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يقاس   التقدم   العل��   للدول   من   خالل   مراعاة   أ�مية   الـبـحـث   الـعـلـ�ـ�   وا�ـ�ـ�ـد   املـبـذول   السـتـخـدام   املـعـلـومـات   

العلمية   والبحوث   املنجزة   ��   جميع   قطاعات   التنمية.   ��   �ذا   السياق،   يحظى   البحث   الـعـلـ�ـ�   بـا�ـتـمـام   خـاص   

�� جميع ا��االت، و�ن خصصت دول معينة موارد مالية كب��ة ل�ا لتمو�ل البحث العل��، فإّن �ـذا ا�ـ�ـ�ـود 

 قد   يضعف   ��   دول   أخرى   لعدم   توفر   اإلرادة   واالم�انيات.

و�عت�� البحث العل�� البعد األسا��� �� التنمية املستدامة، ولھ الدور ال�ـام �ـ� تـطـور الـدول واألسـاس الـذي 

يـقــاس   عــلـيــھ   مــدى   تـقــدم   ا�ــ�ـتــمــع   وتــطـوره   إذ   أن   �ــنـاك   عــالقــة   قــو�ــة   بــ�ـن   االنــتــاج   الـبــحــ�ــ�   وتــنــمــيــة   ا�ــ�ــتــمــع،   

وأصبحت �ل الدول تكّرس ا�تمام�ا ��دمة العلم وتحقيق التنمية املستدامة لبناء مجتمع معر�� قائم ع�ـ� 

البحث والتطو�ر، و�ذا يتطلب من الباحث�ن وامل�تم�ن وطلبة الدراسات العليا �� ا��االت البحثية ا��تلـفـة 

مراعاة   ما   �ش�ده   العالم   اليوم   من   التطور   ال�ام   خاّصة   ��   مجال   إدخال   التكنولوجيا   والتحول   الرقـ�ـ�   وأثـر�ـا   

 ع��   البحث   العل��   والتنمية   املستدامة.

منھ   ع��   :   �عز�ز   البحث   العلـ�ـ�،      9.5�ذا   ونّص   ال�دف   التاسع   من   أ�داف   التنمية   املستدامة   وخاصة   الغاية   

وتحس�ن   القدرات   التكنولوجية   ��   القطاعات   الصناعية   ��   جميع   البلدان،   وال   سيما   البلدان   النامية،   بحلول   

، و���يع االبت�ار وتحقيق ز�ادة كب��ة �� عدد الـعـامـلـ�ـن �ـ� مـجـال الـبـحـث والـتـطـو�ـر لـ�ـل مـلـيـون 2030عام   

 ساكن،   وز�ادة   إنفاق   القطاع�ن   العام   وا��اص   ع��   البحث   والتطو�ر.

وانطالقا   من   �ذا   ال�دف   سنحاول   من   خالل   �ذه   الـ�ـشـرة   اإلحصـائـيـة   ملـرصـد   األلـكـسـو   �سـلـيـط   الضـوء   عـ�ـ�   

أ�م   مستجدات   التنمية   املستدامة   ��   الدول   العر�ية   و��   العالم   ودور   البحث   العل��   ��   تحقيـق   �ـذه   الـتـنـمـيـة   

والعالقة   بي��ما   من   خالل   بيانات   ومؤشرات   متوّفرة   لدى   مصادر   موثوقة   ع��   غرار   مع�د   اليـو�سـ�ـو   اإلحصـاء   

والبنك الدو�� واالتحاد الدو�� لالتصاالت. ولكن ال يمـكـن تـ�ـو�ـن صـورة �ـامـلـة لـنـفـقـات الـبـحـوث ومـجـمـوعـة 

مـن   الـبـلـدان   �ـ�   الـ�ـ�   تـ�ـشـر   بـيـانـات   وفـقـا     الباحث�ن   اس�نادا   البيانات   املتاحة   ��ذا   الشـأن،   ألن   الـقـلـة   الـقـلـيـلـة

ملعاي�� متفق عل��ا ع�� الصعيد الدو��، وقد �عوق �ذا الوضع معرفة دور البحث العل�� �ـ� عـمـلـيـة الـتـنـمـيـة 

املستدامة �� جميع الدول العر�ية. ولكن وجب استغالل البيانـات واملـؤشـرات املـتـاحـة لـرصـد الـوضـع ا�ـ�ـا�ـ� 

 واآلفاق   املستقبلية   ��   �ذا   ا��ال   ا��يوي   وال�ام.   
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1-:   � ���� �����   ��� ����   ���   ��� �� �����   ��� �� 

1.1-   ��� �� ����   ��� ��   �� �� ������   �����   ��
� �   ����� ���ٕ��   �������   �� ��� ����   ���   �� ����ٔ�   �� ��� ���   � ���� �����   ��� ����   ���   ��� �� �����   ��� ��2015 - 2020  : 

بتطور   اإلنفاق   على   البحث   والتطویر   في   الدول   العربیة   كنسبة   مئویة   م�ن     المتعلق   1نالحظ   من   خالل   الرسم   البیاني   عدد   
الناتج   المحلي   اإلجمالي   أنّ   االنفاق   على   البحوث   تطور   في   جمیع   الدول   العربیة   بنسب   مت�ف�اوت�ة   وق�د   ك�ان   ھ�ذا   ال�ت�ط�ور   
ملحوظا   خاصة   في   دولة   االمارات   ومصر   وتونس   وقطر   وعمان   والكویت،   ولكن   یبقى   مس�ت�وى   اإلن�ف�اق   ع�ل�ى   ال�ب�ح�ث   

 دون   المأمول. العلمي   في   البلدان   العربیة

 1ا����   ������   ��د   

  
 المصدر   :   معھد   الیونسكو   لإلحصاء

 

2.1-   ��� �� ����   ��� ��   ������   ��
� �   � ���� ���ٔ��   �� �� �� ��   ��   �� ���� ���   ��� �� ���ٕ��   �� ������   ������   ��� ��2015 - 2020 : 

