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)Innovation(االبتكار 

q     بھاع إلى سلعة أو خدمات یمكن أن ینتفع  یعرف االبتكار بأنھ اإلجراء الذي بواسطتھ یتم ترجمة فكرة أو اخترا 
. الناس ویكون لھا زبائن، وتدر لھذا دخًال

q لفة اقتصادیة وفي الوقت نفسھ تشبع  وحتى یمكن تسمیة فكرة أنھا ابتكار فیجب أن تكون قابلة للتطبیق بتك
.  حاجة معینة مطلوبة

q بتحویلھا إلى قیمة مختلفة من المصادر    یعتمد االبتكار على التطبیق الفعلي للمعلومات والتخیل والمبادرات
. منتج جدید منافسالمتوفرة وھي تشمل جمیع العملیات التي من خاللھا یمكن أن یتم إنتاج 

qیق األفكار العلمیة والتقنیة التي تعتمد     في المنظور االقتصادي تكون نتائج ومخرجات االبتكار ھي من خالل تطب
. تضییق الفجوة بین المطلوب والمتوقع من الزبائن

q   مثل بناء تحالفات، مشاركات، بناء قوة  : في المنظور االجتماعي فإن االبتكار یركز على استنباط طرق للتعاون
.شراء في السوق



مكونات االبتكار

: یتكون االبتكار من قسمین 

q   االبتكار التطویري  )Evolutionary (   وھو یعتمد التطور التكنولوجي سواء في العملیات أو المنتج وھذا
.يیتطلب دینامكیة بشكل مستمر ویتطلب أحیانًا تطورًا في البناء المثسس  

q  االبتكار الثوري )Revolutionary ( وھو یعتمد تغییرًا یكون أحیانًا جذریًا وإدخال تغییرات سواء في
.ء المؤسسيالعملیات أو منتجات جدیدة وھذا قد یتطلب أیضًا إحداث تطور في البنا



q منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة   اقترحت  )OECD ( قیاسًا للنشاطات العلمیة والتكنولوجیة یمكن من خاللھا
. جمع وتحلیل وترجمة معطیات خاصة بإجراءات االبتكار   

q     في تطویر االنتشار للمنتج والقدرة على والخدماتیة الھدف ھو تقییم االبتكار االجرائي في المؤسسات الصناعیة 
.المنافسة والنمو االقتصادي واستیعاب القوى العاملة

q   لتقدم في االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات في  تقییم االبتكار یعتمد أساسًا على توفر المعلومات وبھذا فقد ساھم ا
. ھتوفیر المعلومات والمعطیات التي تدعم إمكانیة قیاس االبتكار وتقییم   

q  صة باالبتكار وتحلیلھا وترجمتھا إلى   مقترح منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة یتضمن جمع المعلومات الخا
.ثة أعوامیتم التوافق علیھا وتجمع بشكل دوري خالل فترة زمنیة ال تزید عن ثال ) Indicators(مؤشرات 

  

OECD مقترح –تقییم االبتكار 



q  وسلو الذي نشر أول مرة في العام مقترحات منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة نظمت في ما یعرف بدلیل أ
 خاصة بإجراءات االبتكار من قبل مؤسسات   إستبانة وبعدھا تم بناء على المقترحات تطویر 1997، ثم في العام 1992

- Community Innovation Survey(  االبتكار المجتمعي   باستبانةفي اإلتحاد األوروبي سمیت   CIS .(

q استبانة استخدمت أول) CIS-1 ( اإلستبانة ، ثم 1992 – 1990لقیاس االبتكار لألعوام) CIS-4 ( لألعوام
 250,000 في أكثر من 2008 – 2006التي قاست االبتكار لألعوام ) CIS-6 (إستبانة وأخیرًا 2004 – 2002

. بلدًا أوروبیًا25منشأة في 

q اللھا یمكن تقییم األوضاع   لدراسة االبتكار ومن ثم مقارنة النتائج بین الدول األوروبیة ومن خاالستبانة تستخدم
. االقتصادیة وكیف یمكن تحسینھا في البلدان األقل ابتكارا

q التي تجمع معطیات االبتكار   مراصد العلوم والتكنولوجیا واإلبداع الوطنیة یتم نشرھا وتحلیلھا من خالل   االستبانة 
. لتطویر التشریعات واإلستراتیجیات التنمویة  وتزودھا للمشرع وصانع القرار بشكل دوري الذي بدوره یستخدم نتائجھا 

