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 ملخص:
العربية ادلتحدة، وقد يف ثالث دول عربية ىي اجلزائر ادلغرب واإلمارات احلكومي تسعى ىذه الدراسة إذل تسليط الضوء على واقع االبتكار 

أمهية  وقد حاولنا يف ىذه الورقة العلمية استعراض، مؤشر االبتكار العادلي ومؤشرات التنمية العادلية للعلوم والتكنولوجيا علىاعتمدنا يف ادلقارنة 
 االبتكار احلكومي يف تقدمي اخلدمة العمومية ويف التنمية االقتصادية أيضا، 

حات والتوصيات اليت رأينا أهنا تكفل تطوير االبتكار احلكومي يف ىذه الدول دبا يتيح تطوير أداء خدمات وكحوصلة قدمنا بعض ادلقًت 
 حكوماهتا.

 االبتكار احلكومي ، احلكومة االلكًتونية.الكلمات المفتاحية: 
Abstract : 

This study highlihts the reality of innovation in the governments of three Arab 

countris : Algeria, Morocco, and United Arab Emirates. We relied on comparing the 

Global Innovation Index with the Global Development Indicators of Science and 

Technology, We tried to know the impor e of innovation in the provision of public 

service and in economic development as well. 

As a conclusion, we have made some suggestions and recommendations that may help 

these governments to invest in government innovation to develop their performance. 
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 مقدمة:
تواجو احلكومات حول العادل اليوم متطلباٍت جديدة وتوقعاٍت متزايدة من مواطنيها. ويف الوقت نفسو تعيش اجملتمعات ضمن 
منظومٍة متسارعة النمّو من التكنولوجيا واألدوات اليت ديكن للحكومات استغالذلا لتلبية تلك ادلتطلبات والتوقعات. إال أن ىذه 

نجح يف سياق العمل احلكومي البريوقراطي والتقليدي وربتاج حكومات اليوم أن تركز أكثر على االبتكار واإلبداع  األدوات لن ت
وقد أمجع معظم الكتاب والباحثني على أن ادلنظمات ، 21للوصول إذل حلول وآليات حديثة ومالئمة لتحديات وفرص القرن 

ىام يف بقاء ادلنظمات وتطورىا من جهة، والرتقاء الدول من جهة أخرى، فهو  والدول عامة حباجة ملحة لإلبتكار دلا لو من دور
أداهتا يف التكيف مع التغريات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية وغريىا من احمليطة هبا، كما أنو يساعدىا يف مواجهة 

ول للتعامل مع ىذه ادلشكالت، فاالبتكار منذ عقود ادلشكالت ادلعاصرة وربديات ادلستقبل وذلك من خالل ما يقدم ذلا من حل
قليلة أصبح ىو ادلنشئ للثروة وىو الذي يعطي للثروة القدرة على ادلنافسة، واجلدير بالذكر أن أبرز أنواع االبتكار ىو االبتكار 

اجة اذل قاعدة معرفية تستطيع ودول العادل العريب كغريىا من الدول حب بني بلد وآخر. مقارنةاحلكومي الذي أضحى اليوم مؤشر لل
من خالذلا مواجهة كافة التحديات وازباذ كافة السياسات للنهوض بالبحث والتطوير واالبتكار، حبيث تكون ىذه السياسات 
 ليس اذلدف منها فقط اكتساب ادلعرفة والتكنولوجيا وإمنا كذلك ادارة ادلشاريع البحثية واالبتكارات من خالل دفع التغيري الثقايف
للبحث واالبتكار وزيادة االنفاق عليو للوصول للمعايري الدولية واستغالل نتائج البحوث وربطها بالصناعات احمللية، لذا سعت 

 دول العادل العريب اذل زيادة االىتمام بالبحث واالبتكار وجعلو اكثر انتاجية وإعادة النظر يف صياغة سياساهتا.
 ة االجابة على االشكالية الرئيسية التالية: ضلاول من خالل ىذه الدراسإشكالية:  -

 بني اجلزائر ، اإلمارات وادلغرب؟ ةمقارن -إذل أي مدى ىناك وجود فعلي لالبتكار احلكومي يف الدول العربية 
من أمهية ادلوضوع "االبتكار احلكومي"، فهو مؤشر للمقارنة بني الدول وقياس  تستمد الدراسة أمهيتها أهمية الدراسة: -

تطورىا، ويف ىذه الدراسة قمنا دبقارنة ثالث دول عربية: اجلزائر، االمارات، ادلغرب، وذلك عن طريق مؤشرات عادلية سبثلت مدى 
 .مؤشرات التنمية العادلية للعلوم والتكنولوجيا يف مؤشر االبتكار العادلي، و

 الدول العربية، ربديدا اجلزائر، هتدف ىذه الدراسة اذل التعرف على واقع االبتكار احلكومي يفأهداف الدراسة:  -
االمارات، ادلغرب، ومقارنتها وزلاولة معرفة أىم مؤشرات االبتكار، والتعرف على ذبارب ىذه الدول والتدابري ادلتخذة للتطوير 

 واالبتكار احلكومي.
ستنا على ادلنهج بغرض االجابة على االشكالية ادلطروحة من عدمها اعتمدنا يف درا المنهج المستخدم في الدراسة: -

الوصفي وذلك من أجل ربديد العالقة والربط بني مؤشرات االبتكار واذل أي مدى ديارس االبتكار احلكومي يف اجلزائر واإلمارات 
 وادلغرب بادلقارنة بينهما.

 تطلبت دراسة ىذا ادلوضوع تناول ثالث زلاور رئيسية ىي:محاور الدراسة:  -
 حول االبتكار احلكومي احملور األول: اإلطار ادلفاىيمي 

 احملور الثاين: ذبارب االبتكار احلكومي يف ادلغرب، اإلمارات واجلزائر
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 اإلمارات( –ادلغرب  –احملور الثالث: واقع االبتكار احلكومي مقارنة بني ) اجلزائر 
 المحور األول: االطار المفاهيمي لالبتكار الحكومي

نقوم أوال بالتفرقة بني االبتكار واإلبداع واالخًتاع، مث نقوم بالتفصيل يف موضوع  من أجل فهم اإلطار العام لالبتكار احلكومي
  الدراسة وىو االبتكار احلكومي.

