقدم الشركات على االبتكـار                 
حفاظاً على ميزتها التنافسية أو تعزيزاً لها، وقد تلجأ الشركات إلى نهج االحتراز تجنباً لخسارة حصتها فـي                  

وفي اتجاه بديل عن ذلك، يمكن أن تلجأ الشركات إلى نهج العمـل االسـتباقي               .  افس مبتكر السوق لصالح من  
 .باختيارها االبتكار لكسب موقع استراتيجي في السوق

 
ر من موقع تنفيذها األول إلى بلدان ومناطق وصناعات مختلفة عبـر عمليـة   شواالبتكارات أخيراً تنت   

مكن أن يكون عملية طويلة جداً تتطلب إجراء تحسينات مسـتمرة أو            وهذا النشر ي  .  تسمى النشر التكنولوجي  
 .إضافية في التكنولوجيات المنشورة

 
   شبكات االبتكار-دال

 
كثيراً ما يتطلب االبتكار تعاون منظمات عديدة، وهذا ما أثبته تزايد االتفاقات التعاونية فـي العقـود                  

بعض مجاالت المعرفة المكثفة وأكثر المجاالت قيمة مـن         وظهر هذا التعاون خصوصاً في      .  القليلة الماضية 
وهـذا مـا شـهدته      .  )٣٥(اًالنشاط الصناعي، وال سيما حيث يكون االعتماد على التكنولوجيات المعقدة أساسي          

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

 المخـاطرة  وتحمل االتفاقات التعاونية فوائد عديدة، فهي تساعد الشركات على التكيـف مـع بيئتـي           
 :)٣٦(ومن األنشطة التي يمكن أن يشملها التعاون.  والمنافسة، وتساعد على توليد المعرفة ونشرها

 

                                                      
)٣٥(  Vonortas, N.مرجع سبق ذكره ،. 

)٣٦(  Community Research and Development Information Service (CORDIS).  “Bilateral international R and D  
co-operation policies in the EU Member States”.  INDINEWS Newsletter on Science & Technology & Innovation Indicators,  

No. 6 June 2002.                                                                                                                                                                                           



 

 

-٤٦-

 .تبادل الطالب والباحثين -١
 .االضطالع بمشاريع بحث مشتركة ذات أهداف مشتركة -٢
 .عقد اجتماعات علمية مشتركة -٣
 .تبادل المعلومات من غير تنقّل األشخاص -٤
 .ذ المتبادل إلى أنشطة وطنيةالنفا -٥
 .التطوير المشترك للبنية األساسية العلمية -٦
 

وتشمل شبكات االبتكار كذلك مجموعة واسعة من األنشطة، ومنهـا اإلنتـاج المشـترك ومشـاريع                 
 ما تستخدم مصطلحات، منهـا      اًوكثير.  )٣٧(التسويق، والبحث والتطوير المشترك، واتفاقات تبادل التكنولوجيا      

وتجمـع هـذه    .  ، لوصف الركائز األساسية لشبكات االبتكار     "الشراكة االستراتيجية "و" لتحالف االستراتيجي ا"
الشبكات عدداً من األطراف الفاعلة، ومنها الشركات الصناعية الكبيرة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسـطة،             

 ويبـرز مفهـوم جديـد      .  اتوالجامعات والوكاالت الحكومية، تحت هدف مشترك واحد هو إنتاج االبتكـار          
، وهي مجموعة من األشـخاص تتمتـع        "جماعة الممارسة "يتناغم مع فكرة إقامة الشبكات وتبادل المعرفة هو         

بمجموعة من الخلفيات التخصصية، وتعمل نحو مقصد مشترك، بينما يتعلّم كـل فـرد فيهـا مـن خبـرات            
 .)٣٨(اآلخر

 
 لمستدامة والبيئةوحدة التنمية ا: جماعة الممارسة  -١٤اإلطار 

 ركية في بيروتيفي الجامعة األم
 

، وحدة التنمية المسـتدامة     ٢٠٠١أنشأت كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة األميركية في بيروت في عام              
ت والبيئة، بغية تعزيز التعاون بشأن مبادرات التنمية المستدامة، بين أقسام الجامعة ومع مجموعة واسعة من المؤسسـا                

وهذه الوحدة أنشئت إزاء الحاجة الماسة إلى معالجة قضـايا التنميـة            .  والمنظمات األخرى التي تضطلع بأنشطة مماثلة     
المستدامة والبيئة في إطار نهج متكامل متعدد التخصصات توصالً إلى حلول سليمة؛ وهي تشدد على الحاجة إلى أنشطة                  

سة العامة وتقوم على المشاركة، وهي أنشطة الزمـة جـداً لتنميـة             بحث وتطوير تتجه وجهة العمل، وتنسجم مع السيا       
 .المجتمع المحلي

 
وهذه الوحدة تستهدف أكثر ما تستهدف تقديم الجامعة األميركية في بيروت على أنها الرائد اإلقليمي في مبادرات                  

صصات عديدة ومتنوعة؛ وتقصد إلى     التنمية المستدامة، وكذلك بناء هيئة قوية من الباحثين قوامها طالب وأساتذة من تخ            
تأسيس شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، وإقامة شبكة مع مراكز البحث الوطنية واإلقليميـة والدوليـة                 
المعنية بتنمية المجتمع المحلي، في ضوء إدارة الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة؛ وتنخرط في مشاريع بحثية متنوعة                

 . التغيير البيئي الحضري والريفي، والتنوع اإلحيائي ومعالجة المياه العادمةتتراوح بين
______________ 

Available at).  ESDU(Environment and Sustainable  Development Unit . American University of Beirut:   :المصــدر
html.index/ESDU/~webeco/lb.edu.aub.people://http.                                                                                                                      

 
للين عن طبيعة   وفي المقابل، يالحظ افتقار حاد إلى البيانات والمؤشرات المنهجية الالزمة إلعالم المح            

وإزاء الطبيعية المعقدة والمتعددة المستويات لهـذه الشـبكات،         .  شبكات االبتكار ودينامياتها وعوامل نجاحها    
 .يلزم بذل جهود ضخمة لوضع مؤشرات إعالمية شاملة

                                                      
)٣٧(  Vonortas, N.مرجع سبق ذكره ،. 

)٣٨(   :Available at.  2000.  ”What is a community of practice?“.  sCommunity Intelligence Lab-i-co.www://http
shtml.definitions/cop/garden-knowledge/coil/com.l                                                                                    .                                                
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والعمل جاٍر حالياً على مشروعي بحث كبيرين لوضع مؤشرات وتكنولوجيات لتجميع البيانات عـن               
ومـع أن   .  )٤٠( واآلخر في االتحـاد األوروبـي      )٣٩(كار، أحدهما في الواليات المتحدة األمريكية     شبكات االبت 

المشروعين يجمعان البيانات باستعمال نهج الموضوع، جمعت البيانات الحالية استناداً إلى نهجي الموضـوع              
 .والشيء مجتمعين

 
 مشروع قواعد بيانات كبيرة لتخزين      وينشئ كل .  ووحدة التحليل األولية في المشروعين هي المنظمة       

 .البيانات المجّمعة، تتيح تحليالً بالتجربة ألنواع الشبكات وتطّورها
 

ومؤشرات الشبكات الجاري تطويرها تتفحص نطاق التحالفات االسـتراتيجية وبـراءات االختـراع              
.  شراكات البحث والتكنولوجيـا   ، و )المقاييس الخاصة بالمراجع  (واقتباساتها، والمنشورات العلمية واقتباساتها     

وستتيح البيانات المجّمعة عن شبكات االبتكار، مع غيرها من البيانات، وضمنها تلك المجّمعـة مـن مسـوح                 
 :)٤١(االبتكار، النظر في مسائل هامة متصلة بالسياسة العامة منها

 
قتضـيات نقـل    مدى تطور شبكات االبتكار من وطنية أو إقليمية إلى عالمية، مـع تـوفير م               )أ( 

 التكنولوجيا، وحماية الملكية الفكرية، والمنافسة والتنمية اإلقليمية؛

القدرة التنافسية في قطاعات المعرفة المكثفة التي تؤخذ على أساس شبكات الشـركات ولـيس                )ب( 
 فردياً؛

نجاز أكثر  الحوافز ومعايير التقييم التي تضعها الحكومات لتعزيز التكنولوجيات الجديدة، بغية إ           )ج( 
 هياكل الشبكات فعالية؛

 .خاصة في قطاعات أو تكنولوجيات معّينة-إنشاء شبكات عامة )د( 
 

وتظهر قيمة مؤشرات الشبكات في العالقات المعقدة القائمة بين وكالء االبتكار المعنيين، وبالتالي في               
 .ى فهم عملية االبتكارردم الهوة بين مؤشرات المدخالت والمخرجات التقليدية، وذلك بالمساعدة عل

 
   مبادرات اإلسكوا نحو ربط الشبكات في االبتكار-١٥اإلطار 

 
أوالهما هي بوابة اإلسكوا للبحـث      .  أطلقت اإلسكوا مبادرتين ضمن جهودها المتواصلة لترويج شبكات االبتكار         

خطـط واإلنجـازات فـي البلـدان        وتتناول المبادرتان ال  .  والتطوير؛ والثانية هي شبكة حدائق وحاضنات التكنولوجيا      
 .األعضاء

 
ويقصد ببوابة البحث والتطوير تعزيز التعاون بين األفراد والمؤسسات الموجودين في المنطقة والمعنيين بالبحث               

وابة إلى توليد مزيد من التعاون في البحث والتطوير بين البلدان األعضاء في اإلسكوا، وتسـتهدف                بوالتطوير  وتقصد ال   
وير معرفة جديدة وتكنولوجيات سليمة بيئياً، وتتعلق المواضيع الرئيسية المدروسة فيها بالتصنيع والصـناعة              تكييف وتط 

  .وتتضمن البوابة مؤسسات ومنشورات وأحداثاً تتصل بالبحث والتطوير.  وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

                                                      
)٣٩(  : Available at.  Center for International Science and Technology Policy, George Washington University

                                                                                                                 .               html.2indicators/PAGES/~cistp/edu.gwu.www://http 

)٤٠(  : Available at).  CORDIS(Launched by the European Community Research and Development Information Service 
                                                                                                                                                                         .         org.stinet.www://http 

)٤١(  Vonortas, N. ،مرجع سبق ذكره. 
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 )تابع (١٥اإلطار 
 

بية وبلدان اإلسكوا على حيازة مجموعة واسعة من التكنولوجيات فـي           وتتوقف التنمية المستدامة في البلدان العر      
وتناقش شبكة حدائق وحاضنات التكنولوجيا مبادرات اإلسكوا بشأن حـدائق التكنولوجيـا،            .  قطاعات اإلنتاج والخدمات  

لجديـدة الالزمـة    ومخططات الحاضنات، وتصنيع التكنولوجيا العالية، وتجّمعات الخدمات التي تضم عدداً من المفاهيم ا            
وتضم حدائق التكنولوجيا في نفس المكان مرافق للبحث والتطوير والتصنيع والتدريب الرفيع            .  لبناء القدرة التكنولوجية  

المستوى، ولحضانة التكنولوجيا واألعمال، ومؤسسات التمويل ومختبرات توحيد المقاييس والتعيير، ومرافق لالختبـار             
وبدأت اإلسكوا، بدافع من بعض بلدانها األعضاء، تبادر إلـى تصـميم هـذه              .  لصناعيةوالتحليل، ومنشآت للخدمات ا   

الحدائق، بينما أنشأ بعض البلدان األعضاء، ومنها األردن واإلمارات العربيـة المتحـدة والبحـرين، بعـض حـدائق                   
 . األعضاء في اإلسكواوتقدم هذه الشبكة تفاصيل كاملة عن حدائق التكنولوجيا في كل من البلدان.  التكنولوجيا
_______________ 
Aavailable at.  Research and Development Portal.  Economic and Social Commission for Western Asia : :المصــدر

asp.index/erdp/lb.org.escwa.db://http: Available at.  gy Parks and Technology IncubatorsNetwork of Technolo.  
ntpi/lb.org.escwa://http                       .                                                                                                                                             
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 مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -رابعاً
 

 عالم الشبكات  -ألف
 

ساهمت تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت كثيراً في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلـدان التـي         
ـ      .  تناضل لإلمساك بزمام االقتصاد العالمي القائم على المعرفة        ة ويحمل عالم الشبكات تحديات وفرصاً عميق

وسيتيح االستثمار في البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومـات        .  ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية واسعة     
إال أن بشـائر    .  واالتصاالت للبلدان النامية أن تدمج تطلعاتها المستقبلية في االقتصـاد العـالمي وتعززهـا             

ـ          ديات الجديـدة التـي تجلبهـا تكنولوجيـا         االزدهار االقتصادي تأتي مصحوبة بمسؤولية االعتـراف بالتح
 .المعلومات واالتصاالت، وال سيما على البلدان النامية

 
وتدفع المقتضيات االقتصادية واالجتماعية الهائلـة التـي تنطـوي عليهـا تكنولوجيـا المعلومـات                 

بذولـة فـي بنـاء    واالتصاالت العديد من المنظمات اإلنمائية إلى اإلسراع في وضع طرائق لتقييم الجهود الم           
وال شك في أن استنباط أسلوب منهجي لتجميع بيانـات عـن هـذه              .   على استخدام هذه التكنولوجيا    راتالقد

وينبغي للبلـدان الناميـة أن      .  التكنولوجيا سيغني عملية صنع القرار، إذ يكشف عن مواطن القوة والضعف          
االفتقار إلى بيانات مفيدة عن بناء القدرات علـى         و.  تعترف بالحاجة إلى تمييز نفسها إزاء سائر بلدان العالم        

 .استخدام هذه التكنولوجيا يزيد المخاوف على األداء في المستقبل
 

والحالة الراهنة لقدرات البلدان األعضاء في اإلسكوا والبلدان العربية فـي تكنولوجيـا المعلومـات                
لياً بمبادرة إلنشـاء قاعـدة بيانـات شـاملة          ولذلك تضطلع اإلسكوا حا   .  واالتصاالت ال يزال ينقصها الكثير    

لمؤشرات العلم والتكنولوجيا، تضم مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، في البلدان األعضاء، وهـذا             
ويتضمن المرفقان األول والثاني قائمة بمؤشرات العلـم        .  يضيف دعماً لصانعي القرار ومخططي السياسات     

لومات واالتصاالت مع تعريفاتها، وقد أفرزت إلدراجها فـي قاعـدة البيانـات             والتكنولوجيا وتكنولوجيا المع  
 .المنوي إنشاؤها

 
 االتصاالت  ومؤشرات مختارة لتكنولوجيا المعلومات  -باء

 
مجموعة من األنشطة تسهل، بالوسـائل      "يعرف البنك الدولي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بأنها         

 وهذه التكنولوجيا، إذ تحّسن االتصال، تعزز تبـادل         . )٤٢("ت وإرسالها وعرضها  اإللكترونية، تجهيز المعلوما  
 إال أن  .  المعلومات ومراكمة المعرفة، وبذلك تصبح أساسية في تنظـيم أسـاليب العمـل وإعـادة هيكلتهـا                
في بلـدان  حواجز، منها األمية العامة والحاسوبية، تعوق فعالية نشر وتنفيذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    

ويدل عدم التوازن في نشر التكنولوجيا، الذي يشمل حتى الهاتف التقليدي، على إخفاق العالم النـامي                .  عديدة
 .)٤٣(في المشاركة في العالم الرقمي الجديد

 
ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تعرض في هذا القسم تشمل الحواسيب الشخصـية              

كما يتنـاول هـذا     .  ابتة والمشتركين في الهاتف الخلوي ومضيفي اإلنترنت والنفاذ إليها        والخطوط الهاتفية الث  

                                           
)٤٢(  United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).  Information and Communication Technology 

Development Indices. Geneva, 2003 (UNCTAD/ITE/IPC/2003/1).                                                                                                             

 .هالمرجع نفس  )٤٣(
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ط الشبكي، وهو مؤشر مركّب وضع حديثاً، والمؤشـرات المتصـلة بانتشـار         بالقسم بإيجاز دليل جاهزية الر    
ـ      .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم     ، )األونكتـاد (ة  وحسب مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمي

التوصـيل والنفـاذ    : يمكن تصنيف القدرة الوطنية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على النحو التـالي           
 .والسياسة واالستخدام

 
وتتيح المؤشرات مقارنة بناء القدرات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين البلدان استناداً إلـى               

.  ي القرار والسياسة استنباط سياسات مناسبة ووضع خطط عمل مسـتقبلية          وذلك يتيح لصانع  .  معايير محددة 
وتتضـمن الفقـرات    .  والبيانات المدروسة في هذا الفصل عن المؤشرات أدرجت على سبيل اإليضاح فقـط            

التالية عرضاً موجزاً جداً للمحاوالت التي قام بها األونكتاد مؤخراً الستنباط أنظمة أدلّة لقياس القـدرات فـي                  
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
.   تفاصيل المؤشرات التي وضعها األونكتاد لتكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت          ١٣ويبين الجدول    

وفي الواقع ليست المؤشرات المطروحة في هذه الفقرة سوى مجموعة فرعية من مؤشرات األونكتاد، وهـي                
 وط الهاتفية الثابتة والنقالة، ومضـيفي اإلنترنـت،        تشمل مؤشرات التوصيل أي الحواسيب الشخصية والخط      

أما سائر مؤشرات النفاذ فنوقشت بإيجاز مع أمثلة منتقاة         .  كما تشمل مؤشر نفاذ واحداً هو استخدام اإلنترنت       
كما شرحت بعض مؤشرات السياسة بإيجاز مع معلومات عن قضايا السياسـة أدرجـت              .  من بلدان اإلسكوا  

.    ويتوقف دليل االستخدام على البيانات الداخلة والمغادرة معاً وعلى الحركة الهاتفيـة             .لبعض بلدان اإلسكوا  
ومع االفتقار إلى البيانات الموثوقة عن حركة اإلنترنت، لم يبق سوى مؤشر استخدام وحيد هو بيانات الحركة                 

.  على الـرغم مـن وثوقيتهـا      وعلى كل حال ال تكفي الحركة الهاتفية وحدها لتمثل دليل االستخدام            .  الهاتفية
 .وبسبب أوجه القصور المذكورة سابقاً استبعد األونكتاد دليل االستخدام من دراسته عن التوصيل

 
 إنشاء األرقام القياسية للتطوير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -١٣الجدول 

 
 البعد/الدليل المؤشرات المصادر

 عدد مضيفي اإلنترنت لكل فرد - الالسلكية االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية و
 عدد الحواسيب الشخصية لكل فرد -
عدد الخطوط الهاتفية الرئيسية لكـل       -

 فرد
عدد المشتركين في الهـاتف النقـال        -

 لكل فرد

 التوصيل -١

 االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية
 الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة

 البنك الدولي 
 تحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكيةاال

 عدد مستعملي اإلنترنت لكل فرد -
 )النسبة المئوية من السكان(األمية  -
نصيب الفرد مـن النـاتج المحلـي         -

 اإلجمالي
 كلفة المخابرة المحلية -

 النفاذ -٢

 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
 السلكيةاالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية وال

 االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية
 االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية

 وجود بّدالة أنترنت -
 التنافس في اتصاالت العروة المحلية -
 التنافس في الخطوط البعيدة المحلية -
التنافس في سوق مـزّودي خدمـة        -

 اإلنترنت

 السياسة  -٣

 التصاالت السلكية والالسلكيةاالتحاد الدولي ل
 االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية

 الحركة الدولية الداخلة -
 حركة االتصاالت الدولية الخارجة -

 حركة االتصاالت: االستخدام -٤

 .، مرجع سبق ذكره(UNCTAD/ITE/IPC/2003/1)  :المصدر
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اد الدولي لالتصـاالت السـلكية والالسـلكية،     واعتمدت منظمات أخرى، منها جامعة هارفارد واالتح       
أيضاً نفس الفئات الرئيسية التي اعتمدها األونكتاد، وهي إمكانية التوصيل والنفاذ والسياسة واالستخدام، مـع               

فاالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية مـثالً       .  منظورات مختلفة قليالً وطرائق قياس مختلفة لكل فئة       
ت من وجهة نظر االتصاالت، واإلحصاءات الواردة في هذه الدراسة اقتبست من إحصـاءات              يقيس المؤشرا 

أمـا  .  االتحاد؛ وجامعة هارفارد تأخذ في االعتبار الظروف االجتماعية، عند حساب قيم هذه األرقام القياسية             
لذكر أن دراسات أجرتها    والجدير با .  دليل جاهزية الربط الشبكي الذي اعتمدته جامعة هارفارد، فيناقش الحقاً         

منظمات أخرى، مثل وحدة االستخبارات االقتصادية وماكونيل الدولي، تركز على مؤشرات أوثـق ارتباطـاً               
ويتضـمن  .  وهذه الدراسات ال تناقشها هذه الدراسـة      .  بالتطبيق التجاري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    

 .ي جميع المنظمات المذكورة سابقاً موجزاً عن طرائق القياس ومنظوراتها ف١٤الجدول 
 

 ن تثبيت مجموعة من المؤشرات البسيطة والمركّبة، أي أدلة بنـاء القـدرات،             اوال حاجة إلى القول      
.  هو مهمة ينبغي أن تضطلع بها عدة منظمات إقليمية ودولية مجتمعة، مستندة إلى دراسات المالمح الوطنيـة                

جتمع المعلومات واألنشطة التحضيرية المتصلة به فرصاً سانحة لمثل         ويجب أن يشكل مؤتمر القمة العالمي لم      
 .هذا المسعى

 
  إطار العمل النظري لقياس تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-١٤الجدول 

 

 ونكتاداأل الدليل
 ماكونيل الدولي

)٢٠٠٢-٢٠٠١( 

وحدة االستخبارات 
 االقتصادية

)٢٠٠٢-٢٠٠١( 

مبادƏ توجيهية من 
ارفارد جامعة ه

)٢٠٠٠( 

االتحاد الدولي 
لالتصاالت 

 السلكية والالسلكية
)٢٠٠١( 

 االتصاالت االجتماعي التجاري التجاري التطوير التكنولوجي المنظور

تطوير تكنولوجيا  الموضوع الَمقيس
المعلومات 
 واالتصاالت

الجاهزية 
 اإللكترونية

النفاذ إلى  جاهزية الشبكات الجاهزية اإللكترونية
 رنتاإلنت

إمكانية  -١
التوصيل 

المادية، (
قدرتها، بنيتها 

 )األساسية

مضيفو اإلنترنت، 
والخطوط الهاتفية 

الرئيسية، والحواسيب 
الشخصية، 

والمشتركون في 
 الهاتف النقال

إمكانية التوصيل، 
والبنية األساسية 

 والتسعير

إمكانية التوصيل 
)  في المائة٣٠(

الثابتة والنقالة الضيقة 
عريضة ال/النطاق
 النطاق

المعلومات، والبنية 
األساسية، 

والبرمجيات، 
 والعتاديات

المضيفون، 
والمخّدمات، 
والهواتف، 
والحواسيب 
 الشخصية

محددات (النفاذ  -٢
 )أوسع للنفاذ

مستخدمو اإلنترنت، 
واألمية، ومتوسط 
الدخل، وتكاليف 

 المخابرات

كلفة النفاذ، والتيّسر،  النفاذ
قابلية (التحّمل 

 )ملالتح

المستعملون،  التيّسر، والتحّمل
 والمشتركون

التنافس، والعروة  البيئة السياسية -٣
المحلية، والمسافات 

البعيدة، وأسواق 
توريد خدمة 

اإلنترنت، وبّدالة 
 اإلنترنت

القيادة اإللكترونية، 
ومناƢ األعمال 

 اإللكترونية

البيئة التنظيمية 
 في ١٥(والقانونية 

 لبيئة األعما) المائة

 ) في المائة٢٠(

: البيئة القانونية
االتصاالت 

 والسياسة التجارية

مزودو خدمة 
اإلنترنت، 
واألسعار 
 والحركة
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 )تابع (١٤الجدول 
 

 ونكتاداأل الدليل
 ماكونيل الدولي

)٢٠٠٢-٢٠٠١( 

وحدة االستخبارات 
 االقتصادية

)٢٠٠٢-٢٠٠١( 

مبادƏ توجيهية من 
جامعة هارفارد 

)٢٠٠٠( 

ي االتحاد الدول
لالتصاالت 

 السلكية والالسلكية
)٢٠٠١( 

: حركة االتصاالت االستخدام -٤
  والداخلةخارجةال

التجارة اإللكترونية  سالمة المعلومات
، ) في المائة٢٠(

استخدام 
الشركات، /المستهلك

والخدمات اإللكترونية 
 ) في المائة١٠(

المحتوى من 
إلى شركة -شركة

-والتعليم من شركة
مستهلك، -إلى
تجارة وال

 اإللكترونية

 

البنية األساسية  رأس المال البشري  غيرها
الثقافية واالجتماعية 

)  في المائة٥(
 محو األمية/التعليم

قطاع تكنولوجيا 
المعلومات، 

والتدريب على 
تكنولوجيا 
المعلومات 
 واالتصاالت

 

 .، مرجع سبق ذكره(UNCTAD/ITE/IPC/2003/1) : المصدر

 
 يةاالتصاالت الهاتف  -١

 
من أكثر المقاييس التقليدية استعماالً للبنية األساسية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هـو نمـو                

.  )٤٤(شبكة االتصاالت، ألنها تشكل الركن األساسي للشبكات األخرى، ومنها الشبكة الخاصة بتداول البيانـات             
ية الرئيسية، وعدد المشتركين فـي الهـاتف        والمناقشة هنا تتناول مؤشري اتصاالت هما كثافة الخطوط الهاتف        

 .النقال واالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية هو الذي يقدم عنهما معلومات شاملة
 
 الخطوط الهاتفية الرئيسية )أ(
 

التوصيل بين معدات المستهلك، ومنها جهاز الهاتف، وَمنفَذ ُمكّرس في الشـبكة الهاتفيـة التبديليـة                 
عامل موثوق نسبياً   "وعدد الخطوط الهاتفية الرئيسية هو      .  )٤٥(هو ما يعرف بالخط الهاتفي الرئيسي     العمومية  

 في إقامة الشبكات بين المواطنين والمؤسسـات والشـركات          )٤٦("ومحدد أساسي إلمكانية التوصيل واالحتمال    
رافق نظرياً مع ازدياد استعمال     ومن الواضح أن ازدياد عدد الخطوط الهاتفية يت       .  وغيرها، ومع العالم األوسع   

والعوامـل األخـرى    .  شبكة اإلنترنت، نظراً إلى تيسر التوصيل بالمراقمة الهاتفية عن ُبعد وتكاليفه المقبولة           
التي قد يكون لها دور في تحديد إمكانية التوصيل اإلجمالية في بلد معين، يمكن أن تشـمل الـدخل القـومي                     

  إحصاءات عـن عـدد الخطـوط الهاتفيـة          ١٦ويتضمن اإلطار   .  )٤٧(رافيةوالتوزيع السكاني والعوامل الجغ   
 .الثابتة في البلدان األعضاء في اإلسكوا

                                           
)٤٤(  Science and Technology Policy Research (SPRU). Knowledge societies – information technology for sustainable 

development.  Edited by Mansell, R. and Wehn, U.  Oxford University Press, 1998.                                                                                 

)٤٥(  : Available at.  2000. ”Arab States Telecommunication Indicators“).  ITU(ation Union nternational TelecommunicI
pdf._E00ARTI/at_glance/statistics/ict/D-ITU/int.itu.www://http                                                                                .                               