  

 اإلبداعوإستبانة) Oslo Manual(  دلیل أوسلو  –قیاس االبتكار  



مقارنة نسبة المؤسسات المبتكرة من مجموع المؤسسات األوروبیة 
) EU25 (2006 – 2004للفترة  



وأمریكا والیابان  ) EU25(مقارنة االبتكار بین دول االتحاد األوروبي  
 2008 – 2006للفترة  
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 2008 – 2006 للفترة EU25االبتكار بین دول االتحاد األوروبي  
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Growth in Innovation Index



2008 - 2006 للفترة CIS-6 االبتكار استبانةمكونات 

 وتشمل النشاط الرئیسي واألسواق الجغرافیة التي تتعامل معھا: معلومات عامة عن المؤسسة : القسم األول

وُیعبر عنھ في تقدیم منتج جدید أو خدمات جدیدة أو أن یحصل   ) السلع والخدمات(االبتكار في المنتج  : القسم الثاني 
على المؤسسة والسوق مع مالحظة انھ لیس ھناك تحسین كبیر على المنتج والخدمات ویكون لھا تأثیر كبیر وملموس 

المؤسسة أو من خالل مؤسسات أخرى أو من المھم أن یكون ھذا التجدید أو التحسین الكبیر تم تطویره في نفس 
التعاون معھا

 اإلنتاج، أو وھو یشمل تنفیذ عملیات أو أسالیب محسنة بشكل كبیر أو جدید كلیًا فياالبتكار في العملیات  : القسم الثالث
والتي تدعم المنتج والخدمات ) نظم الصیانة، عملیات الشراء، حوسبة العملیات (طرق التوزیع أو نشاطات إجرائیة 

شراء اآلالت، المعدات، (حیث تشمل أنشطة االبتكار أنشطة االبتكار الجاریة أو التي تم التخلي عنھا،   : القسم الرابع  
 لتطویر  الھندسي والتطویري، التدریب، التسویق، والبحث والتطویر والذي یھدفالعملالبرمجیات، تراخیص العمل، 

).أو تنفیذ ابتكار في المنتج أو األمور اإلجرائیة



االبتكاریةأنشطة االبتكار والنفقات والدعم  لكل من النشاطات   

باط ویشمل العمل اإلبداعي داخل الشركة لزیادة المعرفة واستخدامھا الستن
. أسالیب جدیدة أو محسنة بشكل كبیر للمنتج أو العملیات اإلجرائیة

البحث والتطویر داخل إطار 
-المؤسسة

 مؤسسات أخرى یمكن أن تكون بھاوھي نفس النشاطات أعاله ولكن قامت 
طاع منضویة مع المؤسسة المعنیة في مجموعة أو من قبل مؤسسة بحثیة من الق

.العام أو الخاص وتم شرائھا من قبل المؤسسة المعنیة

البحث والتطویر خارج إطار  
المؤسسة

 عملیات شراء اآلالت، المعدات المتقدمة، البرمجیات والحواسیب إلنتاج سلع أو
.جدیدة أو محسنة

شراء اآلالت، المعدات، البرمجیات 

 كشراء أو ترخیص براءات اختراع مسجلة أو غیر مسجلة أو أي نوع أخر من
المعرفة من شركات أو مؤسسات أخرى

اكتساب المعرفة من الخارج

ر أو تدریب الموظفین والعاملین سواء داخل أو خارج المؤسسة وتحدیدا لتطوی
.إدخال أسالیب جدیدة أو محسنة بشكل كبیر للمنتج أو للعملیات

التدریب

 بما وتشمل نشاطات تسویقیة للسلع والخدمات الجدیدة أو المحسنة بشكل كبیر
.في ذلك البحث التسویقي وإطالق اإلعالنات للترویج

إدخال االبتكار في التسویق

 أو من حیث اإلجراءات والتحضیرات التقنیة لتنفیذ أو تحسین أسالیب جدیدة
 من قبل اآلخرینبھامحسنة للمنتجات والعملیات والتي لم یعمل 