 مفهوم االبتكارأوال: 
تتداول كثريا كلمة ابتكار يف شىت اجملاالت للداللة على شيء جديد، كما صلد مفهومان متقاربان لالبتكار و ذات صلة بو أال ومها 

ع واالخًتاع، ولرفع اللبس والغموض بات من الضروري ربديد والتفريق مابني ادلصطلحات  قبل أن نتعرض بالتفصيل إذل اإلبدا 
 االبتكار عامة واذل االبتكار احلكومي خاصة.

 ، مع التأكيد أن التجديد يعينInnovationإن االبتكار كما نستخدمو ىو ترمجة لكلمة بالتجديد والذي قد يًتمجو البعض  
يف كتابو التجديد و ادلقاوالتية اإلبتكار دبعناه ) اجلذري و التدرجيي( أكثر  Druker Peterذبديد ادلنتج احلارل يف حني استخدم 

 .1شلا يعين التجديد

منان فبعض الكتاب يعتقدون أن اإلبداع يعترب سببا يف اإلبتكار، ويرى آخرون أن االبتكار يولد أفكارا إبداعية ويورد يف دراسة جو 
حيث اعترب أن األفكار اإلبداعية تظهر يف تغيري اجيايب فقط بعد التطبيق و  Goh chok tongما ربدث بو رئيس وزراء سنغافورة 

 2اعترب أن األفكار وحدىا غري كافية ، ولكن التطبيق الناجح ذلذه األفكار ديكن اعتباره ابتكار حقيقيا

بداع يتعلق باستكشاف فكرة جيدة شليزة، أما االبتكار فيتعلق بوضع ىذه " أن اإل Garand et Carrier كما أشار كل من
الفكرة موضع التنفيذ على شكل عملية، أو سلعة أو خدمة تقدمها ادلنظمة لزبائنها" فإذا كان اإلبداع متعلق باألشخاص فإن 

ر ىو أن " االبتكار ىو التطبيق العملي االبتكار يتعلق بادلنظمة وبنشاطها اإلنتاجي و التسويقي، فالتعريف األوضح لالبتكا
لألفكار ادلبدعة أما اإلبداع فهو موىبة نظرية يولدىا اإلنسان مع رلموعة من ادلهارات ادلكتسبة واستخدامها من خالل حل 

 :4التالية ، إذن ىناك عالقة تالزمية بني اإلبداع واالبتكار وديكن أن نعرب عن العالقة بينهما بادلعادلة 3ادلشكالت اليومية"

 = اإلبداع + التطبيقاالبتكار

: يالحظ أن االخًتاع ىو من فعل االكتشاف أما التطبيق فهو من فعل االستعمال  وكالمها يؤثران 5أما عالقة اإلبتكار باالخًتاع 
للمنظمة من  على االبتكار، فاألفكار اجلديدة لتحسني السلع واخلدمات تنشأ من خالل االخًتاع، وتظهر القيمة اليت تتحقق

خالل التطبيق. فاالخًتاع سلتلف عن التجديد، حيث أن العديد من االخًتاعات تفشل يف الوصول إذل األسواق، ويعرب االخًتاع 
عن منتج جديد، وفائدة جديدة وأن ادلستهلكني ال يريدون منتجات جديدة بل حلوال توفر فوائد جديدة ومتفوقة. إذن العالقة 

 ًتاع يعرب عنها بادلعادلة التالية:بني االبتكار و االخ
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 االبتكار = االخًتاع + التطبيق
تتعدد تعاريف االبتكار بتعدد وجهات نظر الباحثني لكن أبرز ىذه التعاريف جلوزيف شومبيًت حيث تعريف االبتكار:   -1

 حدد مخسة أشكال لإلبتكار وىي: 
 طرح منتج جديد سباما يف السوق. -
 إدخال طريقة جديدة لإلنتاج. -
 فتح سوق جديدة. -
 غزو أو استغالل مصدرا جديدا للمواد اخلام أو ادلنتجات النصف مصنعة. -
 6ربقيق منظمة جديدة يف السوق -

، من خالل ىذه ادلقولة يتضح لنا أن 7يقول ألكسندرو روشكا " أن االبتكار عملية معقدة جدا ذات وجوه و أبعاد متعددة"
نوعا ما، حيث تناولو العديد من الكتاب والباحثني يف زبصصات سلتلفة كعلماء  عملية ضبط تعريف واحد لالبتكار أمرا صعبا

النفس واالقتصاديني وذلذا صلد أن كل منهم يعرفو حسب وجهة نظره، ومن التعريفات ادلتعلقة باالبتكار صلد تعريف عادل االقتصاد 
صلد أن Schumpeter . وحسب تعريف 8حسني"والذي عرفو بأنو: " القوة الدافعة للت Schumpeterواالجتماع األدلاين 

 :9االبتكار ديثل مخس معاين

 منتوج جديد -
 تقدمي طريقة انتاج او تسويق جديدة  -
 دخول سوق جديدة -
 استخدام مصادر جديدة للمواد األولية  -
 إدماج تنظيم جديد يف الوحدة اإلنتاجية -

ر بأنو " تطبيق احللول اجلديدة أو احملسنة بشكل كبري واليت مت فقد عرفت االبتكا  OCDEأما منظمة التعاون و التنمية االقتصادية
التوصل إليها يف ادلنظمة سواء كانت يف شكل منتجات، عمليات، طرق تنظيمية أو تسويقية، مع ىدف أساسي ىو تعزيز ادلركز 

 10التنافسي للمؤسسة، ربسني أدائها وزيادة معارفها"

نو: تغيري قواعد اللعبة يف تقدمي ادلنتجات / اخلدمات، طرق العمل أو طرق ومن خالل ما سبق ديكن تعريف االبتكار بأ
 التسويق...اخل والعمل على تطويرىا بشكل سلتلف عما يعرضو ادلنافسون أو تقدمي شئ جديد وسلتلف.