أنّ   نفقات   البحث   والتطویر   ك�ن�س�ب�ة   م�ئ�وی�ة   م�ن   ال�ن�ات�ج      2020و   2015ما   نالحظھ   من   خالل   البیانات   المتوفّرة   لسنتي   
المحلي اإلجمالي قد شھدت تطورا في أغلب األقالیم باستثناء افریقیا جنوب الصحراء الكبرى وجن�وب آس�ی�ا وام�ری�ك�ی�ا 

،   بینما   في   باقي   األقالیم   فإنّ   التطور   كان   إی�ج�اب�ي   2015الالتینیة   أین   لوحظ   تراجعا   طفیفا   في   المؤشر   لما   كان   علیھ   سنة   
ــ    %   سنة      0.64إلى      2015%   سنة      0.58نقطة   فحسب   حیث   مرّ   من      0,06بما   في   ذلك   المعدل   العربي   الذي   ارتفع      ب

ــ   2020 %   س�ن�ة      1.93إل�ى      2015%   سن�ة      1.69نقطة   حیث   ارفع   من      0.64،   فیما   شھد   المعدل   العالمي   تطورا   ب
.   ھذا   وقد   تظھر   البیانات   والمؤشرات   حسب   الدول   تفاوتا   في   تطور   مؤشر   االنفاق   إذ   ارت�ف�ع   ف�ي   دول�ة   االم�ارات   2020

،   فیما   شھد   تطورا   كبیرا   خالل   نفس   الفترة   في   بعض   الدول   في   الع�ال�م   ع�ل�ى   غ�رار   2020و   2015نقطة   بین      0.55بـــ
نقطة)   ف�ي   ال�م�ق�اب�ل   ش�ھ�د   ال�م�ؤش�ر   ت�راج�ع�ا      0.67نقطة)   والوالیات   المتحدة   األمریكیة   (+      0.84كوریا   الجنوبیة   (+   

 2 نقطة).   0.21   -نقطة)   وأوكرانیا   (   0.25   -ملحوظا   في   كل   من   سلوفاكیا   (



: 2ا����   ا������   ��د   

 المصدر   :   معھد   الیونسكو   لإلحصاء

3.1-   �� ���   ��� ��   ������   ��
� �   � ���� ���ٔ��   �� �� �� ��   ��   �� ���� ���   ��� �� ���ٕ��   �� ������   ������   � ���2020 :

،   نتأّكد   من   أنّ   2020ومن   خالل   البیانات   المتعلّقة   بنفقات   البحث   والتطویر   كنسبة   مئویة   من   الناتج   المحلي   اإلجمالي   لسنة   
%)   ف�ي   الص�دارة   ث�مّ      3.3المناطق   التي   تراھن   أكثر   على   البحث   العلمي   والتطویر   ھي   على   التوالي   أمریكا   الشمالی�ة   (

%).   فیما   تبلغ   نسبة   االنفاق   على   ال�ب�ح�ث   وال�ت�ط�وی�ر   م�ن   ال�ن�ات�ج      2.0%)   وأوروبا   (   2.3شرق   آسیا   وجنوب   شرقھا   (
%   ك�م�ا   ھ�و      0.6%   في   آسیا   الوسطى   وغرب   آسیا   في   المقابل   ال   یتعدى   المعدل   العربي   نس�ب�ة      1.1المحلي   اإلجمالي   

الشأن   في   جنوب   آسیا   وأمریكیا   الالتینیة   والكاریبي.   أّما   معّدل   دول   افریقیا   جنوب   الصحراء   الكبرى   فھو   ال   ی�ف�وق   نس�ب�ھ   
0.3  .% 

: 3ا����   ا������   ��د   

 المصدر   :   معھد   الیونسكو   لإلحصاء
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4.1-   :   � ���� ���ٔ���   ���� �����   ����   � ���� �����   ��� ����   ���   ����� ���ٕ��   ��� �� ���ٕ��   �� ��������   �����

)   : 3في   ثالثة   مناطق   (الرسم   البیاني   عدد   2019من   اإلنفاق   العالمي   على   البحث   والتطویر   عام    % 86.5تركزت   نسبة   
%   حیث   نجد   دول   تعتمد   على   البحث   والتطویر   والمتمثلة   في   ج�م�ھ�وری�ة   ك�وری�ا      40.4شرق   وجنوب   شرق   آسیا   بنسبة   

%.   بینما   لم   ی�ت�ع�دى   إن�ف�اق   ال�دول   ال�ع�ری�ة      19%   واالتحاد   األوروبي      27والصین   والیابان؛   ثم   أمریكا   الشمالیة   بنسبة   
%    1.1%   من   مجموع   االنفاق   العلمي،   ونالحظ   أقل   نسبة   إنفاق   سج�ل�ت   ف�ي   ك�لّ   م�ن   أوق�ی�ان�وس�ی�ا      1.2مجمعة   نسبة   

 %. 0.4وافریقیا   جنوب   الصحراء   

: 4الرسم   البیاني   عدد   
2019سنة      -والتطویر   حسب   المنطقة    الحصص   العالمیة   لإلنفاق   اإلجمالي   على   البحث

 المصدر   :   معھد   الیونسكو   لإلحصاء

2-:   � ���� �����   ��� ����   ���� ���   ��
� �   ��������   �� ��� �� ����   �������

1.2-   :   �� �� ������   �����   ��
� �   �����   ��� ����   ���   �� �� ���� ����   ���   ��� ��

(آخر   تحدیث   للبیانات)   نالحظ   تفاوتا      2020-2015حسب   البیانات   المتوفرة   بمعھد   الیونسكو   لإلحصاء   خالل   الفترة   
بین الدول العربیة في ھذا المجال ربّما بسبب الظروف السیاسیة واالقتصادیة واالجتماع�ی�ة، إذ أّن االم�ارات ال�ع�رب�ی�ة 

