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اعرتف االحتاد الدويل لالتصاالت (ITU) باالبتكار كأحد األهداف الرئيسة يف 
املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ومؤمتر املندوبني املفوضني اللذين ُعقدا يف 2014. 
ويسلط الضوء أيضًا على االبتكار يف اهلدف 9 من أهداف التنمية املستدامة: إقامة 
بىن حتتية قادرة على الصمود وحتفيز التصنيع الشامل واملستدام وتشجيع االبتكار.

ولالبتكار ثالثة أدوار رئيسية يف الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت. 
تكنولوجيا  العمومية من خالل حلول  الدول من حتسني خدماهتا  ميّكن  فهو 
املعلومات واالتصاالت املبتكرة وحتقيق التحول يف قطاعها العام. وميّكن االبتكار 
أيضًا احلكومات واملجتمع املدين والقطاع اخلاص من العمل معًا ووضع احللول القائمة على تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وتبادهلا من أجل زيادة املعارف والتعاون يف جمال االبتكار االجتماعي. وأخريًا، يعد االبتكار جزءًا 
أساسيًا يف أي قطاع مزدهر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكٍل خاص وبشكل أوسع يف أي اقتصاد مزدهر، 
مبا ميّكن شركات األعمال من وضع احللول القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتنافس على صعيد 
عاملي من خالل توفري الوظائف وتطوير القطاع الصحي وحتقيق النمو االقتصادي. وميكن لذلك أن يساعد على 
سد الفجوة الرقمية والفجوة يف جمال االبتكار وإقامة عامل أكثر إنصافًا ميكن لعدد أكرب بكثري من السكان أن يتمتعوا 

فيه بفوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ويساعد االحتاد الدول األعضاء لتعزيز االبتكار يف األنظمة اإليكولوجية لديها. ويتحقق االبتكار املستدام والقوي 
عندما ال تقوم احلكومات بتهيئة بيئة متكينية لالبتكار فحسب، بل عندما تضطلع أيضًا بدور نشط يف حتفيز إقامة 
الشراكات مع أصحاب املصلحة يف جمال االبتكار. ولتعزيز األنظمة اإليكولوجية الوطنية لالبتكار، أجرى االحتاد 
سلسلة من االستعراضات الُقطرية لألنظمة اإليكولوجية لالبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ووضع توصيات عن كيفية تعزيزها.

وجمموعة األدوات األوىل هذه بشأن تعزيز األنظمة اإليكولوجية القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
تقدم املعارف املكتسبة واألساليب املستخدمة يف عملية االستعراض الُقطري والغرض منها مساعدة الدول األعضاء 
على إجراء عملية االستعراض مباشرًة واستكشاف احتياجات أصحاب املصلحة الرئيسيني يف جمال االبتكار والعمل 

معهم من أجل وضع سياسات وإطالق مشاريع وأي أعمال أخرى لتعزيز االبتكار.

وستساعد جمموعة األدوات هذه جنبًا إىل جنب مع االستعراضات الُقطرية واألنشطة األخرى الدول األعضاء على 
تعزيز أنظمتها اإليكولوجية يف جمال االبتكار. وإين أتطلع إىل العمل مع أعضائنا من أجل استكشاف هذه األدوات 

واستعماهلا بكامل إمكاناهتا.

 براهيما سانو
مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت
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الغرض والوالية

تعكس جمموعة األدوات هذه اإلطار واألدوات واملنهجية اليت وضعها االحتاد لتحليل النظم اإليكولوجية لالبتكار 
القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT). ويتم تبادل هذه املعلومات من أجل متكني أصحاب املصلحة 
يف النظم اإليكولوجية من حتليل أنظمتهم اإليكولوجية مبا يف ذلك حتديد أصحاب املصلحة واستعراض احتياجاهتم 
ووضع برامج وتطوير سياسات وتوصيات مبشاريع. وُجترى هذه العمليات كأدوات فردية إلفساح املجال أمام 

تنفيذ خطوات أحادية وللسماح، يف سياق استعراض ُقطري كامل، بإجراء حتليل أكثر مشوًال.

