


1

المرصد الوطني للتنافسية

مؤشرات اقتصاد المعرفة

الجمهورية العربية السورية

2013



ات اقتصاد المعرفة 2013 مؤشر

3 2

المرصد الوطني للتنافسية

احملتويات

8الف�سل الأول: اقت�ساد املعرفة وم�ؤ�رشاته الرئي�سية
9اأولً: مفه�م اقت�ساد املعرفة

9ثانياً: خ�سائ�ص اقت�ساد املعرفة
10ثالثاً: الق�ى الدافعة الرئي�سة يف ظل اقت�ساد املعرفة

11رابعاً: التحديات الإقت�سادية التي ت�اجهها الدول العربية يف ظل التح�ل نح� اقت�ساد املعرفة
11خام�ساً: م�ؤ�رشات املعرفة

12�ساد�ساً: م�ؤ�رشات �س�رية يف اقت�ساد املعرفة
15الف�سل الثاين: امل�ؤ�رشات الداعمة لقت�ساد املعرفة

16اأولً: امل�ؤ�رشات القت�سادية املتعلقة باقت�ساد املعرفة 
116. م�ؤ�رشات متكني التجارة 

221. م�ؤ�رشات احل�كمة 
22ثانياً: م�ؤ�رشات البتكار

122. البتكار
230. القدرة على البتكار 

33ثالثاً: م�ؤ�رشات التعليم والتدريب
133. التعليم ح�سب تقرير التناف�سية العاملية 2012-2011

236. التعليم ح�سب م�ؤ�رش دليل التنمية الب�رشية 2013
37رابعاً: م�ؤ�رشات تقانة املعل�مات والت�سالت

137. م�ؤ�رش اجلاهزية ال�سبكية 
242. تط�ر احلك�مة الإلكرتونية

46م�ستلزمات حت�ل القت�ساد ال�س�ري نح� اقت�ساد املعرفة
47املراجع



ات اقتصاد المعرفة 2013 مؤشر

5 4

المرصد الوطني للتنافسية

اجلداول

10اجلدول رقم )1(: اقت�ساد املعرفة باملقارنة مع القت�ساد التقليدي

12اجلدول رقم )2(: م�ؤ�رشات �س�رية يف اقت�ساد املعرفة 2012
13اجلدول رقم )3(: عدد م�سرتكي الهاتف الثابت والنقال والإنرتنت

14اجلدول رقم )4(: م�ؤ�رش اقت�ساد املعرفة ل�س�رية باملقارنة مع عدد من الدول 2012
18اجلدول رقم )5(: امل�ؤ�رشات الفرعية ل�س�رية يف متكني التجارة 2012-2010

21اجلدول رقم )6(: م�ؤ�رشات احل�كمة ل�س�رية 2009–2012

22اجلدول رقم )7(: اأداء �س�رية يف حتقيق الهدف الإمنائي الأول للألفية )الق�ساء على الفقر املدقع واجل�ع(
23اجلدول رقم )8(: م�ؤ�رش البتكار العاملي ل�س�رية 2013-2012

30اجلدول رقم )9(: م�ؤ�رش القدرة على البتكار ل�س�رية 2011-2010
33اجلدول رقم )10(: م�ؤ�رش التعليم العايل والتدريب ل�س�رية 2011-2010 / 2012-2011

36اجلدول رقم )11(: م�ؤ�رشات التعليم ل�س�رية ح�سب دليل التنمية الب�رشية 2013
37اجلدول رقم )12(: اأداء �س�رية يف حتقيق الهدف الإمنائي الثاين للألفية )حتقيق التعليم الأ�سا�سي ال�سامل(

38اجلدول رقم )13(: تط�ر ترتيب �س�رية يف م�ؤ�رشات اجلاهزية ال�سبكية 2012-2011
43اجلدول رقم )14(: م�ؤ�رشات تط�ر احلك�مة الإلكرتونية ل�س�رية 2012-2008

44اجلدول رقم )15(: اأداء �س�رية يف حتقيق الهدف الإمنائي الثامن للألفية )تط�ير التعاون الدويل من اأجل التنمية(

األشكال

12ال�سكل رقم )1(: م�ؤ�رشات املعرفة
14ال�سكل رقم )2(: م�ؤ�رشات اقت�ساد املعرفة ل�س�رية باملقارنة مع عدد من الدول 2012

17ال�سكل رقم )3(: امل�ؤ�رشات الرئي�سية لتمكني التجارة
18ال�سكل رقم )4(: م�ؤ�رش متكني التجارة ل�س�رية باملقارنة مع عدد من الدول 2012 
28ال�سكل رقم )5(: م�ؤ�رش البتكار العاملي ل�س�رية باملقارنة مع عينة من الدول 2013

31ال�سكل رقم )6(: م�ؤ�رش القدرة على البتكار ل�س�رية باملقارنة مع عينة من الدول 2011-2010
34ال�سكل رقم )7(: عدد من م�ؤ�رشات التعليم والتدريب يف �س�رية باملقارنة مع عدد من الدول 2012

41ال�سكل رقم )8(: م�ؤ�رش اجلاهزية ال�سبكية ل�س�رية باملقارنة مع عدد من الدول 2012
43ال�سكل رقم )9(: م�ؤ�رش احلك�مة الإلكرتونية ل�س�رية باملقارنة مع عدد من الدول 2012

اإلطارات

29الإطار رقم )1(: دولة البتكار
32الإطار رقم )2(: نتائج ا�ستبيان اأجري ح�ل البتكار

35الإطار رقم )3(: اخلط�ات العملية لزيادة الإنتاجية والنم�
45الإطار رقم )4(: ال�سيا�سة ال�طنية للعل�م والتقانة والبتكار

مقدمة:

يندرج هذا الكتيب �سمن �سل�سلة الدرا�سات والتقارير وامل�ؤ�رشات التي يعدها املر�سد ال�طني للتناف�سية والتي ت�سعى 

اإىل تقدمي معل�مات مب�سطة و�سهلة عن تط�ر م�ؤ�رشات تناف�سية القت�ساد ال�س�ري، وتقدم عر�ساً �سامًل لكافة الع�امل 

وال�ساملة يف  امل�ستدامة  التنمية  ي�سهم يف حتقيق  النم� مبا  القت�ساد على  والإنتاجية وقدرة  التناف�سية  امل�ؤثرة على 

�س�رية.

يهدف هذا الكتيب اإىل ا�ستعرا�ص م�ؤ�رشات �س�رية يف اأحد اأهم فروع القت�ساد، األ وه� اقت�ساد املعرفة الذي اأ�سبح 

م�ؤ�رشاته  الكتيب  ويبني  والجتماعي.  القت�سادي  النم�  حتقيق  على  وقدرتها  الدول  لتقدم  الرئي�سي  ال�سبب  ميثل 

بال�ستناد اإىل م�ؤ�رشات اقت�ساد املعرفة التي ي�سدرها البنك الدويل والتي تنق�سم اإىل امل�ؤ�رشات القت�سادية وم�ؤ�رشات 

املعرفة والتي بدورها تتاألف من م�ؤ�رشات التعليم والتدريب وم�ؤ�رشات تقانة املعل�مات والت�سالت وم�ؤ�رشات البتكار. 

كما مت اإغناء الكتيب بعدد من امل�ؤ�رشات العاملية الأخرى وهي م�ؤ�رشات متكني التجارة العاملية وم�ؤ�رشات احل�كمة، 

التناف�سية  تقرير  ال�اردة يف  والتدريب  التعليم  وم�ؤ�رشات  البتكار،  القدرة على  وم�ؤ�رشات  العاملي  البتكار  وم�ؤ�رشات 

امل�ؤ�رشات ت�سدرها عدة  الإلكرتونية. وهذه  ال�سبكية واحلك�مة  وم�ؤ�رشات اجلاهزية  الب�رشية،  التنمية  ودليل  العاملية 

جهات وم�ؤ�س�سات دولية مثل البنك الدويل واملنتدى القت�سادي العاملي وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي. وجتدر الإ�سارة 

اإىل اأن العديد من البيانات تع�د لعام 2012 اأو 2011 وما قبلها.

وتزويدنا  الكتيب  ملراجعة  للإح�ساء  املركزي  واملكتب  اخلارجية  والتجارة  القت�ساد  وزارة  اإىل  ال�سكر  بجزيل  نتقدم 

بالبيانات اللزمة لإعداده.

املر�سد الوطني للتناف�سية

ملزيد من املعل�مات واإبداء الراأي واحل�س�ل على الدرا�سات والتقارير وامل�ؤ�رشات الأخرى

www.ncosyria.com يرجى زيارة امل�قع الإلكرتوين للمر�سد ال�طني للتناف�سية

www.facebook.com/NCOSyria اأو عرب م�قع الت�ا�سل الجتماعي
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متهيد:

النظرية  �سعيد  على  �س�اء  جديداً  معرفياً  رافداً  ميثل   Knowledge Economy املعرفة اقت�ساد  اأ�سحى  لقد 

القت�سادية والأطر الفكرية واملنهجية، اأو على م�ست�ى التطبيقات العملية، كما يعّد اأداة حم�رية يف قيا�ص مدى قدرة 

القت�سادية  للتنمية  وبراجمها  خططها  لنجاح  اللزمة  مق�ماته  نا�سية  وامتلك  التقدم  اأ�سباب  حيازة  على  الدول 

ال�ساملة. 

ويف حني كانت الأر�ص، والعمالة، وراأ�ص املال هي الع�امل الثلث الأ�سا�سية للإنتاج يف القت�ساد، فاإن الأ�س�ل املهمة 

اأهمية تف�ق تلك  يف القت�ساد اجلديد هي املعرفة الفنية، والتقانة، والإبداع، والذكاء، واملعل�مات، واأ�سبحت ذات 

الع�امل. 

كما ربط امل�ؤرخ�ن تط�ر املجتمع الب�رشي بثلث مراحل اأ�سا�سية، فمن “ث�رة الزراعة” نح� “ث�رة ال�سناعة” ومن ثم 

اإىل “الث�رة املعرفية” اأو ما يعرف بالتح�ل الثالث. وقد �سهد مفه�م اقت�ساد املعرفة تط�راً كبرياً يف ال�سن�ات القليلة 

املا�سية مع ات�ساع ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت والتجارة الإلكرتونية والدفع الإلكرتوين، ويق�م هذا القت�ساد على بيانات 

يتم تط�يرها اإىل معل�مات، ومن ثم اإىل معرفة. 

اأن زيادة  و�ساعد القت�ساد القائم على البتكار واملعرفة على حتقيق من� اقت�سادي مرتفع وحتفيز التناف�سية، كما 

ال�ستثمار يف القت�ساد املعريف �سيك�ن مطل�باً مل�اجهة التحدي الذي ي�اجه �س�رية وه� ت�فري فر�ص العمل من خلل 

تن�يع القت�ساد والبتكار، وزيادة ال�ستثمار يف القطاعات املت�سلة باملعرفة.

حيث �ساهمت �سناعة املعرفة مبا قيمته 18.2 تريلي�ن دولر اأمريكي يف الإنتاج العاملي عام 2010، اأي 30 % من 

الناجت املحلي الإجمايل العاملي، ف�سًل عن تركزها يف القيمة امل�سافة العاملية خلل ال�سن�ات الأخرية يف ال�ليات 

املتحدة، والحتاد الأوروبي، واليابان، واآ�سيا، وال�سني، والتي ت�سكل مبجملها 90 % من الإنفاق على البحث والتط�ير 

يف العامل.

بالإ�سافة اإىل اأن القطاعات كثيفة ال�ستخدام للمعرفة �سهدت من�اً متزايداً على مدى العقدين املا�سيني، ورافقه من� 

ملح�ظ يف ن�سبة عمالة املعرفة اإىل اإجمايل ق�ة العمل. فقد منا عدد امل�ستغلني يف وظائف العل�م والهند�سة يف ال�ليات 

املتحدة، والذين ميثل�ن فئة واحدة فقط من بني امل�ستغلني باملعرفة، من ح�ايل 182 األف وظيفة عام 1950 اإىل 5.4 

ملي�ن عام 2009. ومن املت�قع اأن ي�سكل عمال املعرفة يف اململكة املتحدة ح�ايل 45 % من ق�ة العمل عام 2014 

بعدما كانت متثل 31 %  عام 1984، فيما ترتاوح ن�سبة عمال املعرفة اإىل اإجمايل ق�ة العمل يف دول الحتاد الأوروبي 

بني 25 % يف الربتغال و47 % يف ه�لندا.

حققت الكثري من البلدان العربية تقدماً خلل العقد املا�سي من حيث زيادة احل�س�ل على التعليم واملعل�مات وتقانة 

اأجل من� م�ستدام. وقام كل من املغرب وت�ن�ص  امل�ؤ�س�سات من  بيئة  اإحداث حت�سن تدريجي يف  الت�سالت، ومن ثم 

مب�ساندة البتكار، ل�سيما من خلل اإن�ساء جممعات التكن�ل�جيا واملناطق ال�سناعية التي جذبت ال�ستثمار الأجنبي 

املبا�رش و�ساعدت يف تقدم ال�سناعات التح�يلية. وبداأ الأردن جه�داً كبرية لتح�يل النظام التعليمي يف مراحل الطف�لة 

املبكرة والتعليم الأ�سا�سي والثان�ي ليك�ن قادراً على تخريج طلب ميلك�ن املهارات اللزمة لقت�ساد املعرفة. واأطلقت 

اململكة العربية ال�سع�دية طائفة من الإ�سلحات يف قطاع التعليم وا�ستثمرت يف اإن�ساء جامعات جديدة من اأجل دعم 

التعليم الفني والتقاين.
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 الفصل األول

اقتصاد المعرفة ومؤشراته

اأواًل: مفهوم اقت�ساد املعرفة

يُعرف اقت�ساد املعرفة باأنه ا�ستخدام التقانة وت�ظيفها بهدف حت�سني ن�عية احلياة بكافة جمالتها واأن�سطتها من خلل 

ال�ستفادة من املعل�مات والإنرتنت وتطبيقاته املختلفة. 

واأ�سبحت املعرفة حمرك الإنتاج والنم� القت�سادي يف العامل، حيث متت ال�ستفادة من التقانة يف كافة مراحل �سل�سلة 

الإنتاج حتى ال��س�ل اإىل امل�ستهلك النهائي. واإن التح�ل الكبري من القت�ساد التقليدي اإىل اقت�ساد املعرفة اأحدث ث�رة 

اإيجاباً على القت�سادات التي ا�ستفادت منه يف زيادة الناجت املحلي الإجمايل، واإيجاد فر�ص العمل،  كبرية وانعك�ص 

وابتكار اأ�ساليب عمل اإبداعية يف اإدارة الأعمال وامل�ارد الب�رشية والإدارة املالية وزيادة الإنتاجية. وهذا التح�ل الكبري 

اأدى اإىل تقدم كبري يف عامل املال والأعمال، حيث اأ�سبح القت�ساد الرقمي ه� حم�ر اهتمام قطاع الأعمال وعلقاته مع 

الآخرين على امل�ست�ى املحلي والعاملي، واأدى اإىل زيادة روؤو�ص اأم�الها، وت�ساعف حجم اأرباحها.