 1980باحثا   لكل   ملیون   ساكن)   بینما   كان   المؤشر   في   حدود      2424  ما   یفوق(   2020المتحدة   سجلت   أعلى   مؤشر   سنة   
 2015باحثا   لكل   ملیون   س�اك�ن�ا   س�ن�ة      1800تونس   تراجعا   في   المؤشر   حیث   انخفض   من   حوالي   ت   وسجل 2015سنة   
 2020س�ن�ة      173.5إل�ى      2015باحث�ا   س�ن�ة      395.8،   كما   سجلت   الكویت   انخفاضا   من   2020سنة      1659.9إلى   

ف�ی�م�ا   ُس�ج�ل�ت   أرق�ام   دون      2020باحثا   لكل   ملیون   ساكنا   سنة      453.2و   838وسجلت   مصر   والسعودیة   على   التوالي   
). 1باحث   في   بقیة   الدول   العربیة   (الجدول   عدد   400

ویبقى   المجال   مفتوحا   لتحسین   وتطویر   قطاع   البحث   العلمي   في   الدول   العربیة   وذلك   بتوفیر   بنیة   تحتیة   وم�راك�ز   ھذا 
لألبحاث   العلمیة   ووضع   میزانیات   تكفي   االحتیاجات   البحثیة   ومشاركة   مختلف   القطاعات   في   الدولة،   ھذا   إلى   جانب   رس�م   

السیاسات   وإصدار   القوانین   المنظمة   والمحفزة   على   البحث   وتشجیع   االبتكار.
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 : 1الجدول   عدد   

 2020 – 2015تطور   نسبة   الباحثین   لكلّ   ملیون   ساكن   في   الدول   العربیة   خالل   الفترة   

 

 المصدر   :   معھد   الیونسكو   لإلحصاء

2.2   -      � ���� ���ٔ��   ����   �����   ��� ����   ���   �� �� ���� ����   ���   � ���ٔ�   ��� ��2015 - 2020 : 

"تطور   عدد   الباحثین   لكل   ملیون   ساكن   حسب   األقالیم"،   تسجیل   تط�ورا   م�ل�ح�وظ�ا      5نالحظ   من   خالل   الرسم   البیاني   عدد   
لیرت�ق�ي   إل�ى      2015باحث   لكل   ملیون   ساكن   سنة      546خالل   السنوات   األخیرة   في   المعدل   العربي   حیث   كان   ال   یتجاوز   

،   كما   شھدت   جمیع   األقالیم   األخرى   تطورا   متفاوتا   مما   یؤك�د   أن   دول   2020باحثا   لكل   ملیون   ساكن   سنة      614ما   یفوق   
العالم،   إلى   جانب   الدول   العربیة،   تبذل   جھدا   لتحقیق   أھداف   التنمیة   المستدامة   في   ھذا   المجال.   كما   یبین   ن�ف�س   ال�رس�م   أن   
أعلى النسب سجلت في أمریكیا الشمالیة وأوروبا بصفة عامة ودول شرق آسیا والمحیط ال�ھ�ادي. ك�م�ا أن م�ع�دل دول 

 أمریكیا   الشمالیة   وأوروبا   الغربیة   سجل   نسق   تطور   لعدد   الباحثین   لكل   ملیون   ساكن   أعلى   من   األقالیم   األخرى.   

باحثا   لكلّ   ملیون   ساكنا)   یفوق   معدالت   دول   أمریكیا   ال�الت�ی�ن�ی�ة   ال�ب�ح�ر      614(   2020ھذا   ورغم   أنّ   المعدل   العربي   سنة   
   1342الكارایبي   وجنوب   وغرب   آسیا   وأفریقیا   جنوب   الصحراء   غیر   أنھ   یبقى   منخفضا   مقارنة   مع   ال�م�ع�دل   ال�ع�ال�م�ي   (

   باحثا   لكل   ملیون   ساكن).

 

 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 الدولة

 .. .. .. 819,3 .. .. الجزائر
 838,0 825,0 686,7 677,1 689,2 672,9 مصر

 141,4 122,6 111,1 105,9 64,8 65,8 العراق
 .. .. .. 596,0 592,4 252,4 األردن
 173,5 184,2 513,9 501,6 478,2 395,8 الكویت
 .. .. .. .. 1073,5 .. المغرب

 334,9 354,9 281,2 242,4 239,8 212,5 عمان
 .. .. 577,3 .. .. 584,0 قطر

 453,2 .. .. .. .. .. السعودیة
 .. .. .. .. .. 91,0 سوریا
 1659,9 1744,9 1812,3 1945,5 1997,4 1800,1 تونس

 2442,5 2382,1 2378,9 .. 2383,1 1980,5 االمارات
 614,1 612,0 578,4 579,0 573,7 545,5 المعدل   العربي
 1341,8 1317,4 1265,0 1215,1 1182,8 1160,0 المعدل   العالمي
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 : 5ا����   ا������   ��د   

 
 المصدر   :   معھد   الیونسكو   لإلحصاء

3.2-:   �� ��� �����   ���� ��   �� �� ���� ����   ����   �� ��������   ����� 

ع�ام      -حسب   البیانات   المتوفرة   بمع�ھ�د   ال�ی�ونس�ك�و   ل�إلحص�اء      -من   مجموع   الباحثین   في   العالم     %   79.3تركزت   نسبة   
%   حیث   نجد   دول   ت�ع�ت�م�د   ع�ل�ى   ال�ب�ح�ث   وال�ت�ط�وی�ر      37.6في   ثالثة   مناطق   :   شرق   وجنوب   شرق   آسیا   بنسبة      2019