تحضیرات أخرى  



مصادر المعلومات والتعاون في انشطة االبتكار  

مصدر المعلومات

.ضمن المؤسسة المعنیة أو المجموعة التي تنضوي معھا المؤسسة المعنیة داخلي

أو الموردون للمعدات والمواد والبرمجیات، الزبائن والعمالء المنافسین 
ون، شركات أخرى تعمل في نفس القطاع للمؤسسة المعنیة، الخبراء االستشاری

.المختبرات التجاریة

السوق

.الحكومة ومراكز األبحاث،الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي مؤسسات متخصصة

 المؤتمرات، المعارض التجاریة، المعارض، المجالت العلمیة والمنشورات
.التجاریة والتقنیة، الجمعیات واتحاد الصناعات 

مصادر أخرى



CIS-6العوامل التي تعیق االبتكار بالمؤسسة ضمن  

عوامل لھا عالقة بالسوق عوامل لھا عالقة بالمعرفة  عوامل لھا عالقة بالتكلفة
سیطرة بعض المؤسسات القائمة 

على السوق
نقص الكوادر المؤھلة بالمؤسسة 

المعنیة 
قلة الدعم المتوفر للمؤسسة المعنیة 

أو المجموعة

عدم وجود ما یؤكد الطلب على  
السلع والخدمات المبتكرة في السوق

 

قلة المعلومات التقنیة المتوفرة قلة التمویل المتوفر من خارج 
)الدعم العام(المؤسسة المعنیة 

نقص المعلومات عن السوق لدى 
المؤسسة المعنیة

تكالیف االبتكار العالیة، والعالیة جدا 
في كثیر من األحیان

صعوبة لدى المؤسسة المعنیة في 
تحدید وإیجاد شریك للتعاون في  

االبتكار



CIS-6االبتكار وحقوق الملكیة الفكریة ضمن  

qتقدیم طلب للحصول على براءة اختراع .

qتسجیل تصامیم صناعیة .

qتسجیل عالمة تجاریة .

qالمطالبة بحقوق الطبع والنشر  .



) Organizational Innovation(االبتكار التنظیمي 

: الراجعة للمعلومات التالیة یقاس تأثیر إدخال االبتكار التنظیمي على المؤسسة المعنیة بالتغذیة   
q تقلیل الوقت للرد على احتیاجات العمیل أو المورد
qتحسین نوعیة السلع أو الخدمات التي تقدمھا شركتك
q خفض تكالیف اإلنتاج
q تحسین رضا الموظفین وأوضاعھم المادیة
qتحسین االتصاالت وتبادل المعلومات

qاألعمال الھندسیة، اإلنتاج، إدارة الجودة،  ممارسات تجاریة جدیدة للعملیات أو لتنظیم العمل مثل إدارة التورید ،
.نظام للتعلیم والتدریب

qعرفة والمھارات داخل الشركة أو خارجھا نظم إداریة جدیدة للمعرفة لتحسین استخدام أو تبادل المعلومات والم .

qم نظام جدید لمسئولیات الموظفین والعمل  أسالیب جدیدة للمؤسسة لتوزیع المسؤولیات واتخاذ القرار مثل استخدا
.الجماعي والالمركزیة والعمل التكاملي لألقسام المختلفة

qامة مثل عقد تحالفات واتفاقیات وإیجاد  أسالیب جدیدة لتنظیم العالقات الخارجیة مع شركات أخرى أو مؤسسات ع
.شراكات



)Innovation in Marketing( االبتكار في التسویق 

: وجود، وھذا یتطلبوھو یتضمن تنفیذ مفھوم أو إستراتیجیة جدیدة للتسویق تختلف عما ھو م   
 
q ى الخدمات المقدمة تغیر ملحوظ في تصمیم المنتج أو التغلیف للسلع أو تغییرات جذریة عل .

q الموسمیة أو التغییرات   التنزیالتیستبعد من ھذا ( تقنیات جدیدة أو وسائل إعالمیة لترویج المنتجات 
). الروتینیة في أسالیب التسویق 

qلقنوات البیع مثل االستخدام ألول مرة  أسالیب جدیدة إلیجاد وكالء توزیع للمنتج أو الخدمات وأسالیب جدیدة 
. ض المنتجاتلحق االمتیاز وتوزیع الرخص والبیع المباشر وإدخال مفاھیم جدیدة لعر  

qونظام الخصمأسالیب جدیدة لتسعیر السلع أو الخدمات مثل تغییر األسعار عند الطلب .