ويعمل االحتاد الدويل لالتصاالت (ITU) وخاصًة مكتب تنمية االتصاالت هبمة من أجل تعزيز التنمية القائمة على 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ففي عام 2014، ويف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (WTDC) يف ديب، اإلمارات 
العربية املتحدة، وافق أعضاء االحتاد على خطة اسرتاتيجية وتشغيلية ملكتب تنمية االتصاالت تتضمن الناتج 3.2 
املعلومات  االبتكار يف جمال تكنولوجيا  الدول األعضاء يف االحتاد من أجل دمج  تعزيز قدرات  الذي يدعو إىل 
واالتصاالت ضمن برنامج التنمية الوطين. وميكن مالحظة وجود األولوية أيضًا يف اهلدف 9 من أهداف التنمية 
املستدامة لألمم املتحدة1: إقامة بىن حتتية قادرة على الصمود وحتفيز التصنيع الشامل واملستدام وتشجيع االبتكار.

وقد عمل االحتاد يف هذا السياق مع املنظمات الدولية األخرى واخلرباء العامليني وأصحاب املصلحة الرئيسيني من 
أجل إعداد جمموعة األدوات هذه. وهي تعد واحدة من سلسلة من التقارير واألنشطة املضطلع هبا يف االحتاد، 
مبا يف ذلك االستعراضات الُقطرية اليت جيريها موظفو االحتاد لتحليل األنظمة اإليكولوجية الوطنية لالبتكار القائم 
وتبادهلا بني  املعارف واخلربات  لتوصيل  إقليمية وعاملية  أحداث  املعلومات واالتصاالت؛ وعقد  تكنولوجيا  على 
لتعزيز هذه األنظمة اإليكولوجية  أصحاب املصلحة من األنظمة اإليكولوجية املختلفة؛ وإعداد برامج وأحداث 
واملبتكرين بصورة مباشرة. والغرض من جمموعة األدوات هذه االرتقاء هبذه اجلهود مع مراعاة العمل املضطلع به 
حاليًا يف االحتاد وميّكن أعضائنا وأصحاب املصلحة اآلخرين يف األنظمة اإليكولوجية من إجراء هذه العمليات 

بأنفسهم مع االستمرار يف التواصل مع الشبكة العاملية اليت جيري تكوينها من خالل عمل االحتاد يف هذا املجال.

ويف األساس، يتمثل اهلدف من ذلك يف املساعدة على حتديد الفجوة يف جمال االبتكار وسدها وهي الفجوة اليت 
تفصل بني هؤالء الذين يطورون التكنولوجيات الناشئة ويستعملوهنا وهؤالء الذين يعتمدون يف أحسن األحوال 
على اآلخرين لوضع احللول ويف أسوأ ال يستفيدون من ممارسة االبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
ولتحقيق ذلك سيحتاج األمر إىل بذل اجلهود والتعاون بني أصحاب املصلحة يف جمال االبتكار من أجل حتليل النظام 
واملنهجية  اإلطار واألدوات  األدوات هذه  اإلجراءات. وتوفر جمموعة  االحتياجات واختاذ  اإليكولوجي وحتديد 

الالزمة لتمكني أصحاب املصلحة من املشاركة يف هذه العملية.

الفجوة يف جمال االبتكار الرقمي

اإلطار واألدوات واملنهجية املشروحة يف جمموعة األدوات هذه تعتمد على األنظمة اخلاصة بنموذج من مناذج 
االبتكار. ويعكس هذا النموذج االبتكار كعملية مركبة تضم عددًا من األطراف الفاعلة والتفاعالت فيما بينها. 
وعملية االبتكار يف هذا النموذج ليست خطية ولكنها مثلها مثل عدد كبري من العالقات والتفاعالت املركبة تشبه 
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نظامًا إيكولوجيًا طبيعيًا يدعم فيه أصحاب املصلحة بعضهم بعضًا فيما يتعلق بالتقدم والتنمية وميكن تعزيز هذه 
األنظمة اإليكولوجية من خالل سياسات االبتكار اليت هتيئ بيئة متكينية ألصحاب املصلحة وتدعم أعماهلم.