   18.1%   وأمریكا   الشمالیة   بنس�ب�ة      23.5والمتمثلة   في   جمھوریة   كوریا   والصین   والیابان؛   ثم   االتحاد   األوروبي   بنسبة      
%   من   المجموع   ال�ع�ال�م�ي،      2.3).   بینما   لم   یتعدى   عدد   الباحثین   في   الدول   العریة   مجمعة   نسبة   6%   (الرسم   البیاني   عدد

 %.  0.3%   وأوقیانوسیا      0.7ونالحظ   أنّ   أقل   نسب   باحثین   سجلت   في   كلّ   من   افریقیا   جنوب   الصحراء   

  2019الحصص   العالمیة   لعدد   الباحثین   بحسب   المنطقة   سنة   :     6الرسم   البیاني   عدد   

 
 المصدر   :   معھد   الیونسكو   لإلحصاء

 

6 



 

 

 4.2-   :   �� �� ������   �����   ��
� �   �� �� ���� ����   ���   �������� 

)   أنّ   أغلب   ال�ب�اح�ث�ی�ن   یش�ت�غ�ل�ون   7نالحظ   من   خالل   التوزیع   النسبي   للباحثین   حسب   القطاع   (الرسم   البیاني   عدد   
بمؤسسات   التعلیم   العالي   أو   بالقطاع   الحكومي.   بینما   المؤسسات   االقتصادیة   لیس   لھا   مس�اھ�م�ة   ھ�ام�ة   ف�ي   أغ�ل�ب   ال�دول   

%   باستثناء   االمارات   أین   عدد   الباحث�ی�ن   ف�ي      13و   0العربیة   أین   نسبة   الباحثین   بھا   من   المجموع   في   الدولة   یتراوح   بین   
%   وھي   نسبة   تقارب   النسب   المسجلة   في   ال�دول   ال�م�رج�ع�ی�ة   ف�ي   م�ج�ال   ال�ب�ح�ث      80المؤسسات   االقتصادیة   یمثل   نسبة   

 والتطویر.         

 : 7ا����   ا������   ��د   

 
 المصدر   :   معھد   الیونسكو   لإلحصاء

5.2   :   �� �� ������   �����   ��
� �   ���ٔ����   ����� ���   �� ��� �� 

)8عدة   دول   عربیة   تتمیز   بنسب   مرتفعة   لمشاركة   المرأة   العربیة   في   مجال   البحث   والتطویر   (الرسم   البیاني   عدد   
 47.1في   ال�ج�زائ�ر   (   %   45)   كما   تفوق   %   52.5)   والكویت   (% 55.4في   كل   من   تونس   (   % 50،   إذ   تفوق   النسبة   

دولة   یتوفر   بھا   ھذا   البیان   نسب   باحث�ات   أع�ل�ى      16دولة   عربیة   من   مجموع      12).   ھذا   وتسجل   %   45.3)   ومصر   (% 
 .% 29.3من   المعدل   العالمي   الذي   یبلغ   
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6.2   :   � ���� ���ٔ��   ����   ���ٔ����   ����� ���   �� ��� ��   � �� ��� �� 

ال   یزال   حضور   المرأة   في   مجاالت   العلوم   دون   المأمول   في   أغلب   دول   العالم   بما   في   ذلك   الدول   المتق�دم�ة   إذ   أن   
)   تؤشر   النسب   الضعیفة   لمشاركة   المرأة   في   مجال   الب�ح�ث   ال�ع�ل�م�ي   وال�ت�ط�وی�ر   ح�ی�ث   أنّ   9األرقام   (الرسم   البیاني   عدد   
ً   2018بالمائة   سنة      29.3المعدل   العالمي   ال   تتجاوز    .   مع   المالحظة   أن   ھذه   النسبة   في   البلدان   المتقدمة   ال   تختلف   ك�ث�ی�را

بال�م�ائ�ة      41.5بالمائة   بینما   یبلغ   المعدل   العربي      32.7عن   المعدل   العالمي،   إذ   تبلغ   في   أوروبا   الغربیة   وأمریكا   الشمالیة   
 العربیة   وتعتبر   ھذه   النسبة   محترمة   مقارنة   مع   المعدالت   االقلیمیة   األخرى.   

ً      14أن   النساء   الباحثات   ال   یمثلن   األغلبیة   إال   في      2014ھذا   وتبین   دراسة   إحصائیة   أصدرتھا   الیونسكو   سنة    بلدا
ً   شملتھا   الدراسة   وال   یوجد   توازن   مع   الباحثین   الذكور   (بین      127من   مجموع    بالمائة   من   النساء)   سوى   في      55و   45بلدا

 %.  30بلد   واحد   من   بین   كل   خمسة   بلدان،   وال   تفوق   نسبتھن   في   نصف   بلدان   العالم   
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3:   �� �� ������   �����   ��
� �   �� �������   ���� ���ٔ��. 

 

بھدف   متابعة   عالقة   المؤشرین   :   "عدد   الباحثین   لكلّ   ملیون   ساكن"   و"عدد   المنشورات   العلمیة   التي   تصدرھا   الدول   
)،   نالحظ   تباینا   بین   المؤشرین   في   بعض   الدول   العربیة   على   غرار   ال�ج�زائ�ر      2العربیة      لكلّ   ملیون   ساكن"   (الجدول   عدد   

)   وتون�س   274 – 1073.54منشور   علمي   لكل   ملیون   ساكن)   والمغرب   (   191 –باحث   لكل   ملیون   ساكن      819.34( 
)   وقد   یفّسر   ھذا   التباین   بین   عدد   الباحثین   وعدد   المن�ش�ورات   ال�ع�ل�م�ی�ة   309  –  677.1)   ومصر   (731 – 1945.52( 

باحتساب   جمیع   المدرسین   بالجامعات   على   أنھم   یقومون   بإنجاز   بحوث   علمیة   وقد   یكون   ھذا   غیر   واق�ع�ي   وص�ح�ی�ح   ف�ي   
أغلب   األحیان.   ھنالك   دول   أخرى   سجلت   تباین   عكسي   أي   أنّ   عدد   المنشورات   لكل   ملیون   ساكن   مرتفع   مقارنة   م�ع   ع�دد   