)Innovation in Marketing( االبتكار في التسویق 

: الراجعة للمعلومات التالیةیقاس تأثیر إدخال االبتكار التسویقي على المؤسسة المعنیة بالتغذیة   
  
qزیادة أو المحافظة على الحصة في السوق .

qعرض المنتجات على أسواق جدیدة أو زبائن جدد .

qزیادة إبراز المنتجات واألعمال التجاریة  .

q تحسین القدرة على االستجابة الحتیاجات العمالء .



CIS-6 ضمن تأثیر االبتكار على المؤسسة المعنیة

qزیادة السلع والخدمات .

qالدخول إلى أسواق جدیدة أو زیادة الحصة في السوق 

qتحسین نوعیة السلع والخدمات .

qتحسین اإلنتاج أو الخدمات .

q زیادة قدرة اإلنتاج أو تقدیم الخدمات .

qتخفیض تكالیف األیدي العاملة.

qتخفیض المواد والطاقة لكل وحدة إنتاج .

qتقلیل األثر البیئي وتحسین السالمة والصحة العامة .

qتحقیق التطابق مع المتطلبات التشریعیة والمعاییر .



 في عینة ممثلة من قطاعي مصانع CIS-6قیاس االبتكار باستخدام   
الحجر والرخام ومصانع األغذیة  

: الخلفیة 

q مشاركة أكادیمیة فلسطین في مشروع Med-Ibtikarالممول من إطار الدعم األوروبي السادس .

qوفراساتيریب على كتیبات أوسلو  مشاركة أكادیمیة فلسطین في برنامج مكتب الیونسكو اإلحصائي في التد 
).R&D( لقیاس االبتكار والبحث والتطویر  

q ینة ممثلة من قطاعات صناعیة   مذكرة التعاون مع وزارة االقتصاد الوطني لتنفیذ دراسة أولیة على ع
. وطنیة

q 2008 – 2006 اإلبتكار فلسطین البلد العربي الوحید الذي نفذ في دراسة.

q بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني  اختیار العینة الممثلة لقطاعي صناعة الحجر والرخام وصناعة األغذیة 
.وإتحاد الصناعات الفلسطینیة

q  ترجمة وثائق CIS-6  ذ الدراسة    وتدریب كوادر وزارة االقتصاد في أكادیمیة فلسطین ثم البدء في تنفی
.المسحیة

q التعاون مع برنامج EU MIRA projectفي تحلیل النتائج التي تم جمعھا .



 61( التوزیع الجغرافي للعینة الممثلة لقطاع مصانع الحجر والرخام      
)مصنع



) مصنع58(التوزیع الجغرافي للعینة الممثلة لقطاع مصانع األغذیة    



:مخرجات 
أسواق المنتجات للعینة البحثیة  



: مخرجات 
مؤشرات االبتكار في اإلجراءات التكنولوجیة والغیر تكنولوجیة   

األغذیة الحجر والرخام حالة االبتكار 
6 10 غیر مبتكرین
3 10 )أو التسویق فقط/مبتكرین في البناء المؤسساتي و(غیر مبتكرین تكنولوجیًا 

47 41 :مبتكرین تكنولوجیًا فقط وھذا یشمل
16 12 q مبتكرین في المنتج فقط )Product(
1 6 q مبتكرین في العملیات فقط )Process(

30 23 qمبتكرین في المنتج والعملیات ) Product and Process(
50 51 مبتكرین في اإلجراءات التكنولوجیة وغیر التكنولوجیة



:مخرجات 
 العمالة والعائد المادي  –مؤشرات االبتكار في اإلجراءات التكنولوجیة  

: المؤشرات تبین التالیة 

q ت األكبر في نمو الطلب على  فإن المصانع التي أظھرت ابتكارا في المنتج والعملیات الصناعیة كان  للعمالة بالنسبة
أما المصانع التي أظھرت ابتكارا في العملیات    . العمالة ویأتي بعدھا المصانع التي أظھرت ابتكارا في المنتج فقط