)٤٦(  (UNCTAD/ITE/IPC/2003/1)، مرجع سبق ذكره. 

 .  المرجع نفسه)٤٧(
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  الخطوط الهاتفية الرئيسية في البلدان األعضاء في اإلسكوا -١٦اإلطار 

 
ية في موقع متـأخر     حسب البيانات المجمعة من االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية، تحل البلدان العرب            

وبينما كان المتوسط العالمي لكثافة الخطوط الهاتفيـة        .  كثيراً عن المتوسطات العالمية لكثافة الخطوط الهاتفية الرئيسية       
، لم يتجاوز نصف هذا الرقم في البلدان العربية، ونحو ٢٠٠٢ خطاً لكل مائة نسمة من السكان في عام          ١٨الرئيسية نحو   

وفي بعض البلدان العربية األشـد فقـراً ومنهـا          ).  ١١انظر الشكل   (األعضاء في اإلسكوا وحدها      خطاً في البلدان     ١١
 من الخطوط الهاتفية الرئيسية لكل مائة نسمة، وكانت المرافق الهاتفيـة، ومعهـا              ٢,٢٤اليمن، لم يتجاوز معدل الكثافة      

 .إمكانية التوصيل باإلنترنت من االمتيازات حقاً
 

طوط الهاتفية الرئيسية أعلى معدل لها في اإلمارات العربية المتحدة بين بلدان منطقة اإلسكوا في               وبلغت كثافة الخ   
وكانـت اإلمـارات العربيـة المتحـدة        .   من الخطوط الهاتفية الرئيسية لكل مائة نسمة       ٣٤,٢ فوصلت إلى    ٢٠٠٢عام  

قة، وخاصة فـي بلـدان مجلـس التعـاون          والبحرين وقطر والكويت أكثر البلدان مساهمة في النمو الحاصل في المنط          
ومع االستثمارات الكبيرة التي وظفـت      .  الخليجي، حيث تجاوزت كثافة الخطوط الهاتفية الرئيسية الكثافة العالمية بكثير         

ل لالرتقاء بالخطوط الهاتفية الرئيسية في المنطقة، ال يزال التقارب في نموذج النمو بين البلدان العربية والعالم يتطلب بذ                 
 .جهود كثيفة لتنمية البنية األساسية

_______________ 
 Adopted from ITU.  World Telecommunication Indicators Database, 6th edition, 2002 ITU Arab States:  المصــدر

Telecommunication Indicators, 1992-2001.                                                                                                                                     

 
 في منطقتي ) نسمة من السكان١٠٠لكل (عدد الخطوط الهاتفية الرئيسية   -١١الشكل 
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ــدر  Adopted from ITU.  World Telecommunication Indicators Database, 6th edition, 2002 ITU.  Arab States:  المص

Telecommunication Indicators, 1992-2001.                                                                                                                                                 
 
 المشتركون في الهاتف النقال )ب(
 

مؤشر المشتركين في الهاتف النقال هو عدد مستعملي الهواتف النقالة، المشتركين في خدمة هاتفيـة                
متنقلة عمومية آلية، تتيح النفاذ إلى الشبكة الهاتفية التبديلية العمومية، القائمـة علـى إحـدى التكنولـوجيتين                  

 .)٤٨(الخلويتين التماثلية أو الرقمية
                                           

)٤٨(  Available at .  2000.  ”Arab States Telecommunication Indicators“.  TU /statistics/ict/D-ITU/int.itu.www://http
pdf._E00ARTI/at_glance                        .                                                                                                                                                     



 -٥٣-

وفي منطقة اإلسكوا، يعتمـد     .  ومع األعوام ينمو قطاع الهاتف النقال في مختلف أنحاء العالم باطراد           
وفي المراحل األولى من شـبكة      .  قطاع على الجيل الثاني من شبكات النظام العالمي لالتصاالت النقالة         الهذا  

راسل البيانات، مثل الرسائل النصية إضافة      هذا النظام، كانت الخدمات تقتصر على تأمين اإلرسال الهاتفي وت         
وأدخلت حديثاً خدمات جديدة عززت االتصاالت النقالة، ومنها الخدمة العامة          .  )٤٩(إلى ميزات التجول الكاملة   

وتؤمن هذه الخدمة العامة للراديو الرزمي إمكانات إنترنت مستمرة، ورسائل تعدد الوسائط،            .  للراديو الرزمي 
مواقع، وهي اآلن متيسرة في العديد من البلـدان األعضـاء فـي اإلسـكوا، مثـل األردن                  وخدمات تحديد ال  

وحيازة الخدمة العامة للراديو الرزمي في بعـض البلـدان          .  )٥٠(واإلمارات العربية المتحدة والكويت ولبنان    
. تصـاالت النقالـة   األعضاء في اإلسكوا تعّد خطوة واعدة نحو الجيل الثالث من تكنولوجيا النظام العالمي لال             

وهناك تكنولوجيا أخرى متطورة عالمياً هي معدالت البيانات المعززة لتطوير النظام العـالمي لالتصـاالت،               
) كليـبس (وتقدم تكنولوجيا المعدالت هذه خدمات متقدمة مثل التحميـل النـازل الفيـديوي، والقصاصـات                

وهي تمكّن  .  )٥١(لعالية السرعة، والبريد اإللكتروني   الموسيقية، والتراسل المتعدد الوسائط واإلنترنت الملونة ا      
.  أيضاً الشبكات الحالية التابعة للنظام العالمي لالتصاالت من التواؤم مع الجيل الثالث من شبكات هذا النظـام                

، )٥٢(وبينما يجري التخطيط في الكويت إلدخال تكنولوجيا معدالت البيانات المعززة لتطوير النظـام العـالمي              
 .إلسكواا هذه الخدمة غير متيسرة في سائر البلدان األعضاء في تبقى

 
ومع أن شبكات النظام العالمي لالتصاالت النقالة هي األكثر شعبية بين شبكات االتصـاالت، توجـد                 

.  أيضاً في منطقة اإلسكوا وفي العالم العربي االتصاالت الهاتفية الساتلية عبر شركة الثريا لالتصاالت الساتلية              
هذه الشركة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجزءاً من أوروبا وجنوب آسيا، وتقّدم إمكانـات النظـام                تغطي  و

 .العالمي لالتصاالت النقالة واإلمكانات الساتلية على السواء
 

ومن المتوقع أن تنمو االتصاالت النقالة أكثر، وخاصة إذا استطاعت تكنولوجيا الجيل الثالث االنتشار               
وفي ضوء ذلك، لن تشمل توقعات التكنولوجيا النقالة التبادل الهاتفي فقط، بل ستتوسع             .  )٥٣( أوسع على نطاق 

  معلومات عن االتصـاالت الهاتفيـة النقالـة فـي البلـدان             ١٧ويتضمن اإلطار   .  أيضاً إلى تبادل البيانات   
 .األعضاء في اإلسكوا

 

 سكواالهاتف النقال في البلدان األعضاء في اإل  -١٧اإلطار 
 

، بلغ عدد مشـتركي الهـاتف       ٢٠٠٢حسب بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية، في نهاية عام            
ومع .   مليوناً في المنطقة العربية، وهم يستخدمون هذا الهاتف لالتصاالت الهاتفية واألعمال والتسلية            ٢١النقال أكثر من    

وما زال اندماج االتصاالت النقالة     .  ه البلدان ينزع كثيراً نحو الرسائل الهاتفية      ذلك ما زال استعمال الهاتف النقال في هذ       
وهناك سبيل وحيد تستطيع الحكومات أن تؤدي فيه دوراً         .  في أنشطة الشركات التجارية ضعيفاً مقارنة بالبلدان المتقدمة       

والسماح بالتنافس فـي    .  فيض الرسوم في تشجيع استعمال االتصاالت في مجال األعمال هو تحسين نوعية الخدمة وتخ           
 .البلدان التي يوجد فيها مشغل اتصاالت وحيد، يمكنه أن يحقق الهدفين معاً

 

                                           
)٤٩(  shtml.gsm/technology/com.gsmworld.www://http: Available at.  2003.  ”latformps GSM ’Today“.  GSM World. 

)٥٠(  shtml.operators/gprs/technology/com.gsmworld.www://http: Available at.  2003.  ”GPRS operators“.  GSM World. 

)٥١(  shtml.index/edge/technology/com.gsmworld.www://http: Available at.  2003.  ”EDGE Platform“. GSM World. 

)٥٢(  shtml.operators/edge/technology/com.gsmworld.www://http: Available at.  2003.  ”EDGE Operators“. GSM World. 

)٥٣(  (UNCTAD/ITE/IPC/2003/1)ذكره، مرجع سبق . 
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 )تابع (١٧اإلطار 
 

 أن البلدان األعضاء في اإلسكوا ما زالت في موقع متأخر عن المتوسطات العالمية من حيـث                 ١٢ويبين الشكل    
 مشتركين مـن  ٩,٤ عدد المشتركين في الهاتف النقال في منطقة اإلسكوا نحو ، كان ٢٠٠٢ففي عام   .  كثافة االشتراكات 

.   في المائة  ٢٨ مشتركاً من كل مائة نسمة، بما يعادل         ١٣المتوسط العالمي البالغ    من  كل مائة نسمة، وهذا الرقم هو أقل        
ن، حيث ال يزال معـدل الخطـوط        غير أن قطاع الهاتف النقال كان أسرع تقدماً من قطاع الهاتف الثابت في تلك البلدا              

 . في المائة٣٩الثابتة أقل من المعدل العالمي بنسبة 
 

 النظر يبين أن اإلمارات العربية المتحدة هي أكبر مساهم بين البلدان األعضاء في اإلسكوا، ففـي عـام                   معانوإ 
لبحرين والكويـت وقطـر     ، ساهمت ا  ٢٠٠٢ و ١٩٩٥ نسمة، وبين عامي     ١٠٠ هاتفاً نقاالً لكل     ٧٦، بلغ معدلها    ٢٠٠٢

).  ١٣انظر الشـكل    (بأكبر قدر في نمو اتصاالت الهاتف النقال في البلدان األعضاء في اإلسكوا والبلدان العربية عموماً                
سورية واليمن حيث ال    الجمهورية العربية ال  وزيادة االستثمار في الهاتف النقال ضرورية في بعض البلدان مثل مصر و           

ي الهاتف النقال منخفض جداً بالمقارنة مع البلدان األعضاء في اإلسكوا والبلدان العربية وبلـدان               يزال عدد المشتركين ف   
 .العالم عامة

 
  منطقتي اإلسكوا والعالم العربيفي نسمة ١٠٠عدد خطوط الهاتف النقال لكل   -١٢الشكل 

ــدر  Adopted from ITU.  World Telecommunication Indicators database.  6th edition, 2002, ITU Arab States  :المص
Telecommunication Indicators.  2000.                                                                                                                                                          

 
  نسمة في بلدان عربية منتقاة١٠٠ف النقال لكل عدد خطوط الهات  -١٣الشكل 

ــدر  Adopted from ITU World Telecommunication Indicators Database, 6th edition, 2002.  ITU.  Arab States: المص
Telecommunication Indicators.  2000.                                                                                                                                                          
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 الحواسيب الشخصية  -٢
 

يمكن أن يكون عدد الحواسيب الشخصية المتيسرة لسكان بلد معّين مقياسـاً لقدرتـه علـى اللحـاق                   
مهما يكن معـدلها، هـي شـرط مسـبق          وكثافة الحواسيب الشخصية،    .  باالقتصاد العالمي وتعزيز إنتاجيته   

وهذه هي حال البلدان األعضاء في اإلسكوا، حيث ما زالت األجهزة المحمولة باليد غير              .  لتوصيل اإلنترنت 
 .  والبيانات المتيسرة عن عدد مستعملي الحواسيب الشخصية ليست موثوقة تماماً.  متيسرة على نطاق واسع

 
ات الحواسيب، وتتجاهل المصادر األخرى، مثل التجميع المحلـي         وتستند اإلحصاءات كثيراً إلى وارد     
ويفتقر المؤشر إلى الوصف النوعي للحواسيب الشخصية، وضمنه نوعيـة وسـعة الحواسـيب              .  للحواسيب

 .)٥٤(الموجودة فعالً في االستعمال
 

ي نـواحي  وفي الوقت الحاضر، يعتمد مئات الماليين من الناس في العالم على الحواسيب الشخصية ف          
وفي البلدان األعضاء في اإلسـكوا، تسـتعمل بعـض الحكومـات والمـدارس              .  عديدة من حياتهم اليومية   

والمستشفيات وحتى بعض الشركات الصغيرة، الحواسيب الشخصية لقلة مـن التطبيقـات، منهـا معالجـة                
سـات الصـغيرة     في المائة مـن المؤس     ٨٠ونحو  .  النصوص والمحاسبة وتصفح اإلنترنت وإرسال الرسائل     

وألسـباب  .  )٥٥(والمتوسطة في األردن معروف عنها أنها تستعمل الحواسيب الشخصية في مهامها اليوميـة            
معروفة، يعاني العراق من االفتقار إلى البنية األساسية لتكنولوجيا الحاسوب، على الرغم من تـوافر القـوى                 

 اإلعداد لـدى الوكـاالت والشـركات الدوليـة          وهناك خطط قيد  .  العاملة الماهرة في تكنولوجيا المعلومات    
 ويتضـمن  .  )٥٦(للمساعدة على إعادة بناء البنية األساسية لهذا البلـد فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات                

 . لمحة إجمالية عن عدد الحواسيب الشخصية الموجودة في البلدان األعضاء في اإلسكوا١٨اإلطار 
 

 وجودة في البلدان األعضاء في اإلسكواعدد الحواسيب الشخصية الم  -١٨اإلطار 
 

والفجوة القائمة بين معـدلي     .   شهد العالم ارتفاعاً حاداً في كثافة الحواسيب الشخصية        ٢٠٠٢ و ١٩٩٥بين عامي    
 نسمة في البلدان األعضاء في اإلسكوا وفي العالم آخذة فـي االتسـاع              ١٠٠نمو متوسط عدد الحواسيب الشخصية لكل       

 ومع أن متوسط عدد الحواسيب الشخصية في البلدان األعضاء في اإلسكوا أعلى منه فـي البلـدان         ). ١٤نظر الشكل   ا(
، بلـغ   ٢٠٠٢ففـي عـام     .   العربية، ما زال بعيداً عن معّدل الكثافة العالمية، ويظهر أيضاً اتجاه إلى مزيد من التباعد              

 نسمة، ولم تكن    ١٠٠ من الحواسيب لكل     ٢,٩٤ متوسط كثافة الحواسيب الشخصية في البلدان األعضاء في اإلسكوا فقط         
 النظر، يتبين أن بلدان مجلس التعاون الخليجي هـي          إمعانوبعد  .  ٩,٤حينئذ تساوي سوى ثلث المتوسط العالمي البالغ        

 .المساهمة الرئيسية في كثافة الحواسيب الشخصية في منطقة اإلسكوا والمنطقة العربية عموماً
 

بية زيادة ذات شأن في متوسط كثافة الحواسيب الشخصية، ومنها اإلمارات العربيـة             وشهدت بعض البلدان العر    
ففي اإلمـارات العربيـة     .   أحياناً المتحدة والبحرين وقطر والكويت، بحيث تجاوزت معّدالت الكثافة المعّدالت العالمية         

أعلى من المعّدل العالمي بأكثر من      ،  ٢٠٠٢ في المائة في عام      ١٥المتحدة بقي المعدل، على الرغم من انخفاضه بنسبة         
، بلغت ذروتها   ٢٠٠٠ و ١٩٩٥ نسمة؛ والكويت شهدت تزايداً في هذه الكثافة بين عامي           ١٠٠ حواسيب شخصية لكل     ٤

، وكان لها بذلك أعلـى      ٢٠٠٢ نسمة في عام     ١٠٠ حاسوباً شخصياً لكل     ١٨؛ وقطر سجلت معدال قدره      ٢٠٠١في عام   
 .لعربية األخرى والعالمكثافة بالمقارنة مع البلدان ا

                                           
)٥٤(  (UNCTAD/ITE/IPC/2003/1). 

)٥٥(  .  2003  February24 . ” per cent of Jordanian SMEs utilize computers78Arab Advisors Group reveals “.  AME Info
                                                                   .                                        html.19197/Detailed/news/com.ameinfo.www://http: Available at 

)٥٦(   :Available at. 2003 May 21. ”APTEC takes up the challenge of helping rebuild IT infrastructure in Iraq“. AME Info
                                                                                                             .                    html.24196/Detailed/news/com.ameinfo.www://http 
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 )تابع (١٨اإلطار 
 

 ١٩٩٥ نسمة في عـام      ١٠٠ من الحواسيب لكل     ١,٧اً من   يوتزايدت كثافة الحواسيب الشخصية في لبنان تدريج       
 من الحواسيب، محققـة     ١,٤، وبذلك تجاوزت كثافة البلدان غير الخليجية البالغة         ٢٠٠٢ حواسيب تقريبا في عام      ٨إلى  

ويتمتع لبنان بأعلى معدل نمّو في كثافة الحواسيب الشخصية بين بلدان اإلسكوا والبلدان             .  المعدل العالمي رقماً قريباً من    
 ).١٥الشكل (العربية عموماً 

 
  نسمة في منطقتي اإلسكوا والبلدان العربية١٠٠عدد الحواسيب الشخصية لكل   -١٤الشكل 

 بالمقارنة مع العالم

ــدر  Adopted from ITU.  World Telecommunication Indicators Database, 6th edition, 2002 ITU.  Arab States: المص
Telecommunication Indicators. 2000.                                                                                                                                                           

 
  نسمة في بلدان مختارة أعضاء في اإلسكوا١٠٠عدد الحواسيب الشخصية لكل   -١٥الشكل 

 Adopted from ITU World Telecommunication Indicators Database, 6th edition, 2002 ITU Arab States Telecommunication: المصدر
Indicators, 1992-2001.                                                                                                                                                                                  
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 النفاذ إلى شبكة اإلنترنت  -٣
 

ـ               ي تشـمل   يأتي النفاذ إلى شبكة اإلنترنت نتيجة لتيسر الحواسيب ووسائل التوصيل باإلنترنـت والت
ويمكن استخدام العديد من المؤشرات لقياس حجم استخدام اإلنترنت         .  الخطوط الهاتفية والتوصيالت الالسلكية   

ويعتبر االتحاد  .  مع أن المؤشرين األكثر استعماالً في الوقت الحاضر هما عدد المشتركين وعدد المستخدمين            
ثر دقة من الثاني، ألنه يدل على عدد الـذين يـدفعون     الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية المؤشر األول أك      

غير أن هذا المؤشر تشوبه أوجه قصـور، منهـا تجاهلـه النفـاذ المجـاني أو                 .  المال للنفاذ إلى اإلنترنت   
 .)٥٧(المشترك

 
وأكثر وسائل النفاذ إلى اإلنترنت استعماالً هو المراقمة الهاتفية عن بعد، حيث يفتح مـزودو خدمـة                  

ولذلك تتوقف كلفة النفاذ إلى اإلنترنت على كلفة المكالمة الهاتفية المحلية مع            .  حسابات للمستخدمين اإلنترنت  
ففي البلدان حيث تكون هذه التكاليف مرتفعة يكون النفاذ إلى          .  كلفة االشتراك مع أحد مزودي خدمة اإلنترنت      

أي بلد انعكاسات علـى حجـم اسـتخدام         ولنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في        .  اإلنترنت محدوداً 
وهو يلمح أيضاً إلى مستوى االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفـي تنميـة البلـد                .  اإلنترنت
 أرقاماً عن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان األعضـاء             ١٥ويتضمن الجدول   .  )٥٨(المعني

.   التي تعوق النفاذ إلى اإلنترنت في تلك البلدان األمية واالختالف اللغوي           ومن الحواجز األخرى  .  في اإلسكوا 
 في المائة من صفحات الوب محررة باإلنكليزية، وهذا حاجز كبيـر أمـام جميـع          ٨٠، كان   ١٩٩٠ففي عام   

 في المائة من    ٦٨ أن   ٢٠٠٣وتبين آخر اإلحصاءات المؤرخة في عام       .  األشخاص غير الناطقين باإلنكليزية   
 .)٦٠( في المائة فقط باللغة العربية٠,١، مقابل )٥٩(حتوى الوب محرر باإلنكليزيةم
 

 اإلسكوافي ب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان األعضاء ي نص -١٥الجدول 
 )بالدوالر(

 البلد نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
 األردن ٣ ٣٤٧
 اإلمارات العربية المتحدة ١٧ ٧١٩
 البحرين ١٣ ١١١
 الجمهورية العربية السورية ٢ ٨٩٢
 العراق ٣ ١٩٧
 عمان ٩ ٩٦٠
 فلسطين -
 قطر ٢٠ ٩٨٧
 الكويت ٢٥ ٣١٤
 لبنان ٤ ٣٢٦
 مصر  ٣ ٠٤١
 المملكة العربية السعودية ١٠ ١٥٨

 اليمن ٧١٩
 .، مرجع سبق ذكرهArab Human Development Report 2002: المصدر

                                           
)٥٧(  (UNCTAD/ITE/IPC/2003/1)، مرجع سبق ذكره. 