ت�سعى اإىل حتقيقه الدول واملجتمعات من خلل ال�ستفادة من املعرفة،  ويعد القت�ساد املعريف ت�جهاً عاملياً حديثاً 

والتح�ل من اقت�ساد ال�سناعات اإىل اقت�ساد املعل�مات ومن اإنتاج الب�سائع اإىل اإنتاج املعل�مات، واإيجاد اقت�ساد رقمي 

يك�ن عم�ده الفقري �سبكات الت�سالت واملعل�مات، والعتماد على ق�ة املعل�مات واملعرفة وراأ�ص املال الب�رشي اأكرث 

.1
من العتماد على امل�اد اخلام والرثوات الطبيعية

2
ثانيًا: خ�سائ�ص اقت�ساد املعرفة

1. االبتكار: وه� القدرة على م�اكبة ث�رة املعرفة املتنامية وا�ستيعابها وتكييفها مع الحتياجات املحلية من خلل 
الإدارة اجليدة والرتابطات ال�سبكية وقيام التحالفات ال�سرتاتيجية.

2. التعليم: وه� عن�رش هام لزيادة الإنتاجية والتناف�سية، ويتعني ت�فري راأ�ص املال الب�رشي القادر على ا�ستخدام 
التقانات احلديثة يف العمل. وهذا يتطلب ال�ستفادة من املعل�مات والت�سالت ف�سًل عن املهارات الإبداعية 

يف املناهج التعليمية والرتب�ية.

3. البنية التحتية لتقانة املعلومات واالت�ساالت: والتي ت�سهل ن�رش املعل�مات واملعارف وتكييفها مع الحتياجات 
اجلديدة واملتجددة.

زيادة  اإىل  التي تهدف  والت�رشيعية  القان�نية  الأطر  اأ�س�ص اقت�سادية: من خلل ت�فري  4. احلوافز التي تقوم على 
الإنتاجية والنم�، وجعل تقانة املعل�مات والت�سالت اأكرث اإتاحة وي�رشاً، وذلك بتخفي�ص التعريفات اجلمركية 

على التقانات احلديثة وزيادة القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سات ال�سغرية واملت��سطة. 

1 املنتدى العربي لإدارة امل�ارد الب�رشية، 2008
2 تقرير القت�ساد العماين، وزارة التعليم العايل، 2010
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رابعًا: التحديات االقت�سادية التي تواجهها الدول العربية يف ظل التحول نحو اقت�ساد املعرفة:

عدم ا�ستيعاب �س�ق العمل يف ال�طن العربي جميع العاملني يف جمال املعرفة

6
ي�ؤدي اإىل بطالة العاملني يف جمال املعرفة

6
وبالتايل هجرة راأ�ص املال املعريف

6
نتيجة ل�سعف جاذبية املنطقة لل�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة

6
بالإ�سافة اإىل ال�سعف يف الإنتاجية مقارنة مع دول العامل

6
مما ي�ؤدي اإىل اأزمة البتكار والطبقة املبدعة

6
وهذا يحتاج اإىل ا�ستعادة الثقة بالنف�ص والتعاون

خام�سًا: موؤ�رشات املعرفة

يق�م البنك الدويل باإ�سدار م�ؤ�رشات املعرفة والتي تقي�ص مدى التقدم يف اقت�ساد املعرفة، وتنق�سم اإىل م�ؤ�رش املعرفة 

.
1
وم�ؤ�رش اقت�ساد املعرفة، والتي تنق�سم بدورها اإىل 12 م�ؤ�رش فرعي

التعليم  وهي  م�ؤ�رشات  ثلثة  من  ويتاألف  ون�رشها،  املعرفة  اإنتاج  على  ما  بلد  قدرة  يقي�ص   :KI املعرفة  موؤ�رش   .1
والتدريب، وتقانة املعل�مات والت�سالت، والبتكار.

Knowledge Economy Index: وه� م�ؤ�رش تراكمي يدل على جاهزية بلد ما  2. موؤ�رش اقت�ساد املعرفة 
للتناف�ص يف ظل القت�ساد املعريف، ويرتكب من اأربعة م�ؤ�رشات فرعية والتي متثل ركائز اقت�ساد املعرفة:

)Economic Incentive Regime( نظام احل�افز القت�سادية -

)Innovation( البتكار -

)Education Index( التعليم والتدريب -

  )Information and Communication Technology( تقانة املعل�مات والت�سالت -

اجلدول رقم )1( اقت�ساد املعرفة باملقارنة مع االقت�ساد التقليدي

اقت�ساد املعرفةالقت�ساد التقليديالعامل

عامليةوطنيةجمال املناف�سة

تعلم �سامل وم�ستمر مدى احلياةمهارات حمددة ح�سب ال�ظائفاملهارات املطلوبة

املوؤ�س�سات
قائمة على ال�ستقللية واملناف�سة 

واملخاطر املنفردة

قائمة على الرتابطات ال�سبكية والتحالفات 

ال�سرتاتيجية

املنتجات املبتكرة واجل�دة املرتفعةالكتل القت�ساديةم�سادر امليزة التناف�سية

املعرفةالآلتامل�سدر الرئي�سي للإنتاجية

البتكار والتقانة واملعرفةالعمل وراأ�ص املالحمركات النمو

امل�سدر: القت�ساد املعريف ودوره يف حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية يف الأقطار العربية، 2012

ثالثًا: القوى الدافعة الرئي�سة يف ظل اقت�ساد املعرفة

ي�جد يف ظل اقت�ساد املعرفة عدد من الق�ى الدافعة الرئي�سية التي ت�ؤدي اإىل تغيري ق�اعد التجارة والقدرة التناف�سية 

ال�طنية، وهي:

1. الع�ملة Globalization: حيث اأ�سبحت الأ�س�اق واملنتجات اأكرث عاملية. 

2. ث�رة املعل�مات واملعرفة Information and Knowledge Revolution: حيث اأن اأكرث من 70 يف املائة 
.information workers  من العمال يف القت�سادات املتقدمة هم عمال معل�مات

العامل مبثابة  الإلكرتونية جعل  ال�سبكات  والربط مع   Computer Networking �سبكات احلا�س�ب  3. انت�سار 
قرية �سغرية. 

:
1
لقد ظل العامل ي�سهد تزايد الع�ملة القت�سادية وذلك ب�سبب عدة ع�امل، من اأهمها

1. ث�رة تقانة املعل�مات والت�سالت. 

2. التخفيف من القي�د التجارية على امل�ست�يني ال�طني والدويل. 

والت�سالت  املعل�مات  تقانة  بث�رة  مدف�عاً  القت�سادية،  بالأن�سطة  املرتبطة  املعرفية  الكثافة  3. ارتفاع حاد يف 
وت�سارع خطى التقدم التقاين.

 منهجية تقييم املعرفة                                                                                             البنك الدويل
1،2012 KAM (Knowledge Assessment Methodology(  املنتدى القت�ساد العماين، وزارة التعليم العايل 2010

1
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ال�سكل رقم )1( - م�ؤ�رشات املعرفة

�ساد�سًا: موؤ�رشات �سورية يف اقت�ساد املعرفة 2012

تراجع ترتيب �س�رية يف م�ؤ�رش املعرفة بني عامي 2000 و2012 مرتبة واحدة لتحتل املركز 145/112، وبلغت قيمة 

امل�ؤ�رش 2.77 مبقيا�ص 0-10 )الأف�سل(. ويبني اجلدول التايل رقم )2( م�ؤ�رشات املعرفة ل�س�رية عام 2012.

اجلدول رقم )2( موؤ�رشات �سورية يف اقت�ساد املعرفة 2012

قيمة امل�ؤ�رش

م�ؤ�رشات املعرفة 2012
رقم 

م�سادر وطنيةامل�ؤ�رش م�سادر دولية 

ح�سب منهجية تقييم 

 KAM1 المعرفة
2012

2.77 م�ؤ�رش اقت�ساد املعرفة  1

2.04 نظام احل�افز القت�سادية

- - - - 2011 n/a ع�ائق التعرفة اجلمركية والتعرفة غري اجلمركية 1.1.1

- - 2012 -1.56 2009 -0.86 ج�دة الق�انني والأنظمة الت�رشيعية 1.1.2

- - 2012 -1.10 2009 -0.62 �سيادة القان�ن 1.1.3

3.01 م�ؤ�رش املعرفة 2

3.07 البتكار 2.1

- - 2013 1.12 2009 n/a مدف�عات ر�س�م امللكية والرتاخي�ص 2.1.1

قيمة امل�ؤ�رش

م�ؤ�رشات املعرفة 2012
رقم 

م�سادر وطنيةامل�ؤ�رش م�سادر دولية 

ح�سب منهجية تقييم 

 KAM1 المعرفة
2012

- - 2011  0.2 2007 0 عدد براءات الخرتاع 2.1.2

- - - -
2005-

2009
3.48 مقالت �سحفية لكل ملي�ن �سخ�ص 2.1.3

2.4 التعليم 2.2

2011 7.4 - - 2010 4.55 مت��سط عدد �سن�ات الدرا�سة )ف�ق عمر 15 �سنة( 2.2.1

2010 39.4 2012  73.40 2009 43.3 اإجمايل معدل اللتحاق بالتعليم الثان�ي، 3% 2.2.2

2010 27 2012  27.4 2009 15.42 اإجمايل معدل اللتحاق بالتعليم العايل، % 2.2.3

3.55 تقانة املعل�مات 2.3

2011 817 2012 821.7 2009 70 عدد اله�اتف الثابتة والنقالة لكل 1،000 �سخ�ص 2.3.1

2009 37.2 2010 404 2008 10 عدد احل�ا�سيب لكل 1،000 �سخ�ص 2.3.2

2009 70 2012 243 2009 0 عدد م�ستخدمي النرتنت لكل 1،000 �سخ�ص 2.3.3

املصدر: منهجية تقييم املعرفة KAM 2012، البنك الدولي

 ،Global Consulting Network 2011-2010 ،2010-2009 مصادر أخرى: مؤشر احلوكمة، البنك الدولي، مؤشر القدرة على االبتكار
االحتاد   ،2012 املعلومات  تقانة  مؤشرات   ،2012 لإلحصائيات   (UNESCO( معهد   ،WIPO INSEAD  ،2013 العاملي  االبتكار  مؤشر 

الدولي لالتصاالت. املصادر الوطنية: املكتب املركزي لإلحصاء 2013. 

يبني اجلدول ال�سابق اأن قيمة م�ؤ�رش تقانة املعل�مات كانت الأكرب بني جممل امل�ؤ�رشات، يف حني كانت قيمة م�ؤ�رش نظام 

احل�افز القت�سادية الأقل فيما بينها. اإل اأنه يلحظ تباين وتفاوت كبري بني اأرقام م�ؤ�رش )KAM( وامل�سادر الدولية 

اإح�ساءات  اآخر  التقدم ح�سب  )KAM( ليعك�ص  م�ؤ�رشات  �س�رية ح�سب  وعليه فرتتيب  ال�طنية  وامل�سادر  الأخرى 

امل�سادر الأخرى.

وح�سب بيانات املكتب املركزي للإح�ساء، فاإن عدد م�سرتكي اله�اتف الثابتة والنقالة وم�سرتكي الإنرتنت وحزم الإنرتنت 

العري�سة كما يلي:

اجلدول رقم )3( عدد م�سرتكي الهاتف الثابت والنقال واالإنرتنت

200920102011
192197206عدد م�سرتكي اله�اتف الأر�سية لكل 1000 �سخ�ص

496567611عدد اله�اتف النقالة لكل 1000 �سخ�ص
394330عدد م�سرتكي الإنرتنيت لكل 1000 �سخ�ص

236عدد م�سرتكي حزم الإنرتنت العري�سة

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، 2013

 منهجية تقييم املعرفة                                                                                             البنك الدويل
1

 مدف�عات ر�س�م امللكية والرتاخي�ص، % خدمة ال�اردات
2

يبلغ املت��سط العاملي لإجمايل معدل اللتحاق بالتعليم الثان�ي 71%، ومت��سط دول ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا %75
  3

،2012 KAM (Knowledge Assessment Methodology(



ات اقتصاد المعرفة 2013 مؤشر

15 14

المرصد الوطني للتنافسية

اجلدول رقم )4( موؤ�رش اقت�ساد املعرفة ل�سورية باملقارنة مع عدد من الدول 2012

البلد
الرتتيب عام 2012

قيمة املوؤ�رش 1452012 دولة
الرتتيب عام 2000

التغري يف الرتتيب142 دولة

1-1122.77111�سورية
19.4310ال�س�يد

6+426.4948الإمارات العربية املتحدة
2-436.941البحرين
26+505.9676ال�سع�دية

5-545.8449قطر
18-645.3346الك�يت
7-695.1662تركيا
18-754.9557الأردن
9+804.5689ت�ن�ص
13-814.5668لبنان
1+943.9195اإيران
9-973.7888م�رش

املصدر: منهجية تقييم املعرفة KAM 2012، البنك الدولي

تب�اأت ال�س�يد قمة الرتتيب العاملي، واحتلت الإمارات العربية املتحدة املركز الأول عربياً و145/42 عاملياً، واحتلت 

ال�سع�دية املركز 145/50، والأردن املركز 145/75، ولبنان املركز 145/81، وم�رش املركز 145/97. 

ال�سكل رقم )2( م�ؤ�رشات اقت�ساد املعرفة ل�س�رية باملقارنة مع عدد من الدول 2012 

املصدر: منهجية تقييم املعرفة KAM 2012، البنك الدولي

الفصل الثاني

المؤشرات الداعمة القتصاد المعرفة
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اأواًل: املوؤ�رشات االقت�سادية املتعلقة باقت�ساد املعرفة

القت�سادي  املنتدى  ي�سدرها  التي  التجارة  م�ؤ�رشات متكني  املعرفة هي  باقت�ساد  املتعلقة  القت�سادية  امل�ؤ�رشات  اإن 

العاملي وم�ؤ�رشات احل�كمة التي يعدها البنك الدويل.

1. موؤ�رشات متكني التجارة:
ت�سعى دول العامل اإىل حتديد العقبات التي ت�اجه التجارة من اأجل العمل على اإزالتها، بهدف ت�رشيع عملية النه��ص 

القت�سادي يف الفرتة الق�سرية، وحتقيق معدلت من� مرتفعة، وحت�سني م�ست�يات املعي�سة يف الفرتة الط�يلة.