.ھذه النزعة تماثل الوضع في الصناعات األوروبیة. الصناعیة فإن الطلب على العمالة انخفض لدیھا كما ھو متوقع

q تلیھا المصانع  فقد ظھر أن المصانع التي أظھرت ابتكارا في المنتج فقط كانت األعلى   لنمو العائد المادي بالنسبة 
.  النزعة للصناعات األوروبیةالتي أظھرت ابتكارا في المنتج والعملیات الصناعیة وھذا أیضَا یماثل 

q من انخفاضا في العائد المادي وھذا ال یتماثل  المصانع التي أظھرت ابتكارا في العملیات الصناعیة تبین أنھا عانت
من الممكن أن یكون السبب ھو التكلفة العالیة المتمثلة في     . مع النزعة في الصناعات األوروبیة عل سبیل المثال  

. تطویر العملیات الصناعیة

q أن االبتكار لدى العینة الممثلة لقطاع صناعة الحجر والرخام 2008 – 2006 أظھر تحلیل المعطیات خالل الفترة 
، وفي العینة الممثلة    %20وأدى إلى خلق فرص جدیدة تعدت % 50ساھم في تنمیة العائد المادي بنسبة تجاوزت   

ھذه %. 30صاحبھ زیادة في فرص العمل قارب  % 35لقطاع الصناعات الغذائیة فإن نمو العائد المادي وصل إلى 
ھذا یؤدي لخفض البطالة بین العاملین   األرقام تظھر بوضوح لصانع القرار وللمشرع بضرورة دعم االبتكار كون   

.  عملون في مرافق ال تدعم االقتصاد الوطنيویمكن من خاللھ خلق فرص عمل الستیعاب العاملین الفلسطینیین الذین ی



:مخرجات 
 التصدیر –مؤشرات االبتكار في اإلجراءات التكنولوجیة  

نسبة المصانع التي تقوم بالتصدیر  

من المصانع التي أظھرت الصناعة
ابتكار في المنتج والعملیات 

الصناعیة 

من المصانع التي أظھرت 
ابتكارا في العملیات 
الصناعیة فقط

من المصانع التي لم تظھر 
ابتكارا

83% 50% 50% الحجر والرخام
70% - 44% الصناعات الغذائیة

: المؤشرات تبین األمور التالیة 

qت الصناعیة وغیرھا من المصانع فیما یخص    ھناك فرق كبیر بین المصانع التي أظھرت ابتكارا في المنتج والعملیا
.األداء الخاص بالتصدیر

qوالعائد ال یمكن إجراءھا غیر أن ارتفاع أداء   لم یتم قیاس أداء التصدیر من حیث الحجم ولھذا فإن المقارنة بالحجم 
. یماثل ذلك في دول اإلتحاد األوروبي) المنتج والعملیات(التصدیر لدى الصناعات المبتكرة تكنولوجیا 



:مخرجات 
 االبتكار في الصناعة مدخالت –مؤشرات االبتكار في التكنولوجیا   

الصناعة
 االبتكار مدخالت

حجم اإلنفاق بالدوالر الغذائیة الحجر والرخام

30,460.0 71% 66% داخل المصنع) R&D(البحث والتطویر 
220,200.0 7% 32% البحث والتطویر خارج المصنع

5,805,500.0 77% 71% الحصول على معدات، أآلت وبرامج حاسوبیة
77,600.0 34% 23% من الخارج ) Know-How(الحصول على معرفة 
- 70% 61% التدریب
- 64% 61% إدخال االبتكار في التسویق
- 9% 63% تحضیرات اخرى

:  بین األمور التالي  اإلستبانة التحلیل اإلحصائي لمخرجات 

q بشكل كبیر ویكون بھ أن یتم االستثمار مأسستھ حجم اإلنفاق على البحث والتطویر یعتبر واعد ویمكن من خالل 
.ذي فائدة مشتركة لمراكز البحث والصناعة

q وخاصة بین المؤسسات الصناعیة  التدریب یشكل نسبة عالیة وتحتاج للتعاون ما بین القطاعات المعنیة
. ستدامة واألكادیمیة في توجیھ المساقات والبرامج لخدمة التطور والتنمیة الم 



:مخرجات 
 الدعم العام–مؤشرات االبتكار في التكنولوجیا   

الصناعة
مصدر الدعم

الغذائیة الحجر والرخام

4 - محلیًا
3 - إقلیمیا
1 - ) الوزارات(المؤسسات الحكومیة 
2 - اإلتحاد األوروبي
- 1 من دول وجھات أجنبیة أخرى
- 1 غیر ذلك 