 .  المرجع نفسه)٥٨(

 .  المرجع نفسه)٥٩(

)٦٠(  : Available at.  2002.  ”Arabic Web Content on an uphill course“. Madar Research  /com.madarresearch.www://http
9=aspx?infocusid.infocusdetail/urnaljo.                                                                                                                                                       
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.  لقائمة في وجه النفاذ إلى اإلنترنت، تتزايد دواعي استخدام اإلنترنت يوماً بعـد يـوم              ومع العوائق ا   
والعديد من الشركات العاملة في البلدان األعضاء في اإلسكوا هي بصدد نقل عملياتها التبادليـة إلـى شـبكة                   

وعالوة على  .  ايةوتبرز شبكة الوب وسيط تسويق قوي ورخيص نسبياً بالنسبة إلى وكاالت الدع           .  اإلنترنت
ذلك، ينفذ آالف األشخاص في البلدان األعضاء في اإلسكوا يومياً إلى اإلنترنت ألغـراض متنوعـة، منهـا                  

ومعظم هؤالء المستعملين يسـتخدمون حواسـيب       .  البحث أو االتصال أو تصريف األعمال أو مجرد التسلية        
ل الهواتف النقالة فـي الخدمـة العامـة للراديـو           المكاتب، وقلة منهم فقط تستخدم األجهزة المحمولة باليد مث        

 .الرزمي والمساعدات الرقمية الشخصية التي يتوقع لها آفاق أوسع في المستقبل
 

والخدمات التي يقدمها حالياً مزودو خدمة اإلنترنت في البلدان األعضاء في اإلسكوا تشمل النفاذ إلى                
 العربية المتحدة، ما زال مزودو خدمة اإلنترنـت فـي تلـك             وفيما عدا اإلمارات  .  المراقمة الهاتفية عن بعد   

البلدان يفتقرون إلى الخدمات العالية القيمة، مثل الخدمة العريضة النطاق، وإن توفرت، تقتصر على الزبـائن         
فمدينة اإلنترنت في دبي مثالً هي من األماكن القليلة التي توفر توصيالً عريض النطاق              .  )٦١(المشتركين فقط 

 ١٠/١٠٠لكل واحد من شركاء األعمال عبر توصيل إنترنـت بمعـدل            ) ميغابتة في الثانية   (Mb/s ٢دل  بمع
Mb/s)وتوجد خطط واعدة في عدد من البلدان األعضاء لتحسين النفاذ إلى اإلنترنت، إال أن هذه البلـدان              .  )٦٢

 .ال تزال حتى اآلن متأخرة عن البلدان المتقدمة
 

 اإلسكوااألعضاء في اإلنترنت وتطبيقاته في البلدان النفاذ إلى   -١٩اإلطار 
 

.  شئة حالياً في البلدان األعضاء في اإلسكوا التعلّم اإللكتروني والحكومـة اإللكترونيـة            امن تطبيقات اإلنترنت الن    
ارات العربية  واألمم المتحدة تصنف اإلم   .  وقد أدخلت بعض البلدان الحكومة اإللكترونية، مثل اإلمارات العربية المتحدة         

وفي الوقـت   .  )أ(المتحدة على أنها البلد األول بين البلدان األعضاء في اإلسكوا الذي نجح في نشر الحكومة اإللكترونية               
نفسه ينمو التعلّم اإللكتروني ببطء في تلك البلدان، ولكنه ال يزال يعاني من نقص في التطبيقـات التعليميـة المباشـرة                     

وصخر هما مثاالن على الشركات التي أوجدت حلوالً للتعلّم اإللكتروني بالعربية           " ي دوت كوم  تجار"وشركتا  .  بالعربية
 .، تقدم الثانية حلوالً ثنائية اللغة لبوابات الوب)ب(، وبينما تقدم أوالهما مقررات موجهة نحو األعمال٢٠٠٢في عام 

 
ا، وخصوصاً التجارة اإللكترونية مـن نمـط        والتجارة اإللكترونية هي وسيلة آخذة في التطور في بلدان اإلسكو          
" تجاري دوت كوم  "شركة الذي يشمل شركتين أو أكثر تبيع وتشتري سلعاً وخدمات عبر اإلنترنت، وشركة              -إلى-شركة
وتوفر هذه الشركة التي مقرها في دبي منصة لعدة شركات تبيع وتشتري منتجـات وهـي                .   هذا النمط  لىل ع اهي مث 

مستهلك فليست على نفس القدر من االزدهار  - إلى –أما التجارة اإللكترونية من نمط شركة .  ةتستخدم الفهارس مباشر  
 .)ج(في البلدان األعضاء في اإلسكوا، ألنها تتوقف كثيراً على معدالت االختراق وعلى الثقة في أمان العمليات المباشرة

 
نمواً ثابتاً في العـالم بـين       اإلنترنت   حقق استخدام    وحسب بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية،       
، مقابل أربعة   ٢٠٠٠ نسمة في العالم في عام       ١٠٠ فهذا المعّدل بلغ عشرة مستخدمين من كل          .٢٠٠٠ و ١٩٩٩عامين  

وفي البلدان األعضاء في اإلسكوا والبلدان العربية يزداد عدد مستخدمي اإلنترنت ببطء            .  ١٩٩٩مستخدمين فقط في عام     
، بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت في تلك البلـدان         ٢٠٠٢ففي عام   .  شديد، بحيث ال يزال أقل بكثير من المعّدالت العالمية        

 عدد مستخدمي اإلنترنت من كـل       ١٦ويبين الشكل   .   نسمة، أي ثلث المعّدل العالمي     ١٠٠ من المستخدمين من كل      ٣,٢
وشهدت اإلمـارات العربيـة المتحـدة أعلـى        .  ٢٠٠٢ في عام     نسمة في العالم وفي بلدان ومناطق عربية منتقاة        ١٠٠

 ومـن المسـاهمين اآلخـرين      .   نسـمة  ١٠٠ مستخدماً من كل     ٣٧ استخدام لإلنترنت بين البلدان العربية، بلغت نسبته      
 .الفعالين في استخدام اإلنترنت في العالم العربي، البحرين والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية

                                           
)٦١(  World Economic Forum. The global information technology report 2002-200: readiness for the networked world  

Edited by Dutta, S, B. Lanvin and F Paua.                                                                                                                                                   

)٦٢(  :. Available at.  2002  .Internet Access Services. CityDubai Internet  /com.dubaiinternetcity.www://http
htm.internetservice/html                                                                                                        .                                                                      
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 )تابع (١٩ اإلطار
 

 ١١,٧ و ٢٤,٧، فبلغ على الترتيب     ٢٠٠٢ففي لبنان والبحرين تجاوز استخدام اإلنترنت المتوسط العالمي في عام            
ومن ناحية أخرى يظهر تغلغل اإلنترنت ضعيفاً جداً في بلدان أخرى مثل اليمن والجمهورية              .   نسمة ١٠٠مستخدماً لكل   

حيان عن انخفاض الدخل، وارتفاع رسـوم المكالمـات الهاتفيـة، وسياسـات       العربية السورية، وهذا ناجم في أغلب األ      
 .حكومية مقّيدة تجاه مزودي خدمة اإلنترنت

____________ 
 AME Info.  “UN benchmarking index lists UAE among top achievers in e-government globally”.  11 September  )أ( :المصادر

.                                                                                    html.10269/Detailed/news/com.ameinfo.www://http: Available at.  2002 
Available at.  2002 May 2.  ”learning initiative-com's members to benefit from new e.Tejari“.  AME Info :)  ب( 

.                                                                                                                     html.15232/Detailed/news/com.meinfoa.www://http 
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 ٢٠٠٢ة عام  نسمة في بلدان ومناطق عربية منتقا١٠٠  استخدام اإلنترنت لكل -١٦الشكل 

 .Adopted from ITU.  World Telecommunication Indicators Database, 6th edition, 2002  :المصدر
 

 مضيفو اإلنترنت  -٤
 

وأسماء المجاالت  .  )٦٣("اسم مجال، له عنوان مسجل في بروتوكول اإلنترنت مرتبط به         "المضيف هو    
ويعبِّر عـدد مضـيفي     .  )٦٤(يب الموصولة بشبكة اإلنترنت   هي محددات أبجدية، تستخدم للداللة على الحواس      

وصحيح أنه يظهر غموض أو صعوبة عند ربـط عنـاوين           .  اإلنترنت عن مدى حضور البلد في اإلنترنت      
مـثالً  " us"فاالسـم   .  اإلنترنت ببلد معين، ألن اسم مجال من المستوى األعلى ال يقابل بالضرورة بلداً معيناً             

.  ألعلى ال يضمن أن يكون المضيف المقابل موجوداً في الواليات المتحـدة األمريكيـة             لمجال من المستوى ا   
ـ                     ـوإضافة إلى ذلك، ال تبين العديد من أسماء المجاالت البلد الذي توجد فيه، وكثيراً من تنتهي باألسـماء ب

"com " أو"net")٦٥(. 

                                           
)٦٣(  Minges, M.  “Counting the net: internet access indicators”.  10th Annual INET Conference.  Internet Society.  

.                                                           htm.1e_8/e8/cdproceedings/2000inet/org.isoc.www://http: atAvailable .  2000 July 21-18Japan,  

)٦٤(  htm.iw_dns_name/?i/com.livinginternet://http: Available at.  2002.  ”amesnDomain “.  Living Internet. 

)٦٥(  (UNCTAD/ITE/IPC/2003/1)مرجع سبق ذكره ،. 
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 اإلسكوافي  اإلنترنت في البلدان األعضاء مضيفو  -٢٠اإلطار 
 

 ١٦,٧ نسمة نما بسرعة في العالم من متوسط قدره          ١٠ ٠٠٠كشف اإلحصاءات أن عدد مضيفي اإلنترنت لكل        ت 
 أن البلدان األعضاء فـي      ١٧ويتضح من الشكل    .  ٢٠٠١ مضيفاً في عام     ٢٣٣ إلى نحو    ١٩٩٥من المضيفين في عام     

 العالم العربي تشكل نسبة ضئيلة من متوسط        وكثافة مضيفي اإلنترنت في   .  اإلسكوا ما زالت بعيدة جداً عن هذا المتوسط       
 .كثافة المضيفين في العالم

 
وتساهم بلدان مجلس التعاون الخليجي في معدل نمو مضيفي اإلنترنت في البلدان األعضاء في اإلسكوا أكثر من                  

 مضـيفاً لكـل     ٢٤، بلغ مجموع مضيفي اإلنترنت في البلدان الخليجية         ٢٠٠٢ففي عام   .  مساهمة البلدان غير الخليجية   
ويعزى معدل النمو الملحوظ في البلدان الخليجية خصوصاً إلى اإلمارات العربية المتحدة حيـث بلـغ              .   نسمة ١٠ ٠٠٠

، وسجل لبنان أعلى كثافـة بـين        )١٨انظر الشكل   ( نسمة   ١٠ ٠٠٠ من المضيفين لكل     ١٦٣,٦عدد مضيفي اإلنترنت    
 . مضيفا٢١ًالبلدان غير الخليجية بلغت نحو 

 
 اإلسكوا  األعضاء في بلدانال نسمة في ١٠ ٠٠٠عدد مضيفي اإلنترنت لكل   -١٧الشكل 

 لمعدل العالمي مع ابالمقارنة والبلدان العربية

 .Adopted from ITU.  World Telecommunication Indicators Database, 6th edition, 2002  :المصدر
 

 ٢٠٠٢مة في بلدان ومناطق عربية مختارة، لعام  نس١٠ ٠٠٠ مضيفو اإلنترنت لكل  -١٨الشكل 

 .Adopted from ITU.  World Telecommunication Indicators Database, 6th edition, 2002  :المصدر
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 السياسة  -٥
 

سياسة العامة ثالثة مؤشرات هي وجـود بـّداالت اإلنترنـت،           الحسب تعريف األونكتاد، يشمل دليل       
وتحسـب قيمـة الـدليل      .  ثابت المحلي، والتنافس في سوق مزودي خدمة اإلنترنـت        والتنافس في الهاتف ال   

 .باحتساب متوسط هذه المؤشرات الثالثة
 
 وجود بّداالت اإلنترنت )أ(
 

 منشأة مادية تقيمها أطراف ثالثة لتسهيل تبادل الحركـة بـين مـزودي             "تعرف بّدالة اإلنترنت بأنها      
خدمات تنشأ لتسهيل التوصيالت البينية في الموقع بـين شـبكات           "بأنها  وتعرف كذلك   ."  )٦٦(خدمة اإلنترنت 

والتعريف الثاني يخلف غموضاً إزاء البلدان التي عندها نفاذ إلـى           .  )٦٧("إنترنت مستقلة أو تابعة لطرف ثالث     
لي ولذلك ال تتطـابق معلومـات االتحـاد الـدو         .  وظائف إحدى بّداالت اإلنترنت والبلدان التي تمتلك بدالة       

 .لالتصاالت السلكية والالسلكية تماماً مع معلومات المصادر األخرى
 

وعندما يمتلك بلـد    .  وتسمى بّداالت اإلنترنت أيضاً نقاط النفاذ إلى الشبكة أو بّداالت منطقة العاصمة            
د البلـد،   بّدالة إنترنت خاصة به، تعزز البنية األساسية المحلية لإلنترنت، وتتيح تبادل المعلومات داخل حـدو              

ولذلك من األهمية تنفيذ سياسة إلقامة بّدالة إنترنت، تخفف         .  دون الحاجة إلى استعمال عرض النطاق الدولي      
 اإلنترنت محلية وخفض الكلفة، ويتاح عـرض النطـاق الـدولي            ةمن القيمة التي تقدمها البّدالة إلبقاء حرك      

 .)٦٨(الستعماالت أكثر أهمية
 

فـي غيابهـا،    ) ٠(عند وجود بّدالة إنترنت، ويعطى القيمة       ) ١(الصحيحة  ويعطى هذا المؤشر القيمة      
وتوجد بّدالة إنترنت واحدة في كل بلد عمومـاً، إال أن بعـض             .  بصرف النظر عن عدد البّداالت في كل بلد       

ففـي الواليـات    .  االستثناءات تالحظ حيث تخصص بّدالة إنترنت لمنطقة حضرية كبيرة وليس لبلد بكاملـه            
 )٧٠(والجدير بالـذكر أن اإلمـارات العربيـة المتحـدة         .  )٦٩(دة األمريكية مثالً توجد بّداالت لكل والية      المتح

 . هما البلدان الوحيدان اللذان يمتلكان بّدالة إنترنت بين البلدان األعضاء في اإلسكوا)٧١(ومصر
 
 التنافس في قطاع الهاتف المحلي الثابت )ب(
 

والتنافس في قطـاع    .  الرئيسية كثيراً بسياسة االتصاالت التي يتبعها البلد      يتأثر عدد الخطوط الهاتفية      
ويعتقد أن االحتكارات تبطئ تطور     .  )٧٢(الهاتف الثابت هو خيار سياسي هام، يعبر عن هيكل السوق في البلد           

                                           
 .  المرجع نفسه)٦٦(

 .  المرجع نفسه)٦٧(

 .  المرجع نفسه)٦٨(

 .  المرجع نفسه)٦٩(

)٧٠(  :   Available at .2003.  xchange points directoryeThe Internet .  Telegeography /com.telegeography.www://http
html.ix_directory/internet/directories/resources.                                                                                                                                          

)٧١(  Available at .  ”IX, the new Internet exchange in Egypt-AG Telecom announces launch of CRFL“.  Flag Telecom
.                                                                                                     184=asp?iNewsID.NewsItem/newsroom/com.flagtelecom.www://http 

)٧٢(  (UNCTAD/ITE/IPC/2003/1)مرجع سبق ذكره ،. 
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ومع أن  .  اتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتؤدي إلى ارتفاع األسعار، وتحد من إمكانيات النفاذ والخدم           
االحتكار في قطاع الهاتف الثابت ال يدل بالضرورة على نقص المزايا التي تقدمها المنظمة، هناك شـركات                 

ويضع األونكتـاد هـذا     .  اتصاالت موجهة نحو المستهلك تكون هي وحدها مزودة الخدمة الهاتفية في بلدها           
 فـي حالـة التنـافس    )٠,٥(واحتكـارين،   في حالة )٠,٢٥(في حالة احتكار واحد، و ) ٠(المؤشر في درجة    

 .في حالة التنافس الكامل في قطاع الهاتف المحلي الثابت) ١(الجزئي، و
 

ففي نصف البلدان تقريباً، تمتلك     .  البلدان األعضاء في اإلسكوا تصنف ضمن حاالت التنافس الجزئي         
السورية والعـراق وُعمـان والكويـت       الدولة مشغلي الخطوط الهاتفية الثابتة، وهذه حال الجمهورية العربية          

ولبنان واليمن؛ وفي سائر البلدان تعتمد الخصخصة الجزئية، وهذه حال األردن واإلمارات العربية المتحـدة               
 .)٧٣(والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية

 
 المنافسة بين مزودي خدمة اإلنترنت )ج(
 

وتُحدد أربعة أنواع   .  )٧٤(نهائي النفاذ إلى اإلنترنت   مزود خدمة اإلنترنت هو شركة توفر للمستعمل ال        
وينبغـي  .  من المزّودين، فهناك مزود الهيكل والقطار النازل واستضافة الوب والخدمة المباشرة على الخـط      

والمنافسة بين المزودين مهم النتشار تكنولوجيا      .  التمييز بين مزودي خدمة اإلنترنت المرخص لهم والشغّالين       
وعندما تتيح السياسة العامة إقامة أكثر من مزود واحد، ُيتوقع أن تكـون األسـعار               .  ت واالتصاالت المعلوما

 .)٧٥(مقبولة وفي المتناول، وأن تتحسن نوعية الخدمة
 

وعندما يقّيم األونكتاد مؤشر المنافسة في سوق مزودي خدمة اإلنترنت، ال يأخذ في الحسبان اختالف                
للقدرة التنافسية فـي    ) ١( األونكتاد الدرجة    يولذلك يعط .  ى القدرة التنافسية فقط   أنواع المزودين، ويركز عل   

 .لالحتكار) ٠(السوق، والدرجة 
 

 وفي بعض البلدان األعضاء في اإلسكوا، وال سيما مصر والمملكـة العربيـة السـعودية والـيمن،                  
البحرين والكويت منافسـة جزئيـة      يمارس مزودو خدمة اإلنترنت منافسة كاملة، بينما يمارس المزودون في           

وفي بلدان أخرى، ومنها اإلمارات العربية المتحدة وعمـان وقطـر، يوجـد مـزود واحـد لخدمـة                   .  فقط
 .)٧٦(نترنتاإل
 

 دليل جاهزية الربط الشبكي  -٦
 

إمكانية ودرجة االستعداد الموجود لـدى      "دليل جاهزية الربط الشبكي هو مؤشر مركب، يعرف بأنه           
 ويعـرف العـالم الشـبكي بأنـه         . )٧٧(" السكان أو مجتمع محلي معّين لتكون جزءاً من الشبكة         مجموعة من 

                                           
)٧٣(  en=asp?lang.guide/profiles/treg/D-ITU/int.itu.www://http :Available at.  2003.  ”Regional Profile“.  ITU. 

)٧٤(  Minges, M.  “Counting the net: internet access indicators”.  10th Annual INET Conference.  Internet Society.  
.                                                           htm.1e_8/e8/cdproceedings/2000inet/org.isoc.www://http: Available at.  2000 July 21-18Japan,  

)٧٥(  (UNCTAD/ITE/IPC/2003/1)مرجع سبق ذكره ،. 

)٧٦(  ITU. “Regional Profile”.  2003سبق ذكره، مرجع . 

)٧٧(  Harvard University.  Information Technologies Group, Centre for International Development.  “The Networked 
/ edu.harvard.cid.www://http: Available at.  2002 . ”measuring the preparedness of nations for the networked world: Readiness Index

.                                                                                                                                                                           pdf.02_ch2002gitrr/pdf/rc 
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مجموعة من األفراد والمنظمات والشركات والحكومات والمؤسسات التعليمية تتواصل وتتفاعـل باسـتخدام             
الثة مستويات من   ويقوم هذا الدليل على ث    .  )٧٨(تكنولوجيات مختلفة منها الحواسيب الشخصية وشبكة اإلنترنت      

، اثنان منها يكونان المستوى األول، وال سّيما عوامل التمكين وحجـم            ١٩األدلّة الفرعية، موضحة في الشكل      
 .استخدام الشبكة

 
 هيكل دليل جاهزية الربط الشبكي  -١٩الشكل 

 

 Harvard University.  Information Technologies Group, Centre for International Development.  “The Networked Readiness  :المصدر
/ pdf/cr/edu.harvard.cid.www://http: Available at.  2002.  ”measuring the preparedness of nations for the networked world: Index

                                                                                                                              .                                                        pdf.02_ch2002gitrr 
 

وتدل عوامل التمكين على الظروف الراهنة واالحتمال المستقبلي لبناء شبكة وطنية تتضمن العناصر              
 :التالية

 
 ويتألف من البنية األساسية للشبكة والبرمجيات والعتاديات الداعمة لها؛: النفاذ إلى الشبكة )أ( 

 لومات واالتصاالت؛وتكمن في األدوات الحالية لسياسة تكنولوجيا المع: سياسة الشبكة )ب( 

ويعني دخول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الخـدمات االجتماعيـة،          : المجتمع الشبكي  )ج( 
 مثل التعليم؛

 .ويشمل التجارة اإللكترونية وبعض جوانب الحكومة اإللكترونية: االقتصاد الشبكي )د( 

                                           
)٧٨(  Harvard University.  Information Technologies Group, Centre for International Development.  “Readiness for the 

 /readinessguide/edu.harvard.law.cyber://http: Available at.  2003, ”What is the Networked World?.  Networked World
                                                                                                                   .                                                               html.networkedworld 
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سمة، وعـدد المشـتركين فـي        ن ١٠٠ويحدد حجم استخدام الشبكة من عدد مستخدمي اإلنترنت لكل           
 نسمة، وعدد مستخدمي اإلنترنت لكل مضيف، والنسـبة المئويـة مـن الحواسـيب               ١٠٠الهاتف النقال لكل    

 .الموصولة باإلنترنت، وتيسر النفاذ العمومي إلى اإلنترنت
 

.  ويقاس دليل جاهزية الربط الشبكي على الصعيد الوطني بجملة من األدلّة الفرعية المـذكورة سـابقاً     
غير أن هذا الدليل ينبغي أال يقتصر على القيم الكمية لألدلّة الفرعية، بل أن يتضمن أيضاً تدابير نوعية، منها                   
طريقة تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في حياة الناس وعدد األشخاص الذين يسـتفيدون مـن هـذه                 

 .نوعيةوحالياً ال يشمل دليل الجاهزية التدابير ال.  التكنولوجيا
 

والدراسات الحديثة التي استخدمت مفهوم دليل جاهزية الربط الشبكي شملت ثالثة بلدان عربية فقط،                
 انظـر   (٣,٥ و ٣,٥١ و ٣,١٣هي مصر واألردن والمغرب، وكانت قيم هذا الـدليل فيهـا علـى الترتيـب                

دمة، ومنهـا الواليـات المتحـدة       وهذه البلدان العربية الثالثة ما زالت بعيدة عن البلدان المتق         ).  ١٦الجدول  
، وكما هي بعيدة عن إسرائيل حيث تقدر قيمة هذا الـدليل بنحـو              ٦,٠٥األمريكية، التي تبلغ قيمة الدليل فيها       

٤,٥٤. 
 

