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                 املقدمة

االبتكار والبحث العلمي  دور "من الدراسات ومن ضمنها دراسة  د  يقوم مركز عجمان لإلحصاء بتنفيذ عد

 بداع والبحث العلمي في تطوير االقتصاد. في تطوير االقتصاد "، من أجل التعرف على أهمية االبتكار واإل 

االبتكارية واألفكار  باملشاريعاالبتكار والبحث العلمي له أهمية كبيرة في رفد االقتصاد موضوع إن 

 .املتجددة

الجهود واملبادرات في سبيل تطوير البحث العلمي وتشجيع االبتكار، وذلك تقوم الحكومات بالعديد من 

 منها بأهميته في د
ً
زيز املشروعات ذات القيمة املضافة بالحلول املبتكرة والتي ستساهم في تع عمإيمانا

 وتطوير االقتصاد.

 و 
ً
 تسعى إليه البلدان املتقدمة و  قد أصبح االبتكار أمرا

ً
 ملموسا

ً
 وواقعا

ً
واء،  سد  النامية على حضروريا

 العربية املتحدة على اإلماراتاإلبداع واالبتكار، لذلك تعمل دولة  اتها علىمجتمع الدول لبناء سعىحيث ت

ج عليهم في عمليات اإلنتا  عتمدتبني استراتيجية واضحة لالبتكار وتشجيع املبتكرين من أبناء الوطن حتى ي  

 والتصنيع وغيرها من املجاالت العلمية واالقتصادية والطبية والبيئية والزراعية وغير ذلك. 

اعتماد سياسات  إلىفي الدولة يحتاج وتطوير البحث العلمي  االبتكارإن بناء مجتمع االبتكار وتوطين 

ومنظومة حوافز تشجع على البحث والتطوير، وشحذ جميع اإلمكانات إليجاد مؤسسات تعليمية ومراكز 

بحثية تتوفر فيها أجواء ابتكارية وفق مواصفات عاملية، إليجاد مخرجات مواطنة تمتلك أدوات املعرفة 

استقطاب الكفاءات  إلىإضافة الحديثة وتكون طموحة وقادرة على اإلبداع لخدمة أهداف التنمية، 

 املتميزة في مجاالت البحث العلمي والتطوير. 

تحدة العربية امل اإلماراتدولة على أن تكون  تركزوفي هذا السياق تأتي االستراتيجية الوطنية لالبتكار التي 

 في مجال االبتكار في السنوات القادمة
ً
ة الجاذبة جل إيجاد البيئأوالعمل من  ،الدولة األفضل عامليا

 مبنيٌّ على ابتكار الوسائل املعرفية، ويعمل على تحفيز معدالتو لالبتكار، خاصة أن اقتصاد الدولة معرفي 

 النمو ورفع متوسط دخل الفرد أسوة بغيره في البلدان املتطورة والنامية. 

وقد سعت دولة اإلمارات إلى تحقيق الريادة على املستوى العاملي في مجال البحث العلمي عن طريق إطالق 

  واملبادرات.العديد من السياسات 
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 الفصل األول 

 االبتكار والبحث العلمي لىإمدخل 

 تواجه معظم دول العالم 
ً
 كبيرا

ً
يتمثل في صعوبة تهيئة مستلزمات العيش الرغيد لسكانها خاصة  تحديا

عدد سكان العالم سبع مليارات نسمة، وفي ظل ندرة املوارد تجاوز  السكاني، حيثتزايد النمو  بعد

وغياب التخطيط املستقبلي املستدام، وارتفاع معدل االستهالك وغالء أسعار السلع األساسية الطبيعية 

سياسات  الضروري تبنيمن  لذا بات الزحف الحضري على الريف، إلى، إضافة 2000للموارد منذ عام 

 مثل للموارد املتاحة في املستقبل. االستخدام األ جل أوالبحث العلمي من االبتكار 

  العشرين،وقد حظي االبتكار بدراسات عديدة في النصف الثاني من القرن 
ً
فاملجتمع ال يمكن تغييره تغييرا

 عبر التخطيط فقط، بل عبر أعمال املبدعين
ً
الرئيس السابق لجامعة يشير وفي هذا الصدد  ،نوعيا

 من املرتبة األولى )أ إنحيث يقول  أهمية املبدعين إلىهارفرد 
ً
 واحدا

ً
شر ي من املبدعين( ال يعوضه ععاملا

 .رجال من الدرجة الثانية في العلوم

  اإلماراتوقد كرست دولة 
 
اقتصاد  إلىموح ونوعي في التحول جل جهودها ومبادراتها لتحقيق هدف ط

 .والبحث العلمي اإلبداع واالبتكارو مستدام قائم على املعرفة 

 

 يتضمن الفصل األول على املحاور التالية:و 

  االبتكارمفهوم. 

 أهمية االبتكار في تعزيز االقتصاد. 

 الهدف من تشجيع االبتكار. 

  العلمي.مفهوم البحث 

   أهمية البحث العلمي في تطوير التنمية االقتصادية. 

 العالقة بين البحث العلمي واالبتكار. 
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 مفهوم االبتكار   1.1

ف  عر  صنع وإنتاج منتجات وخدمات  إلىاستخدام وتطوير لألفكار الجديدة التي تؤدي  بأنهاالبتكار ي 

وكلمة ابتكار مشتقة من اللغة الالتينية وتعني تجديد وتحسين واستبدال ش يء بأخر  ،وعمليات جديدة

عرف االبتكار بأنه عملية يتم من خاللها تجديد وتحديث مجال أو منتج أو خدمة من خالل أكثر جودة، وي  

 طبيق عمليات جديدة أو إدخال تقنيات جديدة أو إنشاء أفكار ناجحة لخلق قيمة جديدة.ت

 
ً
أو خدمات أو منتجات جديدة بهدف تعزيز النتيجة  واالبتكار في األعمال هو أن تنفذ الشركات أفكارا

ية أكثر إطالق منتجات أو خدمات جديدة ومحّسنة، أو جعل العملية الحال إلىالنهائية األمر الذي يؤدي 

 1.كفاءة، أو حل مشكلة العمل الحالية )وكالهما يقلل التكاليف ويوفر الوقت(

 تتميز بأصالتها وقابليتها للتحقيق، وهي آوفي تعريف 
ً
ه عملية

ّ
خر عن االبتكار فقد ورد عن ماكينون بأن

 
ّ

، عملية معرفة الثغراتعملية ممتدة عبر فترة  زمنية معينة، كما ورد عن تورانس بأّن االبتكار ما هو إال

والخلل في املعلومات، ومن ثم البحث عن الدالالت ووضع الفروض التي يمكن من خاللها سد الثغرات، 

 يتم تطبيق الفروض، وإجراء 
ً
واختبار هذه الفروض، والربط بين النتائج الظاهرة بعد االختبار، وأخيرا

ومن  ، بادلها. وهناك  تعريفات أخرى لالبتكارالتعديالت املناسبة، واملقارنة بين النتائج ونشرها وت

التعريفات األخرى لالبتكار تعريف دالتمان وهولباك: وقد استخدم االبتكار في ثالث محطات مختلفة، 

ر أولها أّن االبتكار عملية تشتمل على اإلبداع، وهي عملية قريبة من االختراع، وقد ورد عنهم أّن االبتكا

 لحل مشكلة معينة، وفي املحطة الثانية استخدموا  عبارة عن عملية إبداعية؛
ً
 جديدا

ً
ينتج عنها تصورا

 من ثقافة الفرد أو الجماعة التي تتبنى العملية االبتكارية واإلبداع
ً
 هاما

ً
ية، مصطلح االبتكار بوصفه جزءا

 ذلك. دمة فيخوفي املحطة األخيرة قالوا أّن االبتكار يعني التجديد بصرف النظر عن الوسيلة املست

قة، ومن ثم تطبيقها وممارستها، وقد  تشيرميرهورن وعرف
ّ

ه إيجاد أفكار  جديدة وخال
ّ
االبتكار على أن

حّيز اإلنتاج واملمارسة،  إلىتوسيع مفهوم االبتكار ليبدأ من الفكرة، ومن ثم تطبيقها لتنتقل  إلىخلص 

 انتقالها 
ً
 السوق لتدخل حّيز التنافس.  إلىوأخيرا

ة عملية إدخال تكنولوجيا جديدة على أمر  ما، مع القيام بأمور  مبتكر بأنه مايكل بورتر االبتكار  كما عرف

 في ذات الوقت. 

                                                      
1  https://www.almrsal.com/post/1162062#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D  

 

 

 

https://www.almrsal.com/post/1162062#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D9%88%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85,%D8%A3%D9%88%20%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8
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عملية متعلقة بأي ّ من األمور اإليجابية التي تستجد على  هنعلى أ البتكارا عرف الدكتور سعيد أوكيلقد و 

 ا. املنتجات على اختالف أنواعه إلىطرق وأساليب اإلنتاج و 

في املجال االقتصادي على أنه  االبتكار منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي وقد عرفت

مجموعة من الخطوات الفنية واملالية والعلمية املشتملة على البحث والتطوير، والتي تلزم لتسويق منتج  

 الخدمات االجتماعية. إلىجديدة  جديد، أو تطوير منتج  ما، أو إلدخال طريقة  

 االقتصادتعزيز أهمية االبتكار في  2.1

 ن لالبتكار أهمية كبيرة ألي مؤسسة وذلك لألسباب التالية:إ

 اإلبداعي التطوير  في املساعدة .1

أمر هام ألي مؤسسة تقوم بالتعامالت التجارية وإنتاج الخدمات واملنتجات،  االبتكار يعتبر

سواق أوذلك من أجل االستمرارية في السوق والتواجد بشكل مميز وتمكن املؤسسة من فتح 

 .ومواكبة االتجاهات الحالية للعمالء ةجديد

 املستمر التحسين في املساعدة .2

عندما تقوم املؤسسات بالتحسين املستمر لإلنتاج يدعم االبتكار التنمية املستدامة وخاصة 

 .والخدمات مثل إعادة تغليف وتصميم العالمة التجارية

 التجارية العالمة تعزيز و  تطوير  .3

طرق العلومات و املجل معرفة أن تطوير العالمة التجارية أمر مهم للمؤسسات من إ

 بداع واالبتكار والتطوير أمر هام اإل استخدام وإن  ،جديدةال
ً
ومعترف به لكل مؤسسة  جدا

 .أصحاب القرار والذي له دور في مساعدة لنجاحهاكأحد العوامل الرئيسية 

 املنافسين مواجهة .4

، فالبقاء في السوق في السوق  مواجهة املنافسين وإمكانية االستمرارفي  االبتكار يساهم

 
ً
، والقدرة على مواجهة املنافسين دائما

ً
ولكنه  النجاح دليل علىلفترات طويلة أمر هام جدا

 .وإبداع وتطوير مستمر وابتكار تفكير إلىيحتاج 

 

 

 

https://www.almrsal.com/post/1068639
https://www.almrsal.com/post/1068639
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 املنتجات على قبالاإل .5

 يو  املؤسسة بيعاتمن االبتكار الدائم والتطوير املستمر يساهم في الحفاظ على إ
ً
جعلها دوما

 لدى الجمهور تطور وزيادة في
ً
 وملعانا

ً
، إذ أن االبتكار يضيف للمنتجات ويجعلها أكثر بريقا

  واملستهلكين، فاملستهلك يرغب
ً
في التغير بالشكل والجودة، لذا يجب على املؤسسات  دائما

 .االهتمام باالبتكار لالستمرارية والتطور 

 االبتكارالهدف من تشجيع  3.1

 الستثمار في الطاقات البشريةا.  