م�ن�ش�ور)   وُع�م�ان                              309  –ب�اح�ث�ی�ن      106الباحثین   لكلّ   ملیون   ساكن   ونسجل   ھذه   األرقام   خاّصة   في   كلّ   من   الع�راق   (
)،   مع   المالحظة   أنّھ   حسب   البیانات   المت�وفّ�رة   1085  – 453)   والسعودیة   (1881 – 584)   وقطر   (543 – 242.4( 

بالمئة   وھي   ت�م�ثّ�ل      أق�لّ      0.04في   العراق   نالحظ   أنّ      نسبة   نقاقات   البحث   والتطویر   من   الناتج   المحلي   اإلجمالي   تساوي   
ورغم قلّة االمكانات الماّدیة المرصودة فإّن العراق تنتج عددا محت�رم�ا م�ن ال�م�ن�ش�ورات  نسبة إنفاق في الدول العربیة،
 میزانیة   أكبر   لمجالي   البحث   والتطویر.    العلمیة   فما   بالك   لو   یتمّ   رصد

منش�ورا)      770825ھذا   ومقارنة   مع   دول   مرجعیة   في   العالم،   نالحظ   أنّ   الصین   تنتج   أكبر   عدد   من   المنشورات   العلمیة   (
منشورا   وھو   مؤشر   متقارب   مع   م�ا   س�ّج�ل   ف�ي      546ولكن   عدد   المنشورات   العلمیة   لكلّ   ملیون   ساكن   في   الصین   تقارب   

بعض الدول العربیة أّما ببقیة الدول المرجعیة فنالحظ أّن بریطانیا وألمانیا والوالیات المتحدة األمریكیة تأتي في صدارة 
 دول   العالم   من   حیث   مؤشر   عدد   المنشورات   لكلّ   ملیون   ساكنا   وتلیھم   كلّ   من   كوریا   الجنوبیة   وفرنسا.   

)   التأكید   على   التدقیق   في   البیانات   المتعلّقة   بعدد   ال�ب�اح�ث�ی�ن   ال�ذی�ن   2في   الواقع   أردنا   من   خالل   الجدول   (جدول   عدد   
یشتغلون   في   مجـال   البحـث   (بمكـافئ   الـدوام   الكـامـل)   مما   یساعد   على   إنتاج   مؤّشرات   ذات   جودة   وقابلة   ل�ل�م�ق�ارن�ة   ب�ی�ن   

 9 جمیع   الدول   في   العالم.   



 

 

  : 2الجدول   عدد   
 2022سنة    –النفقات   والباحثین   والمنشورات   العلمیة   في   الدول   العربیة   ودول   مرجعیة   

 
 Elsevier. SciVal المصادر   :   معھد   الیونسكو   لإلحصاء   و

4:   �� �� ������   � �� ����� ��� ����   ���� ����   ����   �������   ��� ����. 

(ال�رس�م   ال�ب�ی�ان�ي   ع�دد        2020  –  2015حسب   البیانات   المتوفرة   والمتعلّقة   بنسبة   ربط   األفراد   باألنترنت   خالل   الفترة   
ملیون   نسمة      436دولة   عضًوا   في   جامعة   الدول   العربیة   ویبلغ   عدد   سكانھا      22)،   شھدت   المنطقة   العربیة   التي   تضم   10

نقاقات    نسبة    الدولة
البحث   

والتطویر   من   
الناتج   المحلي   

 االجمالي   

عدد   
الباحثین   لكلّ   
 ملیون   ساكن

عدد   
المنشورات   

 العلمیة

(*) 

عدد    عدد   السكان
المنشورات   
لكل   ملیون   

 ساكن

 191 043 851 43 397 8 819,34 0,53 الجزائر

 676 583 701 1 151 1 -  -  البحرین

  - 595 869    - -  جزر   القمر

 -  002 988   -  -  جیبوتي

 309 403 334 102 582 31 677,10 0,96 مصر

 479 503 222 40 250 19 105,92 0,04 العراق

 662 140 203 10 758 6 595,96 0,70 األردن

 586 563 270 4 501 2 501,57 0,19 الكویت

 668 442 825 6 557 4 -   - لبنان

 103 287 871 6 709 -  -  لیبیا

 20 660 649 4 91 -  -  موریتانیا

 274 558 910 36 126 10 073,54 1 -  المغرب

 543 622 106 5 771 2 242,41 0,37 عمان

 263 269 803 4 265 1  - -  فلسطبن

 881 1 060 881 2 419 5 583,98 0,53 قطر

 085 1 867 813 34 788 37 453,15 0,52 السعودیة

   219 893 15   -   - الصومال

 29 269 849 43 273 1 -  -  السودان

 45 657 500 17 782 90,96 0,02 سوریا

 731 618 818 11 638 8 945,52 1 0,75 تونس

 101 1 400 890 9 887 10 442,54 2 1,45 االمارات

 37 968 825 29 094 1  -  - الیمن

  - 728 080 436 - 579,00 0,64 المعدل   /   العدد   العربي

 -  702 932 763 7 - 215,12 1 1,93 المعدل   /   العدد   العالمي

       

 546 000 100 411 1 825 770 584,87 1 2,40 الصین

 130 2 080 501 331 000 706 821,23 4 3,45 الوالیات   المتحدة   األمریكیة

 356 3 000 081 67 108 225 683,77 4 1,71 بریطانیا

 302 2 871 160 83 424 191 393,15 5 3,14 ألمانیا

 847 1 908 379 67 460 124 926,19 4 2,35 فرنسا

 850 1 239 836 51 889 95 713,59 8 4,81 كوریا
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إل�ى      2015بالمائ�ة   س�ن�ة      38.2،   تطورا   ملحوظا   في   نسبة   األفراد   الذین   یستخدمون   اإلنترنت   إذ   مرت   من   2020سنة   
 .2020%   في   نھایة   سنة      69حوالي   