  دليل جاهزية الربط الشبكي -١٦الجدول 
 

 البلد جاهزية الربط الشبكي ترتيب دليل جاهزية الربط الشبكي
 مريكيةالواليات المتحدة األ ٦,٠٥ ١
 آيسلندا ٦,٠٣ ٢
 فنلندا ٥,٩١ ٣
 السويد ٥,٧٦ ٤
 النرويج ٥,٦٨ ٥
 سنغافورة ٥,٤٧ ٨
 المملكة المتحدة ٥,٣١ ١٠
 كندا  ٥,٢٣ ١٢
 تايوان ٥,١٨ ١٥
 ألمانيا ٥,١١ ١٧
 اليابان ٤,٨٦ ٢١
 إسرائيل ٤,٨٤ ٢٢
 فرنسا ٤,٧١ ٢٤
 تركيا ٣,٦٧ ٤١
 األردن ٣,٤٢ ٤٩
 الهند ٣,٣٢ ٥٤
 لبينفال ٣,٢٧ ٥٨
 مصر  ٣,٢ ٦٠
 االتحاد الروسي ٣,١٧ ٦١
 الصين ٣,١ ٦٤

 Harvard University.  Information Technologies Group, Centre for International Development “The Networked Readiness  :المصـدر 
/ pdf/cr/edu.harvard.cid.www://http:  Available at .2002” orldmeasuring the preparedness of nations for the networked w: Index

       .                                                                                                                                                                               pdf.02_ch2002gitrr 
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم  -٧
 

والتقدم التكنولوجي الذي   .  ال شك في أن التعليم هو أساس التنمية االجتماعية واالقتصادية ألي شعب            
واسـتعمال تكنولوجيـا    .  أحرز في العقود القليلة الماضية تغلغل في معظم األنشطة البشرية، ومنها التعلـيم            

وتسـعى عـدة بلـدان    .  ي التعليم يمكن أن يولد بيئة جديدة تعزز القدرة على التعلم       ف تالمعلومات واالتصاال 
تكنولوجيا في التعليم االبتدائي والثـانوي بغيـة تحويـل الطـالب إلـى              المتطورة سعياً حثيثاً إلى دمج هذه       

ر مرتبطة باستخدام   وإدخال هذه التكنولوجيا في األنظمة التعليمية تؤيده معايي       .   للتكنولوجيا مستخدمين منتجين 
ويبدو أن هذه كانت حال الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا         .  التكنولوجيا وتستهدف المدرسين والطالب معاً    

 .)٧٩(وبلدان أخرى عديدة
 

وما زال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مراحله األولى في العالم العربي مـع مهـام                 
 وضع مناهج تعليمية جديدة مالئمة، تتناول التغيير في مواقف المدرسين والطالب،            عديدة ينبغي أداؤها تشمل   

وفي كل األحوال تشق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت طريقها        .  وتنشر إمكانيات التدريب على التكنولوجيا    
 معلومـات  وبرنـامج تكنولوجيـا ال    .  إلى أنظمة التعليم في لبنـان واإلمـارات العربيـة المتحـدة واألردن            

 تحت اسم الوصالت العالميـة للتنميـة،        ١٩٩٧واالتصاالت في التعليم التابع لمعهد البنك الدولي بدأ في عام           
ودمج تكنولوجيـا المعلومـات     .  )٨٠(وهي مبادرة لمساعدة البلدان النامية على إعداد شبابها لعصر المعلومات         

 .زال يحتاج إلى اتخاذ شكل أشمل في العالم العربيواالتصاالت في مرحلتي التعليم االبتدائي والثانوي ما 
 

 فئات من المؤشرات يمكن استعمالها لتقدير مدى تطبيـق تكنولوجيـا المعلومـات              ١٧ويبين الجدول    
وال شك في أن هذه المؤشرات وغيرها قد تحتاج إلى مزيد من التفصيل من حيـث                .  واالتصاالت في التعليم  

 .ة على مستوى التعليم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتعالقتها باالستراتيجيات الوطني
 

 أنواع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم  -١٧الجدول 
 

 مجال المؤشر الشرح
 تيسر العتاديات والبرمجيات والتوصيالت

 نسبة عدد الطالب إلى الحواسيب
 الدعم التقني

 البنية األساسية

  التكنولوجيا ألغراض التعليمالتدريب على استخدام
 الخبرة في التطبيقات، مثل معالجة النصوص والرسوم البيانية

 إعداد المعلمين

إلـى   دمج التطبيقات في أنشطة تعلّم الطالب، مثل تحديد مواقع المصادر على شبكة اإلنترنت            
 أي درجة يكون فيها المعلم ملقّناً للمعلومات بالنسبة إلى عمله مكوناً للفكر

 استراتيجيات التعليم

 األنشطة التكنولوجية التي يشارك فيها الطالب
 نسبة الوقت الذي يستخدم الطالب خالله الحاسوب
 أنواع التوصيالت وبرامج البرمجيات المستعملة

مخططات استفادة الطالب   
 من وقتهم

asuring the impact of instructional technologyCreating practical evaluation templates for me “ .Interactive Inc” ,2000   .: المصـدر 
: Available atpdf.interactive/2000/techconf/Technology/gov.ed.www                                           .                                                            

                                           
)٧٩(  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, (UNESCO), Bangkok. “Developing and using 

-1-4/infoshare/ips/org.unescobkk.www://http: Available at.  1999. Barsaga. E. ”ucationindicators of ICT use in ed
                           .                                                                                                                                                 pdf.infotech_trends/2002 

)٨٠(  /english/worldlinks/org.worldbank.www://http: Available at.  2003. ”inks for developmentlWorld “. World Bank Group. 
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 أنظمة المؤشرات المركّبة  -خامساً
 

قّدمت التكنولوجيا إسهامات عديدة في التنمية، ويمكن رؤية تأثيراتها فـي مجموعـة واسـعة مـن                  
التطبيقات، من ثورة الهند الخضراء التي اعتمدت أساساً على المدخالت التكنولوجية في الزراعة إلـى ورود                

 وتحقيق دور اإلمكانيات التكنولوجية، مقروناً بتيسـر الظـروف          . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة   
االجتماعية والتعليمية المؤازرة، تمخض عن االهتمام باألدلة المركّبة  التي أعـّدت للتوعيـة أوالً بـالفرص                 

.  والتحديات الوطنية، وساعدت صانعي السياسةً على تحديد االتجاهات للعمل االستراتيجي في سياسة المستقبل            
 راحت المؤشرات المركّبة تكسب شعبية متزايدة، ألنها تكّون صورة شـاملة عـن األداء فـي عـدد مـن                    و

 .العوامل، وخاصة في اقتصاد هذه األيام المتنوع والقائم على المعرفة
 

 دليل اإلنجاز التكنولوجي  -ألف
 

رنامج األمـم المتحـدة     أول مثال على المؤشرات المركّبة هو دليل اإلنجاز التكنولوجي الذي اعتمده ب            
وهذا الدليل هو مؤشر مركّب يقارن قدرات البلـدان علـى           .  ٢٠٠١اإلنمائي في تقرير التنمية البشرية لعام       

 .حيازة وتطبيق التكنولوجيات القديمة والجديدة، ويقارن كذلك جاهزياتها للمشاركة في االقتصاد العالمي
 

.  كنه ال يقيس احتمال التطوير والريادة على هذا الصعيد        وهذا الدليل يقيس اإلنجازات التكنولوجية، ول      
ودليـل  .  فهو يركز باألحرى على معالم أحد البلدان معتمداً على مساهمته في خلق التكنولوجيا واسـتخدامها              

 مرتبط ارتباطاً وثيقاً بدليل التنمية البشرية المعتمد في برنامج األمم المتحـدة             ٢٠٠١اإلنجاز التكنولوجي لعام    
ويتضـمن  .  إلنمائي، على الرغم من أن دليل اإلنجاز ال يربط بين اإلنجازات التكنولوجية والتنمية البشرية             ا

 . مؤشرات يعتمد عليها دليل اإلنجاز التكنولوجي١٨الجدول 
 

 ومؤشرات دليل اإلنجاز التكنولوجي  أبعاد -١٨الجدول 
 

 البعد المؤشر
 عدد براءات االختراع الممنوحة لكل فرد

 لمبالغ المستلمة من رسوم الملكية والترخيص الواردة من الخارج لكل فردا
 خلق التكنولوجيا

 عدد مضيفي اإلنترنت لكل فرد
 صادرات التكنولوجيا العالية والمتوسطة وحصتها من مجموع الصادرات

 نشر االبتكارات الجديدة

 )ةمجموع الخطوط الرئيسية والخلوي(الهواتف لكل فرد عدد لوغاريتم 
 لوغاريتم استهالك الطاقة الكهربائية لكل فرد

 نشر االبتكارات القديمة

 متوسط عدد السنوات المدرسية
 نسبة االلتحاق اإلجمالي في المستوى الثالث من العلوم والرياضيات والهندسة

 المهارات البشرية

 United Nations Development Programme (UNDP).  Human development report 2001, making new technologies work for  :المصـدر 
development.  New York, Oxford University Press, Inc., 2001.                                                                                                                  

 
 بلداً يمكن تصنيفها مـن حيـث إنجازاتهـا          ٧٢ سوى   ٢٠٠١ لعام   وال يتضمن تقرير التنمية البشرية     

 واالفتقار إلـى البيانـات     .  اإلجمالية في خلق التكنولوجيا واستعمالها، بسبب نقص البيانات عن سائر البلدان          
هـا  وتحّل فنلندا في المقام األول تلي     .  )٨١(هو بالفعل مؤشر على قلة االبتكار الرسمي الذي يتولد في هذا البلد           

ويعزى تقدم فنلنـدا علـى الواليـات المتحـدة          .  الواليات المتحدة األمريكية والسويد واليابان مباشرة بعدها      

                                           
)٨١(  UNDP.  Human development report 2001.  New York, Oxford University Press, Inc. 2001. 
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األمريكية إلى استخدام اإلنترنت بقدر أكبر وارتفاع نسبة المواطنين المؤهلين في مواضيع العلـوم والهندسـة      
 .المتقدمة

 
، تحل جمهورية كوريا قبل المملكـة       ٢٠٠١ة لعام   وحسب التصنيف المنبثق من تقرير التنمية البشري       

وتعد المكسيك بموقعها الثـاني     .  المتحدة في الموقع الخامس، وسنغافورة في الموقع العاشر تماماً قبل ألمانيا          
والثالثين بين البلدان الرائدة الناشئة، والهند في الموقع الثالث والستين بمنشآتها العالمية في بنغـالور لهندسـة           

مجيات، بعد الجمهورية العربية السورية والباراغواي، وهما البلدان اللذان ليسا في موضع يساعدهما على              البر
غير أن ذلك يعود إلى أن بعض مؤشرات دليل اإلنجاز التكنولـوجي يتعلـق              .  التأثير في التكنولوجيا العالية   

 .وكثافة الخطوط الهاتفية وغيرهاباإللمام اإلجمالي بالقراءة والكتابة واستهالك الطاقة الكهربائية 
 

 فالبيانـات  .  وليست حال البلدان العربية مشجعة عموماً فيما يخـص دليـل اإلنجـاز التكنولـوجي               
المطلوبة لتقدير مواقع هذه البلدان غير متيسرة بوجه اإلجمال، والبيانات ذات النوعية المقبولة متيسرة لعـدد                

 وهي أعلى مرتبة بين البلدان العربيـة،        ٥١وتحّل تونس في الموقع     .  ةمن البلدان ال يفوق أصابع اليد الواحد      
 . على التوالي٥٧ و٥٦بينما تشغل الجمهورية العربية السورية ومصر الموقعين 

 
وال يقصد لدليل اإلنجاز التكنولوجي أن يقّدم أكثر من خالصة عن إنجازات األمة، بسبب التعقيد الذي                 

كما إن  .  ة عمليات توليد التكنولوجيا ونشرها والمهارات البشرية ذات الصلة        يشوب جوانب قياس وتحديد كمي    
وهكذا يمكن استخدام دليل اإلنجاز التكنولوجي باعتباره نقطة        .  االفتقار إلى بيانات موثوقة يزيد المهمة تعقيداً      

 .انطالق في التقييم العام للقدرة التكنولوجية الوطنية
 

لتكنولوجي، استُهدفت قضيتان محددتان، أوالهما هي إلى أي حـد يعّبـر            وعند تصميم دليل اإلنجاز ا     
المؤشر عن اهتمامات السياسة الوطنية، بصرف النظر عن التطور التكنولوجي، والثانية هي أن هذا الـدليل                

لكي يضمن أن يكون هـذا المؤشـر        " التمييز بين البلدان الموجودة في الطرف األدنى من النطاق        "يسعى إلى   
 .)٨٢(اً للبلدان النامية كذلكمفيد

 
وعلى الرغم من ذلك يبقى دليل اإلنجاز التكنولوجي على شيء من االنتقائية من حيث معالمه وقدرته                 

على تمثيل البلدان النامية التي ما زالت قدرتها التكنولوجية في طور التكوين، كما هي حال البلدان األعضـاء                  
ل بحيث يشتمل على مؤشرات أكثر اتصاالً بالمراحل األولى من تطـور            ويمكن تعديل هذا الدلي   .  في اإلسكوا 

ومع إبقاء ذلك في االعتبار، تتضمن المؤشرات التالية المبنيـة علـى            .  البلد من حيث التكنولوجيا واالبتكار    
از ويتضمن المرفق الخامس بيانات متعلقة بدليل اإلنج      .  المؤشرات المستعملة في هذا الدليل تعديالت مقترحة      

 .التكنولوجي وهذه المؤشرات
 

يقدر دليل اإلنجاز التكنولوجي خلق التكنولوجيا اسـتناداً إلـى          : االستثمار في خلق التكنولوجيا    )أ( 
وال تتمتع البلدان الناميـة بقـدرة       .  مؤشرين فرعيين هما براءات االختراع ورسوم حق الملكية والترخيص        

ولعله من األفضـل إدمـاج   .  ما يجعل المؤشرات الفرعية أقل مالءمةابتكارية تعادل قدرة البلدان المتقدمة، م 
بيانات عن اإلنفاق على البحث والتطوير في الحاالت التي يمكن فيها اعتبار رصد األموال للبحث والتطـوير                 

وسبق أن أدرجت تفاصيل عن الجهود المبذولة للبحث والتطوير فـي البلـدان األعضـاء               .  إنجازاً بحد ذاته  
 ؛وبالطبع يمكن إدخال مزيٍد من جوانب بناء القدرات.  ا في القسم ألف من الفصل الثانياإلسكو

 
إزاء التأثيرات اإليجابية لهذه التكنولوجيا على التنميـة        : نشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    )ب( 

، وهذا ما يتضمنه    االجتماعية واالقتصادية، لعل من المفيد إدراج مؤشرات أخرى، غير عدد مضيفي اإلنترنت           
                                           

 .سهالمرجع نف  )٨٢(
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وقد يعّبر عن اإلنجازات التكنولوجية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنفاذ          .  دليل اإلنجاز التكنولوجي  
االتصاالت،  المعلومات و  إلى اإلنترنت، واستخدام الحواسيب الشخصية، ووجود بيئة مواتية لسياسة تكنولوجيا         

 ؛ ال تزال فيها هذه التكنولوجيا ناشئةوخاصة بالنسبة إلى البلدان النامية التي
 

بإشارة خاصة إلى البلدان األعضاء في اإلسـكوا ذات         : نشر التكنولوجيا في الزراعة والتصنيع     )ج( 
.  االقتصادات الزراعية، يقترح إدماج بيانات عن مدخالت التكنولوجيا الجديـدة والناضـجة فـي الزراعـة               

، ولكنهـا   ٢٠٠٠ الجرارات واردة في تقرير التنمية البشرية لعـام          والبيانات عن استهالك األسمدة واستخدام    
ويقترح أيضاً عدم استبعاد صادرات     ).  ٢١نظر اإلطار   ا(ليست داخلة في حسابات دليل اإلنجاز التكنولوجي        

 .التكنولوجيا المنخفضة في البلدان التي ال تصدر أو تصدر القليل من التكنولوجيا العالية أو المتوسطة
 

  نشر التكنولوجيا في الزراعة في بلدان عربية منتقاة -٢١ار اإلط
 

يظهر استخدام التكنولوجيا في األنشطة الزراعية في المنطقة أن هناك زيادة عامة في عدد كيلوغرامات األسمدة                 
العربيـة  هكتار في اإلمارات    / كيلوغرام ٣٠٠فمعدل استهالك األسمدة يتجاوز     .  وعدد الجرارات المستعملة لكل هكتار    

وفي  . هكتار في بلدان التنمية البشرية العالية     / كيلوغرام ١١٤,٧المتحدة والكويت ومصر، وهو أعلى من المتوسط بنسبة         
 من الجرارات لكل هكتار، بالمقارنة مع معـدل قـدره       ٢٧,٣استعمال الجرارات، سجلت مصر أعلى معدل في المنطقة         

لتي حققت تنمية بشرية عالية، حسب تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي            من الجرارات لكل الهكتار في البلدان ا       ٤٠,٢
واستهالك األسمدة في البلدان العربية األخرى يبدي انخفاضاً ملحوظاً عن المتوسـط            .  ٢٠٠١عن التنمية البشرية لعام     

 .كل هكتار على الترتيب من الكيلوغرامات ل٢,٢ و٤,٢العالمي، ويبلغ حده األدنى في موريتانيا والسودان حيث هو 

 
 )٨٣(  قياس االقتصاد القائم على المعرفة-باء

 
استنبطت اللجنة األوروبية مؤشرين مركّبين لقياس هذه الظاهرة المعقدة المتعددة األبعاد التـي هـي                

حـة  واستعمال مثل هذين المؤشرين، الذي أصبح مجاالً جديداً ناشئا، يعطي لم          .  االقتصاد القائم على المعرفة   
 .بتجميع عدد من المتغيرات المختلفة المتصلة باالقتصاد" الصورة المكبرة"عن 

 
فاألول يقيس مستوى ونمو االستثمار الذي وظفته البلدان للمعرفة، والثاني يدور حول مستوى ونمـو                

 .األداء نتيجة لهذا االستثمار
 

 االستثمار في االقتصاد القائم على المعرفة  -١
 

المركّب الخاص باالستثمار في االقتصاد القائم على المعرفة توليـد ونشـر المعرفـة              يعالج المؤشر    
ويحسب المؤشر استناداً إلى مجموعة من المؤشرات الفرعيـة         .  الجديدة، وهما ُبعدان حاسمان في االستثمار     

كنولوجيـات  المتصلة بجهود البحث والتطوير، مثل االستثمار في الرأس مال البشري وجودة التعليم وشراء ت             
 .)٨٤(جديدة وتحديث الخدمات العامة

 
تين هما توليـد المعرفـة ونشـرها،        يميوجرى تحديد هذه المؤشرات الفرعية ضمن مجموعتين مفاه        

وواضح أن المؤشر الفرعي الخاص بمجمـوع اإلنفـاق         ).  ١٩انظر الجدول   (وخصصت لها عوامل ترجيح     
، وخاصة ألنه يشمل توليد المعرفـة ونشـرها         ٢٤/٧وهو  على التعليم لكل فرد قد أعطي أعلى عامل ترجيح          

                                           
)٨٣(  European Commission.  “Towards a European research area: science, technology and innovation- key figures 

2002”.  Luxembourg: Office for Official Publications for the European Communities, Research Directorate General, 2002.                  

 .الحكومة اإللكترونية مثالً  )٨٤(
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ميتين يتيح المقارنة لمعرفة أي البلدان يشدد أكثر على توليـد           يوالتمحيص في هاتين المجموعتين المفاه    .  معاً
 .المعرفة، وأيها يركز أكثر على حيازة ونشر معرفة جديدة من الخارج

 
 ا يخص المؤشر المركّب الدالĉ  المؤشرات المكوņنة وترجيحاتها فيم-١٩الجدول 

 على االستثمار في االقتصاد القائم على المعرفة
 

 المؤشرات المكّونة المجموعة المفاهيمية الترجيح
 مجموع البحث والتطوير لكل فرد  توليد المعرفة ٢٤/٢
 عدد الباحثين لكل فرد توليد المعرفة ٢٤/٢
 التكنولوجيا لكل فردحملة الدكتوراه في العلم و توليد المعرفة ٢٤/٤
٢٤/٤ 
+ 
٢٤/٣ 

 توليد المعرفة
 

 ونشر المعرفة

 مجموع اإلنفاق على التعليم لكل فرد

 توليد المعرفة ٢٤/٣
 رأس المال البشري

 التعلّم مدى الحياة 

 ةفنشر المعر ٢٤/٣
 البنية التحتية للمعلومات

 الحكومة اإللكترونية

 نشر المعرفة ٢٤/٣
 ضمرةالتكنولوجيا الجديدة الم

 )ما عدا البناء(تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي 

 .”European Commission. “Towards a European research Area: science, technology and innovation- key figures 2002  :المصـدر 
Luxembourg, Office for Official Publications for the European Communities, Research Directorate General, 2002.                               

 
والمؤشرات الفرعية التي اختيـرت     .  وتيسر البيانات عامل هام في تطوير المؤشر المركّب وحسابه         

هنا، كانت قدر المستطاع، من المؤشرات التي يتوفر لبياناتها تيسر وتغطية وافيان، إضافة إلى الجودة وقابلية                
 .نةالمقار

 
  النسبية األوضاع: المؤشر المركّب الخاص باالستثمار في االقتصاد القائم على المعرفة  -٢٠ الشكل

 ١٩٩٩ و١٩٩٥ ومعدل النمو السنوي بين عامي ١٩٩٩للبلدان في عام 

 .، المصدر نفسهEuropean Commission  :المصدر

اإلنفاق على التعليم، والحكومة اإللكترونيـة      (ريكية واليابان، لم تدرج ثالثة مؤشرات فرعية         عدم تيسر البيانات من الواليات المتحدة األم       إزاء  :مالحظة
 ). دولة١٥( في قيمتي االتحاد األوروبي الفارق الطفيفوهذا يفسر .  في المقارنة بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة واليابان) والتعلّم مدى الحياة

  

 ٢٠٠٢  األشكال األساسية عام 

 
DG Research: المصدر
Eurostat, DG Information Society: البيانات
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حظ أن المحور األفقي يشير إلى مستوى االستثمار في كل بلد بالمقارنة            ، يال ٢٠وبالرجوع إلى الشكل     
مع البلدان األخرى األعضاء في االتحاد األوروبي، بينما يمثل المحور الرأسي معدل نمو االستثمار في كـل                 

توى  على مس  ١٩٩٩ أن االتحاد األوروبي حل بعد الواليات المتحدة األمريكية في عام            ٢٠ويبين الشكل   .  بلد
 .االستثمار ونموه

 
 األداء في االقتصاد القائم على المعرفة  -٢

 
وبينمـا يجمـع    .  االستثمار هو جانب واحد من القضية، وينبغي أن يعطي مخرجات ناجحة ورابحة تمامـاً             

المؤشر المركّب الخاص باالستثمار مؤشراته الفرعية تحت توليد المعرفة ونشرها، يحدد المؤشر الثاني أهـم               
 :)٨٥(ة عناصر مكونة لألداء توخياً لالنتقال إلى االقتصاد القائم على المعرفةأربع

 
 اإلنتاجية؛ )أ( 
 األداء العلمي والتكنولوجي؛ )ب( 
 استخدام البنية األساسية للمعلومات؛ )ج( 
 .فعالية النظام التعليمي )د( 

 
ر األداء، بينما يبين الشكل      المؤشرات الفرعية وترجيحات كل منها فيما يخص مؤش        ٢٠ويبين الجدول    

، ممثالً على المحور األفقي، ويمثل المحور الرأسي مسـتوى األداء  ١٩٩٩ مستوى األداء في كل بلد لعام      ٢١
 .١٩٩٩ و١٩٩٥بين عامي 

 
، غير  ١٩٩٩وكان االتحاد األوروبي متأخراً عن الواليات المتحدة األمريكية من حيث األداء في عام               

األداء الذي شهده يدل على ازدياد الجهود المبذولة لالنتقال إلى االقتصاد القـائم علـى               أن ارتفاع معدل نمو     
وبغية تضييق الهوة القائمة، وعلى الرغم من معدل النمو العالي في االتحاد األوروبي، يلزم عـدم                .  المعرفة

 .رصد األموال والتنفيذسبل االكتفاء بزيادة مبالغ االستثمار، بل العمل على تحسين 
 

 المؤشرات المكوņنة وترجيحاتها فيما يخص المؤشر المركّب الدال  -٢٠الجدول 
 على األداء في االقتصاد القائم على المعرفة

 
 المؤشرات المكّونة المجموعة المفاهيمية الترجيح
 الناتج المحلي اإلجمالي لكل ساعة عمل اإلنتاجية ١٦/٤
ت االختراع في االتحاد األوروبي والواليات عدد براءا األداء العلمي والتكنولوجي ١٦/٢

 المتحدة األمريكية لكل فرد
 عدد المنشورات العلمية لكل فرد األداء العلمي والتكنولوجي ١٦/٢
 التجارة اإللكترونية مخرجات البنية التحتية للمعلومات ١٦/٤
 معدل النجاح المدرسي فعالية النظام التعليمي ١٦/٤

 .، المصدر نفسهEuropean Commission  :المصدر
 

                                           
)٨٥(  European Commissionمرجع سبق ذكره ،. 
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  النسبية األوضاع: المؤشر المركّب الخاص باألداء في االقتصاد القائم على المعرفة  -٢١الشكل 
 ١٩٩٩ و١٩٩٥ ومعدل النمو السنوي بين عامي ١٩٩٩للبلدان في عام 

 .، المصدر نفسهEuropean Commission  :المصدر

في ) التجارة اإللكترونية ومعدل النجاح المدرسي    (اليات المتحدة األمريكية واليابان، لم يدرج مؤشران فرعيان         إزاء عدم تيسر البيانات من الو      : مالحظة
 .٢١في الشكل )  دولة١٥(وهذا يفسر الفارق الطفيف في قيمتي االتحاد األوروبي .  المقارنة بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية واليابان

 
  بين االستثمار واألداءالعالقة  -٣

 
ينبغي للبلدان أن تقّيم بدقة احتياجات مختلف المجاالت في اقتصاداتها، وأن توزع موارد االسـتثمار                