 خصائص االبتكار: -2

 : 11من خالل التعاريف السابقة صلد أن االبتكار يتميز باخلصائص التالية
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: أي اإلتيان دبا ىو سلتلف عن ادلنافسني، حيث ينشئ شرحية سوقية من خالل االستجابة ادلنفردة لتمايزاالبتكار يعني ا -
 حلاجاهتا عن طريق االبتكار .

: أي اإلتيان باجلديد كليا أو جزئيا، و ىو بذلك ديثل مصدرا من أجل احملافظة على حصة االبتكار يمثل الجديد -
 ادلؤسسة السوقية وتطويرىا.

وىي خاصية من خصائص االبتكار اليت تستند على قراءة جديدة للحاجات  ر هو القدرة على اكتشاف الفرص:االبتكا -
والتوقعات ورؤية خالقة الكتشاف قدرة ادلنتج اجلديد يف خلق طلب فعال والكتشاف السوق اجلديد الذي ىو غري معروف حلد 

 اآلن.
سبييز لصاحب االبتكار أن يكون األول يف الوصول إذل الفكرة  : ويف ىذااالبتكار أن تكون المتحرك األول في السوق -

وادلنتج والسوق عن اآلخرين وحىت يف حالة التحسني عليو أن يكون األول دبا أدخل على ادلنتج من تعديالت وىذه ميزة 
 د. ادلؤسسات ادلبتكرة، أي أن صاحب االبتكار أسرع من منافسيو يف التوصل إذل الفكرة وإدخال ما ىو جدي

 االبتكار الحكومي ثانيا:
تسعى احلكومات حول العادل جاىدة إذل استخدام التقنيات الرقمية اجلديدة والناشئة بطرق مبتكرة لتعزيز أساليب تقدمي خدماهتا. 

يعة وطرق تقدمي ويف يومنا الراىن تلعب ىذه التقنيات الرقمية دورا كبريا يف حياة ادلواطن وادلنظمة معا، لتغري بذلك ادلواقف ذباه طب
اخلدمات احلكومية فهم يتوقعون التمتع والوصول إذل ىذه اإلمكانيات بسرعة وسهولة ودقة وأمان أكثر. وىذا ما شجع على 
ظهور أمسى وأحدث أنواع االبتكار و ىو االبتكار احلكومي ىذا األخري الذي  يعمل على خلق دولة قائمة على االقتصاد ادلعريف 

 ستدامة.وربقيق التنمية ادل

يشهد عصرنا احلارل العديد من التطورات اذلائلة شلا أدى إذل توليد مجلة من التحديات مفهوم االبتكار الحكومي:   -1
خاصة يف القطاع احلكومي شلا استوجب على احلكومة العمل على احلفاظ على استقرارىا ومنوىا يف ظل تغريات احمليط فاذبهت 

 ح .ضلو االبتكار إلصلاز مهامها بنجا 

حيث يعرف االبتكار احلكومي بأنو " خدمة جديدة أو زلسنة بشكل كبري يف القطاع العام، ومنهجية للتواصل وعملية وطريقة 
تنظيمية"، كما أنو يعرف على أنو رلمل العمليات اليت تقوم هبا احلكومة بغية تقدمي أفضل و أجود اخلدمات دلواطنيها لكسب 

 ثقتهم وتلبية احتياجاهتم".

 ذي يشمل األنشطة التالية: وال

 اخلدمات: يأيت االبتكار من خالل اخلدمات اجلديدة ، وربسني جودة تقدمي اخلدمات أو تكييف اخلدمات. -
 اإلدارة /التنظيم /العمليات: االبتكارات يف اذلياكل التنظيمية وإجراءات وعمليات صنع القرار ووضع السياسات. -
 ، وربدي الفرضيات و إنشاء طرق جديدة جلمع و استخدام البيانات.ادلفاىيم والرؤى : تطوير رؤى جديدة  -
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النظام/ العالقات /أشكال التفاعل: طرق جديدة أو زلسنة للتفاعل مع ادلؤسسات األخرى و استخدام مصادر ادلعرفة دبا  -
 .12يف ذلك التواصل وتعزيز سلوك ادلستخدم والتأثري عليو

 اتجاهات وأهداف االبتكار الحكومي : -2
ظهور االبتكار احلكومي كان وليد عدة دوافع و اذباىات سامهت كلها يف التشجيع و احلث على تبنيو واإلنفاق عليو دلا لو من إن 

 دور كبري يف رقي الدولة وادلواطن بشكل كبري وذلك دلا يتميز بو من أىداف سامية يسعى إذل ربقيقها .

برز االذباىات اليت حثت على تبين االبتكار احلكومي كومي: أاالتجاهات التي ساهمت في تحقيق وتبني االبتكار الح . أ
 ىي: 

التحول اجلذري للعمليات: تكييف ادلعارف والتقنيات يف العمليات احلالية للتوصل اذل منهجيات جديدة ومبتكرة للتعامل  -
 مع التحديات.

 الستجابة للتحديات بسرعة.البنية التحتية ادلرنة: إقامة بنية ربتية مرنة ومتعددة األغراض وقادرة على ا -
التطوير ادلستوحى من األمناط السلوكية: االستفادة من أمناط السلوك البشري بغرض تطوير السياسات والربامج احلكومية  -

 وزيادة فعاليتها.
 االبتكار يف استخدام التكنولوجيا: توظيف التقنيات ادلوجودة وادلبادئ العملية دلواجهة التحديات احلديثة. -
 ء اجلماعي: االستفادة من ادلدخالت واألفكار من سلتلف فئات اجملتمع يف عمليات ازباذ القرار.الذكا -
 13الكفاءة الناذبة عن البيانات: إتاحة البيانات للمواطنني ككل وتسهيل استخدامها يف سلتلف التطبيقات احلكومية -
ي دولة يسعى يف العموم إذل ربقيق أىداف إن تبين اسًتاتيجية لالبتكار احلكومي يف أأهداف االبتكار الحكومي:  . ب

 أمهها:
جيعل احلكومة تتسم باالنسيابية: إن تكاليف البحوث وادلعامالت اليت يتكبدىا ادلستخدمون جيري زبفيضها للمواطنني  -