  النشاط االقتصاديوزيادة تطوير.  

 ثقافة دائمة وفعالة جعل االبتكار.  

 للتحديات مبتكرة يجاد حلول إالخدمات املقدمة و  تطوير.  

  تعزيز القدرات التنافسية العامليةجل أمن بناء اقتصاد معرفي تنافس ي.  

 مفهوم البحث العلمي   4.1

دُّ البحث العلمي ع  مو ّ املعرفة، و  ي 
 
ساهم في ن

 
 لوصف الوقائع عبر مجموعة  من املعايير التي ت

ً
مما منهجا

ق بتعريف
َّ
جاهات الباحثين في ما يتعل

ّ
 مليولهم، وقناعاتهم العلمّية ه تجدر اإلشارة إليه أنه اختلفت ات

ً
وفقا

ه: عملّية فكرّية م  
ّ
فه عبد الباسط خضر على أن مة يقوم بها شخٌص يسّمى الباحثوقد عرَّ

َّ
من أجل ، نظ

سّمى 
 
مة ت

َّ
نظ باع طريقة علمّية م 

ّ
سّمى موضوع البحث، بات

 
نة ت عيَّ ي الحقائق في مسألة، أو مشكلة م  ّ

تقص  

لة  إلىحلول  مالئمة، أو  إلىالوصول جل أ، من منهج البحث ماث 
 
نتائج صالحة للتعميم على املشكالت امل

ى نتائج البحث سمَّ
 
ه، بينما ت

ّ
فه محمد عناية على أن باع  عرَّ

ّ
م بات

َّ
نظ

 
ي امل ّ

ساليب ومناهج علمّية أالتقص  

فه د من صّحتها، وتعديلها، أو إضافة معلومات  جديدة لها. وعرَّ
ُّ
دة للحقائق العلمّية؛ بقصد التأك حدَّ  م 

ه على كيرلنجرفريدريك 
ّ
م، ومضبوط الفتراضات   أن

َّ
نظ ّ تجريبّي ناقد، وم  د طبيعة العالقات بين تقص  ّ

حد 
 
ت

نة عيَّ رات ظاهرة  م  تغي ّ
 أن جميع تلك 1م 

ّ
. وقد لوحظ وجود العديد من التعريفات ملفهوم البحث العلمي، إال

باع الطرق غير العلمية كالخبرة، وهي التعريفات تشترك في عّدة نقاط  
ّ
عدم اعتماد البحث العلمي على ات

 
ً
ما

ّ
 منظ

ً
 وأسلوبا

ً
بع منهجا

ّ
ف ضمن البيئة التي و ،  في البحثفهو يت يمتلك البحث العلمي القدرة على التكيُّ

                                                      
  1.-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-https://masterdeg.com/8   

 

https://masterdeg.com/8-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A/#:~:text=%E2%80%93%20(%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B7%20%D8%AE%D8%B6%D8%B1)%20%D8%B9%D9%84%D9%89,%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D9%85%D9%8E%D9%91%D9%89%20(%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB)%E2%80%9D
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زيادة معرفة االنسان وتوسيعها. يهتم البحث  إلىيتم دراستها وبالتالي القدرة في السيطرة عليها، فهو يهدف 

، وبعدها يتم نشرها.  ويتأكداملعلومات التي يتوّصل إليها  كافةالعلمي باختبار 
ً
ثبتها تجريبيا  من صّحتها، وي 

ستخدم البحث العلمي في مختلف املجاالت سواًء التربوية، االجتماعية، االقتصادية، املهنية، و  ي 

يمكن تعريف البحث و  ،ميادين الحياة بمشكالتها املختلفة كافة واملعرفية على حد ّ سواء، فهو يشمل

 على 
ً
سم باملوضوعّية، وتعتمد على مجموعة  ر ما ذكالعلمّي اعتمادا

َّ
 لها، تت

ٌ
ط

َّ
خط ه عملّية م 

ّ
ن معلى أن

ق  الخطوات
َّ
بهدف البحث في ظاهرة  معينة، ومعرفة الحقائق، واملبادئ الالزمة الكتشاف حلول  تتعل

 باملشكالت في جميع املجاالت.

 أهمية البحث العلمي في تطوير التنمية االقتصادية    5.1

ة وتطوير املجتمعات، ولقد  في له دور مهممما ال شك فيه أن البحث العلمي  ة التنمية االقتصاديَّ عمليَّ

رت كافة إمكان طويل أدركت الدول املتقّدمة هذه الحقيقة منذ زمن ة لدعميفسخَّ ة واملاّديَّ  اتها البشريَّ

ة وبراءات جديدة القنوات إليجاد أسواق  جميعاملجال العلمي البحثي وفتحت  لتسويق منتجاتها البحثيَّ

ة، وقد  ة والسياسيَّ ز من قّوتها االقتصاديَّ ا عزَّ ز األمريكي فرت-القتصادي النمساوي ا أشاراالختراع، ممَّ

ل  1962في عام أنَّ صناعة املعرفة  إلىفي كتابه  ماكلوب
ّ
% من الناتج القومي اإلجمالي للواليات 29تمث

ة% 60إلى  ارتفعت اليومولكن هذه النسبة  املّتحدة، وهذا يعود بالدرجة  كما تشير املصادر االقتصاديَّ

ة األخرى  إلىاألولى   أنَّ إنتاج املعلومات إلى االستثمار في البحث العلمي، وتفيد بعض املصادر العلميَّ

ل  ونشرها
ّ
ة حسب تقديرات السبعينات % من50يشك ، حجم العمل في الواليات املّتحدة األمريكيَّ

 .%75 وارتفعت هذه النسبة إلى 

ة أصبحت تس إلىوفي هذا املسار تشير إحصاءات األمم املّتحدة  هم بنسبة اأنَّ البحوث والدراسات العلميَّ

سات البحث العلمي تتوفر% في تطوير األمم، وذلك بفضل اإلمكانات الضخمة التي  80 -% 40  ،بمؤسَّ

ة   وعلى هذا النحو أصبحت البحوث العلميَّ
ً
ة  عنصرا   اإلبداعيَّ

ً
  أساسيا

ً
في دعم االقتصاد الوطني  وحيويا

ة الشاملة، حيث تراوحت نسبة التطوير التقني الناتج عن البحث العلمي التطبيقي  والتنمية االقتصاديَّ
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وهي نسبة كبيرة تقّدر عوائدها بأضعاف   % 80- %60في نمو الناتج القومي وتحسين مستوى املعيشة بين 

 .1عناصر االستثمار األخرى عوائد 

 بين البحث العلمي واالبتكار العالقة 6.1

 يعّر  إ
ً
 تعليميا

ً
ف بطريقة جديدة كيفية استيعاب املعلومات ن البحث العلمي واالبتكار يعتبران منهجا

 جديدة.  وإنتاجها واستخدامها بطريقة تساعد في إيجاد ابتكارات

دعم البحث العلمي واالبتكار أن واقع البحث العلمي في العالم  وقد أثبتت املقارنات الدولية في مجال

 
ً
  العربي أقل من الطموح، في جانبي عدد الباحثين والتمويل، إذ يمثالن تحديا

ً
 املجال الحيوي، الهذ كبيرا

مجتمع يحب القراءة والبحث،  إلى، ال بد من تغير ثقافة املجتمع وتحويله هذه التحدياتوللتغلب على 

ثقافة تعتمد على األجيال الناشئة منذ سن مبكر، وتوفير املال الكافي واحتضان الباحثين وهذه ال

 واملبدعين 
ً
 ،تلك املرتبطة باحتياجات املجتمع وتلبية متطلباته ونتاجاتهم البحثية وتقديرهم، خصوصا

عن طريق  املجتمعالعلمي وتعزيز أهمية األبحاث في  البحثفي النهوض بمستوى  اتوهنا يأتي دور الجامع

وواقع ومتطلبات سوق العمل، بما يضمن االستفادة  األكاديمي العلميتجمع بين الجانب  تدريس مواد

.
ً
 منها سواء على مستوى راسمي السياسات أو صناع القرار أو املجتمع عموما

 االبتكار واإلبداع فياملبني على املستدامة والحراك االقتصادي  بين التنميةهناك عالقة وثيقة تربط ن أو 

قاس بمدى تفعيل عناصر ، مجاالت الحياة جميع
 
إذ صارت محددات النمو االقتصادي في أي دولة ت

، وتحديد معايير جودة الحياة فراد املجتمعأ معيشةفي تسهيل طرق مما يساهم  إبداع إلىاالبتكار وتحويله 

 . الفردورفاهية 

مي لدبي خير مثال على تبني وتشجيع البحث العإمارة لإلدارة الحكومية بوتعتبر تجربة كلية محمد بن راشد 

جل االبتكار، فهي تهتم بإعداد أبحاث مختلفة منها أبحاث برنامج الحوكمة واالبتكار التي تسلط أمن 