فقد ترى مثالً أن التركيز على تعزيز األداء في مجال معين، بـدالً مـن االسـتثمار فـي                   .  حسب االقتضاء 
، ويعزز في األجل الطويل األداء الشـامل والقـدرة          المعرفة على نطاق واسع، يجتذب رؤوس أموال أجنبية       

 .التنافسية في اقتصاداتها
 

 ١٩٩٩األداء مقابل االستثمار في البلدان األعضاء في االتحاد األوروبي لعام   -٢٢الشكل 

 .، المصدر نفسهEuropean Commission  :المصدر
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داء فـي االقتصـاد القـائم علـى      أن هناك عالقة واضحة بين االستثمار واأل  ٢٢ويتضح من الشكل     
وأفضل حاالت األداء تحصـل     .  المعرفة، على الرغم من وجود فاصل زمني بين االستثمار ونتائجه الفعلية          

 .من االستثمارات الوفيرة في البحث والتعليم واالبتكار
 

وضع أي بلـد    وتدعيم كل من البنية األساسية للمعرفة والبيئة المشجعة على االبتكار هما مفتاح تقوية               
 البلد المعني متابعة التغييرات الهيكلية الحاصـلة         على غير أن ذلك يفرض   .  في االقتصاد القائم على المعرفة    

 .)٨٦(في السياسات ذات الصلة، لتسليط الضوء على أهمية البحث والتعليم واالبتكار وعلى مجتمع المعلومات

                                           
)٨٦(  European Commissionمرجع سبق ذكره ،. 
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 الخاتمة  -سادساً
 

القليلة الماضية في رصـد القـدرات الوطنيـة العلميـة والتكنولوجيـة       أحرز تقدم كبير أثناء العقود       
 التطوير العلمي والتكنولوجي، وتأثيرها فـي االبتكـار         هاوأدى تحّسن فهم المسيرات التي يأخذ     .  واالبتكارية

.  ومن خالله في اإلنتاجية والقدرة التنافسية الوطنيتين، إلى بروز أنظمة من المؤشرات جديدة وأكثـر تعقيـداً                
وهذه المؤشرات الجديدة التي تمكّن من رصد بعض أكثر الجوانب تعقيداً من العالقة التي تقوم بين المقـدرة                  
العلمية والتكنولوجية واالبتكارية، والنمو الوطني، والقدرة التنافسية، هي اليوم قيد االستعمال في جميع البلدان              

 . البلدان الناميةمعظمالمتقدمة وفي 
 

قدرة على استخدام مثل هذه المؤشرات سيكون حاسماً بالنسـبة إلـى السياسـة الوطنيـة                وامتالك ال  
وسوف تكون استراتيجيات التنمية الوطنية بحاجة، أكثر       .  االجتماعية واالقتصادية وإلى صنع القرار الوطني     

لوجية واالبتكارية،  من أي وقت مضى، إلى هذه األدوات المحّسنة لتقدير حالة القدرات الوطنية العلمية والتكنو             
 .والتنبؤ بآفاق المستقبل، واتخاذ تدابير مناسبة إلنجاز التغييرات المنشودة

 
وتجري حالياً محاوالت في غالبية البلدان األعضاء في اإلسكوا السـتنباط اسـتراتيجيات تسـتهدف                

السـتراتيجيات األولويـة    وينبغي أن تعطي هذه ا    .  تعزيز القدرات الوطنية العلمية والتكنولوجية واالبتكارية     
ومـن  .  العليا لتخطي العوائق التي تقف في وجه المراقبة والتقدير الفعالين للعلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار               

 :الصعوبات الرئيسية التي كثيراً ما تصادفها البلدان األعضاء في اإلسكوا في هذا الصدد
 

 تقييم العلم والتكنولوجيا واالبتكار؛االفتقار إلى الترتيبات المؤسسية المكّرسة لرصد و )أ( 
 

الدرجة التي وصل إليها االتفاق بين المؤسسات المعنية، على تعريفات مشتركة لبعض الكيانات              )ب( 
 .الرئيسية التي يجري التطرق إليها في ممارسات تقييم األداء في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار

 
شاء مراصد وطنية مكّرسة لرصد القـدرات الوطنيـة العلميـة           ولذلك ينبغي أن تشكل الحاجة إلى إن       

والتكنولوجية واالبتكارية جزءاً أصيالً من السياسـة الوطنيـة العلميـة والتكنولوجيـة واالبتكاريـة ومـن                 
 طرائق ترّوج للطلب على المعلومات التـي تنتجهـا          إيجادولعل من األسس الجوهرية     .  استراتيجيات تنفيذها 

نها وحدات وطنية للبحث في السياسة العلمية والتكنولوجية االبتكارية، قادرة علـى تحليـل              هذه المراصد، وم  
ويجب أن تشمل التصاميم الهادفة إلـى       .  مخرجات المراصد الوطنية لصالح تخطيط السياسات وصنع القرار       

غي أن يبـادر إليهـا      تنفيذ االستراتيجيات الوطنية بهذا الشأن، أنشطة رائدة تستهدف تحقيق هذه الغايات، وينب           
 .بأسرع ما يمكن ضمن عملية تنفيذ االستراتيجية العلمية والتكنولوجية واالبتكارية

 
 وقد يكون من الضروري لهذه المراصد الوطنية ووحدات البحث الوطنية فـي السياسـات أن تعبـر                  

ـ              ار، وعـن المجموعـة     عن تعددية الوجوه التي تتصف بها القدرات الوطنية في العلم والتكنولوجيـا واالبتك
وسيستدعي ذلك درجة عالية من التخصص ينبغي أن تعّبـر عنهـا            .  الواسعة من القضايا المرتبطة بتطورها    

 لمراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار الوطنية، واحتياجها إلى القوى العاملة وترتيبات البحـث             ضمنية ال ىالبن
 .في السياسات

 
تطّور القدرات العلمية والتكنولوجية واالبتكاريـة عـن طريـق          ومن المؤكد أنه يمكن تسهيل رصد        

ولذلك ينبغي إنشاء وحدات إحصائية متخصصة داخل الجامعـات         .  تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   
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ـ               تها طوإدارات التعليم، على صعيدي الوطن والمقاطعة، إلنجاز تجميع المعلومات المتعلقـة بمجموعـة أنش
 في تقييم األداء العلمي     مستدامةومثل هذه المساعي تضمن مساهمات      .  مات لتحليل وافٍ  وإخضاع هذه المعلو  

والتكنولوجي واالبتكاري مع اإلشارة إلى أنشطة نشر العلم والتكنولوجيا واالبتكار، والسيما إلى نوعية ومدى              
 مثل هذه الترتيبات حيـال      تنمية الموارد البشرية العلمية والتكنولوجية واالبتكارية، ويجب العمل على تحقيق         

كيانات منخرطة في مراقبة الشركات الصناعية والترخيص لها، حيث يمكن إقامة وحدات إحصائية، وتكليفها              
بتجميع وموازنة المعلومات عن مجموعة من القضايا، مثل أنشطة نقل التكنولوجيا واستخدامها، وابتكـارات              

ويمكن االضـطالع بأنشـطة     .  وأقل الجهود من القوى العاملة    المنتجات وعمليات إنتاجها الخ، بأقل النفقات       
.  مماثلة تضطلع بها أجهزة اإلرشاد الزراعي في مراقبة األنشطة المتعلقـة بـالعلم والتكنولوجيـا واالبتكـار               

ويمكن تجميع المعلومات من جميع هذه الوحدات، وتحليلها مركزياً، كما يمكن استخدام نتائجهـا فـي تنفيـذ                  
 .لتغييرات المؤسسيةالسياسة وا

 
وبينما يمكن تأسيس مراصد ووحدات بحث للسياسة العامة موزعة تعمل باعتبارهـا هيئـة وطنيـة                 

افتراضية لتصميم السياسة ورصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار، بمساندة تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت،            
نشطة، واإلشراف علـى ترتيبـات التشـبيك        تبقى الحاجة قائمة إلى إنشاء كيان مؤسسي مركزي لتنسيق األ         

 .وتأسيس تدريب أساسي مستمر
 

ومهما تكن االستراتيجية الموضوعة لتعزيز القدرات الوطنية العلمية والتكنولوجية واالبتكارية، تبقـى          
الحاجة قائمة إلى تقييم دائم لألداء يخترق جميع المستويات القطاعية والمؤسسية، ويبنى على أساس مفـاهيم                
واضحة توافق عليها جميع األطراف المعنية بتوليد المعرفة ونشرها ونقلها واسـتخدامها فـي ميـدان العلـم      

وهذا يتطلب دائماً إجراء مسوح لوضـع العلـم         .  والتكنولوجيا واالبتكار داخل المؤسسة أو القطاع المعنيين      
طالع بها وإنجازها بفعاليـة علـى       والتكنولوجيا واالبتكار وللسياسات ذات الصلة، وهي مهام ال يمكن االض         

 .الصعيد الوطني فقط، بل ينبغي االضطالع بها على الصعيدين القطاعي والمؤسسي
 

والواقع الذي تمر به جميع البلدان األعضاء في اإلسكوا تقريباً، من حيث إنها تقوم بعملية صياغة أو                  
جـاً  ُهبإمكانات محدودة للرصد والتقييم، يستدعي نُ     تنقيح للسياسات الوطنية بشأن العلم والتكنولوجيا واالبتكار،        

ج، ال بد من إيالء اهتمام أولـي        ُهوباعتماد مثل هذه النُ   .  تدّرجية لتنفيذ مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار     
 مهمة بسيطة بالمقارنة    هذهكون  توينبغي أن   .  للتحكم بالمؤشرات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا في خطوة أولى       

.   مجاالت أخرى أكثر تعقيداً، وخاصة قياس االبتكار واستخدام المعرفة العلمية والتكنولوجية واالبتكاريـة             مع
ومع ذلك ال بد من محاوالت متزامنة لولوج المجاالت األكثر تعقيداً واألكثر جزاءŅ في رصـد وتقيـيم العلـم           

 .والتكنولوجيا واالبتكار على صعيد وطني
 

ويعدد .  عضو أن تتوجه نحو أنظمة المؤشرات ومنهجيات التحليل المعتمدة دولياً         ويلزم لجهود البلد ال    
.  المرفقان األول والثاني مؤشرات مصنفة تبعاً لوظيفتها المعينة في النظام الوطني للعلم والتكنولوجيا واالبتكار             

 رصد وتقييم العلـم     وُجّمعت تعريفات غالبية المؤشرات المعددة في هذه الجداول من مصادر راسخة في حقل            
وينبغي للمؤشرات المعددة أن تساعد الجهود المبذولة في هذا االتجـاه، وأن تـدعم              .  والتكنولوجيا واالبتكار 

 .الحقاً المواءمة مع األنظمة المعتمدة دولياً لمراقبة وتقييم العلم والتكنولوجيا واالبتكار
 

 وخاصـة المؤشـرات المتعلقـة       ،كورة آنفاً وتطبيق بعض أنظمة المؤشرات الواردة في الجداول المذ        
باالبتكار وباستخدام المعرفة العلمية والتكنولوجية واالبتكارية، في جميع البلدان األعضاء تقريباً، لـن يكـون               
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العديد من جوانب مثل هذا التطبيق ستتطلب قدراً كبيراً من النشاط البحثي الذي يـدعم ربـط                 ف،  بسيطةعملية  
 .م والتكنولوجيا واالبتكار بمرافق البحث في السياساتالمراصد الوطنية للعل

 
وباختصار يلزم بذل جهود أكبر في جميع البلدان األعضاء في اإلسكوا لتجميع وتحليل اإلحصـاءات                

ويستدعى ذلك مزيداً من القـوى  .  وغيرها من المعلومات حول تنمية قدراتها في العلم والتكنولوجيا واالبتكار  
 : المالية والمؤسسات من أجلالعاملة والموارد

 
وضع أنظمة مؤشرات وطنية تجّسد التطلعات والخصوصيات الوطنية، مع الحفاظ على التشديد             )أ( 

 على التواؤم مع المقاييس اإلقليمية والدولية؛
 

إنشاء وحدات مكّرسة لوضع وتطبيق مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار باعتبارها جـزءاً             )ب( 
 لنظر في السياسات الوطنية المعنية بذلك وتنقيحها؛من إعادة ا

 
مما يساعد على توحيد    .  رصد موارد ألنشطة التدريب، وبناء القدرات، ووضع البرمجيات الخ         )ج( 

 .مقاييس استخدام مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار
 

لم والتكنولوجيـا واالبتكـار،     وما ذكر سابقاً يشكل المتطلبات األساسية إلجراء تدقيقات في ميدان الع           
ومن الالزم أن تمتلـك     .  تكّون بدورها أداة السياسة األساسية للحاق باالقتصاد العالمي في عصر المعلومات          

عملية التخطيط القدرة على تحليل ميدان العلم والتكنولوجيا واالبتكار علـى مسـتويات مختلفـة، كالشـركة                 
إهمال هذا الشرط في إفقاد البلدان النامية قدرتها على تمييـز ذاتهـا             وقد يتسبب   .  والصناعة والبلد والمنطقة  

 .إزاء غيرها، والتخطيط بفعالية للمستقبل، وتحسين أنظمتها االبتكارية
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 المرفق األول
 

 مؤشرات منتقاة على العلم والتكنولوجيا واالبتكار
 

 ؤشرات توليد العلم والتكنولوجيا واالبتكار  م-١الجدول 
 

 البحث والتطوير
 المؤشر التعريف

اإلنفاق المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير هو اإلنفاق الداخلي الكلي على البحث            
 .)أ(والتطوير الحادث فوق األراضي الوطنية أثناء فترة معينة

اإلنفاق المحلـي اإلجمـالي علـى       
 البحث والتطوير

نفاق المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير معّبراً عنه بنسبة مئوية مـن النـاتج              اإل
 .المحلي اإلجمالي

اإلنفاق المحلـي اإلجمـالي علـى       
البحث والتطوير بالنسبة المئويـة     

 من الناتج المحلي اإلجمالي
لفرد من اإلنفـاق المحلـي      نصيب ا  .اإلنفاق المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير مقسوماً على مجموع عدد السكان

 اإلجمالي على البحث والتطوير 
النسبة المئوية من اإلنفاق المحلي اإلجمالي على البحـث والتطـوير مـن مختلـف               

الشركات التجارية، والحكومة، والشركات الخاصة التي ال تتـوخى         : القطاعات التالية 
 .)أ(الربح، والتعليم العالي، ومن خارج البلد

 المخصصة لمختلـف    النسبة المئوية 
القطاعات من اإلنفـاق المحلـي      

 اإلجمالي على البحث والتطوير 
النسبة المئوية من اإلنفاق المحلي اإلجمالي على البحـث والتطـوير التـي تمولهـا               

.  منظمات خارجية، غير مجموع اإلنفاق المحلي اإلجمالي علـى البحـث والتطـوير            
 :ويشمل القسم الخارجي

فراد الموجودين خارج الحدود السياسية لبلد معين، ما عـدا          جميع المؤسسات واأل   -
المركّبات والبواخر والطائرات والسواتل التي تشغلها كيانات محلية أو األراضي          

 المخصصة لالختبار وتمتلكها هذه الكيانات؛
، وتشمل المرافق والعمليـات     )ما عدا الشركات التجارية   (جميع المنظمات الدولية     -

 .)أ(خل حدود البلدالتي تعمل دا

النسبة المئوية من اإلنفاق المحلـي      
اإلجمالي على البحث والتطـوير     

 التي تمولها منظمات خارجية

ومكافئ .  موظف مكافئ الدوام الكامل هو قياس حقيقي لحجم أعمال البحث والتطوير          
 ويجب أن يقاس عدد الموظفين    .  الدوام الكامل يمكن اعتباره شخصاً واحداً في السنة       

بعدد األشخاص في السنة الذين يعملون في البحث والتطوير خالل نفس الفترة التـي              
 .)أ(تجري فيها سالسل النفقات

الباحثون بمكافئ الدوام الكامل لكل     
 فرد

يدخل في عدادهم أصحاب الحرف اليدوية المهرة وغير المهرة، وموظفـو األمانـة             
ير أو الذين هم على عالقة مباشرة       والكتبة الذين يشتركون في مشاريع البحث والتطو      

 .)أ(بها

عدد موظفي الـدعم فـي البحـث        
 والتطوير

جميع المؤسسات الوطنية، وضمنها الجامعات والمنظمات األخرى المعنيـة بأعمـال           
وحسب كُتّيب فراسكاتي، يشمل البحث والتطوير التجريبي العمـل         .  البحث والتطوير 

ية زيادة المخزون المعرفي، وضـمنه معرفـة        اإلبداعي الذي ُيضطلع بها بانتظام، بغ     
.  اإلنسان والثقافة والمجتمع، واستخدام هذا المخزون المعرفي الستنباط تطبيقات جديدة         

ويجب تمييز البحث والتطوير عن مجموعة واسعة من األنشطة األخرى القائمة على            
التطـوير،  أساس علمي أو تكنولوجي والتي ينبغي استبعادها عند قياس نشاط البحث و          

ومنها التعليم والتدريب، واألنشطة العلمية والتكنولوجية ذات الصلة، وأنشطة صناعية          
 .)أ(أخرى، وإدارة وأنشطة داعمة أخرى

عدد المؤسسسات الوطنية المعنيـة     
 بأعمال البحث والتطوير 
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 )تابع (١الجدول 
 

 البحث والتطوير
 المؤشر التعريف

الوطنيــة /الجــوائز اإلقليميــة  .لوطنية المخصصة لتكون حوافز للباحثين والمخترعينعدد جميع الجوائز اإلقليمية وا
المخصصة باعتبارهـا حـوافز     

 للباحثين والمخترعين
تَُعَرف براءة االختراع في كُتّيب أوسلو بأنها حق الملكية الشرعي على اختراع تمنحه             

 إلحصاءات البـراءات    ويتزايد استعمال طالب التكنولوجيا   .  مكاتب البراءات الوطنية  
 .)ب(بأساليب متنوعة، باعتبارها مؤشرات على مخرجات أنشطة االختراع

 عدد براءات االختراع المسجلة

تمتلك الصحيفة المحققة نظاماً هيكلياً للمراجعة، يتولى بمقتضاه شخصان على األقل،           
شورة  من غير محرري المؤسسة، مراجعة مخطوطة غير ملتمسة، لتقييمها وإبداء الم          

 .)ج(للمحرر بقبولها أو رفضها

 المنشورات في الصحف المحققة

منشورات يشارك فيها مؤلفون من بلدين مختلفين على األقل، وتحددها أوراق بحـث             
ويالحظ أن طريقـة  .  تتضمن عنواني مؤلفين على األقل موجودين في بلدين مختلفين    

 .)د(دان المشاركة في المنشورةتعداد منشورات التأليف المشترك تدخل فيها جميع البل

المشاركة في التأليف وأشكال أخرى     
من التعاون فـي مجـال العلـم        
والتكنولوجيا واالبتكار مع البلدان    

 المتقدمة

 Organization for Economic Co-operation and Development, Frascati Manual, “The measurement of scientific  )أ( :المصادر
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technological activities: proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data”.  Paris, OECD, 1997.          
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.                                                                                                                                                                                     html.darticlereferee 
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 ت تتعلق بنشر العلم والتكنولوجيا واالبتكار  مؤشرا-٢الجدول 

 
 التعليم واإللمام بالقراءة والكتابة

 المؤشر التعريف
 سنة أو أكثر، ويلمون بقراءة وكتابة       ١٥النسبة المئوية من األشخاص الذين أعمارهم       

 .)أ(نص قصير بسيط في حياتهم اليومية
معدل اإللمـام بـالقراءة والكتابـة       

 )النسبة المئوية(
 نمو معدل اإللمام بالقراءة والكتابة .)أ(النسبة المئوية الزدياد معدل اإللمام بالقراءة والكتابة على مدى عدة سنوات

 سـكان البلـد     مجموعنسبة األطفال من جميع األعمار الملتحقين بمدرسة ابتدائية إلى          
 .)أ() سنة١١-٦(الذين هم في السن الدارسة 

 االلتحاق بالمدارس االبتدائية

نسبة األطفال من جميع األعمار الملتحقين بمدرسة ثانوية إلى عدد األطفال من سكان             
 .)أ() سنة١٧-١٢(البلد الذين هم في سن الدراسة 

 االلتحاق بالمدارس الثانوية

المتوسط المحسوب على مدى عدة سنوات لنسبة عدد الطالب الذين يتحضرون لمهنة            
ر التعليم، إلى مجموع الملتحقـين بالمـدارس        تجارية مباشرة أو ألي مهنة أخرى غي      

 .)أ(الثانوية

متوسط الملتحقين بالمدارس الثانوية    
 المهنية
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 التعليم العالي
 المؤشر التعريف

ــن  .مجموع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الوطنية ــا م ــات وغيره عــدد الجامع
 مؤسسات التعليم العالي

حقين بالمدارس والمؤسسات ما بعد الثانوية إلى عدد السكان الـذين           نسبة الطالب الملت  
 .)أ( سنة٢٤ و١٨تتراوح أعمارهم بين 

مدارس (االلتحاق بالمدارس العالية    
 )الدرجة الثالثة

النسبة المئوية للطالب الملتحقين حالياً بمجاالت العلوم الطبيعية والتطبيقية، وضـمنها           
 .)أ(نالطب، من مجموع الطالب المسجلي

عدد الطالب الملتحقـين بمجـاالت      
العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار 

الشهادة الثانويـة والماجسـتير     (
 )والدكتوراه

النسبة المئوية للمتخرجين من المدارس العالية في العلوم الطبيعية والتطبيقية، وضمنها         
 .)أ(الطب، من مجموع الطالب المتخرجين

عدد المتخرجين في مجاالت العلـم      
الشـهادة  (لتكنولوجيا واالبتكار   وا

 )الثانوية والماجستير والدكتوراه
اإلنفاق األساسي على التعليم هو اإلنفاق على األصول التي تدوم أكثر من سنة واحدة،              
وهو يشمل اإلنفاق على تشييد األبنية وتجديدها والتصليحات الرئيسية وشراء المعدات           

لى التعليم هو إنفاق علـى السـلع والخـدمات          الثقيلة والمركبات؛ واإلنفاق الجاري ع    
المستهلكة خالل السنة الجارية، والتي تحتاج إلى تجديد إن كانت هناك حاجـة إلـى               

وهو يشمل اإلنفاق على أجـور المـوظفين ومسـتحقاتهم،          .  التمديد في السنة المقبلة   
تعلـيم،  والخدمات المتعاقد عليها أو المشتراة، وموارد أخرى، منها الكتب ومـواد ال           

 .)ب(وغيرها من النفقات الجارية على األثاث والمعدات

 اإلنفاق على التعليم العالي

اإلنفاق على التعليم العـالي بنسـبة        .مجموع اإلنفاق على التعليم العالي محسوباً بنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي
 مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي

نصيب الفرد من اإلنفاق على التعليم       .ي مقسوماً على مجموع السكاناإلنفاق على التعليم العال
 العالي

الهندسـة،  : عدد كليات العلوم والتكنولوجيا التي تؤمن دراسات في المجاالت التاليـة          
 .)ج(والحواسيب، والعلوم الطبيعية، والرياضيات

عدد كليات العلوم والتكنولوجيا فـي      
 الجامعات

: ماعية واإلنسانية التي تعطي دراسات في المجـاالت التاليـة         عدد كليات العلوم االجت   
 .)ج(العلوم االجتماعية والسلوكية، والصحافة واإلعالم، واألعمال واإلدارة والقانون

عدد كليـات العلـوم االجتماعيـة       
 واإلنسانية

العلوم األساسـية والحاسـوب     (نسبة مختلف المجاالت في كليات العلوم والتكنولوجيا        
ة، والطب والصيدلة وطب األسنان، والتمريض والمهن الطبيـة المسـاعدة،           والهندس

في الجامعات إلـى مجمـوع كليـات العلـوم          ) والزراعة والطب البيطري وغيرها   
 .والتكنولوجيا

توزيع كليات العلوم والتكنولوجيا في     
 الجامعات حسب مجال التخصص

 .، مصدر سبق ذكرهWorld Bank Group. Competitiveness  indicators, 2003) أ( :المصادر

 Available at.  2003 ,”technical guidelines-Education“.  UNESCOphp?.ev/uis/org.unesco.portal://http :)  ب( 
201=IC&URL_SECTIONDO_TOP=&URL_DO5189=URL_ID                                                                                                    .          