:  بین األمور التالي  اإلستبانة التحلیل اإلحصائي لمخرجات 

qمصنع للحجر  61صنعین من أصل   الدعم العام قلیل ویأتي بشكل خاص من خارج البالد وفي المجمل فإن م 
، 2008 – 2006 مصنع للصناعات الغذائیة تلقت الدعم العام خالل الفترة 58والرخام، وعشرة مصانع من أصل 

. وھذا یعتبر قلیل



ترجمة مؤشرات االبتكار في اإلجراءات التكنولوجیة  

ا المشرع وصانع القرار لتعزیز االبتكار في        یمكن إجمال تحلیل العینة الممثلة بالنقاط أدناه والتي یجب أن یأخذھ 
:  األخرى  والخدماتیة الصناعیة سیاساتھ المستقبلیة مع ضرورة توسیع العینة الممثلة ودراسة القطاعات  

qتكار، أكبر منھ حتى في أوروبا، ویمكن أن یعزى   القطاعان الصناعیان الممثالن بالعینة أظھرًا قدرًا عالیًا من االب
ھذا یماثل الوضع في الھند وكیف تطورت  . ذلك للوضع الغیر طبیعي السائد والذي یمثل تحدیًا للبقاء والمنافسة  

.صناعة اإللكترونیات وأصبحت منافسة عالمیًا

qیادة الطلب على العمالة ونمو العائد المادي  أظھرت النتائج تماثًال مع الوضع في الصناعات األوروبیة فیما یخص ز
.لدى المبتكرین مقارنة بغیرھم ممن لم یظھروا قدرة على االبتكار   

qمما قد یعني عدم توفر االحتیاجات التي تدعم   ھناك عدد كبیر من المصانع الممثلة بالعینة والتي تخلت عن االبتكار 
 جدي والتي دعمت إیجاد وھنا یمكن النظر إلى التجربة األوروبیة وتجارب البلدان األخرى بشكل     . استخدام االبتكار 

 مما ساھم بنمو واستدامة االبتكار،      واألكادیمیا ومراكز البحث والتطویر والخدماتیةعالقة بین القطاعات الصناعیة 
.وھذا بدوره یتطلب من صانع القرار والمشرع دعم ھذا التوجھ وتعزیزه



q فیما یتعلق بحقوق الملكیة الفكریة )IPR ( فإن الفارق بین القطاعین الصناعیین ذو داللة في بعض الحاالت حیث
ستخدام طرق غیر تسجیل برأت االختراع   أظھر قطاع الصناعات الغذائیة نزعة أكبر في حمایة ملكیتھ الفكریة با  

)patent ( واالكتفاء بالعالمة التجاریة .

q    في جمیع البلدان وخاصة تلك النامیة واألقل   الحاجز األھم لتطویر االبتكار ھو الحاجز المالي وھذا یماثل الوضع
.   الموضوع األھمیة وإیالء وھذا یظھر ضرورة اعتماد آلیات وطنیة لدعم االبتكار والبحث والتطویر. نموًا

qامًا ومبشرًا إذا ما تم توجیھھ بالشكل المطلوب  إن استخدام الدعم العام أو الدعم من الجھات المانحة یشكل حافزًا ھ
. الصناعات، والمؤسسات الحكومیةوھذا یجب أن یؤخذ بعین االعتبار من خالل المؤسسات المعنیة كاتحادات

qحبة العالقة، ولكن ھذا التعاون ال یمكن  ظھر تعاون قلیل بین المؤسسات من داخل العینة والمؤسسات الوطنیة صا
أما من الناحیة اإلستراتیجیة، فإنھ یتوجب    . قیاسھ بأي من المعاییر وھذا یمكن أن یعزى للوضع الغیر طبیعي القائم 

ناس بما یتم ویتم في دول متقدمة على  على صانع القرار العمل عل تشجیع التعاون بین القطاعات ویمكن االستئ 
. الصعیدین اإلقلیمي والدولي