تف وديكن للحكومة توسيع اخلدمات لتشمل ادلوطنني الذين كانوا زلرومني منها وذلك ما يسهم بشكل كبري يف تعزيز التكا
االجتماعي واإلقليمي والثقايف يف الدولة، كما أن احللول الرقمية  توفر أيضا فرص ربسني التكلفة للحكومة كاحلد من استخدام 

 وزبزين ادلراسالت الورقية.
ذبدد الثقة باحلكومة:  وذلك عرب تبسيط اإلجراءات اإلدارية و تنفيذ التغيريات ادلؤسسية، ديكن االبتكار احلكومي أن  -
 هم يف ذبديد وتعزيز العالقات بني اإلدارات وادلواطنني. يس
 زبفيض للتكاليف وللوقت . -
  14يساىم يف تعزيز القدرة التنافسية -
 ربسني رضا العمالء -
 ربقيق الكفاءة واجلودة -
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إن أبرز مربرات التوجو ضلو االبتكار احلكومي أسباب التنافس في لتبني االبتكار الحكومي من طرف الحكومات:  -3
 ىي:

 ربسني األداء و رفع الكفاءة والفعالية  -
 تعزيز القدرة التنافسية. -
 زبفيض التكاليف و األعباء اليت كانت تتحملها الدولة  -
 تسهيل وتسريع وصول اخلدمات إذل ادلواطنني وإتاحة البيانات وادلعلومات لتسهيل عملية حصول ادلواطن عليها. -
 رعة االستجابة لتغريات احمليط.مواكبة التطور التكنولوجي و االستفادة منو لس -

 المحور الثاني: تجارب االبتكار الحكومي في المغرب، اإلمارات والجزائر

يف ظل تسارع التكنولوجيا والعلوم، وبانتقال عادل اخلدمة العمومية من مرحلة "أريد اخلدمة" إذل مرحلة "أريد اخلدمة اآلن"، 
كار احلكومي، وذلك سعيا منها لتلبية طلبات ادلواطن بأسهل طريقة وأسرع وقت، تسارعت حدة ادلنافسة بني الدول يف رلال اإلبت

 وكذلك ربسني األداء احلكومي ليكون ميزة تنافسية يف رلال اإلدارة ادلهتمة باجلانب اإلستثماري.

 :تجربة المغرب أوال:
م ويف البالد ادلغاربية على وجو اخلصوص، وتنطلق تعترب ذبربة ادلغرب يف رلال االبتكار احلكومي مهمة يف الوطن العريب على العمو 

 .2013ىذه التجربة أساسا من اسًتاتيجية ادلغرب الرقمي 

تعترب البوابة احلقيقية دلخططات ادلغرب يف االبتكار احلكومي، وىدفت لتحويل  :2013إستراتيجية المغرب الرقمي   -1
توى العيش والرفاىية االجتماعية للمواطنني، وقد ركزت على أربع ادلغرب إذل رلتمع للمعلومات يف خلق قيمة مضافة وربسني مس

 :15أولويات ىي
 سبكني ادلواطنني من الولوج إذل اإلنًتنت ذي التدفق العارل وتشجيع الولوج إذل ادلبادالت وادلعرفة. التحول االجتماعي: -
ادلتعاملني معها من حيث الفعالية  تقريب اإلدارة من حاجيات إنجاز خدمات عمومية موجهة للمتعاملين مع اإلدارة: -

 واجلودة والشفافية بواسطة برنامج طموح لإلدارة اإللكًتونية.
احلث على اعتماد ادلعلوميات يف ادلقاوالت الصغرى وادلتوسطة  اعتماد المعلوميات في المقاوالت الصغرى والمتوسطة: -

 للرفع من إنتاجيتها.
فرع زللي لتكنولوجيات ادلعلومات بدعم إنشاء ومنو فاعلني زلليني  تنمية تنمية صناعة تكنولوجيات المعلومات: -

 وبتشجيع انبثاق أقطاب سبيز قادرة على التصدير.
 أهم تطبيقات وبرامج االبتكار الحكومي المغربية  -2

 آليت:قصد تفعيل االبتكار داخل نظام اخلدمة العمومية يف ادلغرب أطلقت احلكومة عدة تطبيقات وبرامج نذكر أمهها يف ا
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فرنسي(، يتيح الولوج إذل ادلعلومات ادلتعلقة باإلجراءات اإلدارية،  –تطبيق ثنائي اللغة )عريب  : ServicePublicتطبيقأ. 
وعناوين ادلصاحل العمومية ، وإعالنات مباريات التوظيف اخلاصة دبصاحل الدولة واجلماعات الًتابية وادلؤسسات وادلقاوالت 

لعموم ادلواطنني وادلهنيني. وتسهر وزارة الوظيفة العمومية و ربديث اإلدارة على تدبري مضامني ىذا  العمومية، وتقدم خدماهتا
التطبيق بشراكة و تعاون مع سلتلف القطاعات الوزارية. ويعد ىذا "التطبيق"  خدمة توفرىا بوابة اخلدمات العمومية اليت تعترب أول 

 .16علومات ادلتعلقة بادلساطر و اإلجراءات اإلداريةبوابة حكومية مغربية متخصصة يف رلال نشر ادل

قامت وزارة الوظيفة العمومية وربديث اإلدارة بإحداث  بوابة البيانات ادلكانية للمرافق العمومية ،  بوابة البيانات المكانية:ب. 
مرفق عمومي،  14000أكثر من بغاية  سبكني عامة ادلواطنني من احلصول على البيانات ادلكانية ومعلومات االتصال اخلاصة ب

 .17موزعة على رلموع الًتاب الوطين ، شلا سيسهل عليهم االتصال هبذه ادلرافق وربديد أماكنها أثناء قيامهم بإجراءاهتم اإلدارية

فرنسي(، يستطيع من خاللو ادلواطن احلصول على  –تطبيق ثنائي اللغة )عريب  :IDARATI MAPإدارتي ماب ج. 
اخلاصة بادلصاحل وادلرافق اإلدارية وربديد مواقعها اجلغرافية على خريطة ادلغرب، الشيء الذي سيسهل عليو إصلاز  معلومات االتصال