 "European Commission.  Community Research, "Third European report on science and technology indicators  )ج( 
Brussels: European Commission, 2003.                                                                                                                                                       
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   مؤشرات تتعلق بنقل العلم والتكنولوجيا واالبتكار-٣الجدول 
 

 العقود
 المؤشر التعريف

الزراعـة وصـيد األسـماك،      : د العقود االستشارية المبرمة في القطاعات التاليـة       عد
 .والدفاع، والصناعة، والبنية األساسية والخدمات، والسياحة والنقل

عدد العقود المكرسة لالستشارات    
وحيازة الدراية عبر القطاعـات     

 والبلدان
نت والزجاج والتعدين والنفط    اإلسم: عدد العقود الصناعية المبرمة في المجاالت التالية      

والغاز، والبتروكيميائيات، والمنتجات الصـيدلية، والطاقـة وإدارة النفايـات والميـاه            
 .وغيرها

عدد العقود الصـناعية المبرمـة      
 حسب القطاعات

الكهرباء، واإلسكان والمكاتـب    : عدد عقود البنية األساسية المبرمة في المجاالت التالية       
 .االتصاالت والمياهوالموانئ، والطاقة و

عدد عقود البنية األساسية المبرمة     
 حسب القطاعات

اإلسمنت والزجاج والتعدين والنفط    : قيمة العقود الصناعية المبرمة في المجاالت التالية      
والغاز، والبتروكيميائيات والمنتجات الصـيدلية، والطاقـة وإدارة النفايـات والميـاه            

 .وغيرها

مبرمـة  قيمة العقود الصـناعية ال    
 حسب القطاعات

الكهرباء، واإلسكان والمكاتـب  : قيمة عقود البنية األساسية المبرمة في المجاالت التالية     
 .والموانئ، والطاقة واالتصاالت والمياه

قيمة عقود البنية األساسية المبرمة     
 حسب القطاعات

 
   مؤشرات تتعلق باستخدام العلم والتكنولوجيا واالبتكار-٤الجدول 

 
 (*)مالةالع

 المؤشر التعريف
وتصنيع البضائع والبناء   ) وضمنها إنتاج النفط  (يشمل القطاع الصناعي المناجم والمقالع      

 .والكهرباء والغاز والمياه
نسبة مئوية من   ( العمالة الصناعية 
 )مجموع العمالة

يشمل قطاع الخدمات تجارة الجملة والمفرق، والمطاعم والفنـادق والنقـل والتخـزين             
التصاالت والتمويل والتأمين، والعقارات وخدمات األعمال، والخـدمات المجتمعيـة          وا

 .واالجتماعية والشخصية

العمالــة فــي قطــاع الخــدمات
نســبة مئويــة مــن مجمــوع (

 )العمالة
عدد العامالت في الصناعة، معبراً عنه بنسبة مئوية من مجموع األشخاص العاملين في             

 .الصناعة
 )اءنس(العمالة الصناعية 

عدد العاملين في الخدمات، معبراً عنه بنسبة مئوية من مجموع األشخاص العاملين في             
 .الخدمات

 )رجال(العمالة في الخدمات 

 نقل التكنولوجيا
 المؤشر التعريف

صادرات التكنولوجيا العالية هي المنتجات التي تحتاج إلى كثافة عاليـة مـن البحـث               
كنولوجيا العالية، منهـا الفضـائيات والحواسـيب        وهي تشمل منتجات الت   .  والتطوير

 .والمنتجات الصيدلية واألدوات العلمية واآلالت الكهربائية

 صادرات التكنولوجيا العالية

مثـل اآلالت الزراعيـة والنسـيجية وتصـنيع         (منتجات الدفع اآللي ومعدات التصنيع      
، والمنتجـات   )وليـة األنابيب واألشـكال األ   (، وبعض أشكال الفوالذ الصلب      )األغذية

 .الكيميائية منها البوليميرات واألسمدة والمتفجرات

 صادرات التكنولوجيا المتوسطة

تشمل صادرات التكنولوجيا المنخفضة المنسوجات والورق واآلنية الزجاجية ومنتجات         
 .)مثل األلواح واألسالك والحديد الصب غير المشغول(الحديد والفوالذ األساسية 

 ولوجيا المنخفضةصادرات التكن

ـ   World Bank Group, World development indicators 2003.  Washington D. C.  World Bank, 2003.  UNDP.  Human) *(  :درالمص
development Report 2002.  New York, Oxford University Press, Inc. 2002.                                                                                               

وبيانات العمالة تشمل العاملين بدوام كلي أو جزئي على          . مفهوم العمالة عموماً يشير إلى الذين يعملون، أو يشغلون وظيفة أثناء فترة مرجعية              :مالحظة
 .السواء
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   مؤشرات اإلنتاجية في الناتج المحلي اإلجمالي-٥الجدول 
 

 المؤشر يفالتعر
يتكون االستثمار المحلي اإلجمالي من النفقات على اإلضافات إلى األصـول الثابتـة فـي               

واألصـول الثابتـة تشـمل      .  االقتصاد زائد التغييرات الصافية في مستوى االختراعـات       
، والمصـانع واآلالت    )األسيجة وقنوات الري ومصـارف الميـاه، الـخ        (تحسينات التربة   

 وبناء الطرق والسكك الحديدية وما شابه من أبنية تجارية وصـناعية            ومشتريات المعّدات، 
 .ومكاتب ومدارس ومستشفيات ومساكن خاصة

ــي   ــتثمار المحل ــبة االس نس
اإلجمالي من الناتج المحلـي     

 اإلجمالي

وضمنه الوكاالت الخاصة التي ال تتـوخى       (يشمل االستثمار الخاص نفقات القطاع الخاص       
ويشمل االسـتثمار الثابـت المحلـي       .  ى أصوله المحلية الثابتة   على اإلضافات إل  ) الربح

 .اإلجمالي النفقات المماثلة من القطاع العام

نسبة االستثمار الخـاص مـن      
االستثمار الثابـت المحلـي     

 اإلجمالي
وتشمل .  التغير الصافي في االستثمار األجنبي بين البلد موضوع البحث وسائر بلدان العالم           

جنبية المباشرة جميع معامالت رأس المال التي تجري بغية الحصول على           االستثمارات األ 
في شركة تعمل في بلد )  في المائة عادة أو أكثر من االحتياطي المتفق عليه١٠(فوائد ثابتة  

واالستثمار األجنبي المباشر هو مجمـوع رأس المـال الصـافي         .  آخر غير بلد المستثمر   
ل المستثمر ألجل طويل أو قصير، كما هو مبين فـي         وإعادة توظيف المكاسب، ورأس الما    

 .ميزان المدفوعات

ــي  ــتثمار األجنب ــبة االس نس
المباشر الصافي من النـاتج     

 المحلي اإلجمالي

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي . نصيب الفرد من متوسط النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

 .، مصدر سبق ذكرهWorld Bank Group.  Competitiveness Indicators 2003  :المصدر
 

   المؤشرات المتعلقة بابتكارات المنتجات وعمليات اإلنتاƚ-٦الجدول 
 

 ابتكار المنتج
 المؤشر التعريف

مؤشر كمي تدعمه معلومات نوعية عن عدد المنتجات الجديدة التي يعتمدها قطـاع             
 .أو فرع معين، وتجّسد مدخالت تكنولوجية جديدة

 نتجات التكنولوجية الجديدة المعتمدةالم

يقدم معلومات عن اإلنفاق المخصص لحيازة أو تطوير منتجـات جديـدة تجّسـد              
 .مدخالت تكنولوجية جديدة يعتمدها قطاع أو فرع

اإلنفاق على المنتجـات التكنولوجيـة      
 الجديدة

جمـوع  تدل على النسبة المئوية من المنتجات التكنولوجية الجديدة المصّدرة مـن م           
 .الصادرات

ــة  ــات التكنولوجي صــادرات المنتج
نسبة مئويـة مـن مجمـوع       (الجديدة  

 )الصادرات
يقدم معلومات عن انتشار المنتجات التي تتضمن مدخالت تكنولوجية جديدة، وقـد            

 .يستهدف قطاعات أو فروعاً معينة من خارج المجموعة
منتجات التي تتضمن مدخالت    التغلغل  

 سوقتكنولوجية جديدة في ال
 ابتكار عملية اإلنتاج

 المؤشر التعريف
يقدم معلومات عن عدد العمليات المعتمدة التي ترتكز على مـدخالت تكنولوجيـة             
جديدة أو تستخدم تكنولوجيا جديدة في أنشطة اإلنتاج أو الخدمات فـي القطـاع أو               

 .الفرع موضوع البحث

 التحسينات المدخلة على العملية

 اإلنفاق المكّرس لشراء وصيانة وخدمـة العمليـات التـي           يقدم معلومات قيمة عن   
 .تتضمن مدخالت تكنولوجية جديدة في قطاع أو فرع معّين

 االستثمار في تجهيزات العملية الجديدة

يرتبط هذا المؤشر مباشرة بالمؤشر المذكور آنفاً، ولكنه يشـير إلـى المـدخالت              
 .التكنولوجية التي تستهدف األتمتة خصوصاً

متة العملية في الفرع أو القطاع      مدى أت 
 أو الصناعة



 -٨٤-

 المرفق الثاني
 

 (*)مؤشرات مختارة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

   مؤشرات البنية األساسية والنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات االتصاالت-٧الجدول 
 

 المؤشر التعريف
 التبديلية العمومية، ويكون    يشير إلى خط هاتفي يصل معّدات المشترك الطرفية إلى الشبكة         

والجدير بالذكر أن الخـط الرئيسـي الواحـد         .  له َمنفَذ مكّرس في معّدات البّدالة الهاتفية      
 .)أ(يمكنه أن يخدم عدة مشتركين

عدد الخطوط الهاتفية الرئيسية    
 ) نسمة١٠٠لكل (الشغّالة 

ر المستعملة لخدمـة    أي الخطوط غي  (عدد الخطوط الرئيسية التي تخدم األسر في منازلها         
 .)أ()الشركات أو الحكومة أو ألغراض مهنية أخرى أو محطات الهاتف العمومي

الخطوط الرئيسية لالسـتعمال    
 السكني

عدد الخطوط الرئيسية في المناطق الحضرية نسبة إلى مجموع الخطـوط الرئيسـية فـي               
 .)أ(البلد

ــي   ــية ف ــوط الرئيس الخط
 المناطق الحضرية

  االنتظاروقت .)ب(التوصيل إلى خط رئيسي، المتأخرة بسبب نقص السعة الفنيةتبين عدد طلبات 
  االنتظاروقت .)ب( الطالبون للحصول على خط هاتفيينتظرهيبين عدد األعوام التقريبي الذي 

يشير إلى الدخل الذي تحققه الشركات من كـل خـط رئيسـي مقابـل تأديـة خـدمات                   
 .)ب(االتصاالت

 )دوالربال(الدخل من كل خط 

كلفة المكالمة بمعدل ثالث دقائق في وقت الزحمة داخل منطقة البّدالـة نفسـها باسـتعمال              
 .)أي ليس من هاتف عمومي(معّدات المشترك 

بالدوالر (كلفة المكالمة المحلية    
 )لكل ثالث دقائق

كلفة المكالمة بمعدل ثالث دقائق في وقت الزحمة من أي بلـد إلـى الواليـات المتحـدة                  
 .ريكيةاألم

كلفة المكالمة إلـى الواليـات      
بالدوالر (المتحدة األمريكية   

 ) دقائقثالثلكل 
عامل تشغيل الهاتف أو عامل تشغيل لوحة المفاتيح، يساعد الطرف الطالب على االتصال             

 .)ج(بالطرف المطلوب
عدد عـاملي التشـغيل فـي       

 الخطوط الثابتة
ويمكن فصل هـذه الشـبكة عـن        .  لخدماتعدد المشتركين في الشبكة الرقمية المتكاملة ا      
 .)أ(يطريق خدمة التواجه بمعدل أساسي وبمعدل أول

المشتركون في الشبكة الرقمية    
 المتكاملة الخدمات

الدارات المأجورة تشير إلى وصلة ثنائية االتجاه الستعمال أحد المشتركين حصراً، بصرف            
 تبديلي أو غير تبديلي أو هاتفي أو        يعني مشترك (النظر عن االتجاه الذي يستعمله المشترك       

وعند الحديث عن هـذا     .  والخطوط المأجورة يمكن أن تكون وطنية أو دولية       ).  بالبيانات
 .)أ(المؤشر، يجب أال يؤخذ في االعتبار إال عدد الخطوط، وليس عدد النقاط الطرفية للشبكة

 مشتركو الخطوط المأجورة

 )بالدوالر(لكلفة األولية ا .كلفة رسم التركيب األولي بالدوالر
 )بالدوالر(الرسم الشهري  .رسم التأجير الشهري لالشتراك في االتصاالت

يشير إلى مجموع الحركة الهاتفية مقيسة بالدقائق، الناشئة من بلـد مـا والمتوجهـة إلـى             
 .خارج هذا البلد

دقائق لكـل   (الحركة المغادرة   
 )مشترك

لى مستعملي الهواتف المحمولة، المشتركين في الخدمـة        عدد المشتركين في الهاتف النقال إ     
الهاتفية النقالة العمومية األوتوماتيكية التي توفر النفاذ إلى الشبكة الهاتفية التبديلية العمومية،            

 .باستخدام التكنولوجيا الخلوية التماثلية أو الرقمية

لكـل  (مشتركو الهاتف النقال    
 ) نسمة١٠٠

                                           
 .ت هذه المجموعة األولية من المؤشرات في شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوابكُر  (*)
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 )تابع (٧الجدول 
 

 المؤشر ريفالتع
ويوجد في بعض البلدان نظام الترخيص الذي يقضي        .  مجموع أجهزة التلفزيون المستعملة   

بتسجيل أجهزة التلفزيون ولما كان يحق لألسر أن تمتلك أكثر من جهاز استقبال تلفزيوني              
واحد أو أال تسجل الجهاز، يمكن أن يكون عدد األجهزة المرخصة المصرح عنها أقل من               

 .)أ(حقيقيالعدد ال

 أجهزة االستقبال التلفزيوني

 المشتركون في تلفزيون الكابل .)أ(يشير إلى عدد المشتركين في تلفزيون الكَابل
وتعرف بأنها دورية إخبارية تُنشـر      . (متوسط تداول الصحف اليومية، ذات المنفعة العامة      

 .)د( نسمة١٠٠٠لكل ) أربع مرات في األسبوع على األقل
 تداول الصحف

Available at.  2003, ”Telecommunication indicators handbook“.  ITU-ITU/int.itu.www://http /world/publications/ict/D :  )أ( :المصادر
                                                                                                                                                                   .             pdf.handbook/material 

 :World Bank Group, “ICTs at a glance tables – definitions and sources”, 2002.  Available at)  ب( 
.                                                                                                                         htm.notesict/countrydata/data/org.worldbank.www://http 

 .com.ansme.define://http: Available at.  2003.  com Dictionary.AnsMe/com.ansme.define://http  .)  ج( 

 .، مصدر سبق ذكره.World Bank Group.  Competitiveness Indicators 2003)  د( 
 

   مؤشرات اإلنترنت والحواسيب-٨الجدول 
 

 المؤشر التعريف
ويمكن أن يسـتخدمها عـدة      (عدد من الحواسيب مصممة ليستخدم كالً منها شخص واحد          

 .)أ()أشخاص أو تشتغل دون مرافقة أحد
 الحواسيب الشخصية

عدد الحواسيب الشخصية المركّبة في منشآت تعليمية، من مدارس ابتدائيـة أو ثانويـة أو               
 .)ب(أوجامعات

 الحواسيب الشخصية في التعليم

يشير إلى نسبة الحواسيب الشخصية الموّصلة إلى شبكة محلية من أصل مجموع الحواسيب             
 .)ب(الشخصية المركبة

 حواسيب شخصـية مترابطـة    
 شبكياً

 المشتركون في اإلنترنت .)ج(عدد األشخاص والمنظمات الذين يدفعون المال مقابل نفاذهم إلى شبكة اإلنترنت
 مستخدمو اإلنترنت .)ب(مجموع األشخاص الذين يحق لهم النفاذ إلى الشبكة العالمية

لمكالمة االشتراك الشهري وأجرة الخط ورسم ا     (رسوم استخدام الهاتف    : تتألف من مكونين  
 .)ج()يدفع لمزود خدمة اإلنترنت(ورسوم النفاذ إلى اإلنترنت ) التي تدفع إلى شركة الهاتف

تعريفة اإلنترنـت بالمراقمـة     
 الهاتفية عن بعد

حركة اإلنترنـت بالمراقمـة      .)ج(حجم حركة المراقمة الهاتفية عن بعد للنفاذ إلى شبكة اإلنترنت مقدراً بالدقائق
 الهاتفية عن بعد

ولكنهم قد  ) في البيت أو العمل أو المدرسة     (دد السكان الذين يحق لهم النفاذ إلى اإلنترنت         ع
 .)ج(ال يستخدمونه

 النفاذ إلى اإلنترنت

 الوعي باإلنترنت .)ج(عدد السكان الذين عندهم ِعلم بشبكة اإلنترنت
كـن أن   ويم.  المضيف هو اسم مجال، له عنوان مسجل في بروتوكول اإلنترنت مرافق له           

عبر توصيالت بدوام كامل أو جزئـي أو        (يكون ذلك أي نظام حاسوبي موّصل باإلنترنت        
 .)ج()مباشرة أو بالمراقمة الهاتفية عن بعد

 مضيفو اإلنترنت

وعند اللزوم، ينبغي التمييز    .  عدد الشركات التي تؤمن نفاذ المستعمل النهائي إلى اإلنترنت        
 .)ج("مشغل"ومزود " مرخص له"بين مزود 

 مزودو خدمة اإلنترنت

وال يدخل  .   ساعة ٢٠الرسوم الشهرية للنفاذ بالمراقمة الهاتفية عن بعد، لقاء استخدام مدته           
ويؤخذ متوسط األسعار فـي وقـت       .  ضمنها رسم التوصيل األولي بمزود خدمة اإلنترنت      

 .)ب(الزحمة وخارجها

رسوم النفاذ إلـى اإلنترنـت      
ورسوم خدمـة اإلنترنـت     

 )بالدوالر (الشهرية
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عرض النطاق له معنى عام يكمن في كمية المعلومات التي يمكن حملها في فترة زمنيـة                

فالوصـلة ذات   .  على وصلة اتصاالت سـلكية أو السـلكية       ) عادة في ثانية واحدة   (معينة  
 من المعلومات لكي يستمر     هي الوصلة التي يمكنها أن تحمل ما يكفي         النطاق العريض مثالً  

 .)د(تتابع الصور في عرض فيديوي

 وفرعرض النطاق الوطني المت

 تيسر مخدمات مأمونة .)ب(المخدمات المأمونة هي المخدمات التي تستعمل تقنية التعمية في تعامالت اإلنترنت
سات األخبار والمؤس : يشمل المحتوى المباشر المحلي صفحات الوب حول المجاالت التالية        

 .والتعليم والتسلية والبوابات وأفرقة المناقشة والمعلومات العامة
 المحتوى المباشر المحلي

مجال المستوى األعلى يعّرف هوية الجزء األكثر عمومية من اسم المجال في عنوان مـن               
بدالً مـن   " com"وهذا المجال هو إما مجال المستوى األعلى العام مثل          .  عناوين اإلنترنت 

" is"لفرنسـا و  " fr"وهكذا، أو مجال لرمـز بلـد مثـل          " تعليمي"بدالً من   " edu"و" تجاري"
 .)•(آليسلندا

أســماء مجــاالت المســتوى 
ــى  ــل  (األعل ــددها لك ع

 ) نسمة١٠ ٠٠٠

للمجال األكاديمي هو أحد المجاالت السبعة األصـلية لتجزئـة المسـتوى            " edu"والمجال  
المؤسسات المعتمـدة   " "edu.ـ  يقصد ب ,و.  نتاألعلى من نظام أسماء المجاالت في اإلنتر      

والنسبة المئوية من أسماء المجاالت المجمعية هو       .  إقليمياً لمنح الدرجات في التعليم العالي     
 .)و(عدد الجامعات التي تمتلك مواقع في شبكة الوب من مجموع عدد الجامعات

أسماء المجـاالت المجمعيـة     
 )النسبة المئوية) (األكاديمية(

وتقاس بتقـدير تقـدم     .  هزية هي درجة استعداد جماعة ما لالشتراك في عالم التشبيك         الجا
الجماعة النسبي في الميادين األكثر إلحاحاً العتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأهم           

وعندما ينظر في هذه المجاالت مع بعضها في سـياق حـوار            .  تطبيقات هذه التكنولوجيا  
نتج تقدير مبني على هذه العناصر يقـدم وصـفاً دقيقـاً لجاهزيـة              تخطيطي استراتيجي، ي  

 .)ز(الجماعة

 كبيدليل جاهزية التش

دليل يسعى إلى التعبير عن مستوى التطور االقتصادي واالجتماعي والديمقراطي في بلـد             
 .)ح(ما

 دليل الحكومة اإللكترونية

 :International Telecommunication Union, “Arab States Telecommunication Indicators”, 2000.  Available at)  أ( :المصادر
                                                                                                       .       pdf._E00ARTI/at_glance/statistics/ict/D-ITU/int.itu.www://http 

 :World Bank Group, “ICTs at a glance tables – definitions and sources”, 2002.  Available at)  ب( 
.                                                                                                                        htm.ictnotes/countrydata/data/org.worldbank.www://http 

 ,Minges, M. “Counting the Net: Internet access indicators”, tenth Annual INET Conference.  Internet Society.  Japan  )ج( 
                             .                                                          htm.1e_8/e8/cdproceedings/2000inet/org.isoc.www://http :Available at.  2000  

 Available at.  2003. com Glossary.SearchNetworking/com.techtarget.searchnetworking://http/glossaryPage :  )د( 
                                                                                                                                           .                                      html.7,00,sid0,294242 

 )•(   : Available at.  2003 ,com Glossary.SearchWebservices/com.techtarget.searchwebservices://ttph/glossary 
.                                                                                                                                                                               html.26,00,sid0,294242 

 Available at”  edu domain?.What is the . "EDUCAUSEasp?.faq/faq/asp/edu.educause.www://http .:  )و( 
EDUGENERAL=code                                                                                                             .                                                                    

 Harvard University, Information Technologies Group for Centre for International Development.  “Readiness for the  )ز( 
.                        html.readiness/readinessguide/edu.harvard.law.cyber://http: Available at.  2003, "adiness?what is re: etworked worldn 

   .United Nations Online Network in Public Administration and Finance, “Global Survey of E-Government”, 2003  )ح( 
.                                                                                                                             asp.2egovernment/org.unpan.www://http :Available at 
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فاق الذي ال تدخل فيه االستثمارات، فيقصد به اإلنفاق على تشغيل           اإلنفاق الجاري يعني اإلن   

 .)أ(خدمات االتصاالت محسوباً على أساس سنوي
 اإلنفاق على االتصاالت

اإلنفاق على المنتجات التـي تشـتريها   (يشمل النفقات الخارجية على تكنولوجيا المعلومات     
أو من منظمات واقعـة خـارج       الشركات واألسر والحكومات ومؤسسات التعليم من باعة        

اإلنفاق علـى البرمجيـات     (، والنفقات الداخلية على تكنولوجيا المعلومات       )الكيان الشاري 
 .)ب()المجّمعة داخلياً، واستهالك رأس المال وما شابه

ــا   ــى تكنولوجي ــاق عل اإلنف
 المعلومات واالتصاالت

ت مـن النـاتج المحلـي       النسبة المئوية لإلنفاق على تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاال        
 .)ب(اإلجمالي

ــا   ــى تكنولوجي ــاق عل اإلنف
ــاالت  ــات واالتص المعلوم
بالنسبة المئوية من الـدخل     

 المحلي اإلجمالي
نصيب الفرد من اإلنفاق على      .قيمة اإلنفاق على تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات مقسومة على عدد السكان

تكنولوجيـــا المعلومـــات 
 واالتصاالت

 world/publications/ict/D-ITU/int.itu.www://http: Available at.  2003, ”Telecommunication indicators handbook“.  ITU/  )أ( :المصادر
                                                               .                                                                                                                 pdf.handbook/material 

 ,Available at.  2002, ” definitions and sources–ICTs at a glance tables “World Bank Group :)  ب( 
                                                                                  .                                       htm.ictnotes/countrydata/data/org.worldbank.www://http 
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العلماء والمهندسون المنخرطون في تصميم أو توليد معارف ومنتجـات وعمليـات نتـاج            
 .)أ(وفي تخطيط وإدارة مشاريع البحث والتطويروطرائق وأنظمة، 

العلماء والمهندسون العـاملون    
في مجال البحث والتطـوير     
من تكنولوجيـا المعلومـات     

 واالتصاالت
يضم اإلنفاق على البحث والتطوير اإلنفاق األساسي واإلنفاق الجاري على النشاط اإلبداعي            