املنتدى  ي�سدرها  التي  ال�سن�ية  التقارير  من  �سل�سلة  الرابع يف  التقرير   2012 العاملية  التجارة  تقرير متكني  ويعترب 

وال�سيا�سات،  امل�ؤ�س�سات،  تط�ر  م�ست�ى  العاملية  التجارة  م�ؤ�رش متكني  ويقي�ص  بلداً،   132 وي�سم  العاملي  القت�سادي 

واخلدمات يف ت�سهيل تدفق ال�سلع عرب احلدود اإىل الأ�س�اق امل�ستهدفة وذلك يف البلدان التي يغطيها التقرير. وتندرج 

:
1
الع�امل الرئي�سية لتمكني التجارة يف 4 جمم�عات تاأخذ اأوزاناً مت�ساوية وهي

- النفاذ للأ�سواق Market Access: يقي�ص مدى ت�سهيل ال�سيا�سات ال�طنية لدخ�ل ال�سلع الأجنبية اإىل البلد، 

بالإ�سافة اإىل متكني ال�سادرات من النفاذ اإىل الأ�س�اق الأجنبية.

ت�سهيل دخ�ل  اإدارة احلدود واجلمارك يف  كفاءة  يقي�ص مدى   :Border Administration اإدارة احلدود   -

وخروج ال�سلع.

- البنية التحتية للنقل واالت�ساالت Transport and Communications Infrastructure: يقي�ص 

ج�دة البنية التحتية للنقل والت�سالت يف ت�سهيل حركة ال�سلع يف البلد وعرب احلدود.

- بيئة االأعمال Business Environment: يقي�ص ج�دة احل�كمة، والبيئة التنظيمية، والأمن والتي ت�ؤثر على 

ن�ساطات امل�سدرين وامل�ست�ردين يف البلد.

وتنق�سم هذه املجم�عات اإىل 9 م�ؤ�رشات رئي�سية وتاأخذ اأوزاناً مت�ساوية وت�سم 47 م�ؤ�رشاً فرعياً وذلك بال�ستناد اإىل 

بيانات رقمية وبيانات م�سح راأي قطاع الأعمال، وترتاوح قيمة امل�ؤ�رش من 1 )الأ�س�اأ( اإىل 7 )الأف�سل(. وت��سل التقرير 

اإىل اأن ارتفاع م�ؤ�رش متكني التجارة العاملية مبقدار 1% لقت�ساد ما، ي�ؤدي اإىل زيادة �سادراته مبقدار 1.7%، وزيادة 

م�ست�رداته مبقدار 2.3%، وهذا �سي�ؤدي اإىل زيادة التجارة الثنائية مبقدار 4 . ويبني ال�سكل التايل رقم )3( امل�ؤ�رشات 

الرئي�سية لتمكني التجارة.

ال�سكل رقم )3(

امل�ؤ�رشات الرئي�سية لتمكني التجارة

وحققت الدول العربية نتائج متفاوتة يف تقرير متكني التجارة العاملية 2012، حيث تب�اأت دول اخلليج العربي مراكز 

اإفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  م�ست�ى  على  الأول  املركز  املتحدة  العربية  الإمارات  فاحتلت  التقرير،  متقدمة يف 

واملرتبة 19 عاملياً، نظراً اإىل التط�ر الكبري احلا�سل يف كفاءة قطاع امل�ا�سلت، واإدارة املراكز احلدودية، كما تعترب 

الأقل كلفة بني دول املنطقة بالن�سبة لعمليات ال�سترياد، والأف�سل يف الإجراءات اجلمركية. وتتمتع الإمارات ببنية 

حتتية متط�رة، وبيئة ت�رشيعية وتنظيمية منا�سبة للتجارة، وهي بالتايل تف�قت على عدد من الدول املتقدمة مثل اململكة 

املتحدة، واإيطاليا، ف�سًل عن ال�سني والهند. وتبعتها عمان يف املركز الثاين عربياً و25 عاملياً، ثم ال�سع�دية يف املركز 

الثالث عربياً و27 عاملياً. يف حني اأخذت اليمن واجلزائر مراتب متاأخرة يف التقرير، حيث احتلت املركزين 132/119 

و132/120 على الت�ايل.

وتراجعت �س�رية 4 مراتب اإىل املركز 132/108 عام 2012، على الرغم من اأنها حافظت على قيمة م�ؤ�رش متكني 

التجارة 3.5، وبني التقرير اأن �س�رية متلك عدداً من املزايا التناف�سية، يف حني تركزت نقاط ال�سعف يف م�ؤ�رش كفاءة 

اإدارة اجلمارك 132/132، وم�ؤ�رش النفاذ للأ�س�اق املحلية والأجنبية 132/122. 

1 “The Global Enabling Trade Report 2012”, 2012, World Economic Forum
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ال�سكل رقم )4(

م�ؤ�رش متكني التجارة ل�س�رية باملقارنة مع عدد من الدول 2012 

ت�سري الأرقام يف ال�سكل اإىل الرتتيب بني 132 دولة

امل�سدر: تقرير متكني التجارة 2012، املنتدى القت�سادي العاملي

1
اجلدول رقم )5( املوؤ�رشات الفرعية ل�سورية يف متكني التجارة 2012-2010 

رقم 

امل�ؤ�رش
امل�ؤ�رش

2010
125 دولة

2012
132 دولة

التغري 

يف 

الرتتيب القيمةالرتتيبالقيمةالرتتيب

4-1043.51083.5امل�ؤ�رش الإجمايل

.I6-1163.41223.1النفاذ للأ�س�اق

6-1163.41223.1النفاذ للأ�س�اق املحلية والأجنبية1

النفاذ للأ�س�اق املحلية

10-10611.511612.0التعرفة اجلمركية املطبقة على امل�ست�ردات، 1.01%

n/an/an/an/an/aمقايي�ص التعرفة غري اجلمركية، امل�ؤ�رش 0-100 )الأف�سل(1.02

6-784.9844.9درجة تعقيد التعريفات اجلمركية، امل�ؤ�رش 1-7 )الأف�سل(1.03

8-11317.312117.3ت�ستت التعرفة اجلمركية – النحراف املعياري

5-12415.612915.6احلدود العليا للتعريفات اجلمركية، %

1010.00التعريفات اجلمركية الكمية، %

4-33123712التعريفات اجلمركية - العدد

2-1198.21219.6امل�ست�ردات املعفاة من التعرفة اجلمركية، 1.04%

النفاذ للأ�س�اق الأجنبية

3-565.5595.6التعريفات اجلمركية املطبقة على ال�سادرات، 1.05%

12+3946.62749.8هام�ص التف�سيل يف الأ�س�اق امل�ستهدفة، امل�ؤ�رش 0-100 )الأف�سل(1.06

.II6-1112.91172.8اإدارة احلدود

7-12521321.9كفاءة اإدارة اجلمارك2

رقم 

امل�ؤ�رش
امل�ؤ�رش

2010
125 دولة

2012
132 دولة

التغري 

يف 

الرتتيب القيمةالرتتيبالقيمةالرتتيب

9-1142.91232.9عبء الإجراءات اجلمركية، 1-7 )الأف�سل(2.01

1191.31191.30م�ؤ�رش اخلدمات اجلمركية، 0-12 )الأف�سل(2.02

4-874.2914.1كفاءة اإجراءات ال�سترياد والت�سدير3

22-772.4962.3كفاءة عمليات التخلي�ص اجلمركي، 1-5 )الأف�سل(3.01

8-69217721عدد الأيام اللزمة لل�سترياد3.02

10-9191019عدد امل�ستندات اللزمة لل�سترياد3.03

1-901,625911,625التكلفة اللزمة لل�سترياد، دولر اأمريكي للحاوية3.04

6-50155615عدد الأيام اللزمة للت�سدير3.05

4-918958عدد امل�ستندات اللزمة للت�سدير3.06

4-681,190721,190التكلفة اللزمة للت�سدير، دولر اأمريكي للحاوية3.07

11-1032.71142.5ال�سفافية يف اإدارة احلدود4

13-1012.81142.5املدف�عات غري الر�سمية يف ال�سادرات وامل�ست�ردات، 1-7 )الأف�سل(4.01

9-982.61072.6م�ؤ�رش مدركات الف�ساد، 0-10 )الأف�سل(4.02

.III2+983963.3البنية التحتية للنقل والت�سالت

29+1013.2724.1ت�فر وج�دة البنية التحتية للنقل5

ت�فر البنية التحتية للنقل

2-1030.21050.2كثافة املطارات، العدد لكل ملي�ن ن�سمة5.01

7-6664.97365.6م�ؤ�رش ترابط �سبكة النقل، 0-100 )الأف�سل(5.02

63+9020.32791.0الطرق املعبدة، % من الإجمايل5.03

ج�دة البنية التحتية للنقل

19-983.61173.2ج�دة البنية التحتية للنقل اجل�ي، 1-7 )الأف�سل(5.04

1-562.9572.9ج�دة البنية التحتية لل�سكك احلديدية، 1-7 )الأف�سل(5.05

1+643.6633.9ج�دة الطرقات، 1-7 )الأف�سل(5.06

8-963.31043.4ج�دة البنية التحتية للم�انئ، 1-7 )الأف�سل(5.07

9-683.6773.5ت�فر ون�عية خدمات النقل6

2+66116416.8م�ؤ�رش ترابط خط�ط امل�انئ، 0-132.5 )الأف�سل(6.01

33-652.9982.6ال�سه�لة والقدرة على حتمل تكاليف ال�سحن، 1-5 )الأف�سل(6.02

31-692.61002.5كفاءة اخلدمات الل�ج�ستية، 1-5 )الأف�سل(6.03

23-882.61112.4القدرة على تتبع ال�سحنات، 1-5 )الأف�سل( 6.04

7-673.5743.3ت�قيت ال�سحنات يف ال��س�ل اإىل ال�جهة املحددة، 1-5 )الأف�سل(6.05

8-584.8664.7كفاءة اخلدمات الربيدية، 1-7 )الأف�سل(6.06
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رقم 

امل�ؤ�رش
امل�ؤ�رش

2010
125 دولة

2012
132 دولة

التغري 

يف 

الرتتيب القيمةالرتتيبالقيمةالرتتيب

n/an/an/an/an/aاللتزامات باتفاقية الـ GATS يف قطاع النقل، امل�ؤ�رش 0-1 )الأف�سل(6.07

7-1052.11122.4ت�فر وا�ستخدام تقانة الت�سالت واملعل�مات7

1+1233.21223.8ا�ستخدام الإنرتنت يف الأعمال، 1-7 )الأف�سل(7.01

4-10633.211057.8م�سرتكي اله�اتف النقالة لكل 100 ن�سمة7.02

1+1030.11020.3م�سرتكي حزم الإنرتنت العري�سة لكل 100 ن�سمة7.03

12001200.30م�ؤ�رش اخلدمات احلك�مية الإلكرتونية، 0-1 )الأف�سل(7.04

9-7816.88720.7م�ستخدمي الإنرتنت، 7.05%

.IV6-424.7484.5بيئة الأعمال

12-813.5933.5البيئة التنظيمية8

5-464.6514.3حق�ق امللكية، 1-7 )الأف�سل(8.01

15-563.2713.1الأخلقيات والف�ساد، 1-7 )الأف�سل(8.02

8.03
التاأثري على الق�ساء واملح�س�بية يف القرارات احلك�مية، 7-1 

)الأف�سل(
753.1942.8-19

27+963.1693.4كفاءة احلك�مة، 1-7 )الأف�سل(8.04

3-654.3684.2املناف�سة املحلية، 1-7 )الأف�سل(8.05

---1162.8كفاءة ال�س�ق املالية 1-7 )الأف�سل(8.06

1+1163.71153.9النفتاح على امل�ساركة الأجنبية، 1-7 )الأف�سل(8.07

16+1183.41024.1�سه�لة ت�ظيف العمالة الأجنبية، 1-7 )الأف�سل(

8+1243.21163.4انت�سار امللكية الأجنبية، 1-7 )الأف�سل(

3-964.3994.4اأثر الق�اعد التجارية على ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش، 1-7 )الف�سل(

---8754.7النفتاح على الق�اعد التجارية املتعددة الأطراف، م�ؤ�رش 1-100 )الأف�سل(

-----ت�فر مت�يل التجارة 1-7 )الأف�سل(8.08

7-225.9295.6الأمن9

28-624.2903.6العتماد على خدمات ال�رشطة، 1-7 )الأف�سل(9.01

1+26.716.6كلفة اجلرمية والعنف على الأعمال، 1-7 )الأف�سل(9.02

3+66.736.6كلفة الإرهاب على الأعمال، 1-7 )الأف�سل(9.03

امل�سدر: تقرير متكني التجارة 2012، املنتدى القت�سادي العاملي

2. موؤ�رشات احلوكمة:

اآلية  وتت�سمن  البلد،  يف  ال�سلطة  تطبقها  التي  وامل�ؤ�س�سات  والتقاليد  الأعراف  باأنها  الدويل احل�كمة  يعرف البنك 

اختيار احلك�مات ومراقبتها من خلل م�ؤ�رشي املحا�سبة وامل�ساءلة وال�ستقرار ال�سيا�سي، وقدرة احلك�مة على �سياغة 

والدولة  امل�اطنني  واحرتام  الت�رشيعي،  النظام  وج�دة  احلك�مة  فعالية  م�ؤ�رشي  من خلل  وتطبيقها  فعالة  �سيا�سات 

للم�ؤ�س�سات القت�سادية والجتماعية من خلل م�ؤ�رشي �سيادة القان�ن ومكافحة الف�ساد. واإن القيمة املرتفعة مل�ؤ�رشات 

احل�كمة تعني التفاعل القت�سادي والجتماعي ال�سليم والعادل بني خمتلف امل�ؤ�س�سات احلك�مية واخلا�سة والأهلية.

وتعاين �س�رية من �سعف يف م�ؤ�رشات احل�كمة التي ي�سدرها البنك الدويل WB �سن�ياً، وذلك باملقارنة مع عدد من 

اإندوني�سيا،  مثل دول   ”BB“ ل�س�رية  امل�سابه  ال�سيادي  الت�سنيف  والدول ذات  اإفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  دول 

والأردن، والفلبني، وتركيا، وفيتنام.