 .18إجراءاتو اإلدارية

ىي جائزة تنظمها وزارة إصالح اإلدارة و الوظيفة العمومية  منذ سنة  الجائزة الوطنية السنوية لإلدارة اإللكترونية "امتياز":د. 
ئزة الوطنّية لإلدارة اإللكًتونّية "امتياز". وىي جائزة رمزية هتدف إذل إذكاء قيم التنافس اإلجيايب بني سلتلف مكونات اجلا 2005

ادلرفق العام )إدارات، مؤسسات ومقاوالت عمومية، مجاعات زللية، شركات التدبري العمومي ادلفوض( يف تطوير اخلدمات 
 خدمة إلكًتونية عمومية جديدة للمغرب. 26توفري  2016ئزة إذل غاية هناية . واستطاعت اجلا19اإللكًتونية العمومية

 تجربة الجزائر ثانيا:

" واليت حاولت 2013بدأت اجلزائر مسريهتا عمليا يف خوض غمار االبتكار احلكومي بإقرارىا خلطة "احلكومة اإللكًتونية اجلزائر 
يات التكنولوجية للبالد من أجل التحضري القتصاد قائم على ادلعرفة، وقد من خالذلا رسم اسًتاتيجية وطنية تتيح تطوير االمكان

 :20ركزت اخلطة على زلاور ىي

 اإلسراع يف استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف اإلدارة العامة  -
 اإلسراع يف استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف الشركات  -
 ني إذل معدات وشبكات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت تطوير آليات وحوافز وصول ادلواطن -
 تطوير االقتصاد الرقمي وتعزيز البنية التحتية لالتصاالت عالية وعالية السرعة  -
 تنمية ادلهارات البشرية يف رلاالت التكنولوجيا وادلعرفة -
 تعزيز البحث والتطوير واالبتكار  -
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 يا ادلعلوماتربسني اإلطار القانوين الوطين اخلاص بتكنولوج -
 تطوير قطاع االعالم واالتصال دبا خيدم اقتصاد ادلعرفة -
 تقنني وتثمني التعاون الدورل يف رلاالت ادلعرفة  -
 وضع آليات التقييم والرصد  -
 تقنني احلكومة االلكًتونية من خال وضع التدابري التنظيمية -

لعموم إذل ربسي جودة اخلدمة العمومية، ونذكر من وابتكرت احلكومة من أجل تفعيل ىذه األىداف عدة تطبيقات هتدف يف ا
 ىذه التطبيقات:

وىو موقع حكومي يسمح للمواطن بامتالك نفاذ مباشر و واضح إذل رلمل اإلجراءات  :el Mouwatineبوابة المواطن   -1
 ة لو.اإلدارية و قائمة اخلدمات اليت تقدمها اإلدارة و إذل كل ادلعلومات اليت من شأهنا أن تكون مفيد

( مراكز استشفائية 50، يف ربط مخسة )2015يتمثل ىذا ادلشروع الذي مت إهناءه يف جويلية  مشروع الطب عن بعد: -2
مؤسسة عمومية استشفائية من أجل التمكني من الوصول إذل خدمات العالج و التداوي عن بعد، بدءا من رلرد  12جامعية و 

عن بعد. كما سيسمح ىذا ادلشروع بتقدمي خدمات اإلعانة و اخلربة و التكوين عن  ربويل ادللفات الطبية، ووصوال إذل الفحص
 .21بعد. وىذا ما سيجنب تنقل ادلرضى من  مستشفى آلخر جملرد فحص أو استشارة طبيب سلتص

( جوانب أمنية لتبادل ادلعلومات على شبكة 04التصديق االلكًتوين ىو عملية تضمن أربعة ) تطبيق التصديق اإللكتروني: -3
اإلنًتنت وىي: السرية والتوثيق والنزاىة وعدم االستنكار. كون ىذه اجلوانب تسمح يف إرساء مناخ ثقة عن طريق إقامة بنية ذات 

تجارة اإللكًتونية، وديكن تطبيق التصديق اإللكًتوين يف رلاالت سلتلفة دبا يف ذلك: احلكم اإللكًتوين، ال«. PKI»مفتاح عمومي 
 .22والشركات الصغرية وادلتوسطة

تعترب دولة اإلمارات من أىم البلدان اليت أقامت قطاعا عموميا مبنيا على االبتكار يف : تجربة اإلمارات العربية المتحدة ثالثا:
، وقد ىدفت اإلسًتاتيجية إذل 2014الوطن العريب، وقد ذبسد ىذا األمر انطالقا من إطالق " اإلسًتاتيجية الوطنية لالبتكار" عام 

 .23"جعل اإلمارات ضمن الدول األكثر ابتكاراً على مستوى العادل خالل السنوات السبع القادمة"

 :24، وسبثلت ادلسارات األربعة يف2017وقد تضمنت اإلسًتاتيجية أربعة مسارات تنفذ على مدى ثالث سنوات إذل هناية عام 

يئة زلفزة لالبتكار من خالل توفري بيئة مؤسسية وتشريعات زلفزة وداعمة لالبتكار والتوسع يف دعم يركز ادلسار األول على إرساء ب
حاضنات االبتكار والًتكيز على البحث والتطوير يف رلاالت االبتكار وتوفري بنية ربتية تكنولوجية تدعم وربفز االبتكار يف كافة 

 القطاعات.
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ر احلكومي من خالل ربويل االبتكار احلكومي لعمل مؤسسي وتطوير منظومة يركز ادلسار الثاين على تطوير االبتكا -
 1متكاملة من األدوات احلديثة دلساعدة اجلهات احلكومية على االبتكار وتوجيو مجيع اجلهات احلكومية خبفض مصروفاهتا بنسبة 

 البتكار على مستوى الدولة.ليتم زبصيصها لدعم مشاريع االبتكار وإطالق برامج تدريبية وتعليمية يف رلال ا% 
يركز ادلسار الثالث لالسًتاتيجية الوطنية لالبتكار على دفع القطاع اخلاص ضلو مزيد من االبتكار عرب ربفيز الشركات على  -