ولكن   ھذا   الوضع   ینبغي   أالّ   یخفي   مجھود   الدول   العربیة   في   تطویر   البنیة   التحتیة   خالل   السنوات   األخیرة   مّم�ا   م�ّك�ن   م�ن   
%   ف�ي   ال�دول      100وق�راب�ة      95تسجیل   تطورا   ملحوظا   في   نسبة   إبحار   األفراد   على   االنترنت،   الت�ي   ت�راوح�ت   ب�ی�ن   

%   في   لبنان   واألردن      80.   كما   شھدت   ھذه   النسبة   تطورا   كبیرا   في   عدة   دول   عربیة   إذ   فاقت   نسبة   2020الخلیجیة   سنة   
في   دولة   فلسطین.   وأھم   التطورات   التي   سّج�ل�ت   ف�ي   ھ�ذا      70.6في   المغرب   و   74.4%   في   العراق   و   77ووصلت   إلى   

%      59لتفوق   نسبة      2015%   سنة      12المجال   حصلت   في   جمھوریة   جیبوتي   التي   كانت   نسبة   اإلبحار   لدى   متساكنیھا   
،   وھي   تعتبر   نسبة   محترمة   مقارنة   مع   دول   أخرى   في   نفس   المستوى   االقتصادي   واالجتماعي.   ھذا   وتس�ّج�ل   2020عام   

 دولتا   الصومال   وجزر   القمر   نسب   إبحار   ضعیفة   ینبغي   العمل   على   تطویرھا.

 10ا����   ا������   ��د   

 
 المصدر   :   االتحاد   الدولي   لالتصاالت

5-:   �� ����� �� �����   ��� ����ٔ����   ��� ����   � ��� ����   ������ ����   �� �� ��   ��� �������   �� ����� ���   ���� �� �����   ��� ���� 

ل�دى   ش�رك�ات      2013في   ھذا   المجال،   استنادا   إلى   دراسة   استقصائیة   أجراھا   معھد   الی�ونس�ك�و   ل�إلحص�اء   س�ن�ة   
ب�ل�دا،   ت�ب�ی�ن   أنّ   الش�رك�ات   وال�م�ؤس�س�ات      53ومؤسسات   من   جمیع   مستویات   التصنیع   العاملة   في   مجال   االب�ت�ك�ار   ف�ي   

االقتصادیة   ال   تبدي   رغبة   كبیرة   في   التعاون   مع   الجامعات   ومعاھد   البحوث   العاّمة.   وخل�ص�ت   دراس�ة   أج�ری�ت   ف�ي   ع�ام   
عن   االتجاھات   في   نیوزیلندا   إلى   أنّ   المنشورات   العلمیة   التي   شارك   في   تألیفھا   القطاعان   االكادیمي   والتجاري   ل�م      2018

%   من   مجموع   المنشورات،   كما   أظھرت   دراسة   مستقلة   بشأن   الموضوع   نفس�ھ      تس�ج�ی�ل   نس�ب�ة   م�م�اث�ل�ة   ف�ي      5.1تتعد   
)   % 4.2،   وكانت   نسبة   التألیف   المشترك   أعلى   في   االت�ح�اد   األوروب�ي   وال�ب�رازی�ل   (2017-2015الصین   خالل   الفترة   

%)   وان�خ�ف�ض�ت   5.4%)   وفرنسا   (4.4%)   وألمانیا   (   9.3%)   وجمھوریة   كوریا   (   8.2والوالیات   المتحدة   األمریكیة   (
من   الناتج   المحلي   اإلجمالي   في   الفترة   ال�ف�اص�ل�ة   ب�ی�ن   %   63.0%   إلى      78.0كثافة   البحوث   الصناعیة   في   كندا   من   نسبة   

.   في   ھذا   السیاق   تحث   الحكومة   الكندیة   الشركات   المحلیة   على   إقامة   شراكات   ت�ع�اون�ی�ة   م�ع   م�ؤس�س�ات   2019و   2014
   950،   خص�ص�ت   ال�ح�ك�وم�ة   2017البحوث   العامة،   من   أجل   وضع   استراتیجیات   ابتكار   "جریئة   وطموحة".   وفي   عام   

ملیون   دوالر   كندي   لدعم   خمس   "مجموعات   عنقودیة   كبرى"   مبتكرة   على   مدى   السنوات   الخمس   المقبلة،   وی�ت�ع�ی�ن   ع�ل�ى   
 11 ھذا   المخطط   أن   یساھم   بمبالغ   تضاھي   التمویل   الحكومي. القطاع   الخاص   بموجب



 

 

)   فتتلقى   مؤسسة   البحوث   أو   المؤسس�ة   2016أما   في   إطار   برنامج   البحث   والتطویر   التعاوني   لتسخیر   االقتصاد   الفلبیني   (
دوالر      100  000تقیم   شراكة   للبحوث   التعاونیة   مع   منشأة   واحدة   على   األقل   تمویالً   حك�وم�ی�ا   یص�ل   إل�ى     الجامعیة   التي

 .2018في   عام    أمریكي

وتجري الموجة الحالیة لتطویر البنیة األساسیة والتصنیع في جنوب آسیا في مسلك مواز إلى حد بعید للبحث والتط�وی�ر 
البحوث   العاّمة   على   إقام�ة   ع�ال�ق�ات   م�ع     حیث   یمكن   لكل   منھما   أن   یرعى   اآلخر.   وتسعى   عدة   بلدان   إلى   تحفیز   مؤسسات

 المؤسسات   الصناعیة.