 ويهدفالضوء على بحوث السياسات الحكومية والتغيرات املجتمعية الناتجة عن االبتكارات التقنية، 

تقديم النصح واملشورة لصناع القرار وراسمي السياسات وتقييم أثر تلك التغيرات على  إلى البرنامج

 املجتمع عموم
ً
  ا

ً
، وكذلك املساعدة في تطوير سياسات مالئمة للبيئة املحلية الخاصة والحكومة خصوصا

يركز على دراسة إدارة املعرفة حيث جال بحوث اإلدارة العامة، موفي  بمبادرات الحوكمة املستقبلية

                                                      
1archives/11780https://watfa.net/  
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 ، وأنودورها في التطوير والتنمية املستدامة لألداء املؤسس ي وسياسات التدريب في القطاع الحكومي

تحسين أداء  إلىالبرامج التعليمية والتدريبية التي تعتمدها الكلية في تدريب الطلبة والدارسين تهدف 

ن الكلية املذكورة تقدم نوعين من برامج التعليم أالدولة، و املوارد البشرية وتطوير الكادر الوظيفي في 

  فبرنامج التعليم ،والتدريب
ً
ببرنامج املاجستير لإلدارة الحكومية،  يركز على التعليم األكاديمي ممثال

ويقدم املعارف والخبرات بطريقة تسهم في تطوير  ،برامج التعليم التنفيذييتمثل في  وبرنامج التدريب

مهارات وخبرات الدارسين، وإعدادهم ليكونوا مسؤولين حكوميين قادرين على العمل على جميع 

  .املستويات اإلدارية

وقد نجح البرنامج في استقطاب موظفين من القطاعين الحكومي والخاص الذين يمثلون الكادر املتوسط 

املجاالت اإلدارية والتنفيذية، وتشمل تحليل السياسات وتخطيطها، واإلشراف على من ذوي الخبرة في 

 عدد من املوظفين، وإعداد امليزانيات وغيرها، كما يقدم 
ً
 مكثفا

ً
 أكاديميا

ً
في الجوانب التطبيقية  تدريبا

 والعملية.

ليكونوا مبدعين أمر لذا فإن تشجيع االبتكار وتبني املواهب املتميزة من الباحثين والطالب وغيرهم 

ضروري لتطوير االقتصاد وبناء مجتمع واعد، وباملقابل، على الباحثين والطالب تكريس جهدهم في 

، وهذا يتطلب من الجهات املختصة دعم الشباب واالبتكار البحث الحقيقي لبلوغ اإلبداع واالختراع

 جل خدمة الوطن واملجتمع.أاملبدع واملبتكر واحتضانهم من 
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              الفصل الثاني

                    وتطور االقتصاد االبتكار 

 

يعتبر االبتكار أحد العوامل الرئيسية املحركة للنمو االقتصادي املستدام القائم على املعارف 

واملؤسسات  من منظور املمارسين، مثل الحكومات، وصانعي السياسات، والتكنولوجيا الرقمية

  .واملؤسسات التمويليةاألكاديمية، 

ويعتبر االبتكار عملية توليد األفكار وخلق الخدمات واملنتجات الجديدة من أجل تحقيق منافع اجتماعية 

 مناسبةجديدة و ومنافع اقتصادية كأدوات قوية من أجل استدامة االقتصاد الذكي، وخلق فرص عمل 

زيادة القدرة  إلىبحيث يؤدي ذلك  ،وجياقطاعات تكنولوجية جديدة وتعزيز نقل التكنول إلىالدخول و 

 على االستدامة على املدى الطويل لفكر االبتكار وريادة األعمال في املجتمع.

 ويتناول الفصل الثاني املواضيع التالية: 

 االبتكار حجر أساس ي لبناء اقتصاد املعرفة.  

 االبداع واالبتكار والتنمية املستدامة. 

 ر.اقتصاد االبتكا 

  العاملياالقتصاد  ستوى مأهمية االبتكار على. 
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 االبتكار حجر أساس ي لبناء اقتصاد املعرفة  1.2

املبني واملعتمد بالدرجة األولى على القيمة املضافة املنتجة من  يعني االقتصاد اقتصاد املعرفةإن 

استعمال املعرفة، فاالقتصاد التقليدي يعتمد على مدخالت اإلنتاج كاملوارد الطبيعية واليد العاملة 

في العصر الحالي بات باإلمكان استخدام املعرفة من دون الحاجة ألحد ووكثافة رأس املال وغيرها، 

 تقليدية لخلق قيمة مضافة على املنتج أو على الخدمة.املدخالت ال

 من 
ً
جل أاملبني على اقتصاد املعرفة من محركات النمو االقتصادي هم أويبرز دور االبتكار بوصفه واحدا

دوره في مواجهة التحديات  إلىتحسين اإلنتاجية، وترسيخ خطوات التحول نحو اقتصاد املعرفة، إضافة 

 التي تواجه الحكومات والشركات.

 من ذلك لتطويرلمن دون مواكبة القطاع الحكومي  تنموي اقتصادي و  وال يمكن إحداث تطوير
ً
، وانطالقا

تم االعتماد على االبتكار ملواجهة التحديات والعقبات التي تعترض آلية العمل الخدمي والخطط 

بحيث يتم تعميم ثقافة االبتكار في القطاع العام ملواكبة أحدث التطورات  الحكومية والتغلب عليها،

بين متطلبات املجتمع  الفجوة سدواملستجدات التقنية واستخدام املعرفة من القطاع الخاص من أجل 

 واألفراد.

 بموضوع االبتكار، وشرعت العديد من  اإلماراتأولت دولة  وقد
ً
 كبيرا

ً
القوانين العربية املتحدة اهتماما

نظمة، وتبنت السياسات الكفيلة بتوطين االبتكارات في مختلف ميادين الحياة بعد أن نشرت ثقافة واأل 

 
ً
يحكم عمل مختلف مؤسسات الدولة،  التميز واإلبداع واالبتكار في السنوات املاضية وأصبحت منهجا

عن طريق توفير مناخ عام يشجع على الريادة واملبادرة واالبتكار، وتعزيز النمو والتقدم، وتحقيق الريادة 

 واستراتيجية االقتصاد املبني على املعرفة.  اإلماراتفي إطار رؤية  قليمي والدولي ال سيماعلى املستويين اإل

كبير في نشر ثقافة االبتكار وتعزيز آلياته في مختلف املجاالت، وتحقق  قيادي دور ب اإلماراتدولة  وتقوم

بذلك األسبقية على املستوى العاملي، إذ لم تقم أي دولة في السابق بتحديد هدف إلزامي  اإلماراتدولة 

للمؤسسات الحكومية لكي تنفق على األبحاث والتطوير، حيث عادة ما يأتي االبتكار الحكومي في بعض 

 الدول نتيجة مبادرات ذاتية أو عرضية.

ومية تعزز من فعالية وسائط االقتصاد التبادلي لذا فإن إلزامية تطوير االبتكار لدى املؤسسات الحك

 مثل املطار واملوانئ، وتواكب أحدث املستجدات في العمل التنموي والخدمي.
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على أكبر حصة من الطلب على االبتكار في الدولة، ومن شأن  اإلماراتدولة ويستحوذ القطاع الحكومي في 

 استراتيجيات االبتكار أن تعزز من اآلليات االبتكاري
ً
ة ليس على املستوى الحكومي فحسب، بل أيضا

 في مختلف املجاالت. الفعالةبالعمل املشترك مع القطاع الخاص، وذلك البتكار الحلول 

 العربية املتحدة  اإلماراتأن دولة  إلىوتشير الكثير من التقارير والدراسات واالستبيانات التخصصية 

 أصبحت وجهة عاملية مفضلة للكفاءات، وهذه امل
ً
للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في  كانة تعد ثمرة

ن بيئة األعمال في أي دولة ال يمكن أن تتطور أو أن تحوز ثقة الشركات أمجال تمكين اإلبداع واالبتكار، إذ 

واملؤسسات الدولية ورضا املستثمرين والكفاءات والخبرات من دون أن تكون مواكبة للمستجدات 

، أو العاملية، سواء 
ً
تعلق األمر بالبيئتين التشريعية والتنفيذية، أو أساليب العمل واإلنتاج األكثر تطورا

 البنى التحتية والتكنولوجية الداعمة لالبتكار واإلبداع.

 بداع واالبتكار والتنمية املستدامةاإل  2.2

  إنَّ االبتكار واإلبداع عنصران مالزمان لحركة االقتصاد الكلي ألي دولة متطورة،
ً
تجارب  إلى وذلك استنادا

 و عملية خاضتها تلك الدول 
ً
  حصدت نتائج مبهرة ظهرت آثارها على اقتصادها حراكا

ً
  وتطورا

ً
وقيمة

، وكذلك على مستوى دخلها اإلجمالي وارتفاع نسب اإلنتاجية ومستوى املعيشة
ً
 .مضافة

تفعيل وتنشيط االبتكار واإلبداع صار أكثر أولوية من  إلى ىإنَّ دعم وتعزيز االتجاهات واألفكار التي تسع

 بعد 
ً
عمل  مواز  في فترات  إلىتحتاج  والتي مشاريع عمالقة في خطط التنمية ظهور أي وقت  مض ى، خاصة

يتطلب العمل على تشجيع املبادرات الفردية والجماعية الداعمة لالبتكار  ، وهذا ماوحتى إكمالها تنفيذها

ملساهمة في بناء أعمال من أجل اتطوير املواهب املحلية وذلك لغير تقليدي لرواد األعمال واإلبداع بحافز 

 مستدامة واقتصاد أوسع.