وتاأخذ قيمـة م�ؤ�رش احل�كمـة بني )2.5- و2.5+(، ويتاألف من 6 م�ؤ�رشات فرعية. وت�سري القيمة املرتفعـة اإىل اأداء اأف�سـل 

يف م�ؤ�سـر احل�كـمـة، يف حني ت�سـري القيـمـة املنخف�سـة اإىل �سعـف الأداء يف امل�ؤ�سـر. ويتم ح�ســاب الرتتيب املئـ�ي بـني 

)0 و100( والذي ي�سري اإىل الن�سبة املئ�ية من الدول التي يك�ن ترتيبها اأدنى من الدولة املعنية. ويبني اجلدول التايل 

رقم )5( ترتيب �س�رية يف م�ؤ�رشات احل�كمة بني عامي 2009 و2012:

اجلدول رقم )6( موؤ�رشات احلوكمة ل�سورية 2009–2012

2012 2011 2010 2009
م�ؤ�رش احل�كمة

الرتتيب القيمة الرتتيب القيمة الرتتيب القيمة الرتتيب القيمة

3 -1.79 4.23 -1.75 4.74 -1.64 6.16 -1.64 املحا�سبة وامل�ساءلة

0 -2.69 3 -2.01 22 -0.81 28 -0.49 ال�ستقرار ال�سيا�سي

10 -1.22 38 -0.50 33 -0.60 34 -0.59 فعالية احلك�مة

4 -1.56 21 -0.93 21 -0.89 18 -0.95 ج�دة النظام الت�رشيعي

14 -1.10 30.05 -0.69 36.49 -0.50 37.91 -0.49 �سيادة القان�ن

11 -1.17 16 -1.04 13 -1.08 13 -1.07 مكافحة الف�ساد

امل�سدر: م�ؤ�رش احل�كمة، البنك الدويل، 2013.

1
 Daniel Kaufmann and others، 2010، ”The Worldwide Governance Indicators، Methodology and Analytical Issues“، the 

World Bank، Policy Research working paper 5430، Washington D.C.
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اجلدول رقم )7( اأداء �سورية يف حتقيق الهدف االمنائي االأول للألفية )الق�ساء على الفقر املدقع واجلوع(

الق�ساء على الفقر املدقع واجل�عالهدف الأول

الغاية )اأ(
خف�ص ن�سبة ال�سكان الذين يقل دخلهم الي�مي عن دولر اأمريكي )مبعادل الق�ة 

ال�رشائية( اإىل الن�سف بني عامي 1990-2015

ن�سبة ال�سكان الذين يقل دخلهم الي�مي عن 1 دولر )مبعادل الق�ة ال�رشائية(امل�ؤ�رش )1.1(

199720042007العام
33.2230.1333.5قيمة امل�ؤ�رش )احلد الأدنى(
14.2611.412.3قيمة امل�ؤ�رش )احلد الأعلى(

فج�ة الفقر )عند 1.25 دولر ي�مياً مبعادل الق�ة ال�رشائية(امل�ؤ�رش )1.2(

2006-20032007-19962004-1997العام
2.332.12.0قيمة امل�ؤ�رش

امل�سدر: التقرير ال�طني الثالث للأهداف التنم�ية للألفية يف اجلمه�رية العربية ال�س�رية 2010، هيئة تخطيط الدولة

ثانيًا: موؤ�رشات االبتكار

يعترب البتكار من الع�امل الأ�سا�سية التي ت�ؤدي اإىل زيادة فر�ص العمل وحتقيق النم� امل�ستدام، كما تلعب �سيا�سات 

ت�سجيع البتكار دوراً بارزاً يف معاجلة الأزمات املالية، بالإ�سافة اإىل الرتباط بني البتكار والإنتاجية، وبالتايل زيادة 

التناف�سية، وميّكن البتكار امل�ؤ�س�سات من دخ�ل الأ�س�اق العاملية ب�س�رة اأف�سل. 

1. االبتكار:
تق�م كلية INSEAD لإدارة الأعمال بالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية WIPO باإ�سدار م�ؤ�رش البتكار 

العاملي منذ عام 2007 وي�سم 141 بلداً، ومت اإدراج �س�رية لأول مرة يف التقرير عام 2008.

ويهدف امل�ؤ�رش اإىل اإيجاد بيئة ميكن من خللها القيام بالتقييم امل�ستمر لع�امل البتكار، بالإ�سافة اإىل اأنه ي�فر اأداة 

رئي�سية لتح�سني �سيا�سات البتكار. ويعتمد امل�ؤ�رش يف ح�سابه على م�ؤ�رش مدخلت البتكار وم�ؤ�رش خمرجات البتكار. 

ويتم ح�ساب م�ؤ�رش مدخلت البتكار من خلل ح�ساب مت��سط خم�سة م�ؤ�رشات فرعية وهي امل�ؤ�س�سات، وراأ�ص املال 

الب�رشي والبح�ث، والبنية التحتية، وتط�ر ال�س�ق، وتط�ر الأعمال. يف حني يح�سب م�ؤ�رش خمرجات البتكار من خلل 

ح�ساب مت��سط م�ؤ�رشين فرعيني وهما خمرجات املعرفة والتقانة، وخمرجات الإبداع. وترتاوح قيمة امل�ؤ�رش بني 100-0 

)الأف�سل(. كما يتم ح�ساب كفاءة البتكار والذي يقي�ص ن�سبة خمرجات البتكار اإىل مدخلت البتكار.

وتراجعت �س�رية من املرتبة 141/132 عام 2012 اإىل املرتبة 142/134 عام 2013، وبلغت قيمة امل�ؤ�رش 23.7. 

ويبني اجلدول التايل رقم )7( م�ؤ�رشات البتكار ل�س�رية 2013.

اجلدول رقم )8( موؤ�رش االبتكار العاملي ل�سورية 2013-2012

رقم 

امل�ؤ�رش
امل�ؤ�رش

2012
141 دولة

2013
التغري يف 142 دولة

الرتتيب

القيمةالرتتيبالقيمةالرتتيب

2-13223.113423.7م�ؤ�رش البتكار العاملي
27-1150.61420.4م�ؤ�رش كفاءة البتكار

18+12328.610532.8م�ؤ�رش مدخلت البتكار
3-11141.011448.3امل�ؤ�س�سات1

3-13624.113922.9البيئة ال�سيا�سية1.1
29-10945.613821.0ال�ستقرار ال�سيا�سي1.1.1
5+10126.59626.2فعالية احلك�مة1.1.2
1400.014021.50حرية ال�سحافة1.1.3
6-7664.78262.7البيئة الت�رشيعية1.2

1-12928.013024.2ج�دة الت�رشيعات1.2.1
9-9633.410529.4�سيادة القان�ن1.2.2
2-238.7258.7تكلفة ت�رشيح العمالة الزائدة1.2.3
13+10034.38759.1بيئة الأعمال1.3

20+10922.38979.1�سه�لة بدء الن�ساط التجاري1.3.1
8-9135.29929.9�سه�لة ت�سفية الن�ساط التجاري1.3.2
7745.37768.30�سه�لة دفع ال�رشائب1.3.3

45+10527.06034.1راأ�ص املال الب�رشي والبح�ث2
83+8447.4195.0التعليم2.1

-1172.6n/an/aالنفقات اجلارية على التعليم2.1.1

-7318.6n/an/aح�سة التلميذ من الإنفاق العام 2.1.2

-10111.3n/an/aمت��سط   �سن�ات الدرا�سة املت�قع 2.1.3

2.1.41
-n/an/an/an/aتقييم PISA  يف القراءة والريا�سيات والعل�م

4-57.298.3ن�سبة التلميذ اإىل املعلمني، املرحلة الثان�ية2.1.5
2+1326.61300.0التعليم العايل2.2

-n/an/an/an/aمعدل اللتحاق بالتعليم العايل2.2.1

-n/an/an/an/aخريج� العل�م والهند�سة2.2.2

ن�سبة طلب التعليم العايل الأجانب من اإجمايل 2.2.3

طلب التعليم العايل
n/an/an/an/a-

خلل  من  �سن�ات  ثلث  كل  العامل  اأنحاء  جميع  يف  التعليم  نظم  تقييم  اإىل  ويهدف   .1997 عام  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  اأطلقتها  دولية  درا�سة  ه�   PISA برنامج 
  1  

 PISA يف  �سارك�ا  والقت�سادات  بلدا   70 من  اأكرث  الآن  حتى  والعل�م.  والريا�سيات  القراءة  الرئي�سية:  الدرا�سية  امل�اد  ‘يف   15 تبلغ  اأعمارهم  اأطفال  كفاءات   تقييم 
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رقم 

امل�ؤ�رش
امل�ؤ�رش

2012
141 دولة

2013
التغري يف 142 دولة

الرتتيب

القيمةالرتتيبالقيمةالرتتيب

ن�سبة الطلب امللتحقني بالتعليم العايل يف اخلارج 2.2.4

من اإجمايل طلب التعليم العايل داخل القطر
870.7820.8+5

72-5127.01230.0البح�ث والتط�ير2.3
-n/an/an/an/aالباحث�ن2.3.1

-n/an/an/an/aالإنفاق الإجمايل على البحث والتط�ير2.3.2

2.3.32
51+11927.0680.0ترتيب QS للجامعات، مت��سط اأول 3 جامعات

9+11722.310822.9البنية التحتية3
5+10918.210421.7تقانة املعل�مات والت�سالت3.1

2+7539.67341.9ال�ل�ج اإىل تقانة املعل�مات والت�سالت3.1.1
25+987.57319.5ا�ستخدام تقانة املعل�مات والت�سالت3.1.2
2-12822.913022.9اخلدمات احلك�مية على الإنرتنت3.1.3
1-1152.61162.6امل�ساركة الإلكرتونية3.1.4
15+11527.710025.3البنية التحتية العامة3.2

1-732،083.4742،263.6اإنتاج الكهرباء 3.2.1
10+821،484.7721،905.3ا�ستهلك الكهرباء 3.2.2
18-7536.39340.0اأداء اخلدمات الل�ج�ستية3.2.3
48+10418.85624.2تك�ين راأ�ص املال الإجمايل3.2.4
2+10920.910721.9ال�ستدامة البيئية3.3

الناجت املحلي الإجمايل مبعادل الق�ة ال�رشائية لكل 3.3.1

وحدة من الطاقة امل�ستخدمة 
963.5914.5+5

10842.810842.80الأداء البيئي3.3.2
2-840.4860.4عدد �سهادات الأيزو 14001 املتعلقة بالبيئية 3.3.3

3+12027.611737.6تط�ر ال�س�ق4
1-1392.51409.3الئتمان4.1

2-1371.413918.8�سه�لة احل�س�ل على الئتمان4.1.1
1-11322.511422.5الئتمان املحلي للقطاع اخلا�ص4.1.2
2-740.0760.0اإجمايل قرو�ص م�ؤ�س�سات التم�يل متناهي ال�سغر4.1.3
19+9814.77924.3ال�ستثمار4.2

7-9129.49848.5حماية امل�ستثمرين4.2.1

رقم 

امل�ؤ�رش
امل�ؤ�رش

2012
141 دولة

2013
التغري يف 142 دولة

الرتتيب

القيمةالرتتيبالقيمةالرتتيب

-n/an/an/an/aالقيمة ال�س�قية4.2.2

-n/an/an/an/aالقيمة الإجمالية للأ�سهم املتداولة 4.2.3

9-650.0740.0�سفقات راأ�ص املال املغامر4.2.4
18+6165.54379.4التجارة واملناف�سة4.3

1+936.1926.1معدل التعريفة املطبقة، املت��سط   امل�زون4.3.1
2-120.0140.0نفاذ ال�سادرات غري الزراعية للأ�س�اق4.3.2
1+4269.54169.5�سدة املناف�سة املحلية4.3.3

4+13425.413021.2تط�ر الأعمال5
8+10036.79237.6عمال املعرفة5.1

5+8615.58115.5العامل�ن يف اخلدمات كثيفة املعرفة5.1.1
4538.34538.30ال�رشكات املقدمة خلدمات التدريب الر�سمية5.1.2
-n/an/an/an/aاإنفاق قطاع الأعمال على البحث والتط�ير 5.1.3

-n/an/an/an/aالبحث والتط�ير املمّ�ل من قطاع الأعمال5.1.4

5.1.5 GMAT3
1+103457.3102457.7 مت��سط نتيجة 

5.1.6 GMAT 2-11318.811521.0املتقدم�ن على اختبار
2+12923.012714.5ترابط املعرفة5.2

3-12623.412923.4التعاون البحثي بني اجلامعات وال�سناعة5.2.1
14-10034.111434.6مدى تط�ر العناقيد5.2.2
-n/an/an/an/aالإنفاق على البحث والتط�ير املمّ�ل من اخلارج5.2.3

1140.01140.00�سفقات التحالفات ال�سرتاتيجية امل�سرتكة 5.2.4
-n/an/a690.0براءات الخرتاع امل�دعة يف 3 مكاتب اأواأكرث 5.2.5

5+14116.613611.5ا�ستيعاب املعرفة5.3
5+840.6791.1ر�س�م امللكية والرتاخي�ص5.3.1
8+1212.41134.6م�ست�ردات التقانة العالية5.3.2

م�ست�ردات خدمات الت�سالت واحل�ا�سيب 5.3.3

واملعل�مات
1306.11261.0+4

7-702.3772.5�سايف تدفق ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش5.3.4
10-13017.614014.6م�ؤ�رش خمرجات البتكار

12-12916.11416.2خمرجات املعرفة والتقانة6

3 Graduate Management Admission Test
2  QS university ranking, average score top 3
تاأخذ جامعة QS اأول ثلثة جامعات من 700 جامعة يف بلد ما، واإذا مل ي�جد ثلثة جامعات يتم تق�سيم النتيجة على ثلث، وتظهر النتيجة 0 يف حال عدم وج�د اأي جامعة
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رقم 

امل�ؤ�رش
امل�ؤ�رش

2012
141 دولة

2013
التغري يف 142 دولة

الرتتيب

القيمةالرتتيبالقيمةالرتتيب

14-9415.61084.8اإيجاد املعرفة6.1
2+611.5591.5براءات الخرتاع للمقيمني6.1.1

عدد براءات الخرتاع الدولية امل�سجلة للمقيمني 6.1.2

 PCT4
ح�سب اتفاقية 

910.0640.1+27

عدد براءات الخرتاع امل�ؤقتة التي �سجلت يف 6.1.3

مكتب الرباءات ال�طنية 
n/an/an/an/a-

3-1240.71272.8عدد املقالت العلمية والتقنية 6.1.4

6.1.5/Citable Documents5

H index6--10353.0-

46-7830.512411.2اأثر املعرفة6.2

معدل من� الناجت املحلي الإجمايل لكل �سخ�ص 6.2.1

م�ساهم فيه
732.01164.3--43

-n/an/a1030.0كثافة ال�رشكات اجلديدة6.2.2

-n/an/an/an/aاإجمايل الإنفاق على برجميات احل�ا�سيب6.2.3

6.2.4 ISO 9001 5-1091.21141.2�سهادات اجل�دة
-n/an/a--خمرجات �سناعات التقانة )عالية، مت��سطة(6.2.5

3-1362.31391.9انت�سار املعرفة6.3
19-840.01030.0اأتعاب الرتاخي�ص وحق�ق امللكية6.3.1
10-830.6930.3�سايف ال�سادرات عالية التقانة 6.3.2