أما   في   الدول   العربیة،   فإنّ   أغلب   مراكز   األبحاث   تعتمد   على   نشر   الكتب   والمجالت   والدوریات   لترویج   ما   تنتجھ   كم�ا   أنّ   
لبعض   مراكز   البحوث   مجالت   علمیة   محكمة   تتناول   قضایا   معینة   تمیل   إلى   التعاطي   مع   األبحاث   وفق   منھجیة   أك�ادی�م�ی�ة   
تطبّق   علیھا   نظریات   علمیة،   كما   تتخّصص   بعض   مراكز   األبحاث   األكادیمیة   العربیة   في   قضایا   معینة   التّ�ي   ق�د   ال   ت�ف�ی�د   
صانعي   القرار.      ولكن   ھذا   الوضع   ال   یخفي   محاوالت   بعض   الدول   العربیة   لتقریب   مراكز   البحوث   لدیھا   مع   المؤس�س�ات   

وفي   نفس   السیاق،   أقرت   االستراتیجیة   العربیة   للبحث   ال�ع�ل�م�ي   وال�ت�ك�ن�ول�وج�ي       االقتصادیة   ولكن   تبقى   النتائج   محتشمة.
واالبتكار التي تّم اعدادھا من قبل األمانة العامة لجامعة الدول العربیة على مستوى القّمة وتك�ل�ی�ف ال�م�ن�ظ�م�ة ال�ع�رب�ی�ة 
للتربیة والثقافة والعلوم (األلكسو) بمتابعة تنفیذھا، بأھمیة منظومة البحث والتطویر واالبتكار في التنمیة وذلك بالتشجیع 
 على   وضع   آلیات   لربط   التعلیم   العالي   والبحث   والتطویر   واالبتكار   بالتنمیة   االقتصادیة   ومن   بین   اآللیات   المقترحة   نذكر:   

انشاء   مراكز   البحوث   التعاونیة   بین   الكتل   الثالثة   :   الجامعات،   ومؤسسات   البحث   والتطویر،   ومؤسسات   اإلنتاج    
 والخدمات.

وضع   حاضنات   التقانة   وحاضنات   األعمال:   التي   تساعد   الخریجین   والمستثمرین   على   إحداث   الشراكات   الجدی�دة    
ذات   القیمة   المضافة   العالیة   بمساعدة   االمكانات   التكنولوجیة   واالداریة   التي   توفرھا   الحاضنة   لھم   لمدة   سنتین   قب�ل   

 أن   ینطلقوا   في   السوق   وتقام   الحاضنات   عادة   بالتعاون   بین   الكتل   الثالث.

إنشاء   مراكز   تقدیم   الخدمات   العلمیة   والتكنولوجیة:   تقّدم   ھذه   المراكز   خدمات   تقنیة   مثل   المعلومات   والمعاییر    
 والقیاسات   والتحالیل   وغیرھا.

 إقامة   شبكات   ارتباط   فعالة   ومفیدة   مع   العلماء   المھاجرین. 

 وفي   مجال   وضع   آلیات   تنسیق   ومتابعة   تنفیذ   االستراتیجیة   تمّ   اقتراح   :

إنشاء   لجنة   تنسیق   علیا   من   كل   من:   األمانة   العاّمة   لجامعة   الدول   العربیة   والمنظمة   ال�ع�رب�ی�ة   ل�ل�ت�رب�ی�ة   وال�ث�ق�اف�ة    
والعلوم   واتحاد   مجالس   البحث   العلمي   العربیة   واتحاد   الجامعات   العربیة،   تتولى   تنفیذ   االستراتیجیة   ورفع   تق�اری�ر   

 دوریة   للجھات   المختصة.

دعم   مرصد   األلكسو   العربي   الموحد   والتعاون   معھ   وتزویده   بالبیانات   والمعلومات   المحدثة،   یتولى   من   خاللھا    
 متابعة   اإلنجاز.

تبنّي   مبادرات   وبرامج   ومشاریع،   مع   آلیات   بشریة   وإداریة   ومالیة،   من   أجل   تحقیق   أھداف   االستراتیجیة،   وآلیات    
تنفیذ   ھذه   األھداف،   وإیالء   موضوع   التمویل   اھتماما   خاصا،   من   خالل   خّطة   تنفیذیة   تشرف   على   تنفیذھا   األمانة   

 العامة   لجامعة   الدول   العربیة.

تشجیع   المنظمات   والمؤسسات   والمراكز   الدولیة   للمشاركة   الفعّالة   في   تنفیذ   االستراتیجیة،   عن   طریق   مشروعات    
مشتركة لنقل التقانة وتبادل الخبرات. ویمثل التعاون الدولي بعدا استراتیجیا ھاما وإضافة حیویة للتعاون 

 اإلقلیمي   بین   الدول   العربیة   المشاركة   في   االستراتیجیة.
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یتبین من خالل ھذا العرض التحلیلي للبیانات والمؤشرات المتوفّرة في مجال الب�ح�ث ال�ع�ل�م�ي وال�ت�ط�وی�ر، أّن 
البلدان   العربیة   بصورة   عاّمة   تفتقر   إلى   سیاسة   علمیة   وتكنولوجیة   محّددة   المعامل   واألھداف   والوسائل،   ولیس   ل�دھ�ی�ا   م�ا   
یسمى   بصناعة   المعلومات،   وال   توجد   شبكات   للمعلومات   وأجھزة   للتنسیق   بین   المؤسسات   والمراك�ز   ال�ب�ح�ث�ی�ة،   ول�ی�س�ت   
ھناك   صنادیق   متخصصة   بتمویل   األبحاث   والتطویر.   ویتّضح   ھذا   الوضع   من   خالل   ضعف   ال�ب�ن�ی�ة   ال�ت�ح�ت�ی�ة   ل�ألب�ح�اث   
النظریة   والتطبیقیة   من   مختبرات   وأجھزة   ومكتبات   علمیة   وتدني   إنفاق   الدول   العربیة   على   البحث   العلمي   وھجرة   العقول   