 اقتصاد االبتكار 3.2

م االقتصاد األمريكي جوزيف شومبيتر في أربعينيات القرن العشرين مفهوم أعدهاقتصاد االبتكار  ، عال 

 وقد أصبح 
ً
 رئيسا

ً
عندما أصبحت تكنولوجيا املعلومات واملعرفة املورد الرئيس في في االقتصاد مفهوما

نة. أما اليوم  إلىتبقى املفاهيم والنظريات القديمة والجديدة متداخلة ببعضها لكن و االقتصاد،  فترة معيَّ

ف  واضحة أكثر منفإن مفاهيم اقتصاد االبتكار باتت  أي وقت مض ى ونشأت مؤسسات عاملية تصّن 

مها على هذا الصعيد، أشهرها   ."مؤشر االبتكار العاملي“الدول بمدى تقدُّ
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ر بفعل  ،استخدامهاعند  تنفدموارد اقتصاد االبتكار غير محدودة وال  إن بل إن املعرفة تنمو وتتطوَّ

د من خالل التفاعل واسع النطاق ملستخدميها، أو من خالل استنتاج ردود  استخدامها وتطبيقها، وتتجدَّ

 أفعالهم لتطويرها وتوسيعها باستخدام البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي.

تشمل التدابير الهيكلية لتعزيز االبتكار زيادة اإلنفاق على البحث والتطوير واالستثمار في التعليم، و  

اد األعمال من بدء أعمالهم بسهولة   عن تمكين روَّ
ً
االبتكار من خالل من أكبر، وتمكين الشركات فضال

 االستثمار في موظفيها وإجراء البحث والتطوير الخاص بهم.

 في اقتصاد االبتكار،  وتلعب
ً
 أساسيا

ً
 :وذلك لألسباب التاليةالجامعات دورا

  املكان املثالي إلجراء األبحاث.تمثل 

  القادةمعظم ن إف، املستقبل قياداتوعلى رأسهم  القوى العاملة في املستقبلة تهيئتساهم في 

 في برامج جامعية خاصة.  تم إعدادهم وتهيئتهم

 و 
ً
 التزامن أكبر يكم   فقدليس هناك ما يضمن أن االبتكارات التكنولوجية ستفيد البشرية تلقائيا

م علماء ن أحيث  ،الثورة الرقمية تحقيق ملؤسسات التعليم العالي في الجامعات هي املكان الذي يقّد 

 الخريطة، كماخبراء السياسة واالقتصاديون الذين يمكنهم رسم باإلضافة لاألخالق والفنانين والفالسفة 

 تحقيق األهداف.ضمان في علماء املعرفة اإلدراكية وعلماء االجتماع يساعد 

يتم تعزيز القوة اإلنتاجية  جهودهم تعاون التفاعل الخالق بين املؤسسات الخاصة والعامة ومن خالل إن 

ونمو اإلنتاجية يحدثان في سياق املؤسسات الديناميكية وتجاوز  ن االبتكار، حيث أواإلبداعية لالقتصاد

دة باستمرارامل األفكار والحلول املؤسسات القديمة، وإيجاد   .تجّد 

 .في اقتصاد االبتكار 2020( يوضح ترتيب الدول العشر األوائل لسنة   1.2)رقم  وأن الشكل

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

 (   1.2شكل رقم ) 

  2020 لعام  في اقتصاد االبتكار  ترتيب الدول العشر األوائل

https://qafilah.com/wp-content/uploads/2020/11/p-87-graph.jpg
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 ستوى االقتصاد العامليمأهمية االبتكار على  4.2

 باملعرفة باعتبارها املحرك الرئيس ي للنمو االقتصادي، لذلك 
ً
 خاصا

ً
هتمت معظم ايهتم االبتكار اهتماما

 باالبتكار إضافة 
ً
 كبيرا

ً
املحفزات التجارية للتمكن من توفير وإنشاء بيئة متكاملة  إلىدول العالم اهتماما

يم الخدمات الجديدة لدى املؤسسات قائمة على املعلومات واملعرفة والتقنية تستطيع من خاللها  تقد

توفيرها لتلبية طموحات املستثمرين املتوقعين في اقتصاد قائم و والجهات ذات الصلة بتشجيع االستثمار 

 ، على املعرفة
ً
تطبق نيوزلندا السياسات االستثمارية املحفزة التي تعتمد على التنوع واملرونة في منح  مثال

تراخيص العمل وتأشيرات اإلقامة، مما ساهم في تطوير بيئة األعمال وجذب االستثمارات األجنبية، وفي 

لبشرية أحد الجانب اآلخر اعتبرت نيوزيلندا االستثمار في التعليم والبحوث وتطوير مهارات املوارد ا

قادر على استقطاب الفرص االستثمارية و الحلول املبتكرة لبناء مجتمع منفتح على الثقافات كافة، 

االقتصادي هو تعزيز ثقافة االبتكار في القطاع الصناعي  النجاحاملجدية. وفي أملانيا كان أحد أهم أسرار 

التعليم، حيث أقيمت  ات ال مركزية فياعتماد سياس إلىوبناء جيل من األيدي العاملة املبدعة، إضافة 

 القرى واألرياف مما سهل على الجميع الحصول على فرص تعليم متساوية. جامعات قرب

 
ً
  وعامليا

ً
للنمو يصدر منذ عدة سنوات،  يوجد مؤشر خاص باالبتكار يهتم بدور االبتكار باعتباره محّركا

 ضمن مؤشرات االبتكار وأداة قياس ل
ً
 رئيسا

ً
وقادة األعمال، وأصحاب  ،واضعي السياساتويعد مرجعا

 وتترتب فيه دول العالم حسب قدرات اقتصاداتها  ،القرار واملصالح
ً
ويصدر مؤشر االبتكار العاملي سنويا

وجامعة كورنيل،  ونتائجها االبتكارية، وتشارك فيه كل من املنظمة العاملية للملكية الفكرية "الويبو"،

 . (INSEAD) دااالنسياملختصر ب املعهد األوروبي إلدارة األعمالو 

 عداد استراتيجياتإ لتحقيق النمو القائم على االبتكار عبر إذ تسعى مختلف البلدان املتقدمة والنامية

وقد نجحت بعض البلدان في تحسين قدرتها على االبتكار، في حين ما زال البعض اآلخر يكافح  ،مختلفة

 نتائج أفضل لتغيير ترتيبه العام في جدول ترتيب االبتكار العاملي. إلىللوصول 

 

  

http://www.insead.edu/
http://www.insead.edu/
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 الفصل الثالث

 البحث العلمي ودوره بالتنمية االقتصادية

 

  يلعبالبحث العلمي ن إ
ً
ة،  دورا ة وتطوير املجتمعات اإلنسانيَّ ة التنمية االقتصاديَّ ة في عمليَّ بالغ األهميَّ

مة هذه الحقيقة منذ زمن ة لدعم بعيد ولقد أدركت الدول املتقّد  ة واملاّديَّ رت كافة  إمكاناتها البشريَّ ، فسخَّ

ة وبراءات فتحت كل القنوات إليجاد أسواق لتسويق منتجاتها البحثحيث  ،يمجال البحث العلم يَّ

ة، وقد  ة والسياسيَّ ز من قّوتها االقتصاديَّ ا عزَّ األمريكي فرتز -القتصادي النمساوي ا أشاراالختراع، ممَّ

ل  إلى 1962في كتابه الصادر عام   ماكلوب  
ّ
% من الناتج القومي اإلجمالي 29أنَّ صناعة املعرفة تمث

ة شارتأكما  أكثر بكثيرولكن هذه النسبة ارتفعت اليوم  للواليات املّتحدة ة األمريكيَّ ، املصادر االقتصاديَّ

ة %60 حيث بلغت نتائج  إلى، وهذا يعود بالدرجة األولى  من الناتج القومي في الواليات املّتحدة األمريكيَّ

ة األخرى، أنَّ إنتاج املعلومات وتوزيع، االستثمار في البحث العلمي ل هوتفيد بعض املصادر العلميَّ  
ّ
ا يشك

ة على األقل حسب  ل ما التقديراتنصف حجم العمل في الواليات املّتحدة األمريكيَّ  
ّ
، أما اآلن فإنه يشك

 .الحجم% من ذلك 75يزيد عن 

ة تتراوح ما بين  إلىحصائّيات األمم املّتحدة إتشير و   %80 إلى %40أنَّ مساهمة البحوث والدراسات العلميَّ

ة لها، و  ة واالجتماعيَّ ة تطوير املجتمعات واالرتقاء بالتنمية االقتصاديَّ ن البحث العلمي أحيث في عمليَّ

ب مواكبة الجديد في استخدام عناصر التحديث في مجاالت اإلدارة والتنظيم والتعليم والتدريب 
َّ
يتطل

صال وتقنيات البحث   
ّ
 العلمي.واملعلومات ووسائل االت

ذلك يعد أفضل استثمار  العلمي كون ودعم دور البحث تعزيز  العربية املتحدة على اإلماراتدولة تحرص و 

بناء القدرات الوطنية، ودعم طموحات الكوادر البشرية ذلك من خالل ، و التنمية االقتصاديةفي 

التي  توفير الجامعات والكليات املتميزة ومؤسسات البحث العلمي واألكاديميات في الدولة،و املواطنة، 

تنظيم برامج وورش معرفية لصقل مهارات  إلىتوفر تخصصات متعددة شاملة لجميع املجاالت، إضافة 

 املتميزين وضمان التطور املستمر في مختلف القطاعات.

 

 ويتناول الفصل الثالث املواضيع التالية: 

  اقتصاديةالبحث العلمي واملعرفة قوة. 

 اقتصاد املعرفة والبحث العلمي. 
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 قوة اقتصاديةواملعرفة البحث العلمي 1.3
 

األساس ي للنمو االقتصادي واالزدهار  املصدراالقتصاد القائم على املعرفة والبحث العلمي  يشكل

 
ً
قت نموا   االجتماعي الذي يفرض نفسه في مختلف البلدان التي حقَّ

ً
  اقتصاديا

ً
السنوات في  متقّدما

 املاضية.