�سادرات خدمات الت�سالت واحل�ا�سيب 6.3.3

واملعل�مات
1285.71201.9+8

-n/an/an/an/aتدفق ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش 6.3.4

5-12319.112823.1خمرجات الإبداع7
3-12923.813223.9الإبداعات غري امللم��سة7.1

-n/an/an/an/aت�سجيلت العلمات التجارية املحلية7.1.1

560.1560.10ت�سجيل علمات مدريد التجارية ح�سب بلد املن�ساأ7.1.2

تقانة املعل�مات والت�سالت واإيجاد من�ذج 7.1.3

الأعمال
12828.713328.7-5

رقم 

امل�ؤ�رش
امل�ؤ�رش

2012
141 دولة

2013
التغري يف 142 دولة

الرتتيب

القيمةالرتتيبالقيمةالرتتيب

تقانة املعل�مات والت�سالت واإيجاد النم�ذج 7.1.4

التنظيمي للأعمال
9341.311641.3-23

6-8812.89427.3ال�سلع واخلدمات الإبداعية7.2
-n/an/an/an/a�سادرات اخلدمات ال�سمعية والب�رشية واملرئيات7.2.1

-n/an/a940.4الأفلم ال�طنية ذات الإخراج ال�طني7.2.2

3-9431.5973.1تداول ال�سحف الي�مية7.2.3
-521.6n/an/a�سادرات ال�سلع الإبداعية7.2.4

19-612.0800.3خمرجات الطباعة والن�رش7.2.5
14-9216.010617.2الإبداع عرب الإنرتنت7.3

7.3.1)GTLDs7
3+1070.61040.9ن�سبة الت�سجيل يف النطاقات العاملية )

7.3.2).sy( 1-1400.01410.0ن�سبة الت�سجيل يف النطاق املحلي
7.3.3 Wikimedia ن�سبة م�ساهمة تعديل وثائقn/an/a13225.4-

7.3.4 Youtube 3+8447.48167.9عدد الفيدي�هات املحملة على م�قع

WIPO ،INSEAD ،2013 امل�سدر: م�ؤ�رش البتكار العاملي

اإذ بلغ 8.3 وح�سلت على  الثان�ي  التعليم  ومتلك �س�رية عدداً من نقاط الق�ة ومنها عدد الطلب لكل مدر�ص يف 

الرتتيب 142/9، وكلفة ت�رشيح العامل اإذ بلغت راتب 8.7 اأ�سب�ع، وح�سلت بالتايل على املركز 142/25، واحتل م�ؤ�رش 

�سدة املناف�سة املحلية املركز 142/41. وباملقابل متلك �س�رية عدداً من نقاط ال�سعف ومنها احل�س�ل على الئتمان 

الت�سالت  خدمات  م�ست�ردات  ن�سبة  وبلغت   ،142/129 وال�سناعة  اجلامعة  بني  البحثي  والتعاون   ،142/139
واحل�ا�سيب 1.0 ٪ واحتلت املركز 142/126، وبلغت �سادرات خدمات الت�سالت واحل�ا�سيب 1.9 ٪ واحتلت املركز 

142/120، بالإ�سافة اإىل �سعف م�ؤ�رشات املخرجات الإبداعية.

وح�سب بيانات املكتب املركزي للإح�ساء، فاإن ن�سبة التلميذ اإىل املعلمني يف املرحلة الثان�ية 8 طلب لكل مدر�ص عام 

2010، ون�سبة الطلب امل�فدين للخارج من اإجمايل طلب التعليم العايل يف �س�رية 1 بالألف عام 2010. 

وتب�اأت �س�ي�رشا املرتبة الأوىل عاملياً يف م�ؤ�رش البتكار العاملي، تليها ال�ليات املتحدة المريكية ثم �سنغاف�رة، يف حني 

احتلت قطر املركز 142/43، والإمارات املركز 141/38، وال�سع�دية املركز 141/4، وتركيا املركز 141/68. ويبني 

ال�سكل التايل رقم )5( م�ؤ�رش البتكار العاملي ل�س�رية باملقارنة مع عدد من الدول عام 2013.

Generic top level domains 7 وت�سمل النطاقات العاملية غري املحدودة )com، .org، .info، .net.( والنطاقات العاملية املحدودة 

)biz، .name، .pro.(

World Intellectual Property Organization امل�قعة يف Patent Cooperation Treaty 4

 وثيقة Citable: هي وثيقة يف �سكلها الإلكرتوين والتي ت�سمن عن�نة ال�ثيقة باإ�سم فريد ل لب�ص فيه
5

H index 6: م�ؤ�رش يحاول قيا�ص كل من انتاجية وتاأثري العمال املن�س�رة من عامل او باحث.
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ال�سكل رقم )5(

م�ؤ�رش البتكار العاملي ل�س�رية باملقارنة مع عدد من الدول 2013

ت�سري الأرقام يف ال�سكل اإىل الرتتيب بني 142 دولة

INSEAD، WIPO ،2013 امل�سدر: م�ؤ�رش البتكار العاملي

االإطار رقم )1(

دولة االبتكار

البتكار ه� مفتاح الزدهار على املدى الط�يل، ويحتاج اإىل اإن�ساء علقات متكاملة وفّعالة بني القطاعني العام 

بع�ص  على  الإنفاق  فيها  ويقل  والتط�ير  البحث  فيها  يرتاجع  التي  هي  الي�م  تعاين  التي  فالبلدان  واخلا�ص، 

القطاعات مثل التعليم والبحث والتقانة احلديثة، وهذا اأحد الأ�سباب التي تف�رش اأن �سيا�سات التق�سف ال�ا�سعة 

تعيق النم� والتقدم. فعلى �سبيل املثال، قامت اإ�سبانيا بتخفي�ص الإنفاق على البحث والتط�ير بن�سبة %40 مما 

اأدى اإىل خف�ص قدرتها التناف�سية مع باقي الدول الأوروبية.

واملحافظات.  واملناطق  القطاعات  جميع  بني  بالت�ساوي  البتكار  اأنظمة  �رشيان  يجب  البتكار”،  “بدولة  للقيام 

ويتطلب ذلك ات�سالت مرنة بني جميع القطاعات العامة واخلا�سة، اأي بني ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات املالية والأكادميية 

ومراكز البح�ث. ولكن معظم ال�ستثمارات التي تت�جه نح� البتكار وتت�سف باخلط�رة يق�م بها القطاع العام 

يف البداية مثل ال�ستثمار بالتقانة احلي�ية وتقانة النان� والإنرتنت وقطاع الطاقة، وهذا ي�سجع راأ�ص املال املغامر 

لل�ستثمار. حيث اأن العديد من ال�ستثمارات التي ي�جد فيها خماطر كبرية وكثافة يف راأ�ص املال وتقانة عالية يتم 

جتاهلها من القطاع اخلا�ص، وحتتاج اإىل الكثري من التم�يل من قبل القطاع العام، بالإ�سافة اإىل القيادة والروؤية 

ال�ا�سعة حتى ت�ستطيع النه��ص والدخ�ل يف مرحلة النم�. على �سبيل املثال، جميع التقانات امل�ج�دة يف الهاتف 

النقال iPhone �س�اء الإنرتنت اأو �سا�سة اللم�ص اأو نظام حتديد امل�اقع العاملي اأو SIRI امل�ساعد اخلا�ص للتعرف 

على املحادثة كانت بدايتها بح�ث اأجراها القطاع العام، وح�سل بع�سها على التم�يل من قبل القطاع العام مثل 

.Compaq ، Intel، Apple

اإن �سيا�سات البتكار ل تتعلق فقط بت�سحيح ف�سل ال�س�ق، ولكن تكمن اأي�ساً يف اإعادة هيكلته حتى ال��س�ل اإىل 

حالة “دولة البتكار”. واإن مثل هذه الدول ت�سع روؤى بعيدة، حيث كانت يف ال�سابق و�س�ل الإن�سان اإىل القمر اأو 

التاأثري يف التغري املناخي احلا�سل يف امل�ستقبل، مثل هذه املهمات حتتاج اإىل خطط وا�سرتاتيجيات �ساملة لتجعل 

جميع القطاعات تعمل �س�ية، وذلك يتطلب قيام الدولة بتغيريات جذرية بالإ�سافة اإىل اإدارة التقانة والبنى احلالية. 

وهناك ثلثة حتديات تظهر يف حال اأرادت الدولة اأن تق�م با�ستثمارات البتكار التي تت�سف باخلط�رة، وهي:

1( التخل�ص من الأ�ساطري: حتتاج اإىل خطط وا�سرتاتيجيات اأكرث واقعية وبعيدة عن احللم. فمثًل بع�ص امل�ساريع 
وي�سعف  الإنتاجية  فيها  تنخف�ص  واإمنا  �سن�ات  ثلث  فرتة  بعد  العمالة  زيادة يف  وال�سغرية ل حتقق  املت��سطة 

البتكار. 

2( التغيري امل�ؤ�س�ساتي: يف معظم الأحيان يُنَظر اإىل الدولة على اأنها عقبة اأمام ال�ستثمارات ول ت�ساعد يف قيام 
دولة ذكية ومبتكرة، فمن املفرت�ص اأن تدعم حالت الف�سل اأو على الأقل ل تتدخل فيها. فخطط البتكار تت�سف 

باملخاطرة، وعلى الدولة اأن ت�سجع القيام بالبح�ث وعدم اخل�ف من الف�سل.

3( املخاطر واملكافاآت: يجب مكافاأة البح�ث الناجحة وم�ساعدتها يف تغطية نفقات التجارب املتعددة التي قامت 
بها.

Author: Mariana Mazzucato, 2013
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2. القدرة على االبتكار:
تغريت الع�امل املحركة للنم� القت�سادي والرفاهية عرب الزمن، واأ�سبح البتكار اأحد اأهم هذه الع�امل. وتعّرف منظمة 

التعاون القت�سادي والتنمية OECD البتكار على اأنه اإيجاد منتج اأو �سلعة جديدة، اأو عملية اإنتاج مبتكرة، اأو اآلية 

ت�س�يق جديدة، اأو اأ�سل�ب تنظيمي جديد يف اأداء الأعمال، اأو تنظيم العمل، اأو العلقات اخلارجية.

 Global Consulting Network ويقي�ص م�ؤ�رش القدرة على البتكار والذي ت�سدره �سبكة ال�ست�سارات العاملية

جمم�عة الع�امل وال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات والتي ت�سكل البيئة امل�ؤثرة على قدرة البلدان على البتكار، وبالتايل ي�سمح 

ب�سياغة وتطبيق ال�سيا�سات املنا�سبة لإيجاد بيئة داعمة للبتكار.

اأوزان  وتختلف  فرعي.  م�ؤ�رش   61 اإىل  تنق�سم  بدورها  والتي  رئي�سية،  م�ؤ�رشات  خم�سة  من  الإجمايل  امل�ؤ�رش  ويتاألف 

امل�ؤ�رشات ح�سب ت�سنيف البلد ل�رشيحة الدخل وفقاً للبنك الدويل، وح�سب نظام احلكم يف البلد، ويغطي امل�ؤ�رش 131 

دولة، وترتاوح قيمة امل�ؤ�رش بني 0-100 )الأف�سل(.

وتقدمت �س�رية 10 مراتب يف م�ؤ�رش القدرة على البتكار 2010-2011 اإىل املركز 131/97، كما تقدمت قيمة امل�ؤ�رش 

من  39.4 % اإىل 42.0 % ومتلك �س�رية عدداً من نقاط ال�سعف اأبرزها م�ؤ�رش البح�ث والتط�ير 131/126، وم�ؤ�رش 

البيئة امل�ؤ�س�ساتية 131/106 على الرغم من تقدمه 12 مرتبة. ويبني اجلدول التايل رقم )8( تط�ر م�ؤ�رش القدرة على 

البتكار ل�س�رية يف عامي 2010 و2011.

اجلدول رقم )9( موؤ�رش القدرة على االبتكار ل�سورية 2011-2010

رقم 

امل�ؤ�رش
امل�ؤ�رش

2010-2009
131 دولة

2011-2010
التغري يف 131 دولة

الرتتيب

القيمةالرتتيبالقيمةالرتتيب

10+10739.49742.0م�ؤ�رش القدرة على البتكار )امل�ؤ�رش الإجمايل(
12+11834.810639.2البيئة امل�ؤ�س�ساتية1
A9+11028.810131.1احل�كمة الر�سيدة
B12+11141.59948.3تقييم ال�سيا�سة العامة للبلد

راأ�ص املال الب�رشي والتدريب والندماج 2

الجتماعي
9645.39246.0+4

A3+8751.38453.7التعليم
B4+11240.510839.9الندماج الجتماعي و�سيا�سات العدالة
20+10656.18661.1الإطار التنظيمي والقان�ين3
A20+10656.18661.1ممار�سة الأعمال

4-1220.31260.3البح�ث والتط�ير4
A4-1200.41240.4البنية التحتية للبح�ث والتط�ير

رقم 

امل�ؤ�رش
امل�ؤ�رش

2010-2009
131 دولة

2011-2010
التغري يف 131 دولة

الرتتيب

القيمةالرتتيبالقيمةالرتتيب

B5-1020.31070.2براءات الخرتاع والعلمات التجارية
1+9041.48942.2تبني وا�ستخدام تقانة املعل�مات والت�سالت5
A2-9768.39968.0الت�سالت الهاتفية
B3-8759.49058.2ات�سالت الهاتف النقال
C3+7812.18112.6التلفزي�ن واحل�ا�سيب والإنرتنت

D ا�ستخدام احلك�مة لتقانة املعل�مات

والت�سالت
9036.19831.0-8

E33+8456.85182.8ج�دة البنية التحتية

Global Consulting Network 2011-2010 ،2010-2009 امل�سدر: م�ؤ�رش القدرة على البتكار

وتب�اأت ال�س�يد قمة الرتتيب العاملي، تليها �س�ي�رشا ثم �سنغاف�رة، واحتلت ال�ليات املتحدة الأمريكية املركز 131/5، 

وح�سلت الإمارات على املركز 131/28 والأول عربياً، واحتلت البحرين املركز 131/34، وقطر املركز 131/41. 

ويبني ال�سكل التايل رقم )6( م�ؤ�رش القدرة على البتكار ل�س�رية باملقارنة مع عدد من الدول عام 2011-2010.

ال�سكل رقم )6(

م�ؤ�رش القدرة على البتكار ل�س�رية باملقارنة مع عدد من الدول 2011-2010

ت�سري الأرقام يف ال�سكل اإىل الرتتيب بني 131 دولة

Global Consulting Network ،2011-2010 امل�سدر: م�ؤ�رش القدرة على البتكار
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االإطار رقم )2(

 

نتائج ا�ستبيان دويل اأجري حول االبتكار

يعترب البتكار عامًل رئي�سياً لإيجاد ميزة تناف�سية يف ال�س�ق العاملية املتغرية.