 البحث والتطوير التجريبي األساسـية      النظامي الذي يزيد مخزون المعرفة، وضمنه أعمال      
 .)ب(والتطبيقية التي تسفر عن أجهزة ومنتجات وعمليات إنتاج جديدة

اإلنفاق على البحث والتطـوير     
 في تكنولوجيـا المعلومـات    

 االتصاالت و
هو قيمة اإلنفاق على البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت معبراً عنهـا             

 .يلدخل الوطني اإلجمالبنسبة مئوية من ا
اإلنفاق على البحث والتطـوير     
في تكنولوجيـا المعلومـات     

االتصاالت كنسبة مئويـة    و
 من الدخل الوطني اإلجمالي

 UNESCO.  "How to understand the statistics presented in the 1999 UNESCO Statistical Yearbook on Culture and  )أ( :المصادر
DO_TOPIC&URL_=&URL_DO5065=php?URL_ID.ev/uis/org.unesco.portal://http: Available at.  2002, ”Communication 

                   .                                                                                                                                     1049192458=&reload201=SECTION 

 .، مصدر سبق ذكرهWorld Bank Group, “ICTs at a glance tables – definitions and sources”, 2002  )ب( 
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 المسـتهلك يقيس فعالية القوانين المتعلقة بالتجارة اإللكترونية والتوقيعات الرقمية وحمايـة           

 .)أ(، وكلما ارتفعت الدرجة يكون الوضع أفضل٧ إلى ١بدرجات تتراوح بين 
القــوانين الخاصــة باســتخدام 
ــات  ــا المعلومـ تكنولوجيـ

 واالتصاالت 
تعرف البراءة في كُتّيب أوسلو بأنها الحق الحصري المكفول الختـراع منـتج أو عمليـة                

وهـي  . يقدمان حالً تقنياً جديداً لمشـكلة  ، أوإنتاجية يقدمان أسلوباً جديداً إلنجاز عمل معين    
الستثمار االختراع المذكور فيها، نظيـر إباحـة        ) مدته محدودة (تضمن لصاحبها احتكاراً    

 .)ب()التي يقصد بها إباحة استعمال االكتشاف على نطاق واسع في المجتمع(االختراع 

 قانون البراءات

د أن بعض السلع أو الخدمات هي من إنتاج أو          تعرف العالمة التجارية بأنها سمة مميزة تحد      
ويرقى تاريخ العالمة إلى األزمنة القديمة حين كـان         .  توريد شخص معين أو شركة معينة     

.  علـى منتجـاتهم الفنيـة أو االنتفاعيـة        " وسوَمهم"أصحاب الحرف يضعون توقيعاتهم أو      
لعالمة التجاريـة   وتطورت هذه العالمات عبر السنين حتى أصبحت تخضع لنظام تسجيل ا          

ويساعد هذا النظام المستهلكين على التعرف إلى منتج أو خدمة وشرائهما، ألن             .  وحمايتها
 .)ج(الطبيعة والنوعية المحددتين بالعالمة التجارية الفريدة تلبي حاجاتهم

 قانون العالمات التجارية

بـر  عت، وخاصـة    التجارة اإللكترونية هي بيع وشراء السلع والخدمات عن طريق اإلنترن         
وفي الممارسة العملية يستخدم هذا المصطلح و المصـطلح األحـدث منهـا             .  شبكة الوب 

 . )د(على غير تمييز" األعمال اإللكترونية"

 قانون التجارة اإللكترونية

هو توقيع إلكتروني يستعمل للتصديق على صحة هوية مرسل الرسالة أو موقّـع المسـتند،               
.  وى األصلي للرسالة أو المسـتند المرسـل لـم يصـبه تغييـر             وربما للتأكد من أن المحت    

والتوقيعات الرقمية سهلة االنتقال، وال يمكن أن يقلدها أحد، ويمكن َمهُرها أوتوماتيكياً فـي              
وإمكانية التأكد من وصول الرسالة األصلية الموقعة تعنـي أن مرسـلها ال يمكنـه               .  وقتها

 .)•(التملص منها بسهولة الحقاً

 ع اإللكترونيالتوقي

وتسبب .  تعّرف قرصنة البرمجيات بأنها نسخ أو توزيع أو استعمال غير قانوني للبرمجية           
.  القرصنة خسارة كبيرة في دخل الناشرين، تؤدي إلى ارتفاع األسـعار علـى المسـتهلك              

ويخرج بعض ناشري البرمجيات من الصنعة بسبب قرصنة البرمجيات، والبعض اآلخـر            
 .)•( دخول األسواق التي تكون فيها معدالت قرصنة البرمجيات عاليةهم عنمتثبŊط هم

 (%)معدل القرصنة 

تعرف بأنها الحقوق التي يعترف بها مجتمع ما ألفراد أو منظمات على مخترعات وأعمال              
وتجيز لحامل الحق منع    .  أدبية وفنية ورموز وأسماء وصور تصاميم مستعملة في التجارة        

 .ملكيته دون ترخيص لفترة زمنية محدودةاآلخرين من استخدام 

 تنفيذ حقوق الملكية الفكرية

 :World Bank Group, “ICTs at a glance tables – definitions and sources”, 2002.  Available at  )أ( :المصادر
 ictn/countrydata/data/gor.worldbank.www://http.                                                                                                                                       

 Organization for Economic Co-operation and Development, Oslo Manual, "The measurement of scientific and)  ب( 
technological activities: proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data.  Paris, OECD, 1997.           

 ,about/int.wipo.www://http: Available at.  2003, ”What is a trademark?“World Intellectual Property Organization-)  ج( 
.                                                                                                       html.trademarks/en/ip-about=/html?wipo_content_frame.index/en/ip 

 .html.19,00,sid0,294242/glossary/com.echtargett.searchcio://http :Available at.  2003.  com Glossary.Search CIO)  د( 

 )•  (: Available at.  2003com Glossary, .Search Security/glossary/com.techtarget.searchsecurity://http 
tmlh.14,00,sid0,294242.                                                                                                                                                                               
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السياسة الوطنيـة لتكنولوجيـا      .وجود سياسة وطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 المعلومات واالتصاالت
ــا    .وجود خطة عمل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطويرها ــل تكنولوجي ــة عم خط

 االتصاالتالمعلومات و
 المبادرات الوطنية .وجود خطوات وطنية تمهيدية إلدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الحاضنة في عالم األعمال هي مؤسسة تنشأ لتقديم أماكن المكاتـب ومعـداتها، وأحيانـاً               
 .)أ(المساعدة اإلرشادية ورأس المال لشركات جديدة في طور النشوء

  للتكنولوجيااتوجود حاضن

 تكنولوجيا مخططلل اتحاضن .عدد حاضنات التكنولوجيا المخطط لها ووجودها
 لها   

مصطلح يستخدم لوصف جملة من الجهود الرامية إلى حفـز تطـوير            " حديقة التكنولوجيا "
ولهـذا  .  داخـل البلـد  " المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة على المعرفـة بالريـادة   "

" حديقـة البحـوث   "و" حديقة العلـوم  "ل، أكثرها شيوعاً هي      مرادفاً على األق   ١٦المصطلح  
 .)ب("قطب التكنولوجيا"و

ــا  ــادرة قطــب التكنولوجي مب
 يالتشغيل

خطــة مبــادرة القطــب    .وجود خطة لمبادرة القطب التكنولوجي
 التكنولوجي

 glossary/com.techtarget.rvicessearchwebse://http :Available at.  2003com Glossary, .SearchWebservices/  )أ( :المصادر
.                                                                                                                                                                               html.26,00,sid0,294242 

 carmel/edu.american.www://http: Available at  .2001, ”What is a technology Park?“,  of BeirutAmerican University/)  ب( 
                                 .                                                                                                                                       htm.whatis/Whatis/a5293ab 
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منظمة التجارة العالمية هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تتعامل مع قواعد التجارة بين             
وفي قلب هذه المنظمة االتفاقات التي تفاوضت عليها جلů أمم العـالم ووقعتهـا              .  األمم

وهدفها مساعدة منتجـي السـلع      .  بالتجارة، ثم صدقت عليها مجالسها النيابية     المعنية  
 .والخدمات والمصدرين والمستوردين على تسيير أعمالهم

 عضو منظمة التجارة العالمية

 اتفاقية باريس .هي اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية
 اتفاق مدريد . مصادر السلعاتفاق مدريد بشأن قمع الدالالت الزائفة أو المضللة إلى

اتفاق الهاي المعني بالتسجيل الدولي للتصميمات الصناعية، اعتمده المؤتمر الدبلوماسي          
 .١٩٩٩يوليو / تموز٢في 

 اتفاق الهاي

هي معاهدة حقوق النشر والتأليف الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكريـة فـي              
 .١٩٩٦ديسمبر / كانون األول٢٠جنيف في 

معاهدة المنظمة العالمية للملكيـة     
الفكرية بشـأن حقـوق النشـر       

 والتأليف
سبتمبر /، وعدلت في أيلول   ١٩٧٠يونيو  /هي معاهدة وضعت في واشنطن في حزيران      

 .٢٠٠١أكتوبر / وفي تشرين األول١٩٨٤فبراير /، ثم عدلت في شباط١٩٧٩
 معاهدة التعاون بشأن البراءات 

 معاهدة قانون العالمات التجارية .١٩٩٤أكتوبر /األول تشرين ٢٧اعتمدت في جنيف في 

يونيـو  / حزيـران  ١هي معاهدة قانون براءة االختراع التي اعتمدت في جنيـف فـي             
٢٠٠٠. 

 معاهدة قانون البراءات 



 -٩٠-
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 المؤشر التعريف
بتمبر س/ أيلول ٢٦معاهدة نيروبي لحماية الرمز األولمبي التي اعتمدت في نيروبي في           

١٩٨١. 
 معاهدة نيروبي

.  ١٩٩٥ من اتفاق منظمة التجارة العالمية منذ عـام          1cهذا االتفاق مشروح في التذييل      
ويقـال إنـه يضـمن      .  وهو يتيح نظرياً عولمة براءات االختراع والعالمات التجارية       

للشركات حقها في حماية براءات اختراعها في جميع البلدان األعضـاء فـي منظمـة               
 .رة العالميةالتجا

الجوانب التجارية لحقوق الملكيـة     
 الفكرية

 ,about/int.wipo.www://http: Available at.  2003, ”What is a trademark?“World Intellectual Property Organization- :المصدر
                                                                                      .                 html.trademarks/en/ip-about=/html?wipo_content_frame.index/en/ip 

 
   مؤشرات الوضع القانوني للتوصيل-١٤الجدول 

 
 المؤشر التعريف

والخط المأجور يستعمل   .  الخط المأجور هو خط هاتفي يجرى تأجيره الستعمال خصوصي        
 .راقمة الهاتفية عن بعدعادة مقابل الخط التبديلي أو خط الم

 الخطوط المأجورة

الشبكة الرقمية المتكاملة الخدمات هي مجموعة من معايير اللجنة االستشارية الدولية للبرق            
في االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية الخاصة باإلرسال الرقمي         ) سابقاً(والهاتف  

والمسـتعملون فـي    .   على وسائط أخـرى    على األسالك الهاتفية النحاسية العادية، وكذلك     
بـدالً مـن    (المنازل وفي الشركات الذين يركّبون مكّيف الشبكة الرقمية المتكاملة الخدمات           

يمكنهم رؤية صفحات شبكة الـوب ذات الرسـوم البيانيـة           ) مزيل التشفير -المشفّر=المودم
 الشـبكة الرقميـة     وتحتـاج ).   كيلوبتة في الثانية   ١٢٨حتى  (الكثيرة تصلهم بسرعة كبيرة     

المتكاملة الخدمات إلى مكّيف في كل طرف من اإلرسال، بحيث يحتاج مـزود الخـدمات               
والشبكة الرقمية المتكاملة الخدمات متيسرة لـدى شـركات         .  أيضاً إلى مكّيف هذه الشبكة    

 .الهاتف في معظم المناطق الحضرية في الواليات المتحدة األمريكية وفي أوروبا

لرقمية المتكاملة  خطوط الشبكة ا  
 الخدمات

خط المشترك الرقمي هو تكنولوجيا تجلب معلومات على عرض النطاق العالي إلى المنازل             
 .والشركات الصغيرة عبر الخطوط الهاتفية النحاسية العادية

 خطوط المشتركين الرقمية

الكَابلي بين  الكاَبل األحادي المحور هو نوع من الكاَبل النحاسي تستعمله شركات التلفزيون            
وتستعمل شـركات الهـاتف أحيانـاً       .  هوائي جماعي والمنازل والشركات التي تستخدمه     

. الكابل األحادي المحور للنقل من مكتبها الرئيسي إلى أقطاب هاتفية قريبة من المسـتعملين             
وهو مركّب على نطاق واسع الستعماله في شؤون األعمال وشـركة إتيرنـت التعاونيـة               

 .لشبكات المحليةوغيرها من ا

 الكابل

مستقبل السلكي متخصص، يطلقه صاروƢ، ويضعه في مدار ليدور حول          /الساتل هو مرسل  
 .الكرة األرضية

 ساتل إقليمي

الليف البصري هو وسيط النقل والتكنولوجيا التي تصاحبه إلرسال المعلومات بشكل نبضات            
ـ .  ضوئية عبر أسالك أو ألياف زجاجيـة أو بالسـتيكية         ل الليـف البصـري مـن    ويحم

المعلومات أكثر بكثير مما يحمله السلك النحاسي التقليدي، وهو أقل تعرضاً بكثير للتـداخل              
 .الكهرمغنطيسي

 توصيل ليفي بصري إقليمي

 Available at  .2003 ,com Glossary.SearchNetworking/glossaryPage/com.techtarget.searchnetworking://http :  )أ( :المصدر
html.7,00,sid0,294242                                      .                                                                                                                                            
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 المرفق الثالث
 

 (*)مؤشرات وبيانات مختارة على نشاط البحث والتطوير
 

تغطي بعض المؤشرات الّدالة على البحث والتطوير مدخالت كمية، ومن أكثرها شيوعاً في االستعمال عـدد العلمـاء       
ر اإلجمالي لشـراء    الذين يعملون في إدارات البحث والتطوير، وحصة كل مشروع من اإلنفاق، ونصيب كل باحث، واالستثما              

ناحية المخرجات، تختلف أفضلية اسـتعمال      من  و.  معّدات جديدة أو بناء مرافق جديدة، والوقت المخصص إلكمال مشروع ما          
 .المؤشرات بين بلد وآخر

 
 واالتجاه السائد في البلدان األعضاء في اإلسكوا هو تقييم نتائج البحث والتطوير من حيث الوفورات المتوقع إنجازهـا                  

وبذلت بعض الجهود لتصنيف مخرجات البحث والتطوير من حيث تطابقها مع معـالم             .  بواسطة المنتجات والعمليات المحّسنة   
 .ولكن هذه الطرائق تفتقر إلى مؤشرات لقياس جودة المنتج النهائي.  التخطيط واإلنفاق األولي، وتقديرات الوقت الالزم للتسليم

 
 :ت أو الخطط االستراتيجية الوطنية والمؤسسات المعنية بالبحث والتطويروفيما يلي معلومات عن السياسا 

 
 المكّونات األساسية، والمواضيع والمجاالت التي يركز عليها، واألهداف القصيرة والمتوسطة األجل؛ )أ( 

 
 األهداف العددية والتواريخ المحددة لتخصيصات الموارد من الناتج المحلي اإلجمالي؛ )ب( 

 
 تشريع الوطني واإلطار التنظيمي لمؤسسات وأنشطة البحث والتطوير؛ال )ج( 

 
 المتهجيات المعمول بها لتأمين الموارد ومتابعة التقدم المحرز؛ )د( 

 
وجود الهيئات الملتزمة بمسح التكنولوجيات وتقديرها، على الصعيدين الوطني والقطـاعي، وتوجهـات هـذه                )•( 

 ل عالقاتها، ومنهجيات تشغيلها؛الهيئات، وتاريخ إنشائها، وتفاصي
 

عدد الوحدات المؤسسية المعنية بالبحث والتطوير ومهامها وفروعها، وتوزيعها على المجاالت الرئيسية فـي               )و( 
 نشاط البحث والتطوير؛

 
عدد الباحثين بمكافئ الدوام الكامل، وتوزيعهم على مجاالت البحث والتطوير، حسب مؤهالتهم ونوع المؤسسة               )ز( 

 ؛)حكومية أو شبه حكومية أو خاصة، الخ(
 

معلومات عن وجود الشبكات الوطنية للمعلومات، وعن نطاق تغطيتها ومشاركاتها، وكذلك اإلنفاق المرصـود               )ح( 
 لتيسير المعلومات مع إقامة روابط مع شبكات ومصادر أخرى للمعلومات؛

 
البحث والتطوير واألنشطة المتصلة بهـا، موزعـة        حجم مجمل القدرات الحاسوبية المتيسرة لجميع مؤسسات         )ط( 

 حسب مجاالت النشاط والمؤسسات، مع معلومات عن أجيال الحواسيب ومواءمتها؛
 

مجموع موظفي الدعم وتوزيعهم على مؤسسات ووحدات البحث والتطوير ومجاالت البحث والتطوير، وكذلك              )ي( 
 حسب مؤهالتهم؛

 
 أهـدافها ومواردهـا     : والتطوير ع بها على الصعيد الوطني في مجال البحث       عدد المبادرات الجاري االضطال    )ك( 

 المالية وغيرها، والهيئات المتعاونة بشأنها من الصناعة والزراعة وقطاع الخدمات، وكذلك األهداف المنجزة؛
 

                                           
(*)  United Nations, Economic and Social Commission for Western Asia.  Science and technology indicators: basic 

concepts, definitions and prospects for development (E/ESCWA/TECH/1997/6).                                                                                    
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زتها، مع التشـديد    مبادرات وأساليب المساعدة المقدمة إلى قطاع األعمال، والمعنية بتقديرات التكنولوجيا وحيا           )ل( 
 على احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

 
عدد منشورات البحث والتطوير وفقاً ألنواع المؤسسات ومجاالت البحث والتطوير، وكـذلك وسـائط النشـر                 )م( 

 ؛والتوزيع، أي الصحف المحلية والدولية والحلقات الدراسية الوطنية واإلقليمية والدولية والمؤتمرات والندوات
 

اإلتاحة وعدد المرافق التقنية الوطنية ومجاالت نشاطها في دعم البحث والتطوير، ومراكز إنشـاء وصـيانة،                 )ن( 
 المعّدات العلمية والمعدات المختبرية، ومرافق تصنيع المواد وتغليفها؛

 
طوير والتعلـيم   معلومات عن أنشطة تفحص البراءات، وهيئات منح البراءات، وصالتها بمؤسسات البحث والت            )س( 
 العالي؛

 
معلومات عن شبكات البحث والتطوير المتخصصة واإلنفاق على التعاون في نشاط البحث والتطوير، وتبـادل                )ع( 

 .المعلومات والخبراء داخل البلد ومع بلدان ومؤسسات أخرى
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 ١٩٩٦تطوير وتوزيعهم في كل بلد عربي لعام   عدد الباحثين بمكافئ الدوام الكامل ونسبهم المئوية حسب مجال البحث وال-١٥الجدول 
 

 الزراعة الصحة الصناعة العلوم األساسية التعليم الهندسة الطاقة البترول االقتصاد إدارة الموارد
 البلد العدد النسبة العدد سبةالن العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة المجموع
 األردن ٨٩ ٢٢,٢ ٤١ ١٠,٢ ٩٥ ٢٣,٧ ٥٠ ١٢,٥ ٥٢ ١٣,٠ ٣٥ ٨,٧ ٧ ١,٧ ١٤ ٣,٥ ١١ ٢,٧ ٧ ١,٧ ٤٠١

٦٨ ٦٣,٦ ٧ ٦,٥ ٠ ٠،٠ ١٥ ١٤,٠ ١١ ١٠,٣ ٠ ٠،٠ ٠ ٠،٠ ٠ ٠،٠ ٦ ٥,٦ ٠ ١,٧ ١٠٧ 

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

 البحرين ١٦ ١٨,٦ ١٥ ١٧,٤ ٠ ٠،٠ ٨ ٩,٣ ١٠ ١١,٦ ١٢ ١٤,٠ ٣ ٣,٥ ٠ ٠،٠ ٢٢ ٢٥,٦ ٠ ٠،٠ ٨٦
 تونس ٢١٥ ٤٤,٣ ٦٥ ١٣,٤ ٨ ١,٦ ٢٦ ٥,٤ ٤٥ ٩,٣ ٥٥ ١١,٣ ٠ ٠،٠ ٢١ ٤,٣ ٥٠ ١٠,٣ ٠ ٠،٠ ٤٨٥
 الجزائر ٢١٧ ٢١,٦ ٩٨ ٩,٨ ١٠٩ ١٠,٩ ١١٤ ١١,٤ ١١٦ ١١,٦ ١٣٣ ١٣,٢ ١١٠ ١١,٠ ٨٣ ٨,٣ ٢٤ ٢,٤ ٠ ٠،٠ ١ ٠٠٤

٨٣ ٣٥,٣ ١٧ ٧,٢ ١٦ ٦,٨ ٢٧ ١١,٥ ٢٨ ١١,٩ ١٠ ٤,٣ ٢٦ ١١,١ ١٦ ٦,٨ ١٢ ٥,١ ٠ ٠،٠ ٢٣٥ 

الجماهيرية 
العربية 
 الليبية

١٢٤ ٣٤,٨ ٣٠ ٨,٤ ١٣ ٣,٧ ١٥ ٤,٢ ٣٩ ١١,٠ ١١٢ ٣١,٥ ٢٠ ٥,٦ ٠ ٠،٠ ٣ ٠,٨ ٠ ٠،٠ ٣٥٦ 

الجمهورية 
العربية 
 السورية

 السودان ٣١١ ٤٨,٤ ٦٨ ١٠,٦ ١١٥ ١٧,٩ ٤٤ ٦,٨ ٣٣ ٥,١ ٣١ ٤,٨ ٢٥ ٣,٩ ٠ ٠،٠ ١٦ ٢,٥ ٠ ٠،٠ ٦٤٣
 العراق ٧٢٥ ٥٢,١ ١٥٠ ١٠,٨ ٤٠ ٢,٩ ٥٨ ٤,٢ ١٧٢ ١٢,٤ ١١٤ ٨,٢ ٢٥ ١,٨ ٧٢ ٥,٢ ٣٥ ٢,٥ ٠ ٠،٠ ١ ٣٩١
 عمان ٤٩ ٥٩,٨ ٥ ٦,١ ٠ ٠،٠ ٦ ٧,٣ ١١ ١٣,٤ ٤ ٤,٩ ٠ ٠،٠ ٧ ٨,٥ ٠ ٠،٠ ٠ ٠،٠ ٨٢
 قطر ٠ ٠،٠ ٠ ٠،٠ ٢ ٥,٩ ٨ ٢٣,٥ ١٣ ٣٨,٢ ٤ ١١,٨ ٠ ٠،٠ ٠ ٠،٠ ٥ ١٤,٧ ٢ ٥,٩ ٣٤
 الكويت ١٠٢ ٢٣,٢ ٢٠ ٤,٥ ٤١ ٩,٣ ١٧ ٣,٩ ٢٧ ٦,١ ١٧ ٣,٩ ٦٩ ١٥,٧ ٣٨ ٨,٦ ٣٤ ٧،٧ ٧٥ ١٧,٠ ٤٤٠
 لبنان ٦٣ ٣٠,٧ ٣٢ ١٥,٦ ٤ ٢,٠ ٤٥ ٢٢,٠ ٢٢ ١٠,٧ ١٤ ٦,٨ ١٢ ٥,٩ ٠ ٠،٠ ٨ ٣,٩ ٥ ٢,٤ ٢٠٥
 مصر ٥٢٢١ ٤٨,٦ ١٨٢٧ ١٧,٠ ٨٧١ ٨,١ ٧٥١ ٧,٠ ٥٢٣ ٤,٩ ٤٧١ ٤،٤ ٥٠٩ ٤,٧ ٢٣٦ ٢،٢ ١٠٢ ٠,٩ ٢٣٣ ٢،٢ ١٠ ٧٤٤

 موريتانيا ٤٧ ٤٠,٥ ١١ ٩,٥ ١٨ ١٥,٥ ١٦ ١٣,٨ ٢٢ ١٩,٠ ٠ ٠،٠ ٠ ٠،٠ ٠ ٠،٠ ٢ ١,٧ ٠ ٠،٠ ١١٦
 المغرب ٧٥٦ ٤٦,٥ ٦٩ ٤,٢ ٢٢٣ ١٣,٧ ١٦١ ٩،٩ ١٩٠ ١١,٧ ٨٩ ٥،٥ ٧٥ ٤,٦ ٠ ٠،٠ ٤٨ ٣,٠ ١٥ ٠,٩ ١ ٦٢٦