ة التي تعتمدها األمم من أجلومّما ال شك فيه إن البحث العلمي  ل اليوم الطاقة الحيويَّ  
ّ
ة  يشك القوَّ

ة ال يمكن أن كما والتنمية وتحقيق التطّور والنهوض،  ة البحث العلمي وترسيخ طاقته الحيويَّ أن تعزيز قوَّ

 
ً
ل جهدا  

ّ
  يجري في فراغ، فالتقّدم في هذا امليدان يمث

ً
  حضاريا

ً
  وبذال

ً
ة،  تأهيل الكوادريتطلب  تنمويا البشريَّ

 
ً
ة، التي تجعل من اإلنتاج الفكري عمال ة واملعنويَّ  ل.يستحّق املعاناة والجهد املتواص وخلق الحوافز املاديَّ

جه  ة أن تعمل على توفير هذه الشروط واملتغيرات  إلىوعلى كل الدول التي تتَّ تحقيق نهضتها التنمويَّ

ة للنهوض بالبحث العلمي   الذي يعتبر الضروريَّ
ً
  .لنهوض بالحضارةل سبيال

أضحى الحصول على املعلومات وامتالكها والبحث في تفاصيلها وتأثيراتها أحد أهم األسلحة القوية وقد 

، املختلفة القطاعاتمن عديد الالتي تسعى المتالكها الدول املتقدمة، وذلك لتعزيز قوة املعرفة لديها في 

املبادرة والقيادة والتفوق في مجاالت بعينها، فيما تأتي مرحلة والتي من خاللها تستطيع أن تمتلك زمام 

البحوث العلمية والتطوير، لتكون بوصلة مهمة لصناع القرار والسياسات الستشراف التقدم والتطور، 

ومن ثّم امتالك مفاتيح القوة املعرفية، التي يتسابق نحو تحقيقها أصحاب الرؤى واألجندات التنموية 

 .املستقبلية

رات أن التقّدم الصناعي والتكنولوجي العاملي يقوم اليوم ودون أدنى شك على ركائز  وتبين   
ّ
جميع املؤش

ة املحّر كة ألي تقّدم وتطّور محتمل أو ممكن في العالم املعاصر، كما أن البحث 
ل القوَّ  

ّ
العلم الذي يشك

  العلمي يكتسب
ً
  يوما

ً
  بعد يوم دورا

ً
ة في ظّل  ما تشهده  محوريا ة واالقتصاديَّ في خدمة التنمية الصناعيَّ

مة التجارة العامل
ّ
ة كاسحة في ظّل  تحرير التجارة وقوانين منظ ة من تغّيرات اقتصاديَّ ة املجتمعات اإلنسانيَّ يَّ

ة  .التي عملت على انفتاح األسواق أمام السلع والخدمات والتقنيَّ

ل نشاطن أويمكن   
ّ
 يشك

ً
 إنساني ا

ً
  املعرفة على  قائم ا

ً
را

ّ
ة فعالة يمكن اعتمادها مؤش ة اقتصاديَّ  بوصفها قوَّ

 
ً
 .املستدامة التنمية لتحديد درجة نمو وتطّور االقتصاد وتحديد موقعه في سلم اقتصادّيا
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 اقتصاد املعرفة والبحث العلمي   2.3

 االقتصاد املعرفي إلىالقتصاد التقليدي ساسية لتحول االقتصاد من ااأل ركيزة الالبحث العلمي  يعتبر

على  املعرفيبينما يعتمد االقتصاد  ،اإلنتاجالوسائل التقليدية في على  حيث يعتمد االقتصاد التقليدي

ة بالبحث العلمي من أجل أن تتكامل مكونات اقتصاد املعرف االهتمامأ بد فقد ،اإلنتاجمتطورة في  وسائل

، ةاملعرف اقتصادبناء بيئة تعتمد على في يستثمر بشكل كبير  التوجه العام اليوم إنحيث في املجتمع. 

 .تم االستثمار بشكل كبير في بناء الجامعات الجديدة والتوسع في الجامعات القائمةيو 

ذلك على االرتقاء حيث ينعكس كبير للبحوث،  العالم بدعممختلف دول في وتحظى الجامعات اليوم  

ال شك تؤكد الحرص على االرتقاء بالقدرات البشرية للمجتمع بهذه الخطوات ن أو  ،الجامعاتبمستوى 

 و اقتصاد املعرفة،  إلى للتحول تهيئته و 
ً
  الذي تعتمد عليه الدول املتقدمة في أن يكون لها مركزا

ً
في  متقدما

في  مواطنيهاعلى قدرات وكفاءة  بشكل أكبرة عولمكون تاالقتصاد العاملي، وأن تزيد من إنتاجية الفرد و 

 الناتج القومي 
ً
 من االعتماد على اقتصاد موارد الدولة الطبيعية.  بدال

  تعزيز مكانةجل أومن 
ً
على أداء املؤسسات في املجتمع بقطاعيها  البحث العلمي بما ينعكس عمليا

  :ال بد من القيام باملقترحات التاليةوالخاص الحكومي 

 الحكومية، دوائرإدارات البحث العلمي والدراسات داخل الوزارات والهيئات والمراكز و تعزيز   .1

 املتخصصة.تقديم الدراسات جل أمن  لها، من خالل دعمها بالبنية التحتية واالحتياجات الالزمة

من  والخبرات املتميزةدر واكالبحث العلمي والدوائر الحكومية بالومؤسسات تعزيز مراكز  .2

 .الجامعات أساتذةالباحثين و 

تركز على تقدم تخصصات و البحثية التي  مثل الجامعاتبناء مراكز علمية مستقلة، و أتأسيس  .3

  املتميزة.بادرات الحلول واملم يتقدجل أمن  قضايا استراتيجية في املجتمع،

 
ً
ات الحكومن أاقتصاد املعرفة، و  إلىساسية لتحول املجتمع األ ركيزة يعتبر الن البحث العلمي إ وأخيرا

 
ً
هيكلة للبحث العلمي في  بناءلفي ذلك من خالل تعزيز التعليم العالي واملتخصص  تستثمر كثيرا

 .املؤسسات الحكومية
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 رابعالفصل ال

 االمارات العربية املتحدة دولة االبتكار والبحث العلمي في

 

وتعظيم  العلمي والبحثاالبتكار أهمية كبيرة لتطوير العربية املتحدة  اإلمارات دولة ولت حكومةأ

مخرجاته ومستهدفاته، والتي دعمتها الخطط واالستراتيجيات التي هيأت بيئة مثالية حاضنة للعلماء، 

ومحفزة للمواهب واملبدعين، وذلك ضمن منظومة علمية متكاملة تشجع نمو وتطوير األبحاث العلمية، 

 من إيمان قادة الدولة بأن تعزيز بيئة العلوم امل
ً
تقدمة، يمثل أفضل استثمار في جهود صناعة وانطالقا

والتي تهدف لتطوير وابتكار حلول  2031للعلوم املتقدمة  اإلماراتدولة املستقبل، فقد تم إطالق أجندة 

 اإلماراتدولة للتحديات املستقبلية ودعم جهود الحكومة في تحقيق مستهدفات األجندة الوطنية ومئوية 

 .وغيرها الكثير من املبادرات الداعمة 2071

املحركات الرئيسية لضمان استيفاء متطلبات النمو  أهم اليوم أحدواالبتكار البحث والتطوير ويعتبر  

املستدام ملا له من أثر مباشر على تعزيز سياسات التنوع االقتصادي وزيادة اإلنتاجية وخلق فرص 

 في تطوير سياسات حكومية  حيث يلعب .جديدة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية
ً
 محوريا

ً
دورا

شطة البحث والتطوير في الدولة وجذب االستثمارات األجنبية جديدة تخلق محفزات جديدة لزيادة أن

كوجهة لقطاعات االقتصاد الجديد  اإلماراتدولة املباشرة في هذا القطاع الحيوي مما يرسخ مكانة 

 .وأنشطة األعمال القائمة على املعرفة واالبتكار

 املواضيع التالية: رابع ويتناول الفصل ال

  العربية املتحدةاالمارات دولة االبتكار في. 

  االمارات العربية املتحدةدولة في البحث العلمي. 

  وامليداليات الخاصة بالبحث العلمي وسمةالجوائز واأل. 
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 املتحدةاالمارات العربية دولة االبتكار في  1.4

بمثابة أسلوب حياة ومحور وطني ترتكز عليه استراتيجية الدولة،  اإلماراتدولة بداع في يعتبر االبتكار واإل 

 االبتكار اليوم ليس وأن 
ً
والشركات  عمل، والحكوماتبل أسلوب  ،عامةبل ضرورة، وليس ثقافة  ،خيارا

 . التي ال تجّدد وال تبتكر تفقد تنافسيتها وتحكم على نفسها بالتراجع

الدولة، االبتكار والريادة في تطوير لالعربية املتحدة  اإلماراتونتيجة للجهود التي بذلتها حكومة دولة 

  اإلماراتحصلت دولة 
ً
، مما يؤكد نجاح 2019مؤشر االبتكار العاملي لعام  فيعلى املرتبة األولى عربيا

نهج إداري على نطاق واسع، األمر الذي يساعد  إلىفي تحويل هذا املفهوم  اإلماراتدولة سياسة االبتكار في 

 في تطوير العمل الحكومي ويعّزز التنمية االقتصادية بشكل  عام.

، ومنذ ذلك الوقت تم دولةالليصبح عام االبتكار في  2015عام  اإلماراتأقّر مجلس الوزراء في دولة و 

لتكثيف جهودها  واملحليةوضع استراتيجية لالبتكار تتمحور حول توجيه كافة الجهات االتحادية 

 بيئة  محّفزة  لإلبداع ودعم  هو ن الهدف الرئيس يأومراجعة كافة السياسات الحكومية وتطويرها، و 
لق 

 
خ

للمراكز األولى  اإلماراتأثبتت هذه الخطة نجاحها لتصل بدولة  وقد .اإلمارات دولة مبادرات االبتكار في

، وساعد االستثمار في املواطن 
ً
ي واالرتقاء بمعارفه في مجال العلوم والتكنولوجيا وكافة اإلماراتعامليا

 .ي ألعلى املراتباإلماراتاملجاالت األخرى في الوصول بسوق العمل 

مبادرة عملية وفكرية تتيح فرصة املشاركة في نشر ثقافة  ليكون  اإلماراتسبوع االبتكار في أإطالق  وتم

املبادرة القطاع  هبشكل  عام، ويشارك في هذ اإلمارات دولة اإلبداع في الدولة، ودعم االبتكار واالختراع في

 .الحكومي والقطاع الخاص واألفراد على حد  سواء

- 2015 خالل األعوام على مدار سنتين اإلماراتدولة سبوع ابتكار أوفي ضوء النجاح الباهر الذي حّققه 