وتُْجِمع   التقاریر   واإلحص�اءات   ع�ل�ى   أن   م�ا     العربیة   ھذا   مع   اعتماد   تمویل   البحث   العلمي   خاّصة   على   القطاع   الحكومي.
ینفقھ العالم العربي على أنشطة البحث العلمي یظل دون المستوى المطلوب، وال یبّشر بُمْخَرجات قویة ذات تنافسیة، وال 

ً   فاعال   في   اتخاذ   القرار   العلمي   الحاسم   عالمیا!.  یؤّھل   ِللَِعبِ   أدوار   ریادیة،   وال   ألنْ   یكون   طرفا

برفع   مستوى   االنفاق    ولكن   یمكن   للدول   العربیة   تصحیح   المسار   ورفع   من   مستوى   البحث   العلمي   والتطویر   وذلك
 واالھتمام   بالباحثین   من   جھة   ورفع   مستوى   التعلیم   في   ھذه   الدول   من   جھة   أخرى.   وفي   ھذا   االطار   یقترح   :

 تحدیث   التشریعات   والقوانین   واللوائح   المنظمة   للبحث   والنشر   العلمي   العربي. 

 تعزیز   القدرة   المؤسسیة   والمیزة   التنافسیة   للجامعات   والمراكز   العلمیة   والبحثیة   العربیة. 

 نشر   الوعي   بأھمیة   النشر   العلمي   اإللكتروني   الممیز،   والنشر   العالمي   مع   باحثین   دولیین. 

ً   ومعنویاً.   تنشیط   حركة   البحث   والتألیف   والترجمة   والنشر   العلمي   وتحفیز   الباحثین   مادیا

 زیادة   الدعم   الحكومي   وضرورة   مشاركة   القطاع   الخاص   في   تمویل   البحث   العلمي   العربي. 

 تعزیز   الحضور   العالمي   للمؤسسات   الجامعیة   والمشاركة   في   المؤتمرات   العلمیة   المختلفة. 

 إنشاء   الصندوق   العربي   للبحث   العلمي،   یتولى   دعم   المؤسسات   والبحوث   العربیة   الممیزة. 

 .(ISI& Scopus( إجراء   دراسة   لتقییم   واقع   البحث   العلمي   العربي   لفترة   أطول   وفقا   لقاعدتي 

 إجراء   دراسة   لمقارنة   البحث   العلمي   العربي   بالبحث   العلمي   لبعض   الدول   المجاورة   والمتقدمة. 

ھذا   یعتمد   التوجھ   لتطویر   البحث   العلمي   العربي   من   خالل   مسارین   متوازیین،   األول   یتضمن   تأسیس   قاعدة   بیانات   رقمیة   
لجمیع المجالت العربیة وفقا لمعاییر ممیزة، ونشر البحوث المكتوبة بالعربیة والتعریف بھا، والتي لم یتم احتسابھ�ا ف�ي 

ً   ISI قواعد   بیانات   شبكة   العلوم ،   القتصارھا   على   اللغة   اإلنجلیزیة،   وإلغاء   رسوم   النشر   العلمي   العربي   حتى   ال   تشكل   عائقا
أمام الباحثین، أما المسار الثاني؛ فیشمل التخلص من إخفاقات المرحلة السابقة وإدراج عدد من الم�ج�الت ال�ع�رب�ی�ة ف�ي 
قواعد رقمیة دولیة، وتشجیع الكفاءات العربیة وتنمیة قدراتھم في مجال اللغة اإلنجلیزیة والتكنولوجیا الرقمی�ة، وص�وال 

 للنشر   العلمي   الدولي.
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البحث   العلمي   في   الوطن   العربي:   الواقع   ومقترحات   التطویر.   أ.د/   عبد   القادر   محمد   عبد   ال�ق�ادر     دراسة   حول   موضوع   "
 .2017دیسمبر   20أستاذ   المناھج   وطرق   تدریس   الریاضیات،   جامعة   بنھا،   مصر،   جامعة   ظفار،   سلطنة   عمان،      -السید

   -)".   د/   خلیل   م�ح�م�د   ال�خ�ط�ی�ب   2018 -2008واقع   البحث   العلمي   في   الوطن   العربي   ( دراسة   وصفیة   تحلیلیة   حول   "
 .2020یونیو      28   -جامعة   صنعاء/الیمن      -إدارة   التعلیم   العالي   

   -د.ھادیة   ال�ع�ود   ال�ب�ھ�ل�ول      -الوضع   في   تونس      -واقع   البحث   العلمي   في   البلدان   العربیة:   المعوقات   والمقترحات   للتطویر
 .2021مجلة   مستقبل   العلوم   االجتماعیة   العدد   الخامس   ابریل      -باحثة   في   علم   االجتماع   

 .2017تونس    –جامعة   الدول   العربیة،   منظمة   األلكسو    –االستراتیجیة   العربیة   للبحث   العلمي   والتكنولوجي   واالبتكار   

باحث   وطالب   دكتوراه   ف�ي      -صالح   بن   محمد   خیر   الكعود      -مؤشرات   البحث   العلمي   في   الوطن   العربي   في   األلفیة   الثالثة   
السب�اق   م�ع      -     للعلوم  الیونسكو  .   تقریر2021/07/10   -الجامعة   اإلسالمیة   العالمیة   في   مالیزیا      -تنمیة   الموارد   البشریة   

 .2021الیونسكو    –الزمن   من   أجل   تنمیة   أذكى   للملخص   التنفیذي   

 معھد   الیونسكو   لإلحصاء. – 2019شھر   جوان    – 54نشرة   إعالمیة   عدد    –استثمارات   البحث   والتطویر   العالمیة   

 .2021 –معھد   الیونسكو   لإلحصاء    – 2020 – 2014االتجاھات   العالمیة   في   اإلنفاق   البحثي،   

   -المعھد   العربي   للبحوث   و   السیاس�ات     –االحتیاجات،   الفعالیة   واألثر      -واقع   مراكز   البحوث   والفكر   في   المنطقة   العربیة   
2021. 
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