إنشاء مراكز االبتكار والبحث العلمي وتبين التكنولوجيات اجلديدة وتشجيع ودعم الشركات الوطنية لتنمية منتجات وخدمات 
واستقطاب الشركات العادلية الرائدة يف رلال االبتكار يف كافة القطاعات ذات األولوية الوطنية باإلضافة لتعزيز مكانة الدولة   مبتكرة

كمركز عادلي الختبار االبتكارات اجلديدة وإنشاء رلتمعات ومناطق سلصصة لالبتكار يف بعض القطاعات وتشجيع ادلؤسسات 
 تطبيقية يف القطاعات ذات األولوية الوطنية .البحثية للًتكيز على البحوث ال

يركز ادلسار الرابع لالسًتاتيجية الوطنية لالبتكار على بناء أفراد ديتلكون مهارات عالية يف االبتكار من خالل بناء ادلواىب  -
اث مواد تعليمية يف ادلدارس والقدرات الوطنية يف رلال االبتكار مع الًتكيز على العلوم والتكنولوجيا واذلندسة والرياضيات واستحد

واجلامعات خاصة باالبتكار وترسيخ ثقافة وطنية تشجع على االبتكار وريادة األعمال وربًتم وتكافئ اإلقدام على ادلخاطرة من 
 خالل التعاون بني احلكومة والقطاع اخلاص وادلؤسسات اإلعالمية.

 ة برامج ومشاريع أمهها:ولتحقيق رؤيتها لدعم االبتكار احلكومي انشأت اإلمارات عد

تأسس لتحفيز وإثراء ثقافة االبتكار يف القطاع احلكومي من خالل وضع  مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومي: -1
منظومة متكاملة لالبتكار حبيث يصبح ركيزة أساسية من ركائز حكومة دولة اإلمارات العربية ادلتحدة تطبيقاً لرؤية صاحب السمو 

شد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس رللس الوزراء حاكم ديب اذلادفة إذل تطوير العمل احلكومي، وتعزيز الشيخ زلمد بن را
 تنافسية دولة اإلمارات حبيث تكون حكومة دولة االمارات يف مصاف احلكومات األكثر ابتكاراً على مستوى العادل.

عمل مبنية على منهجية مدروسة تستخدم طرق ىو عبارة عن رلموعة من جلسات وورش مختبر االبتكار الحكومي:  -2
ووسائل مبتكرة للتوّصل إذل أفكار مبتكرة وإجياد حلول واقعّية للتحديات اليت تواجو اجلهات احلكومّية. ويتّم ذلك من خالل مجع  

 كافة األطراف ادلعنّية بادلخترب دلناقشة مواضيع ضمن فرق عمل زلّددة.

 اإلمارات( –المغرب  –كومي مقارنة ) الجزائر واقع االبتكار الحالمحور الثالث: 
يشهد العادل اليوم ربوالت سريعة جاءت نتيجة لسرعة االبتكارات واالستثمار يف أنشطة البحث والتطوير، وحققت الدول ادلتقدمة 

ة من ذبارهبا ذبارب ناجحة يف رلال العلوم والتكنولوجيا، بينما تسعى الدول النامية اللحاق بركب ىذه الدول واالستفاد
الناجحة،كما أن الدول العربية تسعى جاىدة دلواكبة ىذا التطور، ومن خالل ىذا احملور سنحاول دراسة واقع االبتكار احلكومي 

 اإلمارات( من خالل مؤشر االبتكار العادلي ومؤشرات التنمية العادلية للعلوم والتكنولوجيا كالتارل: -ادلغرب-يف )اجلزائر

 اإلمارات( من خالل مؤشر االبتكار العالمي: –المغرب  –الجزائر  مقارنة ) أوال:
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، يصدر ما يُعرف بـ" مؤشر االبتكار العادلي" وىو تقرير يشارك يف نشره كل من جامعة كورنيل وادلعهد األورويب 2007منذ العام 
تحدة ادلتخصصة. ويقّر التقرير بدور التابعة لألمم ادل WIPO وادلنظمة العادلية للملكية الفكرية INSEADإلدارة األعمال 

االبتكار كمحّرك للنمو واالزدىار يف ادليدان االقتصادي، ويقوم على مؤشرين فرعيني أساسيني مها: ادلدخالت وادلخرجات، ويشري 
لبحث والتطوير مؤشر ادلدخالت إذل ادلؤسسات االقتصادية والتشريعية، ومؤسسات رأس ادلال البشري مثل التعليم والتعليم العارل وا

والبنية التحتية للتكنولوجيا، والبيئة احملفزة لالبتكار واألسواق ومناخ االستثمار، وتشابك قطاع األعمال من حيث عمال ادلعرفة 
 والروابط اإلبداعية واستيعاب ادلعرفة. أما ادلؤشر الفرعي الثاين وىو مؤشر ادلخرجات، فيشمل ادلعرفة والتكنولوجيا من حيث اإلنتاج

 والنشر والتأثري ادلعريف، ومنتجات التكنولوجيا ومنتجات وخدمات ادلعرفة وادلعلومات على الشبكات. 

حدة الفجوة يف مؤشرات االبتكار ومؤشرات ادلعرفة اليت تظهر يف قيمة مؤشرات  2017يوضح مؤشر االبتكار العادلي للعام 
 2017ة، ويف اجلدول التارل ضلاول استعراض مؤشرات االبتكار الكلية لسنة "االبتكار العادلي" وترتيبها وتطورىا يف ادلنطقة العربي

 .201625لدولة اجلزائر، ادلغرب واإلمارات ومقارنتها بسنة 

 2112اإلمارات( لسنة  -المغرب -مؤشر االبتكار العالمي لدولة )الجزائر: 11الجدول رقم 
 المرتبة ( أو القيمة111-1النتيجة ) 