 لالبتكار اإلماراتشهر  إلىسم ، تم إجراء تغييرات جوهرية على الدورة الثالثة، وشمل ذلك تغيير اال 2016

 .2018في عام 

االستراتيجية الوطنية لالبتكار في دولة  إطالقومن األدوار التي قامت بها الدولة في سبيل دعم االبتكار 

 على مستوى العالم خالل السنوات  اإلماراتدولة التي تهدف لجعل و ، اإلمارات
ً
ضمن الدول األكثر ابتكارا

 .السبع املقبلة

مبادرة وطنية للتنفيذ خالل السنوات  30مسارات متوازية،  أربعوتتضمن االستراتيجية التي تعمل ضمن 

الثالث املقبلة، كمرحلة أولى تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة، ودعم حاضنات االبتكار، وبناء 
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القدرات الوطنية املتخصصة، ومجموعة محفزات للقطاع الخاص، وبناء الشراكات العاملية البحثية، 

ة يومي نحو مزيد من االبتكار، وتحفيز االبتكار في سبعة قطاعات وطنية رئيسوتغيير منظومة العمل الحك

 هي:

 .الطاقة املتجددة .1

 .النقل .2

 .الصحة .3

 .التعليم .4

 .التكنولوجيا .5

 .املياه .6

 .الفضاء .7
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 العربية املتحدة اإلماراتدولة البحث العلمي في  2.4

  اإلماراتبذلت دولة 
ً
  والتطويرأجل تعزيز منظومة البحث  منومتميزة كبيرة جهودا

ً
في قطاع  خصوصا

رسم إطار و  اإلماراتدولة التعليم العالي في  مؤسساتارتفاع تنافسية  إلى أدتالتعليم العالي، والتي 

يسهم في توضيح املسؤوليات واألدوار بين جميع الجهات وسد الفجوات وتوحيد الجهود الذي الحوكمة 

 .نافسية الدولة واالرتقاء بكوادرهاليساهم ذلك بدوره في رفع ت

توحد توجهاتها وجهودها لبناء  والتطويرإرساء منظومة وطنية للبحث ب اإلماراتدولة وقامت حكومة 

عاملي  كمركزاقتصاد مبني على املعرفة وجذب الخبرات واملواهب املتخصصة بصورة تعزز مكانة الدولة 

للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير، وتركيز االستثمار على البحث والتطوير ملواجهة التحديات 

 .هداف الوطنيةاأل تفعيل الخطط التنفيذية لتحقيق  جلأمن  الوطنية

 تحقيق الريادة على املستوى العاملي في مجال البحث العلمي عن طريق إطالق إلى اإلماراتوقد سعت دولة 

 املبادرات التالية:العديد من السياسات و 

: أ
ً
 1 والتطوير سياسة حوكمة البحثوال

ومبادئ ومعايير للممارسات الجيدة، لتحسين جودة البحث والتطوير في جميع  ضم السياسة أنظمةوت

:إلىتهدف السياسة و  ،القطاعات  

  إرساء منظومة وطنية متكاملة وقوية للبحث والتطوير، لبناء اقتصاد مبني على املعرفة، وجذب

 ،والتكنولوجيا ،للعلومالخبرات واملواهب املتخصصة بصورة تعزز مكانة الدولة كمركز عاملي 

 .والبحث والتطوير

  أهداف األولويات تركيز االستثمار على البحث والتطوير ملواجهة التحديات الوطنية، لتحقيق

 .الوطنية

  تحديد جهة مركزية لحوكمة البحث والتطوير، وتحديد املسؤوليات وتعريف األدوار بشكل

 .واضح

  وتحديد  أدائهاالبحث والتطوير وتسهيل عملية جمعها وتحليلها، ورصد  أنشطةتوحيد بيانات

 .آثارها االقتصادية واالجتماعية

 ة البحث والتطوير الوطنية وتعزيز الجودة األخالقية وضع معايير لتحسين البحث وأداء أنشط

 .والعلمية وتعزيز املمارسات الجيدة والحد من الحوادث السلبية

                                                      
1 uae-the-AE/about-https://u.ae/ar 

https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/science-and-technology/the-research-and-development-governance-policy


 
 

28 
 

  في صناعات املستقبل. اإلمارات وتنافسية دولة تعزيز رأس املال الفكري البشري 

 .إنشاء مسارات عمل نحو األسواق ذات األولوية 

 تطوير، محورين رئيسين:السياسة الوطنية للبحث وال تتضمنو 

 . إطار حوكمة البحث والتطوير1

في جميع مستويات الحوكمة،  املسؤولةاستكمال منظومة البحث من خالل توضيح أدوار الجهات  يشمل

 .املمارسات العاملية أفضلبما يتماش ى مع 

 وطني للبحث والتطويرالجلس امل. 2

يمثل حجر األساس  نهأحيث وفعالية قطاع البحث والتطوير  جل تعزيز أداءأنشاء املجلس من إتم 

لترسيخ منظومة وطنية للبحث والتطوير مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية وتوحيد 

ألولويات في مجاالت العلوم لرسم خطط واضحة واستباقية و  الجهود نحو تحقيق األولويات الوطنية

 .وجهة عاملية رائدة في صناعات املستقبلكوالتكنولوجيا إلرساء أسس متينة تسهم في تعزيز مكانة الدولة 

 
ً
  للبحث والتطوير  يأبوظبهيئة : ثانيا

 مع محور تطوير منظومة املعرفة واالبتكار في برنامج  يأبوظبإنشاء هيئة  تم
ً
للبحث والتطوير تماشيا

جعل إمارة أبوظبي منارة لالبتكار والتكنولوجيا الستقطاب  إلىهدف يللمسرعات التنموية والذي  يأبوظب

  .املواهب من جميع أنحاء العالم وبناء اقتصاد قائم على املعرفة

وضع الضوابط واملعايير  إلى الهيئة وتهدف ،دائرة التعليم واملعرفة هيئة أبوظبي للبحث والتطوير تتبعو 

التي يتم من خاللها اعتماد ودعم وتمويل وإبرام عقود البحث والتطوير للمؤسسات واألفراد بما في ذلك 

عملية تأسيس مركز السياسات الذي ستقوم من خالله بوضع السياسات والخطط االستراتيجية 

 ير.تمكين الشركاء االستراتيجيين في مجال البحث والتطو  إلىالهادفة 

، إال أن حكومة أبوظبي تسعى يأبوظبوعلى الرغم من التقدم الذي يشهده قطاع البحث والتطوير في إمارة 

تحقيق الريادة على املستوى العاملي في مجال البحث العلمي، عبر تكوين شراكات عاملية تهدف إليجاد  إلى

املجاالت ذات األهمية مثل علوم  حلول جذرية للتحديات على املستوى املحلي والدولي، مع التركيز على

 .املواد املتقدمة والذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الحيوية واالستدامة واألمن الغذائي
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 متعدد تعمل الهيئة و 
ً
على جذب واستقطاب أفضل الخبراء والباحثين الدوليين من خالل اعتمادها نهجا

، ربحثية شاملة تغطي جميع جوانب البحث والتطويإنشاء بيئة حيث تم املحاور في إدارة البحث العلمي، 

وتأسيس مختبرات االبتكار وتوفير كراس ي بحثية خاصة باألساتذة الزائرين وتمويالت بحثية وافرة، وعدد 

من مراكز البحوث االفتراضية التي تعمل كحلقة وصل بين الباحثين والرائدين من خبراء البحث العلمي 

 .من جميع أنحاء العالم

 من املبادرات تتضمن إنشاء خمس مراكز للبحوث االفتراضية وتتب
ً
نى هيئة أبوظبي للبحث والتطوير عددا

تركز على القطاعات ذات األهمية االستراتيجية كالذكاء االصطناعي والحوسبة عالية األداء واألمن 

ملراكز منصة للتعاون توفر هذه او الغذائي واالستدامة والتكنولوجيا والطاقة الحيوية واملواد املتقدمة. 

بين كافة مؤسسات التعليم العالي على املستوى املحلي واإلقليمي والدولي، مما يعزز وجود بيئة بحثية 

 .أبوظبي إمارة  مبتكرة تسهم بدورها في مواجهة التحديات الهامة التي تواجهها

العلمي تتمثل في برنامج كما تقوم هيئة أبوظبي للبحث والتطوير بتمويل ثالث مبادرات محورية للبحث 

الكراس ي البحثية  مبادرة إلىمنح أبوظبي للتميز البحثي، وبرنامج منح أبوظبي للباحثين الشباب، باإلضافة 

 .لألساتذة الزائرين

 برنامج منح أبوظبي للتميز البحثي .1

يعد برنامج منح أبوظبي للتميز البحثي أحد برامج تمويل املقترحات البحثية املتميزة في املجاالت 

تطوير املجاالت العلمية  إلىذات األولوية االستراتيجية إلمارة أبوظبي، حيث يهدف البرنامج 

بي بنظرائهم أبوظ إمارة والتكنولوجية في اإلمارة وإقامة شراكات محلية وعاملية تربط الباحثين في

من الباحثين في القطاعات الصناعية واملؤسسات األكاديمية الرائدة على املستويين املحلي 

 .والعاملي

 برنامج منح أبوظبي للباحثين الشباب  .2

مماثل لبرنامج تمويل املقترحات البحثية املتميزة في املجاالت ذات األولوية االستراتيجية البرنامج 

يستهدف الباحثين الذين أنهوا درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خالل الست  إلمارة أبوظبي، إال أنه

 .سنوات املاضية

 مبادرة الكراس ي البحثية .3

مبادرة الكراس ي البحثية لألساتذة الزائرين نخبة من أفضل العلماء واملتخصصين في تمثل 

في تكوين بيئة جاذبة  تساهم املجاالت االستراتيجية ذات األهمية. وهذه النخبة العلمية
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تستقطب الباحثين في مجاالت التخصص املتوافرة، باإلضافة لتبادل املعرفة والخبرات العملية 

مع مختلف الجامعات والباحثين، األمر الذي سينتج عنه إنشاء شبكة بحثية مؤثرة تتمتع 

 .بخبرات عاملية

 :
ً
  دبي للبحث والتطوير  برنامجثالثا

بوصلة مهمة لصناع القرار والسياسات الستشراف التقدم  البحوث العلمية والتطوير تأضح

والتطور، ومن ثّم امتالك مفاتيح القوة املعرفية، التي يتسابق نحو تحقيقها أصحاب الرؤى واألجندات 