ويستلزم مفهوم الفجوة يف جمال االبتكار الرقمي أال تتساوى مجيع األنظمة اإليكولوجية سواء من منظور املدخالت 
من املواهب (الفكرية واإلبداعية) واالستثمار واملوارد، أو من منظور خمرجاهتا سواء أكانت تكنولوجية أم اجتماعية 
أم مالية. ويعين ذلك أن بعض املجتمعات واألنظمة اإليكولوجية تقوم بتطوير التكنولوجيات الناشئة واالبتكارات 
القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالستفادة منها يف حني يعتمد البعض اآلخر منها على التكنولوجيات 
األقدم أو يتمتع بنفاذ طفيف إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل عام. وميكن استيعاب ذلك بوصفه 
االقتصادات املتواصلة كما شرحها مايكل بورتر، أي االنتقال من االقتصادات القائمة على املوارد والعوامل، عرب 
االقتصادات القائمة على الكفاءة واليت تعتمد تكنولوجيات من جماالت أخرى؛ إىل االقتصادات القائمة على االبتكار. 
ويف كثري من احلاالت ستتواجد جمتمعات أو قطاعات خمتلفة داخل أي اقتصادات يف نقاط خمتلفة من هذه السلسلة 

املتواصلة وهو ما من شأنه أن يوسع من الفجوة يف جمال االبتكار.

وتنبع الفجوة يف جمال االبتكار يف جانب منها من عدم الكفاءة يف استخدام املوارد وتوزيعها يف النظام اإليكولوجي 
لالبتكار، ومن االفتقار إىل الدعم الرئيسي والسياسات والعناصر األخرى ألي بيئة تنشئة إضافًة إىل احلاجة إىل 

زيادة التعاون بني أصحاب املصلحة من أجل تطوير نظام إيكولوجي كامل عرب أنشطة الدعم املنسقة.

أنه ينبغي  التقرير تشري إىل  التوجيهية يف هذا  ولوضع سياسات لتعزيز هذه املجاالت، ُتقدم جمموعة من املبادئ 
استخدام جتارب السياسات من أجل وضع سياسات على أن ينصب الرتكيز على استحداث أنشطة حمورها املستعمل 
وجيب أن يكون لدى أصحاب املصلحة فهم مشرتك ولغة مشرتكة، ويتعني النظر إىل القطاع اخلاص ورواد األعمال 
بوجه خاص على أهنم حمور االبتكار وأن تستغل املوارد بكفاءة ويتعني التعامل مع أصحاب املصلحة كشركاء هلم 
مصلحة يف حتقيق النجاح وينبغي لألنشطة أن تستند إىل ممارسات جيدة مع الرتكيز على أن تكون قابلة لالستنساخ 

وتوسيع النطاق واالستدامة.

ويشار إىل املمارسات السيئة أيضًا لتالفيها. ويشمل ذلك ضرورة الرتكيز على النظام ككل بدًال من جمرد االستثمار 
يف املدخالت وضرورة عدم اإلقالل أو اإلفراط يف اللجوء إىل التداخالت احلكومية وضمان وجود نظام متماسك 

للسياسات املعلقة بالنظام اإليكولوجي.

ويف هناية املطاف ُتقدم نظرة عامة للمنهجية تتضمن اخلطوات الرئيسية الواجب اتباعها:

االتفاق على املستقبل املرغوب.  (1

فهم الوضع احلايل.  (2

حتليل الثغرات.  (3

حتديد أفضل املمارسات.  (4

حتديد التحديات.  (5

وضع مبادئ توجيهية وتوصيات.  (6

إعداد برامج.  (7

وتوضح هذه اخلطوات الكيفية اليت ينبغي أن جتري هبا عملية االستعراض النظري وحتدد كيفية وضع أنواع السياسات 
واملشاريع املوصوفة.
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إجراء استعراض ُقطري

ُيدرج يف هذا القسم كل مكون من مكونات جمموعة أدوات االستعراض الُقطري كل يف دوره.

وتوضح أداة إجراء التقابل بني أصحاب املصلحة دور كل جمموعة من جمموعات أصحاب املصلحة يف األنظمة 
األكادميية  واهليئات  األعمال  األعمال وشبكات دعم رواد  اخلاص ورواد  والقطاع  العام  القطاع  اإليكولوجي: 
واملؤسسات املالية. وتناقش أدوار ومصاحل املجموعات للمساعدة يف حتديدها يف إطار عملية االستعراض الُقطري.

ويقدم املظهر العام للنظام اإليكولوجي نظرة عامة على حالة أي نظام إيكولوجي بتناول سبع دعامات: الرؤية 
واالسرتاتيجية، والسياسات والتنظيم، ورأس املال واملوارد، واملواهب والقدوة، والبنية التحتية والربامج، والشبكات 
واألسواق، والثقافة واملجتمع. وسالمة هذه الدعامات من شأهنا أن توفر نظرة عامة للوضع. وإىل جانب هذه 
الدعامات. هناك دعامة مركزية حتدد العمل املضطلع به حتديدًا لدعم النظام اإليكولوجي بدًال من االقتصاد بصورة 

أوسع.