 اإلمارات المغرب الجزائر اإلمارات المغرب الجزائر المؤشرات

 35 72 108 43,2 32,7 24,3 مؤشر االبتكار العالمي

 56 68 117 28,5 24,8 15,6 مؤشر فرعي لمخرجات االبتكار

 23 79 105 58,0 40,6 33,1 مؤشر فرعي لمدخالت االبتكار

 104 71 111 0,5 0,6 0,5 نسبة فاعلية االبتكار

 41 72 113 39,4 32,3 24,5 6211لعالمي مؤشر االبتكار ا

Source : Cornell University, INSEAD, WIPO.(2017). The Global Innovation Index 

. http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4193,  2017 

مراتب  5عادليا وىي مرتبة ضعيفة متقدمة بــــ  108صلد أن اجلزائر احتلت ادلرتبة  2017الل مؤشر االبتكار العادلي لسنة من خ
عادليا، بينما صلد أن اإلمارات حققت ادلرتبة األوذل عربيا  72، أما ادلغرب فقد بقيت زلافظة على مرتبتها 2016مقارنة بسنة 

. أما بالنسبة دلؤشر سلرجات االبتكار صلد أن 2016مراتب مقارنة بسنة  6يا وقد تقدمت بــــــ عادل 35حسب التقرير وادلرتبة 

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4193
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عادليا متقدمة بذلك عن ادلغرب واجلزائر، أيضا فيما خيص مؤشر مدخالت االبتكار فقد تقدمت دولة  56اإلمارات احتلت ادلرتبة 
 يف اجلدول أعاله.اإلمارات عن كل من اجلزائر وادلغرب كما توضحو األرقام 

 2017اإلمارات( لسنة  -ادلغرب -مؤشرات االبتكار الفرعية لدولة )اجلزائر  :12الجدول رقم 
 المرتبة ( أو القيمة111-1النتيجة ) 

 اإلمارات المغرب الجزائر اإلمارات المغرب الجزائر المؤشرات

 25 70 103 80,6 58,1 47,0 المؤسسات

 22 63 86 51,0 32,3 25,8 ري والبحوثشرأس المال الب

 29 51 79 57,5 50,0 42,3 البيئة التحتية

 33 89 122 52,9 42,1 29,5 التطور في السوق

 71 77 107 20,9 20,3 14,4 مخرجات المعرفة والتكنولوجيا

 47 68 116 36,1 29,4 16,7 مخرجات ابداعية

Source : Cornell University, INSEAD, WIPO.(2017). The Global Innovation Index 

2017 , http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4193 . 

 
ل البشري والبحوث، اليت تندرج ربت مؤشر مدخالت االبتكار وادلتمثلة يف: ادلؤسسات، رأس ادلا المؤشرات الفرعيةوفيما خيص 

البنية التحتية، التطور يف السوق، تطور بيئة األعمال، نالحظ أن اإلمارات تقدمت كثريا عن اجلزائر وادلغرب كما ىو موضح يف 
اجلدول، وىذا راجع الىتمام اإلمارات ادلتزايد بالبيئة اخلارجية للمؤسسات وقطاع التعليم اليت حققت فيو نتائج شلتازة، واىتمامها 

" الذي أطلقو مسو الشيخ زلمد بن 2021بتكنولوجيا االتصال وادلعلومات ورلال ادلعرفة وىذا ما يقره مشروع " رؤية اإلمارات 
ضمن أفضل دول العادل حبلول اليوبيل الذىيب لالرباد، كما صلد الذي يسعى أن تكون دولة االمارات  2010راشد آل مكتوم سنة 

 ."2013بعض اخلطط الطموحة مثل اسًتاتيجية "ادلغرب الرقمي تطور ألنو اقر أيضا أن ادلغرب 

وبالنسبة للمؤشر الفرعي دلخرجات االبتكار الذي ينقسم إذل: سلرجات ادلعرفة والتكنولوجيا، سلرجات إبداعية، نالحظ أيضا تقدم 
ا اجلزائر فقد احتلت مراتب ضعيفة اإلمارات على اجلزائر وادلغرب، كما أن ادلغرب حققت مراتب البأس هبا مقارنة باإلمارات أم

" ورغم ادلوارد الكبرية 2013رغم تبنيها اسًتاتيجية طموحة يف رلال االدارة االلكًتونية سبثلت يف مشروع " اجلزائر االلكًتونية 
 ادلتاحة لديها.

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4193
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 نولوجيا:اإلمارات( من خالل مؤشرات التنمية العالمية للعلوم والتك –المغرب  –مقارنة ) الجزائر  ثانيا:

يشري إذل مستوى  ىيئة األمم ادلتحدة ابتكرتو مؤشر ىو (Human Development Index HDI) مؤشر التنمية البشرية
بغرض تنمية  (UNDP) وما يقوم برنامج التطوير لألمم ادلتحدة 1990 وتصدر لو تقريرا سنويا منذ عام .رفاىية الشعوب يف العادل

  . الدول ادلختلفةالدول وربسني أوضاع ادلواطنني يف

تنقسم مؤشرات التنمية العادلية إذل عشرين مؤشرًا رئيسيًا يتكون كل منها من العديد من ادلؤشرات الفرعية أو ادلوضوعات حبيث 
يشري إمجارل ىذه ادلؤشرات إذل مستوى التنمية يف كل من البلدان األعضاء يف األمم ادلتحدة، ويصدر يف ذلك تقرير سنوي حيدد 

 26البلدان اعتمادا على ىذه ادلؤشرات. ترتيب

يف ىذا الصدد سوف نقوم دبقارنة واقع االبتكار يف الدول العربية من خالل مؤشرات التنمية العادلية للعلوم والتكنولوجيا الصادرة 
الناتج احمللي، عن البنك الدورل، وقد اخًتنا ثالث مؤشرات أساسية متمثلة يف معدل اإلنفاق على البحث والتطوير من إمجارل 

 عدد ادلقاالت ادلنشورة يف رلال العلوم والتكنولوجيا، وعدد الباحثني يف ىذا اجملال.

 مؤشرات التنمية العادلية للعلوم والتكنولوجيا :13الجدول رقم 
 االمارات المغرب الجزائر المؤشرات

معدل اإلنفاق على البحث والتطوير من إمجارل الناتج احمللي 
(%( )2015) 

0,07 0,71 
0,7 

 

 1679 2536 3653 (2013)عدد ادلقاالت ادلنشورة 

عدد الباحثني يف رلال العلوم 
 (2015)والتكنولوجيا

 / 857 168 الباحثني

 / 43 34 التقنيني

،  مؤشرات التنمية العادلية للعلوم والتكنولوجيا، البنك الدورلالمصدر:
http://wdi.worldbank.org/table/5.13 2016، سنة. 