 .التنموية املستقبلية

يرة لتطوير قطاع العلوم دبي على وجه الخصوص أهمية كب، وإمارة اإلماراتدولة وفي سبيل ذلك أولت 

والبحث وتعظيم مخرجاته ومستهدفاته، والتي دعمتها الخطط واالستراتيجيات، التي هيأت بيئة مثالية 

حاضنة للعلماء، ومحفزة للمواهب واملبدعين، وذلك ضمن منظومة علمية متكاملة تشجع نمو وتطور 

والتي تهدف لتطوير  2031لعلوم املتقدمة ل اإلماراتدولة فقد تم إطالق أجندة لذلك األبحاث العلمية، 

وابتكار حلول للتحديات املستقبلية ودعم جهود الحكومة في تحقيق مستهدفات األجندة الوطنية ومئوية 

 .وغيرها من املبادرات الداعمة 2071 اإلمارات

جديدة حتضان أصحاب األفكار الوا إطالق املبادرات الوطنية املتكاملة الستقطاب املواهب،وقد تم 

 .مركز معرفي متميز إلىوالعلماء واملوهوبين بما يضمن إحداث تغييرات إيجابية شاملة، وتحويل الدولة 

شجع على البحث والذي ي« برنامج دبي للبحث والتطوير» دبيإمارة  أطلقتهاومن ضمن املبادرات التي 

دعم نمو القطاعات االقتصادية الرئيسية، وفتح آفاق جديدة للنمو  إلىالبرنامج هدف ويالعلمي، 

دبي عبر وضع إطار شامل ألنشطة البحث والتطوير واالبتكار في اإلمارة، وكيفية إمارة االقتصادي في 

إدارة مشاريعها ومبادراتها وتشريعاتها واالستثمار فيها، وزيادة اإلنفاق املحلي عليها، وتعزيز مشاركة 

 .الخاص في إطالقها وتمويلهاالقطاع 

ويتضمن برنامج دبي للبحث والتطوير أربعة محاور رئيسية تتمثل في تطبيق أفضل ممارسات وأطر 

الحوكمة، وتحديد األولويات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها، وسبل توفير خيارات التمويل واالستثمار 

تأهيل املواهب الشابة والواعدة على املستوى املحلي بناء القدرات املستقبلية و  إلىلتحقيق ذلك، إضافة 

 .والعاملي للمساهمة في جهود البحث والتطوير
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 ،والبحثيةممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة واملؤسسات األكاديمية  البرنامجويضم 

 .والتكنولوجية ،والشركات االبتكارية ،واملعرفية

إدارة جميع مشاريع البحث والتطوير املستقبلية، ودعم املبادرات واالستثمارات  إلىالبرنامج  كما يهدف

جانب االستفادة من نتائج االستطالعات والدراسات العاملية، واالستراتيجيات  إلىوفرص التمويل، 

مشاركات وتوصيات وأفكار رواد الفكر في  الوطنية املتعلقة بمجاالت البحث والتطوير، واالستفادة من

 .جال االبتكارم

أولويات رئيسية تتمثل في قطاعات الصحة وجودة الحياة،  أربعويركز "برنامج دبي للبحث والتطوير" على 

وقطاع التكنولوجيا البيئية، وقطاع البنية التحتية الذكية، والقطاع الفضائي والذكاء املعزز بين 

 .اإلنسان واآللة

 
ً
 َمجمع محمد بن راشد للعلماء : رابعا

يعتبر أكبر تجمع للمجتمع العلمي في الدولة ويعد املرجع الرئيس ي واألساس ي للمجتمع العلمي في دولة 

ي من ذوي اإلنجازات اإلماراتعالم وباحث من املجتمع العلمي و  100. يضم املجمع أكثر من اإلمارات

يهدف و  الصحية،والعلوم الطبيعية والطب والعلوم  الهندسة والتكنولوجياواإلسهامات في مجاالت 

تقديم املشورة للجهات الحكومية في الدولة بشأن أفضل السياسات التي يمكن تبنيها بما  إلىاملجمع 

وتفعيل دور العلماء في عملية ملعنية باالستثمار في املجتمع العلمي، ايسهم في تحقيق الخطط التنموية 

 .والتكنولوجيةية لعلماستشراف التطور املستقبلي للمجاالت ا التنمية بالدولة،

 :
ً
  جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي خامسا

ترسيخ ثقافة التميز في بحوث الذكاء  جلأمن جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي  تم تأسيس

البرنامج »نشاء إ إلىاالصطناعي وتطوير استخداماته الفّعالة في كافة القطاعات الحيوية، باإلضافة 

تمكين املبرمجين،  إلىأحد أكبر البرامج الوطنية التخصصية التي تهدف والذي يعتبر « الوطني للمبرمجين

، وبناء القدرات الوطنية، ودعم طموحات الكوادر اإلماراتدولة وإطالق قدرات مجتمعات املبرمجين في 

 .البشرية املواطنة

 :
ً
 بيئة العلومسادسا

قيادة الدولة على تعزيز بيئة العلوم املتقدمة كون ذلك يعد أفضل استثمار في جهود صناعة  ترصح

املستقبل، وبناء القدرات الوطنية، ودعم طموحات الكوادر البشرية املواطنة، من خالل توفير 
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ت الجامعات والكليات املتميزة ومؤسسات البحث العلمي واألكاديميات في الدولة، التي توفر تخصصا

تنظيم برامج وورش معرفية لصقل مهارات املتميزين وضمان  إلىمتعددة شاملة لجميع املجاالت، إضافة 

 التطور املستمر في مختلف القطاعات.
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 واالبتكار وامليداليات الخاصة بالبحث العلمي وسمةالجوائز واأل    3.4

العلمي واالبتكار وتضم وسمة وامليداليات الخاصة بالبحث تم تخصيص مجموعة من الجوائز واأل 

 التالي:

 ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي 

منح 
 
لفئتين، هما طالب الجامعات املتميزون  كل عامين، العلميميدالية محمد بن راشد للتميز ت

دراساتهم وأبحاثهم  جلأمن في البحث العلمي، والعلماء والباحثون املتخصصون، وذلك 

 من أشكال 
ً
ونظرياتهم، التي تسهم في توفير حلول علمية مبتكرة ملشكالت معقدة، أو تدشن شكال

الفتح العلمي أو الطبي، أو تنجح في ابتكار تأثير اجتماعي أو اقتصادي واضح، وتهدف هذه املبادرة 

 ملجتمع.مكانة العلم في ا وتعزيزلتكريم أهل العلم من الطلبة والباحثين 

 وسام محمد بن راشد لدعم البحث العلمي 

رفاًنا بدور داعمي العلم والعلماء  وسام محمد بن راشد لدعم البحث العلمي هو وسام يقدم ع 

من رواد األعمال واملستثمرين، وكل من له دور فعال في تطور البحث العلمي. ويعد الوسام إحدى 

لوسام التقديري األرفع لداعمي البحوث العلمية، مبادرات مجمع محمد بن راشد للعلماء، وهو ا

جامعات الويتم منحه بصورة سنوية لشخصيات ساهمت في دعم البحث والتطوير العلمي في 

، مما يسهم في إثراء املجتمع العلمي ودعم التنمية اإلماراتؤسسات البحثية في دولة املو 

 .االقتصادية وبناء القدرات العلمية وصناعة املعرفة

  للروبوت والذكاء االصطناعي لخدمة اإلنسان اإلماراتجائزة 

لتكريم أفضل تطبيق للروبوت والذكاء  للروبوت والذكاء االصطناعي  اإلماراتجائزة  تم إطالق

 مجاالت أساسية هي ثالثلخدمة اإلنسان، وتركز على استخدامات الروبوت في االصطناعي 

 التعليم، والصحة، والخدمات االجتماعية.

  جائزة محمد بن راشد آل مكتوم البتكار األعمال 

الشركات على التفوق والتميز وخاصة في مجال االبتكار، واالحتفال  تشجيع إلى تهدف الجائزة

بنجاح الشركات التي أثبتت ريادتها وإنجازاتها في االبتكار في تنمية اقتصاديات دولها، وأصبحت 

 .ام لكافة الشركات املماثلةمصدر إله

تقدم للشركات  نوعها، حيثتعتبر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم البتكار األعمال فريدة من و 

 .معايير ملقارنة أداءها في مجال االبتكار، وتقييم املجاالت ذات الصلة املدمجة في نموذج التميز

 

https://www.dubaifuture.gov.ae/ar/our-initiatives/ai-robotics-award-for-good/
https://www.dubaichamber.com/ar/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.dubaichamber.com/ar/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
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 الفصل الخامس
 

 والتطوير واالبتكار العلمي تمويل البحث
 

بيئة محفزة لالبتكار من خالل توفير بيئة مؤسسية وتشريعات محفزة وداعمة  بناء أغلب الدول إلىتسعى 

لالبتكار والتوسع في دعم حاضنات االبتكار والتركيز على البحث والتطوير في مجاالت االبتكار وتوفير بنية 

 تحتية تكنولوجية تدعم وتحفز االبتكار في كافة القطاعات.

خلق بيئة محفزة لالبتكار من خالل توفير بنية تحتية لى إلة اإلمارات العربية املتحدة دو  سعت قدو 

ه إلى تحويلو تطوير االبتكار الحكومي تكنولوجية لدعم املشاريع والتركيز على البحث والتطوير من أجل 

بتكار مؤسس ي وتطوير منظومة متكاملة من األدوات الحديثة ملساعدة الجهات الحكومية على اال  عمل

وتوجيه جميع الجهات الحكومية لدعم مشاريع االبتكار وإطالق برامج تدريبية وتعليمية في مجال االبتكار 

 على مستوى الدولة.