١٧٠ ٢٠,١ ٥٨ ٦,٩ ٧٣ ٨,٦ ١٥٦ ١٨,٤ ١٠٨ ١٢,٨ ٨٩ ١٠,٥ ٧٤ ٨,٧ ٥٥ ٦,٥ ٤٠ ٤,٧ ٢٣ ٢,٧ ٨٤٦ 

المملكة 
العربية 
 يةالسعود

 اليمن ١٧٧ ٦٥,٦ ١٦ ٥,٩ ٠ ٠،٠ ٩ ٣،٣ ٥٧ ٢١,١ ٦ ٢،٢ ٠ ٠،٠ ٠ ٠،٠ ٥ ١,٩ ٠ ٠،٠ ٢٧٠
 المجموع ٨٤٣٣ ٤٤,٢ ٢٥٢٩ ١٣,٣ ١٦٢٨ ٨,٥ ١٥٢٦ ٨,٠ ١٤٧٩ ٧,٨ ١١٩٦ ٦,٣ ٩٥٥ ٥,٠ ٥٤٢ ٢,٨ ٤٢٣ ٢،٢ ٣٦٠ ١,٩ ١٩ ٠٧١

 Economic and Social Commission for Western Asia and United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Cairo Office).  Research and development systems in the Arab States: development of science  :المصدر
and technology indicators 1998.  16 November 1998 (E/ESCWA/TECH/1998/3).                                                                                                                                                                                                                                          
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 ١٩٩٦  توزيع وحدات البحث والتطوير حسب المجاالت والبلدان لعام -١٦الجدول 
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 القطاع 
 اإلنتاج الزراعي ٢ ١ ٠ ٢ ٢ ١ ٦ ٢ ٤ ١ ١ ١ ٢ ١ ١٢ ٢ ٤ ٨ ٣ ٥٥
 الصناعة ٤ ٠ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ٢ ١ ٠ ٠ ١ ٥ ١ ١٣ ٠ ٣ ٤ ٠ ٣٧
 الصحة ٢ ٠ ٠ ٣ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ١٥ ١ ١ ٤ ٠ ٣٤
 العلوم البحرية ١ ١ ١ ١ ٢ ١ ٢ ١ ١ ١ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ١ ١ ٢ ١ ٢١
 المياه والري ١ ١ ١ ٢ ١ ٠ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٣ ١ ١٧
 البيئة ٣ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٢ ١ ٠ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ١ ٠ ٠ ١٥
 التجارة ٠ ١ ٠ ٢ ١ ١ ٠ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٥ ٠ ١٤
 الطاقة الذرية ١ ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٠ ١ ٢ ٠ ١٤
 الهندسة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٤ ٠ ١ ٤ ٠ ١٣
 البترول والبتروكيميائيات ٠  ٠ ١ ٣ ١ ٠ ١ ١ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٣ ٠ ١٣
 التعليم ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٣ ١ ١١
 اإلدارة وتنمية الموارد ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٢ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ٢ ١ ١١
 الطاقات المتجددة ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٢ ١ ٠ ١١
 العلوم األساسية ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ٢ ٣ ٠ ١٠
 الجيولوجيا والتعدين ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ١ ٠ ٧
 التكنولوجيا األحيائية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ١ ١ ٠ ٦
 الفضائيات والتحكم من بعد ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٦
 لغاباتا ١ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٥
 تكنولوجيا األغذية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥
 اإللكترونيات ٢ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤
 التغذية ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣
 الحواسيب ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣
 الكهرباء ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ٣
 الصناعة الكيميائية ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢
 البناء واإلنشاء ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢
 المجموع ٢٤ ٥ ٤ ١٦ ٢٢ ٧ ٢٢ ١٨ ١٥ ٦ ٢ ٦ ١٥ ١١ ٦٤ ٦ ٢٣ ٤٩ ٧ ٣٢٢

 .، المصدر نفسه(E/ESCWA/TECH/1998/3) :المصدر



 -٩٥-

 بمكافئ الدوام الكامل ق على البحث والتطوير وعدد الباحثين  اإلنفا-١٧الجدول 
 ١٩٩٦وموظفو الدعم لعام 

 

 البلد

اإلنفاق على 
البحث والتطوير 

ماليين (
 )الدوالرات

عدد الباحثين 
بمكافئ الدوام 

 الكامل

عدد الباحثين 
بمكافئ الدوام 
الكامل لكل 

  نسمة١٠ ٠٠٠

عدد موظفي 
الدعم في البحث 

 والتطوير

ظفي عدد مو
الدعم في البحث 
والتطوير لكل 

  نسمة١٠ ٠٠٠

نسبة اإلنفاق على 
البحث والتطوير 
إلى عدد الباحثين 
بمكافئ الدوام 

آالف (الكامل 
 )الدوالرات

 ٥١,٤ ٢٤,٣ ١ ٠٧٠ ٩,١ ٤٠١ ٢٠,٦٢ األردن
اإلمارات العربية 

 ١٠١,٧ ٨,٦ ٢٠٦ ٤,٥ ١٠٧ ١٠,٨٩ المتحدة
 ٤٣,٤ ٩,٥ ٥٧ ١٤,٣ ٨٦ ٣,٧٤ البحرين

الجمهورية 
 ٦٧,٩ ١٢,٠ ١ ٧٤٩ ٢,٤ ٣٥٦ ٢٤,١٨ العربية السورية

 ١٩,٨ ٧,١ ١ ٤٤٩ ٦,٩ ١ ٣٩١ ٢٧,٥٧ العراق
 ١٣١,٢ ١٣,٦ ٣٠٠ ٣,٧ ٨٢ ١٠,٧٦ ُعمان

       فلسطين
 ١٦٠,٦ ٦,٧ ٤٠ ٥,٧ ٣٤ ٥,٤٦ قطر

 ١٥٢,٥ ٤٠,٦ ٦٩٠ ٢٥,٩ ٤٤٠ ٦٧,١١ الكويت
 ٣٦,٤ ٧،٧ ٢٣٩ ٦،٦ ٢٠٥ ٧,٤٥ لبنان
 ٢١,٢ ٤٣,٢ ٢٦ ٣٢٩ ١٧,٦ ١٠ ٧٤٤ ٢٢٧,٥٠ مصر

المملكة العربية 
 ٢٣١,٨ ٨,٥ ١ ٥٧٥ ٤,٦ ٨٤٦ ١٩٦,٠٩ السعودية

 ٣٨,١ ٤,٩ ٧٧١ ١,٧ ٢٧٠ ١٠,٣٠ اليمن
 ٤٠,٩ ٢٣,٧ ٣٤ ٤٧٥ ١٠,٣ ١٤ ٩٦٢ ٦١١,٦٧ المجموع

 . المصدر نفسه،(E/ESCWA/TECH/1998/3) مقتبس من  :المصدر
 



 -٩٦-

 المرفق الرابع
 
  التعليم العاليبيانات مختارة عن
 

 (*)عدد طالب التعليم العالي في البلدان األعضاء في اإلسكوا  -١٨الجدول 

 
 ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ البلد

 ١٤٦,٤٠١ ١٣٥,٥٢٠ ١٢٣,٨٩١ ١١٨,٨٠٣ ١١٣,٣٦٤ األردن
 - - ١٥,٢١٧ ١٤,٩١١ ١٤,١٠٤ اإلمارات العربية المتحدة

 ١٨,٨٩٢ ١٦,٢٤١ ١٤,٧٦٤ ١٢,٦٧١ ٩,٠٣٦ البحرين
 ٢٩٠,٩٧٥ ٢٥٧,٧٤٩ ٢٥٢,٨٤٥ ٢٢٦,٩٥١ ٢٣٧,٤٧٥ الجمهورية العربية السورية

 - - - ٢٦٦,٥٠٥ ٢٥٧,٢٧٨ العراق
 ١٤,٣٥١ ١٢,٤١٦ ١١,٣٠٤ ١٠,٤٠٨ ٩,٤٤٤ ُعمان

 ٨٠,٥٤٣ ٧١,٢٠٧ ٦٦,٢٨٢ ٥٦,٧٢٦ ٥٠,٧٧٥ فلسطين
 ٨,٤٦٢ ٨,٨٩٣ ٨,٤٧٦ ٨,٤٢٤ ٨,٤٧٥ قطر

 ١٧,٩٩٧ ١٧,٧٩٤ ١٧,٩٤٠ ١٧,٩٣٧ ١٨,٢٤٣ الكويت
 ١١٩,٤٨٧ ١٠٣,٨٦٩ ١٠١,٤٤٠ ٨٧,٣٣٠ ٨٧,٩٥٧ لبنان
 - - ١,٤٤٧,٤٨٩ ١,٣١٢,٤٣٨ ١,١٦١,٩٦١ مصر

 - ١٠٣,٩٥٧ ٤٥٩,٥٣٦ ٣٩٩,٢٣١ ٣٥٢,٩٣٥ المملكة العربية السعودية
 - ١٤٧,١٨١ ١٥٥,٥٣٧ ١٣٥,٧٦٨ ١٠٤,٣٢٣ اليمن

 .، مصدر سبق ذكره(E/ESCWA/STAT/2002/6)  :المصدر

 .سسات التعليم العالي تشمل الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العاليمؤ(*)    :مالحظة
 

 (*)اإلسكوافي عضاء األ  خريجو الجامعات في البلدان -١٩الجدول 
 

 ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ البلد
 ١٩,٩٨٩ ٢٠,٠١٨ ١٨,٠١٠ ١٥,٥٥٧ ١٣,٥٩٥ األردن

 - - ٢,٢٩١ ٢,٣٠٥ ١,٦٥٦ اإلمارات العربية المتحدة
 ٢,٨٠١ ٢،٤٦٧ ٢,١٩٣ ٢,٤٥٥ ١,٩٧٤ رينالبح

 ١٦,٧٥٥ ١٦,٦٣٥ ١٧,٠٠٩ ١٧,٠١٥ ١٤,٢٨٠ الجمهورية العربية السورية
 - - - - - العراق
 ١,٠٧١ ١,١٢٤ ١,٠٠٨ ٨٦٩ ٧٣٥ ُعمان

 - ٩,٥٩٨ ٨,٣٨٠ ٦,٣٢٣ ٥,٦٠٠ فلسطين
 ١,٤٣٥ ١,٤٣٥ ١,٤٠٧ ١,٣٤١ ١,٣٩١ قطر

 ٣,٠٢٣ ٢,٩٦٨ ٢,٨٨٢ ٢,٨٧٠ ٢,٩٨٩ الكويت
 - ١٤,٧٤٢ ١٢,٨٩٥ ١١,٢٩٨ ١١,٤٢٢ بنانل

 - - ٢٤٧,٨٨٤ ١٩٩,٨٤١ ١٥٨,٢٨٥ مصر
 - - - ٥٢,١٤٨ ٤٢,٣٧٠ المملكة العربية السعودية

 - ١٦,٢١٧ ١٣,٠٠١ ١١,١٥٦ ٥,٠٤٨ اليمن

 .، مصدر سبق ذكره(E/ESCWA/STAT/2002/6)  :المصدر

 . ولكن ليس عن خريجي جميع مؤسسات التعليم العاليأحدث اإلحصاءات متيسرة عن خريجي الجامعات فقط،  (*)  :مالحظة



 -٩٧-

 المرفق الخامس
 

 بيانات متنوعة عن بلدان منتقاة
 

   مؤشرات متنوعة على تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في المنطقة العربية-٢٠الجدول 
 

الخطوط الهاتفية 
الرئيسية لكل 

  نسمة١٠٠

المشتركون في 
الهاتف الخلوي 

  نسمة١٠٠ل لك

الحواسيب 
الشخصية لكل 

  نسمة١٠٠

مستعملو 
اإلنترنت لكل 

  نسمة١٠٠

أسماء مجاالت 
المستوى األعلى 

  نسمة١٠ ٠٠٠لكل 
 ٢٠٠٢ ٢٠٠٢ ٢٠٠٢ ٢٠٠٢ ٢٠٠٢ المنطقة/البلد

 ٢٦,٤١ ٢٤,٧٤٦٦ ١٦,٠٤ ٥٨,٣٣ ٢٦,٣١ البحرين
 ١٥,١١ ٨,٧٩١٣ ١١,٩٦ ٣٨,٥٩ ٢٠,٧٧ الكويت
 ١٧,٨٣ ٤,٥٧٤٩ ٣,٢٤ ١٢,٣٧ ٨,٩٧ ُعمان
 ٢,٨ ٨،٢٧٨٧ ١٨,٠٣ ٤٣,٧٢ ٢٨,٩٤ قطر

 ٦,٤١ ٦,٩٣٨٤ ٦,٢٧ ١١,٣٣ ١٤,٤٨ المملكة العربية السعودية
 ١٦٣,٥٤ ٣٦,٧٣٨ ١٣,٥٥ ٧٥,٨٨ ٣٤,١٨ اإلمارات العربية المتحدة

البلدان الخليجية األعضاء 
 ٢٣,٧٥ ١٠,١٩ ٧,٥٧ ٢١,٣٠ ١٦,٩٢ في اإلسكوا

 ٠,٤٧ ٠,٩٢٩٥ ١,٥٥ ٦,٧٢ ١٠,٣٦ مصر
 ٠ - - - - العراق
 ٧,٧٢ ٤,٥١٥٦ ٣,٢٨ ١٦,٧١ ١٢,٧٦ األردن
 ٢١,٠٨ ١١,٧١٣ ٨,٠٥ ٢٢,٧ ١٩,٨٨ لبنان

 - ٢,٣١٥٥ - ٩,٢٦ ٨,٦٤ فلسطين
 ٠,٠١ ٠,٣٦١٢ ١,٦٣ ١,٢ ١٠,٣ الجمهورية العربية السورية

 ٠,٠٦ ٠,٠٩٠١ ٠,٢ ٠,٨١ ٢,٢٤ اليمن
البلدان غير الخليجية 

 ١,٤٣ ١,٣٠ ١,٦٦ ٦,٠٧ ٩,٤٣ األعضاء في اإلسكوا
 ٠,٢٦ ١,٦٠ ٠,٧١ ٠,٩٦ ٦,١ الجزائر
 ٧,٥٩ ٠,٦٩ ١,٥٢ ٢,٢٩ ١,٥٤ جيبوتي
 ٢,١٦ ٠,٢٣ ٠,٢٥ - ٠,٩ إريتريا
 ٠,١٣ ٠,٣٦ - ٠,٩٠ ١٠,٩٣ ليبيا

 ٠,٢٩ ٠,٣٧ ١,٠٣ ٩,١٦ ١,١٩ موريتانيا
 ٠,٩٠ ١,٦٩ ١,٣٧ ٢٠,٩١ ٣,٨ المغرب
 ٠,٠٠ - - - - الصومال
 ٠,٠٠ ٠,٢٦ ٠,٩٢ ٠,٥٩ ٢,٠٦ السودان
 ٠,٣٥ ٥،١٥ ٢,٦٣ ٤,٠١ ١٢,٢٣ تونس

 ١٠,٧١ ٦,٦٧ ١٠,٩٣ ٢٥,٢٧ ١٩,٤٥ البلدان األعضاء في اإلسكوا
 ٧,٠٤ ٤,٥٧ ٦,٧٢ ١٧,٦٩ ١٣,٤٧ العالم العربي

 ٢٣٨,٢٦ ٩,٧٢ ٩,٢٢ ١٨,٧٧ ١٨,٠٤ العالم

 ,ITU World Telecommunication Indicators Database, 6th edition, 2002; ITU Arab States Telecommunication Indicators  :المصـدر 
2000.                                                                                                                                                                                                              



 -٩٨-

   دليل اإلنجاز التكنولوجي ومتوسط عدد السنوات المدرسية في بلدان مختارة-٢١ل الجدو
 

 

ترتيب دليل 
التنمية 
 البشرية

ترتيب دليل 
اإلنجاز 
 البلد التكنولوجي

دليل اإلنجاز 
 التكنولوجي

 متوسط السنوات المدرسية
 ) سنة وما فوق١٥عمر (

٢٠٠٠ ١٩٩٠ ١٩٨٠ ١٩٧٠ ٢٠٠١  ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 
         

 ٩,٦ ٩,٤ ٩,٤ ٨,١ ٠,٥١٤ إسرائيل ١٨ ٢٢
 ٩,٢ ٨,٧ ٦,٥ ٥,٢ ٠,٣٨٦ قبرص ٣٣ ٢٦
 ٧,٦ ٧ ٦,٤ ٥,٧ ٠,٣٥٧ شيلي ٣٧ ٣٨
 ٦,١ ٥ ٣,٦ ٢,٨  البحرين  ٣٩
 ٦,٢ ٥,٨ ٤,٥ ٣,١  الكويت  ٤٥
      اإلمارات العربية المتحدة  ٤٦

ية
عال
 ال
ية
شر
الب

ة 
مي
لتن
ا

      قطر  ٥١ 
      بشرية العاليةمتوسط التنمية ال

      ليبيا  ٦٤
      لبنان  ٧٥
      المملكة العربية السعودية  ٧١
      عمان  ٧٨
 ٥,٣ ٤,٢ ٣,٤ ٢,٦  تركيا  ٨٥
 ٦,٩ ٦ ٤,٣ ٣،٣  األردن  ٩٩
 ٥ ٣,٩ ٢,٩ ١,٥ ٠,٢٥٥ تونس ٥١ ٩٧
 ٥,٨ ٥,١ ٣,٧ ٢،٢ ٠,٢٤ الجمهورية العربية السورية ٥٦ ١٠٨
 ٥,٤ ٤,٣ ٢,٧ ١,٦ ٠,٢٢١ الجزائر ٥٨ ١٠٦
 ٥،٥ ٤,٣ ٢,٣  ٠,٢٣٦ مصر ٥٧ ١١٥

طة
وس
مت
 ال
ية
شر
الب

ة 
مي
لتن
ا

 

      المغرب  ١٢٣
  ٥,١ ٤,١   متوسط التنمية البشرية المتوسطة

  ١,٥ ٠,٣   اليمن  ١٤٤
      جيبوتي  ١٤٩
 ٢,١ ١,٦ ١،١ ٠,٦ ٠,٠٧١ السودان ٧١ ١٣٩

ة 
ـ
ـ
ـ
مي
لتن
ا

ة 
ري
ــ
ـ
بش
ال

ضة
خف
من
ال

  ٢,٤    موريتانيا  ١٥٢ 
  ٢,٨ ١,٨   متوسط التنمية البشرية المنخفضة

  ٦ ٥,٢   المتوسط العالمي
      متوسط الدول العربية

 
 :الشرح  اإلسكوافي البلدان األعضاء 
   البلدان العربية
   بلدان أخرى

 .Adopted from UNDP Human development reports 2001 and 2002  :المصدر

 



 -٩٩-

   انتشار التكنولوجيا في الزراعة والتصنيع-٢٢الجدول 
 

ترتيب 
دليل 
التنمية 
 البشرية

ترتيب دليل 
اإلنجاز 
 البلد التكنولوجي

كغ لكل (استهالك األسمدة 
هكتار من األراضي 

الصالحة للزراعة التي 
 )تغّل باستمرار

لكل (الجرارات المستعملة 
هكتار من األراضي 

 التي الصالحة للزراعة
 )تغّل باستمرار

صادرات التكنولوجيا 
بالنسبة (المنخفضة 

المئوية من مجموع 
 )صادرات البضائع

صادرات التكنولوجيا 
بالنسبة (المتوسطة 

المئوية من مجموع 
 )صادرات البضائع

صادرات التكنولوجيا 
بالنسبة المئوية (العالية 

من مجموع صادرات 
 )البضائع

 ١٩٩٩ ١٩٨٠ ١٩٩٩ ١٩٨٠ ١٩٩٩ ١٩٨٠ ١٩٩٨ ١٩٧٠ ١٩٩٨ ١٩٧٠  ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

 ٢٩  ١٦  ١٢  ٥٦,١ ٤٠ ٢٧٧,١ ١٤٠,١ إسرائيل ١٨ ٢٢

 ١٢ ٢ ١١ ١٢ ٢٤ ٣٢ ١١٨,٩ ٢٧,٢ ١٤٣ ١٢٠,٩ قبرص ٣٣ ٢٦

 ١  ٥  ٣  ٢٣,٥ ٨,٣ ١٩٤,٦ ٣١,٦ شيلي ٣٧ ٣٨
   ٥  ٤  ٢  ١٠٠  البحرين  ٣٩

   ٦  ١  ١١,٧ ٩ ٣٠٠  الكويت  ٤٥

       ٣,٤ ١١,٧ ٣٩٠,١  اإلمارات العربية المتحدة  ٤٦
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       ٤،٤ ٢٥ ٥٨,٨  قطر  ٥١

 ٢٢ ١٠ ٣٧ ٣٦ ١٣ ١٧ ٤٠,٢ ٢٨,٧ ١١٤,٦ ٩٧,١ متوسط التنمية البشرية العالية

   ٢  ٢  ١٦,١ ١,٩ ٢٣,٨ ٦,٢ ليبيا  ٦٤

       ١٨,٢ ٧،٧ ١٩٦,٤ ١٣٥,٤ لبنان  ٧٥
   ٥  ١  ٢,٥ ٠,٤ ٨٤,١ ٣،٣ المملكة العربية السعودية  ٧١

 ٢  ١١  ٣  ٢,٤ ٠,٩ ٩٥,٢  ُعمان  ٧٨

 ٧  ٢٠  ٤٧  ٣٢,٤ ٣,٨ ٨٠,٩ ١٥,٧ تركيا  ٨٥
       ١٢,٣ ٨،٨ ٦٠,١ ٨,٧ األردن  ٩٩

 ٣  ١٦ ١٠ ٥٢ ٢٠ ٧,٢ ٤,٧ ٢٤,٧ ٧,٦ تونس ٥١ ٩٧

   ١ ٢ ٦ ٤ ١٧ ١,٥ ٦٠ ٦,٨ الجمهورية العربية السورية ٥٦ ١٠٨

   ١    ١١,٤ ٥,٩ ١١,٧ ١٦,٣ الجزائر ٥٨ ١٠٦

 ٢  ٧  ٢٤  ٢٧,٣ ٦,١ ٣٣٧,٢ ١٣١,٢ مصر ٥٧ ١١٥
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   ١٢ ٣ ٢٢ ١١ ٤,٣ ١,٤ ٣٥,١ ١١,٧ المغرب  ١٢٣

 ١٩  ١٩  ٢١  ٨,٧ ٢،٢ ١١٨,١ ٢٤,٤ متوسط التنمية البشرية المتوسطة



 -١٠٠-

 )تابع (٢٢الجدول 
 

ترتيب 
دليل 
ية التنم

 البشرية

ترتيب دليل 
اإلنجاز 
 البلد التكنولوجي

كغ لكل (استهالك األسمدة 
هكتار من األراضي 

الصالحة للزراعة التي 
 )تغّل باستمرار

لكل (الجرارات المستعملة 
هكتار من األراضي 

الصالحة للزراعة التي 
 )تغّل باستمرار

صادرات التكنولوجيا 
بالنسبة (المنخفضة 

المئوية من مجموع 
 )ادرات البضائعص

صادرات التكنولوجيا 
بالنسبة (المتوسطة 

المئوية من مجموع 
 )صادرات البضائع

صادرات التكنولوجيا 
بالنسبة المئوية (العالية 

من مجموع صادرات 
 )البضائع

 ١٩٩٩ ١٩٨٠ ١٩٩٩ ١٩٨٠ ١٩٩٩ ١٩٨٠ ١٩٩٨ ١٩٧٠ ١٩٩٨ ١٩٧٠  ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

  ٢  ٣٢  ١٠ ٣,٦ ١,٢ ١٣,٥ ٠,١ اليمن  ١٤٤

           جيبوتي  ١٤٩
     ٢  ٠,٦ ٠,٤ ٢،٢ ٢,٨ السودان ٧١ ١٣٩
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       ٠,٨ ٠,٤ ٤,٢ ١،١ موريتانيا  ١٥٢

       ٢,٦ ٠,٥ ٢٨,٨ ٤,٥ متوسط التنمية البشرية المنخفضة

 ٢٢  ٣٣  ١٥  ١٨,٦ ١٢,٣ ١٠٥,٤ ٥٠,١ المتوسط العالمي

 ١  ٧  ١٠  ٧,٤ ٢,٦ ٤٤,٩ ١٦,٦ متوسط الدول العربية
 

 :الشرح  اإلسكوافي البلدان األعضاء 
   البلدان العربية
   بلدان أخرى

 .Adopted from UNDP Human development reports 2001 and 2002  :المصدر