1. االبتكار اأولوية:
- 61 % من املدراء التنفيذيني اتفق�ا على اأن البتكار ه� اأول�ية �سمن م�ؤ�س�ساتهم.

2. خطط االبتكار مهملة وغري فعالة:
معظم امل�ؤ�س�سات اإما تهمل خطط البتكار اأو ل ت�جد لديها خطة وا�سحة لها رغم ت�افق املدراء على اأهميتها

- 55 % من امل�ؤ�س�سات ل ي�ستغل�ن فر�ص البتكار

- 66 % من امل�ؤ�س�سات ل ت�جد فيها �سيا�سات ابتكار حمددة ووا�سحة

3. ما الذي مينعهم من ذلك؟
- م�ارد حمدودة

- قي�د على التم�يل

- نق�ص يف اإجراءات البتكار املنظمة

4. اأهم 5 نقاط لتعزيز االبتكار:
- 57 % اإن�ساء ثقافة �سحيحة تعزز البتكار

- 44 % قيادة وروؤية حكيمة

- 37 % قب�ل التحديات واتخاذ املخاطر

- 31 % القدرة على احل�س�ل على الأفكار يف كل م�ؤ�س�سة

- 31 % الكثافة والقدرة والإبداع

5. اتخاذ نهج كلي للبتكار ب�سكل �سحيح:
يجب اأن يك�ن البتكار �سمن خطة متكاملة للح�س�ل على الإيجابيات املتعلقة فيه مع مرور ال�قت. فامل�ؤ�س�سات 

التي قامت مبثل هذا النهج كانت لها روؤية مميزة

- 21 % يق�ل�ن اإن البتكار يزودهم مبيزة تناف�سية

- 51 % من هذه امل�ؤ�س�سات هي الأوىل للدخ�ل اإىل ال�س�ق من خلل البتكار واملنتجات واخلدمات

6. االبتكار الناجح يوؤدي اإىل زيادة االإيرادات: 
امل�ؤ�س�سات التي تعتمد على البتكار حت�سل على اإيرادات وتنم� اأكرب بثلث مرات من اأي م�ؤ�س�سة اأخرى خلل 

5 �سن�ات

Source: Accenture, Bain, Deloitte, Forrester, PricewaterhouseCoopers

ثالثًا: موؤ�رشات التعليم والتدريب

تعترب ج�دة التعليم والتدريب من الع�امل الهامة للقت�سادات الراغبة يف اإنتاج ال�سلع ذات القيمة امل�سافة العالية، 

اإنتاجية معقدة يف ظل النفتاح القت�سادي واقت�ساد املعرفة، والذي بدوره يتطلب ك�ادر  والتي حتتاج اإىل عمليات 

ب�رشية م�ؤهلة ومدربة جيداً، وقادرة على التكيف مع التح�لت امل�ستمرة يف القت�ساد العاملي. 

ومع تزايد البطالة يف العامل نظراً للأزمات القت�سادية واملالية، ي�اجه ال�سباب يف جميع اأنحاء العامل فر�ساً حمدودة، 

وينطبق هذا على منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، والتي ي�سل فيها معدل بطالة ال�سـباب اإىل ما يزيـد عن 31 

%، وهي ن�سبة مرتفعة على م�ست�ى العامل. ويف حني اأن النم� القت�سادي ه� امل�سدر الرئي�سي لت�ليد فر�ص العمل، 
 .

1
فاإن التعليم اجليد الذي يلئم متطلبات �س�ق العمل يعترب �رشورياً لدفع عجلة النم�

1. التعليم ح�سب تقرير التناف�سية العاملية 2012-2011:
اأدرجت �س�رية يف تقرير التناف�سية العاملية منذ عام 2007، وحققت تقدماً يف قيمة م�ؤ�رش التناف�سية الإجمايل من 

3.78 عام 2010 اإىل 3.85 عام 2011 وذلك مبقيا�ص من 1 )الأ�س�اأ( اإىل 7 )الأف�سل(، اإل اأنها تراجعت يف الرتتيب 
من املركز 139/97 اإىل املركز 142/98. وتقدمت �س�رية مرتبة واحدة يف م�ؤ�رش التعليم العايل والتدريب اإىل املركز 

142/106. ويبني اجلدول التايل رقم )9( م�ؤ�رشات �س�رية يف التعليم العايل والتدريب عام 2010-2011 باملقارنة 
مع2012-2011.

اجلدول رقم )10( موؤ�رش التعليم العايل والتدريب ل�سورية 2011-2010 / 2012-2011

رقم 

امل�ؤ�رش

2
امل�ؤ�رش

2011-2010
139 دولة

2012-2011
التغري يف 142 دولة

الرتتيب

القيمةالرتتيبالقيمةالرتتيب

1+1073.311063.45التعليم العايل والتدريب5
1-97749874.7اإجمايل معدل اللتحاق بالتعليم الثان�ي، %*5.01

1+7927.47827.4اإجمايل معدل اللتحاق بالتعليم العايل %*5.02
13+1093.1963.2ج�دة النظام التعليمي5.03
8+703.9624.1ج�دة تعليم الريا�سيات والعل�م5.04
7+1153.41083.6ج�دة مدار�ص وكليات الإدارة5.05
11+1312.11202.7ال�ل�ج اإىل الإنرتنت يف املدار�ص5.06
4+1143.31103.4ت�فر خدمات البحث والتدريب5.07
1-1392.51402.6مدى تدريب امل�ظفني5.08

امل�سدر: تقرير التناف�سية العاملية 2010-2011، 2011-2012، املنتدى القت�سادي العاملي

ي�سري الرمز * اإىل اأن البيانات رقمية، يف حني ترتاوح قيمة بيانات م�سح راأي قطاع الأعمال بني 1-7 ) الأف�سل (
 2

1  World Bank, 2012.
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يبني اجلدول ال�سابق رقم )9( اأن اإجمايل معدل اللتحاق بالتعليم العايل قد بلغ 27.4 % لتحتل املركز 142/78، يف 

حني بلغ 98.1 % يف ك�ريا اجلن�بية لتحتل املركز الأول، و63.6 % يف �سنغاف�رة لتحتل املركز 142/27. واأما يف 

الأردن فبلغ 40.7 % لتحتل املركز 142/57.

واحتلت �س�رية مراتب متفاوتة يف م�ؤ�رشات ج�دة التعليم، حيث تقدم م�ؤ�رش ج�دة النظام التعليمي 13 مرتبة ليحتل 

املركز 142/96، واملركز 142/62 يف م�ؤ�رش ج�دة تعليم الريا�سيات والعل�م. واحتلت �س�ي�رشا قمة الرتتيب العاملي 

يف م�ؤ�رش ج�دة النظام التعليمي، تليها �سنغاف�رة يف املركز الثاين ثم فنلندا وقطر، واحتلت لبنان املركز 142/12، 

وال�سع�دية املركز 142/25.

وتقدم م�ؤ�رش ال�ل�ج اإىل الإنرتنت يف املدار�ص 11 مرتبة ليحتل املركز 142/120 اإل اأنه بقي نقطة �سعف، بالإ�سافة 

املركزين  ليحتل  مراتب  و7   8 الإدارة  وكليات  مدار�ص  وج�دة  والعل�م  الريا�سيات  تعليم  ج�دة  م�ؤ�رشي  تقدم  اإىل 

142/62 و142/108 على الت�ايل.

خدمات  ت�فر  م�ؤ�رش  يف   142/110 املركز  احتلت  حيث  التدريب،  م�ؤ�رشات  يف  متاأخرة  مراتب  �س�رية  احتلت  كما 

التدريب املتخ�س�سة ذات اجل�دة العالية، كما احتلت املركز 142/140 يف م�ؤ�رش مدى تدريب امل�ظفني نظراً ل�سعف 

ال�ستثمار يف تدريب امل�ظفني وتنمية مهاراتهم واملحافظة عليهم. يف حني تب�اأت �س�ي�رشا املركز الأول يف هذا امل�ؤ�رش، 

واحتلت الدول ال�سكندنافية مراتب متقدمة فيه. وباملقابل احتلت الدول العربية مراتب متفاوتة، حيث ح�سلت قطر 

على املركز 142/24، والإمارات العربية املتحدة 142/25، ولبنان 142/98. ويبني ال�سكل التايل رقم )7( عدداً من 

م�ؤ�رشات التعليم والتدريب ل�س�رية باملقارنة مع عدد من الدول عام 2012.

ال�سكل رقم )7(

عدد من م�ؤ�رشات التعليم والتدريب يف �س�رية باملقارنة مع عدد من الدول 2012

امل�سدر: تقرير التناف�سية العاملية 2012-2011، املنتدى القت�سادي العاملي

االإطار رقم )3(

اخلطوات العملية لزيادة االإنتاجية والنمو

يحتاج العامل العربي الذي يعاين من اأعلى معدلت البطالة بني ال�سباب اإىل اإيجاد 40 ملي�ن فر�سة عمل خلل العقد القادم، كما 

اأن التح�ل نح� اقت�ساد املعرفة والذي يخلق فر�ص عمل جديدة م�اتية ملتطلبات ال�س�ق العاملية قد حان وقته، فالعلقة بني 

املعرفة والبتكار والإنتاج والإنتاجية ل جدال فيها. 

وبقدر اأهمية الإنتاج يف حتفيز القت�ساد، فاإن التعليم يعد ركيزة اأ�سا�سية لقت�ساد املعرفة. ورغم التزام العامل العربي بالتعليم، 

فاإن م�ؤ�رش مت��سط �سن�ات الدرا�سة ليزال مت�ا�سع فيها. وعلى الرغم من ت�ساعف معدلت اللتحاق بالتعليم الثان�ي واجلامعي 

فيها منذ عام 1990، اإل اأنها اأقل من ثلث معدلتها يف ال�ليات املتحدة واأوروبا. 

اخلطوة االأوىل: تنمية املهارات الفنية والإدراكية وال�سل�كية التي تف�سي اإىل زيادة الإنتاجية واملرونة يف بيئة العمل من خلل 

ال�رشوع يف التنمية من مرحلة الطف�لة املبكرة مبا�رشة، والتاأكيد على التغذية، والتحفيز، واملهارات الإدراكية الأ�سا�سية.

اخلطوة الثانية: �سمان تعلّم جميع الطلب من خلل بناء اأنظمة فعالة ذات معايري وا�سحة للتعلم، ومعلمني اأكفاء، وم�ارد 

منا�سبة، وبيئة تنظيمية ملئمة.

وم�ؤ�س�سات  لربامج  امللئم  التحفيزي  الإطار  و�سع  من خلل  العمل  اأرباب  يحتاجها  مهارات  لبناء  التدريب  الثالثة:  اخلطوة 

التدريب �س�اء قبل ت�سلم العمل اأو اأثناء العمل مبا يف ذلك التعليم العايل.

اخلطوة الرابعة: ت�سجيع روح العمل والإبداع من خلل اإيجاد بيئة متكينية ت�سجع ال�ستثمار يف املعرفة والبتكار. حيث اأن تلبية 

احتياجات مهارات البتكار والقيادة واإدارة ال�قت والت�سال تتطلب مهارات حمددة يف البتكار واأدوات اإدارة املخاطر، مبا يف 

ذلك �سبكات الأمان.

فاأي من  واأمناً.  وكفاءة  مرونة  اأكرث  اأ�س�اق  نح�  التحرك  والطلب من خلل  العر�ص  مهارات  بني  الت�فيق  اخلطوة اخلام�سة: 

اخلط�ات الأربعة الأوىل ت�سبح دون قيمة اإذا مل ي�ستطع الأ�سخا�ص العث�ر على وظائف تنا�سب مهاراتهم.

Source: “Transforming Arab Economies: Traveling the Knowledge and Innovation Road”, International 
Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington, DC, 2013
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2. التعليم ح�سب موؤ�رش دليل التنمية الب�رشية 2013:
يق�م برنامج الأمم املتحدة الإمنائي منذ عام 1990 باإ�سدار تقرير التنمية الب�رشية وي�سم اأكرث من 187 بلداً، والذي 

يتناول الق�سايا والجتاهات والتط�رات وال�سيا�سات الإمنائية، ويبني الرتباط ال�ثيق بني ال�ستدامة والإن�ساف، اأي 

بني العدالة الجتماعية واإتاحة املزيد من الفر�ص حلياة اأف�سل للجميع، ويتبنى التقرير فكرة اأ�سا�سية وهي اأن الإن�سان 

ه� الرثوة احلقيقية لأي اأمة. اإن دليل التنمية الب�رشية ه� مقيا�ص يخت�رش الإجنازات التي يحققها بلد معني على �سعيد 

التنمية الب�رشية يف ثلثة اأبعاد رئي�سية، وهي:

-  احلياة املديدة وال�سحية: ويتم قيا�سه من خلل م�ؤ�رش مت��سط العمر املت�قع للحياة.

-  اكت�ساب املعرفة: ويتم قيا�سه من خلل مت��سط عدد �سن�ات التعليم التي اأمّتها الأ�سخا�ص من الفئة العمرية 25 

�سنة وما ف�ق، ومت��سط عدد �سن�ات الدرا�سة التي يت�قع اأن يتمها طفل يف �سن الدخ�ل اإىل املدر�سة.

-  م�ستوى املعي�سة اللئق: ويتم قيا�سه من خلل ح�سة الفرد من الدخل الق�مي الإجمايل.