ترجمة مؤشرات االبتكار في اإلجراءات التكنولوجیة  



! ! ! ! ! ! لیس صعبًا  



مبادرات األكادیمیة لتعزیز دور االبتكار والبحث والتطویر    

qللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لدول غرب آسیا   إنشاء المرصد الوطني للعلوم والتكنولوجیا واالبتكار بالتعاون مع ا
)ESCWA (وتحویل المبادرة إلى مجلس الوزراء بھذا الخصوص.

qك ما بین القطاعات المعنیة وھذه المبادرة  إنشاء صندوق العلوم لدعم البحث والتطویر واالبتكار من خالل التشبی
.  وھي اآلن في مجلس الوزراء والصنادیق العربیة2001تمت التوصیة بإطالقھا منذ العام 



المرصد الوطني الفلسطیني للعلوم والتكنولوجیا واالبتكار      

تعریف المرصد 

q ومات الخاصة  جھاز معلوماتي بقوم بالتعامل مع المؤشرات من خالل بناء قواعد المعل یعرف المرصد على انھ
تقییمھا وإعادة تغذیة إعداد السیاسات والخطط  والتي تدخل في إعداد السیاسات والخطط و البرامج ومتابعة تنفیذھا و  

.لتطویرھا المستدام
qالخاصة ونشر المعلومة للمؤشرات وأجراء االحصاءات   أو ھو بنك للمعلومات، یھتم بجمع ورصد وتصنیف وتحلیل

.المقارنة مع دول العالم األخرىبمؤشرات العلوم والتكنولوجیا واالبتكار الحقا على المستوى الوطني و 

أھمیة إنشاء المرصد
q  االرتقاء بدور المعلومات في واقعنا العربي
q    ة السیاسات العامة والتوجھات المستقبلیة تحقیق تطور نوعي في إعداد السیاسات واالستراتیجیات التي تعكس بكفاء

التي تستشرف المستقبل 
q  اإلنمائیة وعملیات الرصد والمتابعة والتقییم    االھتمام بمراحل اإلعداد والتحضیر للسیاسات االقتصادیة واالجتماعیة 

والتغذیة الراجعة من تنفیذھا كعملیة مستمرة متواصلة  



المرصد الوطني الفلسطیني للعلوم والتكنولوجیا واالبتكار      

المھام الرئیسیة للمرصد  

qوطنیا وتحلیلھا وتوثیقھا  بھ ومات المتعلقة رصد واقع قطاع العلوم والتكنولوجیا واالبتكار وجمع المعطیات والمعل 
.ومقارنتھا بالوضع مع دول أخرى لغرض التقییم 

q ومتابعة تطور مؤشرات البحث والتطویر  ضبط خصائص المنظومة الوطنیة للبحث والتطویر وتحدید مكانتھا عالمیا
التكنولوجي من قدرات بحث وتطویر وإنتاج علمي وتكنولوجي 

q لمرصد وإعداد تقاریر دوریة تتضمن  إصدار نشرة إخباریة بصفة دوریة حول أھم المستجدات المتعلقة بنشاط ا
.على نواحي الحیاةمعطیات خاصة بالمؤشرات العلمیة والتكنولوجیا واالبتكار وتأثیراتھا  

qنجاز األھداف باالستناد على المؤشرات إعداد تقریر وطني سنوي حول وضع العلوم والتكنولوجیا واالبتكار في إ.

q ون البحث والتطویر تنظیم وعقد ورش العمل و التدریب في مجال المؤشرات لكل المھتمین بشئ

qة بالمؤشرات والمراصد العلمیة والتكنولوجیةالمشاركة في المؤتمرات و الملتقیات الدولیة و اإلقلیمیة ذات العالق.

q  ت ونشر وتوزیع المعلومات و تطویر مقدرتھا  التعاون مع المراصد الوطنیة في الدول العربیة االخرى لتبادل الخبرا
. المؤشرات البحثیة والتطویریة  إستخداملجمع و تحلیل و 



المرصد الوطني الفلسطیني للعلوم والتكنولوجیا واالبتكار      

إدارة المرصد 

:ھ لجنة توجیھیة تضم في عضویتھا التالیةیدار الرصد من خالل أكادیمیة فلسطین للعلوم والتكنولوجیا ویشرف علی
q ممثلین عن المؤسسات البحثیة.
q ممثلین عن المؤسسات األكادیمیة.
qممثلین عن اإلعالم.
q ممثلین قانونیین.
qممثلین عن المؤسسات الحكومیة.