ويقوم املظهر العام لواجهة أصحاب املصلحة بتقسيم دورة حياة أي ابتكار أو عمل جتاري من خالل ما قبل الفكرة 
والفكرة والبداية وعنق الزجاجة (فرتة املخاطر الكبرية بني إطالق الشركة وحتوهلا إىل حالة االستقرار املايل) والتحول 
إىل شركة صغرية أو متوسطة ويف النهاية توسيع النطاق والدميومة. ويف كل مرحلة يقوم بالتحقق من الشكل الذي 
ينبغي أن تكون عليه كل جمموعة من جمموعات أصحاب املصلحة أو ما تقوم به لدعم املبتكرين وكيف ميكن 

النجاح يف ذلك. وتأيت هذه األداة كأداة رئيسية لتحديد الثغرات يف دعم أي نظام إيكولوجي يعىن باالبتكار.

وتعرض األدوات املختلفة كأساليب جلمع البيانات مللء هذه املظاهر العامة. وميكن حتقيق ذلك من خالل مقابالت 
نوعية أو استقصاءات كمية أو ورش عمل. وميكن جتميع البيانات عرب أنساق إلكرتونية من أجل توفري املواضيع 

واالحتياجات العامة اليت ميكن العمل بشأهنا.

ومتضي أدوات تنظيم التوصيات والربامج باملستعمل خالل عملية استخدام حتليل االحتياجات املشار إليه أعاله 
النظام  لتعزيز  برامج وتوصيات سياساتية  لوضع  اخلارجية  والبيانات  السياساتية  اجليدة واألولويات  واملمارسات 

اإليكولوجي.

وبعد عرض كل مكون على حدة، تناقش عملية االستعراض الُقطري بعمق، مبا يف ذلك إجراء مناقشات خطوة 
خبطوة لورش العمل ومصادر البيانات الواجب مراعاهتا.

دراسات احلالة

بعد وصف عملية االستعراض الُقطري، ُتعرض دراستا حالة. ومها مغفلتان اهلوية بومسهما بالبلد A والبلد B ألغراض 
هذا التقرير.

والبلد A بلد منخفض الدخل يقوم اقتصاده على العوامل. وهلذا البلد اسرتاتيجية قوية وحقق حتسينات كبرية يف 
جمال البنية التحتية والدخول إىل األسواق الدولية وثقافة ريادة األعمال. بيد أنه ال يزال لديه ثغرات أساسية. فاهليئات 
األكادميية يف البلد A ال تشارك يف حبوث تطبيقية هامة وال تنتج الرأمسال البشري املزود باملهارات واخلربات الكافية 
ال تزال  اإليكولوجية،  األنظمة  من  الكثري  يف  احلال  وكما هو  اإليكولوجي.  النظام  احتياجات  لتلبية  الالزمة 
االستثمارات ضئيلة جدًا إىل حد بعيد يف املراحل املختلفة من دورة حياة االبتكار. وال يقوم القطاع اخلاص مبا 
يكفي بوجه عام لدعم االبتكار أيضًا. وهناك مواطن ضعف أخرى، منها على سبيل املثال أن دعم ريادة األعمال 
ال يوفر جمموعة شاملة مبا يكفي من اخلدمات مع وجود بعض الثغرات السياساتية. ويوصي التقرير بتعزيز تنمية 
الرأمسال البشري وتعديل مسار الرتكيز يف االبتكار حبيث ينصب على القضايا احمللية وتطوير البنية التحتية للميل 
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األخري وتعزيز شبكات دعم رواد األعمال وحتسني دمج األسواق اإلقليمية وتنقيح األطر القانونية وإنشاء وكالة 
لالبتكار أو فرق عمل معين باالبتكار.