اجلدول رقم )11( موؤ�رشات التعليم ل�سورية ح�سب دليل التنمية الب�رشية 2013

الن�سبة الإجمالية لللتحاق بالتعليمالتح�سيل العلمي

الر�سا 

بن�عية 

التعليم

معّدل الت�رشب 

من التعليم 

البتدائي

معّدل اإملام 

البالغني بالقراءة 

والكتابة

ال�سكان 

احلا�سل�ن 

على التعليم 

الثان�ي على 

الأقل

العايلالثان�يالبتدائي

)بالن�سبة املئ�ية 

من فئة 15 �سنة 

وما ف�ق(

)بالن�سبة 

املئ�ية من 

فئة 25 �سنة 

وما ف�ق(

)بالن�سبة املئ�ية(

)ن�سبة 

املجيبني 

بالر�سا(

)ن�سبة املت�رشبني 

من ف�ج من 

امللتحقني(

2010-200520102011-20022011-20022011-200220112011-2002
83.4132.8118.072.0...59.15.4

امل�سدر: تقرير التنمية الب�رشية 2013، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 2013

اجلدول رقم )12( اأداء �سورية يف حتقيق الهدف االإمنائي الثاين للألفية )حتقيق التعليم االأ�سا�سي ال�سامل(

حتقيق التعليم الأ�سا�سي ال�ساملالهدف الثاين

الغاية )اأ(
�سمان متكن الأطفال الذك�ر والإناث منهم على حد �س�اء، يف كل مكان من اإمتام مرحلة التعليم 

البتدائي بحل�ل عام 2015

�سايف ن�سبة القيد يف التعليم البتدائيامل�ؤ�رش )2.1(

199020002011العام
93.41 %93.88 %95.86 %قيمة امل�ؤ�رش

امل�ؤ�رش )2.2(
ن�سبة التلميذ الذين يلتحق�ن بالدرا�سة يف ال�سف الأول وي�سل�ن اإىل ال�سف الأخري من املرحلة 

البتدائية

العام

199120002010
اإناثذك�راإناثذك�راإناثذك�ر

96.20 %95.11 %89.09 %88.41 %72.87 %77.38 %قيمة امل�ؤ�رش
معدل املعرفة بالقراءة والكتابة لدى ال�سكان )ذك�ر واإناث( من الفئة العمرية )24-15( �سنةامل�ؤ�رش )2.3(

200220042010العام
94.94 %92.45 %95.18 %قيمة امل�ؤ�رش

امل�سدر: البنك الدويل 2013

رابعاً: موؤ�رشات تقانة املعلومات واالت�ساالت

وتت�سمن م�ؤ�رشات اجلاهزية ال�سبكية التي ي�سدرها املنتدى القت�سادي العاملي وم�ؤ�رشات تط�ر احلك�مة الإلكرتونية 

التي ي�سدرها البنك الدويل.

1. موؤ�رش اجلاهزية ال�سبكية:
يق�م املنتدى القت�سادي العاملي بالتعاون مع املعهد الأوروبي لإدارة الأعمال INSEAD، بر�سد تط�ر تقانة املعل�مات 

قيا�ص  البلد، من خلل  تناف�سية  تعزيز  اأجل  باأهميتها من  ال�عي  بن�رش  ويق�م   ،2002 منذ عام  للدول  والت�سالت 

م�ؤ�رش اجلاهزية ال�سبكية يف تقرير تقانة املعل�مات العاملية. وي�سلط تقرير عام 2012 والذي يغطي 142 بلداً ال�س�ء 

على الع�امل امل�ؤثرة على اجلاهزية التقانية، وجاهزية الأفراد وال�رشكات واحلك�مات لتبني تقانة املعل�مات ومدى 

ا�ستخدامها، بالإ�سافة اإىل الآثار القت�سادية والجتماعية لها، والتي اأ�سبح يعتمد عليها �سانع� القرار ب�سكل متزايد 

من اأجل تعزيز نقاط الق�ة، ومعاجلة نقاط ال�سعف، من خلل و�سع ا�سرتاتيجيات وطنية لتعزيز اجلاهزية ال�سبكية. 

ويتك�ن م�ؤ�رش اجلاهزية ال�سبكية من اأربعة م�ؤ�رشات رئي�سية، وهي:

- بيئة تقانة املعل�مات والت�سالت

- جاهزية الأفراد وقطاع الأعمال واحلك�مة لتقانة املعل�مات والت�سالت تقديرات معهد الي�ن�سك� للإح�ساء، م�ستمدة من النم�ذج العاملي لدرا�سات الملام بالقراءة والكتابة ح�سب العمر، الذي يرتكز على البيانات ال�طنية منذ عام 2000
 1
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- مدى ا�ستخدام الأفراد وقطاع الأعمال واحلك�مة لتقانة املعل�مات والت�سالت

- الآثار القت�سادية والجتماعية لتقانة املعل�مات والت�سالت

ويتم ح�ساب م�ؤ�رش اجلاهزية ال�سبكية باأخذ مت��سط امل�ؤ�رشات الرئي�سية الأربعة، والتي حت�سب بدورها من مت��سط 

امل�ؤ�رشات الفرعية التي تتك�ن منها. ويتم ال�ستناد اإىل ن�عني من البيانات وهما بيانات رقمية والتي ت�سكل 53 % من 

قيمة امل�ؤ�رش الإجمايل، وبيانات م�سح راأي قطاع الأعمال وت�سكل 47 % من قيمة امل�ؤ�رش الإجمايل.

وتراجع ترتيب �س�رية خم�ص مراتب اإىل املركز 129 بني 142 بلداً يف م�ؤ�رش اجلاهزية ال�سبكية الإجمايل، وذلك على 

اأربع  الرئي�سية، نلحظ تقدم �س�رية  امل�ؤ�رشات  اإىل  الفرعية. وبالنظر  امل�ؤ�رشات  الرغم من تقدم وثبات قيمة معظم 

مراتب، وهي م�ؤ�رش البيئة الت�رشيعية والتنظيمية والذي تقدم 4 مراتب )142/126(، وم�ؤ�رش ا�ستخدام الأفراد للتقانة 

6 مراتب )142/129(،  للتقانة والذي تقدم  ا�ستخدام قطاع الأعمال  والذي تقدم 15 مرتبة )142/98(، وم�ؤ�رش 

وم�ؤ�رش ا�ستخدام احلك�مة للتقانة والذي تقدم 7 مراتب )142/127(. ويبني اجلدول التايل رقم )12( تط�ر ترتيب 

�س�رية يف م�ؤ�رشات اجلاهزية ال�سبكية عامي 2011 و2012:

اجلدول رقم )13( تطور ترتيب �سورية يف موؤ�رشات اجلاهزية ال�سبكية 2012-2011

رقم 

امل�ؤ�رش

1
امل�ؤ�رش

2011
دولة 138

2012
دولة 142

التغير في 

الترتيب
القيمةالرتتيبالقيمةالرتتيب

5-1243.11292.9م�ؤ�رش اجلاهزية ال�سبكية

6+1213.11153.3البيئة

4+1303.11262.9البيئة الت�رشيعية والتنظيمية1

15-903.11052.9فعالية جهات �سنع القرار1.01

1.02
الق�انني املتعلقة بتقانة املعل�مات 

والت�سالت

1362.31292.7+7

3-1062.91092.8ا�ستقلل الق�ساء1.03

1.04
كفاءة الإطار القان�ين يف ت�س�ية 

النزاعات

1172.91033.1+14

1.05
كفاءة الإطار القان�ين يف الطعن يف 

الأنظمة احلك�مية

1202.71172.8+3

2+743.3723.5حماية امللكية الفكرية1.06

n/an/an/an/an/aمعدل قر�سنة الربجميات*1.07

6-1345514055عدد الإجراءات اللزمة لإنفاذ العق�د*1.08

2-120872122872عدد الأيام اللزمة لإنفاذ العق�د*1.09

-923.8--بيئة الأعمال والبتكار2

6+1254.01194.1ت�فر التقنيات احلديثة2.01

5+1122.11072.1ت�فر راأ�ص املال املغامر2.02

رقم 

امل�ؤ�رش

1
امل�ؤ�رش

2011
دولة 138

2012
دولة 142

التغير في 

الترتيب
القيمةالرتتيبالقيمةالرتتيب

7+8042.97339.7معدل ال�رشائب الإجمايل، % الأرباح*2.03

9-49135813عدد الأيام اللزمة لبدء الن�ساط التجاري*2.04

2.05
عدد الإجراءات اللزمة لبدء الن�ساط 

التجاري*
637727-9

-445.2--�سدة املناف�سة املحلية2.06

2.07
معدل اللتحاق يف التعليم ما بعد 

الثان�ي %*
7927.47827.4+1

6+1143.41083.6ج�دة مدار�ص وكليات الإدارة2.08

2+1182.91163.0ت�فري احلك�مة للتقانة املتقدمة2.09

16-1173.71332.9اجلاهزية

-1113.0--البنية التحتية واملحت�ى الرقمي3

3.01
كمية الكهرباء امل�لدة، بالكيل�واط 

لل�سخ�ص ال�احد*
811،924802،083.0+1

3.02
تغطية �سبكة اله�اتف النقالة، % من 

ال�سكان*
6997.07497.5-5

3.03
عر�ص نطاق الإنرتنت العاملي، كيل� 

بايت/الثانية لكل ن�سمة*
--1231.4-

3.04
عدد خمدمات الإنرتنت الآمنة لكل ملي�ن 

ن�سمة*
1270.31410.1-14

9+1303.31213.7�سه�لة ال��س�ل اإىل املحت�ى الرقمي3.05

-1401.1--القدرة على حتمل التكاليف4

4.01
ر�س�م الهاتف النقال* )PPP بالدولر 

الأمريكي/دقيقة(

n/an/a1401.09-

4.02
ر�س�م حزم الإنرتنت العري�سة الثابتة* 

)PPP بالدولر الأمريكي/دقيقة(

116114.3128161.74-12

4.03
املناف�سة يف اله�اتف والإنرتنت،

)0-2 الأف�سل(*
--1370.18-

-944.5--املهارات5

12+1083.1963.2ج�دة النظام التعليمي5.01

7+693.9624.1ج�دة تعليم الريا�سيات والعل�م5.02

-10272.4--معدل اللتحاق يف التعليم الثان�ي %*5.03

1-10183.610284.2معدل الإملام بالقراءة والكتابة للبالغني، %*5.04

15+1312.31162.8ال�ستخدام

15+1132.4982.5ا�ستخدام الأفراد للتقانة6
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رقم 

امل�ؤ�رش

1
امل�ؤ�رش

2011
دولة 138

2012
دولة 142

التغير في 

الترتيب
القيمةالرتتيبالقيمةالرتتيب

-1292.6--الآثار الجتماعية10

10.01
اأثر تقانة املعل�مات والت�سالت 

يف احل�س�ل على اخلدمات الأ�سا�سية

1263.51283.4-2

10+1302.11202.7ال�ل�ج اإىل الإنرتنت يف املدار�ص10.02

10.03
كفاءة احلك�مة يف ا�ستخدام تقانة 

املعل�مات والت�سالت 

1273.31233.3+4

10.04
م�ؤ�رش امل�ساركة الإلكرتونية

)0-1 الأف�سل( *
1260.011290.01-3

امل�سدر: تقرير تقانة املعل�مات العاملية 2010-2011، 2012، املنتدى القت�سادي العاملي

وحافظت ال�س�يد على قمة الرتتيب العاملي، تليها �سنغاف�رة يف املرتبة الثانية، ثم فنلندا والدمنارك ع��ساً عن �س�ي�رشا 

التي تراجعت اإىل املرتبة اخلام�سة. وتب�اأت البحرين قمة الرتتيب العربي يف املركز )142/27(، وحافظت قطر على 

املرتبة الثانية عربياً لتحتل املركز )142/28(، يف حني تراجعت الإمارات العربية املتحدة اإىل املرتبة الثالثة عربياً على 

الرغم من حفاظها على ترتيبها العاملي )142/30(، تليها اململكة العربية ال�سع�دية )142/34(. ويبني ال�سكل التايل 

رقم )8( م�ؤ�رش اجلاهزية ال�سبكية ل�س�رية باملقارنة مع عدد من الدول 2012.

ال�سكل رقم )8(

م�ؤ�رش اجلاهزية ال�سبكية ل�س�رية باملقارنة مع عدد من الدول 2012

ت�سري الأرقام يف ال�سكل اإىل الرتتيب بني 142 دولة 

امل�سدر: تقرير تقانة املعل�مات العاملية 2012، املنتدى القت�سادي العاملي

رقم 

امل�ؤ�رش

1
امل�ؤ�رش

2011
دولة 138

2012
دولة 142

التغير في 

الترتيب
القيمةالرتتيبالقيمةالرتتيب

6.01
عدد م�سرتكي اله�اتف النقالة لكل 100 

ن�سمة*
11745.611957.8-2

4-9020.49420.7عدد م�ستخدمي الإنرتنت، %*6.02

2-5738.55940.4اأجهزة احل�ا�سب ال�سخ�سية املنزلية، %*6.03

-5435.2--ال��س�ل اإىل الإنرتنت يف املنازل، %*6.04

6.05
عدد م�سرتكي حزم الإنرتنت العري�سة 

لكل 100 ن�سمة*
1100.21100.30

6.06
عدد م�سرتكي حزم الإنرتنت العري�سة 

على الهاتف النقال لكل 100 ن�سمة*
--1090.1-

2+1362.81343.7ا�ستخدام ال�سبكات الجتماعية الفرتا�سية6.07

6+1352.21292.9ا�ستخدام قطاع الأعمال للتقانة7

5+754.7704.8ا�ستيعاب ال�رشكات للتقانات احلديثة7.01

1-1332.11342.1القدرة على البتكار7.02

7.03
عدد طلبات ت�سجيل براءات الخرتاع 

عاملياً لكل ملي�ن ن�سمة*
700.6800.4-10

4+1363.51323.8مدى ا�ستخدام الإنرتنت يف الأعمال7.04

-1402.6--مدى تدريب امل�ظفني7.05

7+1342.41273.0ا�ستخدام احلك�مة للتقانة8

8.01
اأول�ية تقانة املعل�مات والت�سالت 

للحك�مة
1104.0954.2+15

8.02
اأهمية ا�ستخدام تقانة املعل�مات 

والت�سالت للحك�مة
1173.2973.5+20

8.03
م�ؤ�رش اخلدمات احلك�مية الإلكرتونية 

)0-1 الأف�سل(
1310.041330.04-2

-1322.4--الآثار القت�سادية والجتماعية

-1362.3--الآثار القت�سادية9

9.01
اأثر تقانة املعل�مات والت�سالت يف اإنتاج 

اخلدمات واملنتجات اجلديدة

1362.81392.9-3

9.02
عدد طلبات ت�سجيل براءات الخرتاع 

التقانية عاملياً لكل ملي�ن ن�سمة*
--810.0-

9.03
اأثر تقانة املعل�مات والت�سالت يف 

ابتكار مناذج جديدة يف العمل

1342.71372.7-3

9.04
ال�ظائف كثيفة املعرفة، % من ق�ة 

العمل

--9015.5-

ي�سري الرمز * اإىل اأن البيانات رقمية، يف حني ترتاوح قيمة بيانات م�سح راأي قطاع الأعمال بني 1-7 )الأف�سل(
 1
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2. تطور احلكومة االإلكرتونية:
وال�رشكات  للدوائر احلك�مية  الإنرتنت  الدولة خدماتها عرب  وت�فري  اإلكرتونية،  الأعمال احلك�مية بطريقة  تاأدية  اإن 

والأفراد ويف اأماكن بعيدة ل تت�فر فيها بع�ص الدوائر احلك�مية، ي�ؤدي اإىل تب�سيط الإجراءات احلك�مية وتخفي�ص 

كلفتها، مما ينعك�ص على زيادة الإنتاجية وزيادة رفاهية املجتمع.