 من خالل مؤشرات التنمية العادلية للعلوم والتكنولوجيا نالحظ مايلي: 

من حيث معدل االنفاق على البحث والتطوير من امجارل الناتج احمللي، صلد أن كل من ادلغرب واإلمارات تنفق ما يقارب  -
 فقط وىي نسبة ضعيفة جدا مقارنة مع ادلغرب واإلمارات. % 7لي ذلا، أما اجلزائر تنفق ما نسبة من امجارل الناتج احمل % 70

http://wdi.worldbank.org/table/5.13
http://wdi.worldbank.org/table/5.13
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من حيث عدد ادلقاالت العلمية والتكنولوجية ادلنشورة، صلد أن اجلزائر قد تفوقت عن ادلغرب واإلمارات يف نشر ادلقاالت  -
 مقالة. 1679اإلمارات بـــ  مقالة، مث 2536مقالة، تليها ادلغرب بــ  3653العلمية بــــ 

تقين يف رلال العلوم  34باحث و 168من حيث عدد الباحثني يف رلال العلوم والتكنولوجيا، صلد أن اجلزائر لديها  -
 تقين يف نفس اجملال، أما عن اإلمارات فال تتوفر لدينا معلومات. 43باحث و 857والتكنولوجيا، بينما تتفوق عليها ادلغرب بـــ 

 والتوصياتالنتائج 
 :اإلمارات( دلعرفة واقع االبتكار احلكومي يف ىذه الدول، صلد أن-ادلغرب-من خالل ما مت استعراضو من مؤشرات لدولة ) اجلزائر

دولة االمارات تفوقت على كل من اجلزائر وادلغرب يف العديد من ادلؤشرات، مث تأيت يف ادلرتبة الثانية دولة ادلغرب ويف  -
ئر، وما يفسر ىذه النتيجة ىو التبين الفعلي إلسًتاتيجية واضحة من قبل الدولة والوعي الكبري بأمهية ذلك يف األخري دولة اجلزا

تطوير البالد والسري هبا إذل األفضل والسعي إذل اللحاق بركب الدول ادلتقدمة، حيث صلد أن دولة االمارات استطاعت قطع شوط  
اليت أطلقها مسو الشيخ زلمد بن راشد  27"2021ل تبين اسًتاتيجية " رؤية االمارات كبري يف رلال اقتصاد ادلعرفة وذلك من خال

، هتدف ىذه الرؤية أن تكون اإلمارات 2010آل مكتوم، نائب رئيس رللس الوزراء، حاكم ديب، يف امجاع رللس الوزراء سنة 
 ضمن أفضل دول العادل.

وهتدف ىذه االسًتاتيجية إذل تعزيز وتطوير  28"2013 كما أن دولة ادلغرب أقرت اسًتاتيجية " ادلغرب الرقمي -
التكنولوجيات اجلديدة للمعلومات بادلغرب وتركز على مبدأ التحول االجتماعي من خالل سبكني شرائح واسعة من ادلواطنني من 

" الذي مت اطالقو 2010-2009االستفادة من خدمات األنًتنت وتبادل ادلعرفة، كما أن اجلزائر تبنت مشروع " اجلزائر االلكًتونية 
من طرف وزارة الربيد وتكنولوجيا االعالم واالتصال، هبدف ربقيق التنمية ادلستدامة يف سلتلف جوانب احلياة، من خالل استخدام 
تكنولوجيا االعالم واالتصال يف االدارة العمومية وسبكني ادلواطن من االستفادة منها، لكن رغم ىذه اجلهود ادلبذولة من طرف 

 احلكومة تبقى اجلزائر متأخرة كثريا.
 الهوامش واإلحاالت 

                                                           
، مذكرة دور االبداع و االبتكار يف إبراز ادليزة التنافسية للمؤسسات الصغرية و ادلتوسطة ، دراسة حالة مؤسسة ادلشروبات الغازية مامي، مسية برويب  1

، 2012-2011فرحات عباس، سطيف  ، جامعة، زبصص اقتصاد وتسيري مؤسسات الصغرية وادلتوسطةمقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستري
 .100ص
 .30، ص2007، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، السلوك التنظيميزلمد حسن، زلمد محادات،   2
، ليليةدور التغيري يف تطوير االبتكار يف ادلنظمات احلديثة من وجهة نظر العاملني يف منظمات االتصاالت اجلزائرية: دراسة ميدانية ربتيقاوي العريب،   3

 .10، ص2014زلور ادلشاركة: العالقة بني التغيري التنظيمي و االبداع، زبصص إدارة أعمال، جامعة العقيد أمحد دراية ، أدرار 



وسبل تطويره، تجربة  العربية الدول في الحكومي واقع االبتكار-، أ. ليمى فراح، أ. صفاء بياضي، د. عبد الحميد روالمي
 -والمغرب اإلمارات الجزائر،

 

  
   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     151

                                                                                                                                                                                     
رة ، مذكموبيليس –دور االبتكار يف دعم ادليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، دراسة حالة اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال بوبعة عبد الوىاب،   4

 .28، ص2013-2012مقدمة لنيل شهادة ادلاجستري، زبصص ادارة ادلوارد البشرية، جامعة منتوري قسنطينة، 
، اجمللة األردنية للعلوم أثر االبتكار التسويقي يف جودة اخلدمات ادلصرفية: دراسة ميدانية يف ادلصارف التجارية األردنيةصاحل سبيمي،  ،وفاء صبحي  5

 .102، ص2007، جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، عمان، 1، العدد10التطبيقية، اجمللد
6  Pascal C , Technologie innovation ; stratégie . lesxtenso edition . France . Ghalino ,2009 , p14.  

 . 74، ص 2004، القاىرة ، ،رلموعة النيل العربيةتنمية القدرات االبتكارية لدى المنظمة، مدحت أبو النصر  7 
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2013,p227. 
9 Sassi .H, Stratégie de l’innovation et sémiotique du positionnement marketing , unpublished doctoral 
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