حكومة دفع القطاع الخاص نحو مزيد من االبتكار عبر تحفيز الشركات على إنشاء مراكز االبتكار الوتولت 

جيع ودعم الشركات الوطنية لتنمية منتجات وخدمات الجديدة وتش التقنياتالعلمي وتبني  والبحث

مبتكرة واستقطاب الشركات العاملية الرائدة في مجال االبتكار في كافة القطاعات ذات األولوية الوطنية 

مجتمعات ومناطق  الجديدة وإنشاءباإلضافة لتعزيز مكانة الدولة كمركز عاملي الختبار االبتكارات 

قطاعات وتشجيع املؤسسات البحثية للتركيز على البحوث التطبيقية في مخصصة لالبتكار في بعض ال

 القطاعات ذات األولوية الوطنية.

 املواضيع التالية:  الخامسويتناول الفصل 

 .تمويل البحث والتطوير واالبتكار 

 .على البحث واالبتكار 
ً
 الشركات األكثر انفاقا

 تطويردليل قياس االنفاق الحكومي على البحث العلمي وال. 
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 تمويل البحث والتطوير واالبتكار 1.5

 
ً
تنافست العديد من ، وتطور الدول ألهمية البحث العلمي واالبتكار واإلبداع في مجال التكنولوجيا  نظرا

ما عبر نمو حجم األنفاق على البحث والتطوير أو عبر استخدام إالدول على استحواذ التكنولوجيا 

ما جعل املجتمع الدولي الجديد يشهد حالة من التنافس الشديد حول ، وهو وتكنولوجيةأساليب علمية 

 حماية األفكار والتطبيقات والعقول البشرية.

إلى يحتاج  بداع في االقتصاداستراتيجية وطنية في مجال تعزيز دور االبتكار واإل أي همية تفعيل أن إ

 وابتكاراتهم، والعمل على حماية امللكيةبالتعليم وباملناهج الدراسية، وبتبني مبادرات الشباب  االهتمام

موال الالزمة لتحويل األ  توفير رؤوسأهمية  باإلضافة إلىالفكرية لها واالهتمام باملراكز البحثية، 

املؤسسات املالية والبنكية للعمل في  أوالقطاع الخاص  بمساعدة الدولة أوما إتطبيقات  إلىاالبتكارات 

 الوطنية.عة ذات الوقت على تعزيز فرص الصنا

وقد قامت دولة اإلمارات باالستثمار في االقتصاد واملوارد البشرية والتعليم واملجتمع لوضع ركائز متينة 

، رضنة للبحث والتطوياتساعد كل هذه العوامل في تعزيز بيئة حوتحفيز بيئة البحث والتطوير حيث 

نشأو 
 
حجر الزاوية في نظام البحث والتطوير في والذي يعتبر اإلمارات للبحث والتطوير دولة مجلس  قد أ

تعزيز التنسيق بين الحكومة االتحادية والحكومات املحلية من أجل  دولة اإلمارات العربية املتحدة 

، الوطنية الرؤيةعلى تطوير حلول للتحديات وتحقيق  للعملوالقطاع الخاص واألوساط األكاديمية، 

تائج البحوث وتجربة التقنيات الجديدة وتطوير الخبراء جهوده الختبار نبتركيز املجلس  حيث يقوم

، كما أن الدولة تنفق ما يزيد لبيئة البحث والتطويرواملواهب وحماية امللكية الفكرية وتوفير بيئة داعمة 

 .1% من الناتج املحلي اإلجمالي على البحث والتطوير1.3عن 

 

 على البحث واالبتكار  2.5
ً
 الشركات األكثر انفاقا

 على البحث والتطوير في كل ا( 1.5يوضح الشكل رقم )
ً
حيث بين الشكل  ات،قطاعاللشركات األكثر انفاقا

الشركة األم لقوقل تليها شركة هواوي،  وهي ألفابيتهي أن أكبر شركة إنفاق على البحث والتطوير 

 وفولكسفاغن. سامسونغ

                                                      
1https://www.vision2021.ae  

https://moiat.gov.ae 

 

https://www.vision2021.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2021/list/card/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_
https://moiat.gov.ae/ar/media-center/news/2022/01/10/abdullah-bin-zayed-chairs
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 على البحث 
ً
والتطوير هي الشركات في مجال التكنولوجيا، ومن البديهي أن تكون أكثر الشركات إنفاقا

 لعام 
ً
هي شركة أمازون والتي تنفق ما يقارب  2020فقد بينت النتائج والبيانات أن أكبر الشركات إنفاقا

(، بينما تنفق شركتي ألفابيت وهواوي 2.5% من إيراداتها كما يبين الشكل )11مليار دوالر وبحوالي  43

 .1مليار دوالر على التوالي 22مليار دوالر و 27.6يمة % من عائداتهما بق15حوالي 

 (1.5شكل رقم )

 على البحث والتطوير  
ً
 2019-2018خالل األعوام  الشركات األكثر انفاقا

                                                      
1 https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories 

 

https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/04/10/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://qafilah.com/wp-content/uploads/2020/11/p-86-graph-2.jpg
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 (2.5شكل رقم )

 على البحث والتطوير  
ً
 2020خالل عام  الشركات األكثر انفاقا

 

 والتطويردليل قياس االنفاق الحكومي على البحث العلمي  3.5

جهة  17بالتعاون مع  في دولة اإلمارات العربية املتحدة أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة

 لقياس اإلنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي ضمن برنامج 
ً
 وطنيا

ً
اتحادية ومحلية دليال

والبحث العلمي "املسرعات الحكومية"، في مسعى وطني نحو بناء اقتصاد معرفي يدعم منظومة االبتكار 

ـن الجهـات الحكوميـة ملفهوم الب موحد   تعريف  والتطوير. ويهدف الدليل إلى وضع 
ّ
حث والتطوير، يمك

االتحاديـة واملحليـة مـن الرصـد الدقيق لحجم اإلنفـاق علـى أنشطة البحـث والتطويـر، من خالل توحيـد 

 لضمان 
ً
 ألفضـل املمارســات واألسس املعتمدة عامليا

ً
أسلوب جمـع البيانـات علـى مسـتوى الدولـة ووفقا

 .التي يتم توفيرها في هذا املجالجودة البيانات اإلحصائية 

 فــي ترسيخ مكانــة الدولــة كمنارة لالبتكار وكجهــة عامليــة رائدة فــي صناعة املســتقبل الدليل ويساهم

 .وتعزيز االقتصاد القائم على املعرفة

 

 للمفاهيم املتعلقة باو 
ً
 وتعريفا

ً
لبحث يحتوي الدليل على جزئين رئيسين يتضمن الجزء األول شرحا

واألمثلة التوضيحية حول أنواع  روالتطوير واألنشطة وتصنيفها وأهم مزايا مشاريع البحث والتطوي

األنشطة وآلية حساب نفقات ومعدل اإلنفاق على البحث والتطوير، فيما يحتوي الجزء الثاني على 
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 واردة في الدليلملخص لإلرشادات الصادرة عن وزارة املالية بما ينسجم مع املفاهيم واملصطلحات ال

وتصنيف أنشطة البحث والتطوير وفق الهيكل املحاسبي للجهات االتحادية املسجلة في وزارة املالية ووفق 

 .(COFOG).الحكوميةتصنيف الوظائف 

صناعة للستراتيجية ال هداف اوالتطوير وتعزيز األ زيادة الوعي بأهمية البحث وأن هذا الدليل يسعى إلى 

 على صعيد تمكين القطاع الصناعي في الدولة،  300والتكنولوجيا املتقدمة "مشروع 
ً
مليار " خصوصا

 لجهود الدولة في و  والصناعيمن خالل مساهمته في البحث والتطوير والتحويل التجاري وذلك 
ً
دعما

ة من أكثر الدول لتصبح الدولة واحد ترسيخ منظومة البحث والتطوير واالبتكار في مختلف القطاعات

 للعلوم والتكنولوجيا
ً
 .إنتاجا

 

والتي تتطلب أسسها االرتكاز على بيانات دقيقة،  الوطنية،فعالية املبادرات والسياسات ويضمن الدليل 

الجهود الوطنية في  بشكل يدعمصورة واضحة ومتكاملة عن الوضع الحالي للمنظومة،  من خاللها ترسم

 البحث والتطوير واستخدامات ا
ً
 وعامليا

ً
 .لتكنولوجيا املتقدمة بما يعزز مكانة دولة اإلمارات إقليميا
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 الخاتمة

 

يعد االبتكار والبحث العلمي العمود الفقري في قطاع ريادة األعمال، وفي دفع عجلة النمو االقتصادي، 

فالنصيب األكبر من الناتج االقتصادي في البلدان املتقدمة يعود إلى االبتكارات التكنولوجية، كما أن 

 فع تصنيف الدول.يرتبط باملؤشرات العاملية التي تر  إنهاالبتكار هو أداة للحكومات، حيث 

تعمل دولة اإلمارات العربية املتحدة على و  ،أصبح االبتكار ضرورة لكل من البلدان املتقدمة والنامية

اإلمارات العربية دولة املبدعين في  والذي يشجع، تطوير استراتيجية واضحة لتعزيز االبتكار في الدولة

املتحدة على االعتماد على إبداعاتهم وابتكاراتهم في عمليات اإلنتاج والتصنيع وغيرها من املجاالت العلمية 

 والزراعية وغيرها. ،والبيئية ،والطبيةواالقتصادية 

، مجتمع االبتكار في دولة ما اعتماد سياسات ونظام حوافز يشجع البحث والتطويروتوطين يتطلب بناء 

 
ً
  وشحذ جميع القدرات إلنشاء مؤسسات تعليمية ومراكز بحثية توفر جوا

ً
  مبتكرا

ً
وفًقا  وإبداعيا

أدوات معرفية حديثة وطموحة قادرة على اإلبداع  ذاتمن أجل خلق مخرجات ، للمواصفات العاملية

العلمي خاصة في مجاالت البحث والكفاءات لخدمة أهداف التنمية باإلضافة إلى استقطاب املواهب 

 .والتطوير

أفضل دولة في ت ادولة اإلمار ركزت االستراتيجية الوطنية لالبتكار على أن تكون  في السنوات األخيرة

 والذي ،ابتكار الوسائل القائمة على املعرفة يعتمد علىالنجاح االقتصادي للدولة ن أالعالم، من منطلق 

فراد املجتمع  ويساهم في رفع مستوى أ دخل مستوياتمتوسط ورفع يحفز معدالت النمو  بدوره 

 .رفاهيتهم
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