تط�ر  يقي�ص  والذي   ،E-Government Survey الإلكرتونية  احلك�مة  م�سح  تقرير  باإ�سدار  املتحدة  الأمم  تق�م 

اأجل  من  النقالة  واله�اتف  الإنرتنت  ا�ستخدام  على  وقدرتها  احلك�مة  رغبة  قيا�ص  من خلل  الإلكرتونية  احلك�مة 

الرتقاء بخدماتها. ويتاألف م�ؤ�رش تط�ر احلك�مة الإلكرتونية من ثلثة م�ؤ�رشات رئي�سية، وتبلغ قيمة امل�ؤ�رش الإجمايل 

 :
1
بني 0-1 )الأف�سل(، وهي

 اخلدمات احلك�مية الإلكرتونية Government Online Services: ويتم من خلله تقييم امل�اقع الإلكرتونية 

والتاأمينات  العمل  ووزارة  ال�سحة،  ووزارة  التعليم،  ووزارة  املالية،  )وزارة  ال�زارية  الإلكرتونية  وامل�اقع  ال�طنية، 

الجتماعية(، وقي�د اللغة. والذي يعرب عن م�ست�ى اخلدمات احلك�مية الإلكرتونية املقدمة للم�اطنني يف 4 مراحل، 

:
2
وهي

.Emerging Information Services خدمات املعل�مات الأ�سا�سية -

.Enhanced Information Services خدمات املعل�مات املتقدمة -

.Transactional Services خدمات التداول -

.Connected Services خدمات الت�سال الكامل -

تاأخذ  م�ؤ�رشات فرعية   5 ويتاألف من   :Telecommunication Infrastructure الت�سالتية  التحتية  البنية   

اأوزاناً مت�ساوية، وهي: 

- عدد احل�ا�سيب ال�سخ�سية لكل 100 ن�سمة.

- عدد م�ستخدمي الإنرتنت لكل 100 ن�سمة.

- عدد اخلط�ط الهاتفية لكل 100 ن�سمة.

- عدد م�سرتكي اله�اتف النقالة لكل 100 ن�سمة.

- عدد م�سرتكي حزم الإنرتنت العري�سة لكل 100 ن�سمة.

  راأ�ص املال الب�رشي Human Capital: ويتاألف من م�ؤ�رشين، هما:

- م�ؤ�رش الإملام بالقراءة والكتابة للبالغني وياأخذ وزناً قدره 67 % .

- معدل اللتحاق بالتعليم الأ�سا�سي والثان�ي والعايل: وياأخذ وزناً قدره 33 %.

وتقدمت �س�رية من املركز 183/133 عام 2010 اإىل املركز 190/128 عام 2012. ويبني اجلدول التايل رقم )13( 

.
م�ؤ�رشات تط�ر احلك�مة الإلكرتونية ل�س�رية بني عامي 2008 و12012

اجلدول رقم )14( موؤ�رشات تطور احلكومة االإلكرتونية ل�سورية 2012-2008

2008
192 دولة

2010
الرتتيب 183 دولة

2012
الرتتيب 190 دولة

119133128تط�ر احلك�مة الإلكرتونية )الرتتيب(
قيمة امل�ؤ�رش الإجمايل

)0-1 الأف�سل(
0.36140.31030.3705

0.24080.01400.2288اخلدمات احلك�مية الإلكرتونية
0.09230.03990.1952البنية التحتية الت�سالتية

0.75490.25640.6876راأ�ص املال الب�رشي

امل�سدر: تقرير م�سح احلك�مة الإلكرتونية 2008، 2010، 2012، الأمم املتحدة

ال�سكل رقم )9(

م�ؤ�رش احلك�مة الإلكرتونية ل�س�رية باملقارنة مع عدد من الدول 2012

ت�سري الأرقام يف ال�سكل اإىل الرتتيب بني 190 دولة

امل�سدر: تقرير م�سح احلك�مة الإلكرتونية 2012، الأمم املتحدة

1
 ”E-Government Survey 2012“, 2012, United Nation

حت�سب قيمة كل م�ؤ�رش فرعي من خلل املعادلة التالية: )قيمة املتغري يف البلد املعني – اأقل قيمة يف العينة( / )اأعلى قيمة يف العينة – اأدنى قيمة يف العينة(
  2

 قامت الإمارات بتنفيذ م�رشوع تعزيز تناف�سية دولة الإمارات يف احلك�مة اللكرتونية مب�ساركة 6 جهات وهي وزارة ال�سحة، ووزارة الرتبية والتعليم، 
1

ووزارة ال�س�ؤون الجتماعية، وهيئة الإمارات لله�ية، ووزارة العمل، ووزارة املالية. وقفزت الإمارات يف الرتتيب العام من 49 اإىل 28، وتقدمت 92 

مرتبة يف م�ؤ�رش خدمات احلك�مة اللكرتونية من 99 اإىل 7.
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اجلدول رقم )15( اأداء �سورية يف حتقيق الهدف االإمنائي الثامن للألفية )تطوير التعاون الدويل 

من اأجل التنمية(

تط�ير التعاون الدويل من اأجل التنميةالهدف الثامن

اإتاحة منافع التقانات اجلديدة، ل�سيما تقانة املعل�مات والت�سالت بالتعاون مع القطاع اخلا�صالغاية )و(

عدد خط�ط الهاتف الأر�سي لكل 100 ن�سمةامل�ؤ�رش )8.14(

199020002010العام
4.0210.4719.93قيمة امل�ؤ�رش

عدد امل�سرتكني يف اله�اتف النقالة لكل 100 ن�سمةامل�ؤ�رش )8.15(

199020002010العام
00.1857.80قيمة امل�ؤ�رش

عدد م�ستخدمي الإنرتنت لكل 100 ن�سمةامل�ؤ�رش )8.16(

199020002010العام
00.1820.7قيمة امل�ؤ�رش

امل�سدر: البنك الدويل 2013

االإطار رقم )4(

 

ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار

الت�جهات  والتقانة والبتكار ل��سع  للعل�م  ال�طنية  ال�سيا�سة  تنفيذ م�رشوع ر�سم  العلمي على  للبحث  العليا  الهيئة  داأبت  لقد 

والأول�يات ومقرتحات التط�ير للقطاعات القت�سادية والجتماعية املختلفة من منظ�ر العلم والتقانة والبتكار، مبا ي�سهم يف 

م�اجهة التحديات التي تفر�سها عملية التنمية امل�ستدامة والدينامية عالية ال�رشعة للأ�س�اق العاملية.

ركائز �سيا�سة العل�م والتقانة والبتكار وحماورها واأهدافها:

تدرك هذه ال�سيا�سة طبيعة حتديات التنمية يف ظل هذا الع�رش، املتطلب لرفع درجة التناف�سية وللتن�يع يف بنية القت�ساد 

ال�طني، وا�ستدامة امل�ارد وحماية البيئة، والعتماد املتزايد على العل�م والتقانة والبتكار. وي�سكل البحث العلمي والتط�ير 

التقاين والبتكار الدينامي والفّعال عماد التنمية امل�ستدامة واملح�ر الأ�سا�سي الذي تدور ح�له  هذه ال�سيا�سة، وذلك �سمن 

منظ�مة للعل�م والتقانة والبتكار كحا�سنة وذات بيئة م�اتية للتناغم والتفاعل فيما بني مك�ناتها.

وطنية  “امتلك منظومة  الآتي:  ال�سكل  على  والبتكار  والتقانة  للعل�م  ال�طنية  ال�سيا�سة  اإليها  ت�ستند  التي  الروؤية  تخت�رش 

متكاملة للعلوم والتقانة واالبتكار، م�ساهمة يف بناء اقت�ساد املعرفة وحتقيق التنمية امل�ستدامة”. اأما الأهداف العامة لل�سيا�سة 

واملنبثقة عن هذه الروؤية فهي:

1. بناء وتط�ير منظ�مة متكاملة للعل�م والتقانة والبتكار

2. رفع درجة التن�سيق للأن�سطة ال�طنية للبحث العلمي والتط�ير التقاين والبتكار يف القطاعني العام واخلا�ص

3. الرتقاء بن�عية البح�ث العلمية والتط�ير التقاين وت�ظيف خمرجاتهما يف خدمة القطاعات الإنتاجية واخلدمية

4. ربط امل�ؤ�س�سات البحثية بامل�ؤ�س�سات الإنتاجية واخلدمية ودعم البتكار فيها

5. تعزيز امل�ارد املادية والب�رشية اللزمة للبحث العلمي والتط�ير التقاين والبتكار

6. تط�ير بيئة وطنية )ت�رشيعية، اإدارية، حتفيزية، ...( ملئمة لبناء اقت�ساد قائم على املعرفة

7. حت�سني م�ست�ى املعي�سة وحتقيق الرفاه الجتماعي

يظهر حتليل منظ�مة العل�م والتقانة والبتكار عدداً من نقاط القوة، اأهمها: وج�د العديد من الهيئات البحثية امل�ستقلة مالياً 

واإدارياً، و�سعة انت�سار امل�ؤ�س�سات التعليمية، اإ�سافة اإىل ت�فر م�ارد ب�رشية م�ؤهلة. اأما نقاط ال�سعف، فترتكز يف غياب الروؤية 

امل�ؤ�س�سات  يف  التقاين  والتخلف  املهارات  وتدين  ال�ستثمار،  قيد  املتاحة  القدارت  ل��سع  ال�سيا�سات  وتخطيط  ال�سرتاتيجية 

الإنتاجية واخلدمية، اإ�سافة اإىل ات�ساع الفج�ة بني املجتمع العلمي والقطاعات القت�سادية والجتماعية، و�سعف التن�سيق بني 

الهيئات البحثية، كما اأن هيكلية الأج�ر اجلامدة ل حتفز على التط�ير والبتكار. 

كما ي�جد العديد من الفر�ص التي ميكن ال�ستفادة منها، كالث�رة الهائلة يف تقنيات الت�سالت وتدفق املعل�مات، ووج�د �س�ق 

حملي واعد لل�ستثمار بالتقانات العالية، اإ�سافة اإىل وج�د ت�جه لدعم البحث العلمي والتط�ير التقاين يف اجلامعات والهيئات 

البحثية الأخرى، مع زيادة تبل�ر القناعة لدى قطاعات الإنتاج واخلدمات باأهمية العلم والتقانة والبتكار، وامكانية ال�ستفادة 

من فر�ص التعاون الدويل بهذا املجال. اأما املخاطر فهي ناجتة عن هجرة العق�ل والبطء يف خط�ات الإ�سلح القت�سادي 

والإداري، ومقاومة التغيري، وعدم القدرة على خلق بيئة متكينية ملئمة وحمفزة، اإ�سافة اإىل التحديات التي تفر�سها الع�ملة 

وزيادة املناف�سة.

امل�سدر: “ال�سيا�سة ال�طنية للعل�م والتقانة والبتكار يف اجلمه�رية العربية ال�س�رية: نح� اقت�ساد املعرفة وا�ستدامة التنمية”، الهيئة العليا للبحث العلمي، 2012.
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المرصد الوطني للتنافسية

م�ستلزمات حتول االقت�ساد ال�سوري نحو اقت�ساد املعرفة

اإن تط�ر القت�ساد ال�س�ري والرتقاء به نح� اقت�ساد املعرفة مبا ي�سهم يف حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية 

امل�ستدامة وال�ساملة يف �س�رية ي�ستلزم القيام بجملة من اخلط�ات منها:

- التخطيط لبناء جمتمع واقت�ساد املعرفة والنظر اإليه نظرة �ساملة وفق منظ�مة العلم والتقانة، لي�سبح نظاماً 

وطنياً للبتكار والتجديد، واإيجاد املناخ املنا�سب للمعرفة. فاملعرفة الي�م لي�ست ترفاً فكرياً، بل اأنها قد اأ�سبحت 

اأهم عن�رش من عنا�رش الإنتاج.

- اإيجاد البيئة الت�رشيعية والقان�نية الداعمة لقطاع تقانة املعل�مات والت�سالت وحماور القت�ساد املعريف والتي 

تدفع نح� حتقيق املزيد من ممار�سات القت�ساد املعريف.

- اإيجاد البيئة العلمية وحا�سنات الأعمال التي ميكن اأن يتجلى فيها الإبداع والبتكار والتي ت�ساعد على اكت�ساف 

املبدعني واملبتكرين والإفادة منهم ورعايتهم، وت�ظيفها بكفاية وفاعلية لأغرا�ص التنمية ال�ساملة.

- تط�ير البنية التحتية املعل�ماتية والت�سالتية، وتط�ير قطاع الإنتاج واخلدمات يف تقانة املعل�مات والت�سالت، 

مع ما ت�ستلزمه من جه�د لبناء الهيكلية الإدارية والقان�نية والأمنية اللزمة ملجتمع املعرفة.

- اإعادة هيكلة الإنفاق العام وتر�سيده، وزيادة الإنفاق املخ�س�ص لتعزيز املعرفة، ابتداًء من التعليم الأ�سا�سي وحتى 

اجلامعي، مع زيادة الهتمام بالبحث العلمي وتعزيز الإبداع والبتكار.

والبتكار،  والتط�ير  البحث  الإنفاق على  وزيادة  املعرفة،  اقت�ساد  باأهمية  وال�رشكات  امل�ستثمرين  قناعة  تعزيز   -

وامل�ساهمة يف تعليم العاملني لديهم ورفع م�ست�ى تدريبهم وكفاءتهم.

ظل  اللزمة يف  والقدرات  املهارات  اكت�ساب  من  امل�اطنني  ومتكني  القدرات  وبناء  الب�رشي  املال  راأ�ص  تط�ير   -

اقت�ساد املعرفة.

والرتب�ية  اجلامعية  املناهج  وتط�ير  والأكادميية،  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  اإىل  املعريف  القت�ساد  مقررات  اإدخال   -

واأ�ساليب التدري�ص مبا ي�اكب عملية البتكار والإبداع، وربط خمرجات التعليم والتدريب مع احتياجات �س�ق 

للت�سدي  اللزمة  للمعرفة  واإنتاجها  الغد،  ل�ظائف  املنا�سبة  باملهارات  ال�سباب  تزويد  ل�سمان  وذلك  العمل، 

لتحديات احلا�رش وامل�ستقبل ذلك اأنها حا�سنة للمعرفة والبتكار اللذان يحركان النم� القت�سادي.

املبادرة،  روح  وتعزز  املناف�سة،  وت�سجع  املهارات،  وتطّ�ر  املعرفة،  على  الطلب  تخلق  التي  للح�افز  اآلية  اإيجاد   -

وت�ساعد على اكت�ساف امل�اهب.

- اإن�ساء مناطق من� ديناميكية ت�ساعد على بث الثقة يف النم�ذج القت�سادي اجلديد، ومن ثم جذب ال�ستثمارات 

والأن�سطة القت�سادية والت�سجيع على تبادل املعرفة والبتكار.

- حتقيق التكامل الإقليمي وال�ستفادة من التجارب الرائدة يف تطبيقات القت�ساد املبني على املعرفة لدى الدول 

املتقدمة.
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