والبلد B بلد متوسط الدخل يقوم اقتصاده على العوامل. وهناك جهود لوضع اسرتاتيجية وطنية لنظام اإليكولوجي 
بيد أهنا حتدد القليل من األدوار احملددة للكثري من أصحاب املصلحة يف النظام اإليكولوجي. وثقافة ريادة األعمال، 
خاصًة مصاحل رواد األعمال والدعم املقدم من اهليئات األكادميية غري موجود أيضًا إىل حد كبري. والنظام اإليكولوجي 
املفتقر إىل التنسيق يؤدي إىل ثغرات ومواطن ضعف، خاصًة عندما تقرتن بنقص الثقة من جانب الكثري من األطراف 
الفاعلة. ويف النهاية، يتسم السوق احمللي بالصغر وبالرغم من مالحظة التوسع اإلقليمي باعتباره ممارسة جيدة، فإنه 
مل ُييّسر بنجاح. ويوصي التقرير بتسمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كقطاع اسرتاتيجي؛ وحتديد معامل النظام 
اإليكولوجي؛ وتعزيز جممع املواهب؛ وتقوية كل من شبكات الدعم وثقافة ريادة األعمال من أجل حتسني تدفق 
االستثمارات؛ وإنشاء اتصاالت مع األسواق وشبكات االستثمار والدعم الدولية؛ وتعزيز التعاون داخل النظام 

اإليكولوجي ومتكني مؤسسة ما من استحداث أشكال التعاون هذه.

اخلالصة

كلف االحتاد بوالية حمددة يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2014 تتمثل يف مساعدة البلدان على تعزيز 
قدراهتا من أجل دمج االبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن براجمها الوطنية للتنمية. واهلدف 
من ذلك تعزيز ريادة األعمال يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز شركات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وتوسيع نطاقها يف النظام اإليكولوجي الرقمي املتقارب واملساعدة على حتقيق التحول يف القطاع العام.

ويرجى من جمموعة األدوات مساعدة أعضاء االحتاد يف حتليل النظم اإليكولوجية لالبتكار وتطويرها. ولتسهيل 
نشوء أنظمة إيكولوجية دينامية، جيب أن تعمل احلكومات عن كثب مع املجموعات الرئيسية الست ألصحاب 
املصلحة، اهليئات األكادميية واملؤسسات املالية والقطاع العام والقطاع اخلاص ورواد األعمال وشبكات الدعم. 
وتوفر االستعراضات الُقطرية لالحتاد إطارًا لالبتكار الرقمي حيث ميكن فهم التحديات والفرص عند استحداث 
مشاريع مبتدئة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنشئة املواهب والعمل بتضافر من أجل وضع مبادئ توجيهية 
وتوصيات حمددة فضًال عن مبادرات وبرامج ومشاريع للمساعدة على توفري وظائف جديدة وحتقيق منو جديد 

استنادًا إىل أفضل املمارسات يف العامل أمجع.

وجمموعة األدوات هذه مصممة للمساعدة على االرتقاء هبذه املبادرات واألنشطة. وجمموعة األدوات وورش العمل 
الوطنية ومنتديات االبتكار اإلقليمية ومسار االبتكار العاملي يف القمة العاملية ملجتمع املعلومات واحلوارات العاملية 
املختلفة توفر ألعضائنا منصة عاملية لالبتكار ميكن ألصحاب املصلحة أن حيققوا من خالهلا التشارك والتواصل 

والتمكني واختاذ اإلجراءات.
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سد الفجوة يف جمال االبتكار الرقمي: جمموعة أدوات لتعزيز األنظمة اإليكولوجية القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

القسم 1: فهم الفجوة يف جمال االبتكار الرقمي

مقدمة  1
ُأعد هذا املنشور من أجل تزويد أصحاب املصلحة املعنيني باالبتكار الذين يعملون يف األنظمة اإليكولوجية لالبتكار 
واهليئات  العام واخلاص  القطاعني  املصلحة يف  - أصحاب   (ICT) املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا  القائم على 
األكادميية ورواد األعمال والربامج املصممة من أجل دعمهم واملؤسسات املالية - باملعارف واألدوات اليت تلزمهم 
من أجل حتديد الثغرات يف أنظمتهم اإليكولوجية وحتليلها وسدها. وبالرغم من اإلقرار بأنه ميكن لالبتكار اإلسهام 
يف النمو الشامل، فإن األمر ال جيري على هذا املنوال دائمًا. فهناك فجوة يف جمال االبتكار تفصل بني هؤالء الذين 
يطورون التكنولوجيات الناشئة ويستعملوهنا وهؤالء الذين يعتمدون يف أحسن األحوال على اآلخرين لوضع احللول 
ويف أسوأ ال يستفيدون من ممارسة االبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويتطلب سد هذه الفجوة 
وجود أطراف فاعلة رئيسة لتحديد املجاالت اليت تتوفر فيها فرص التعاون والعمل املشرتك من أجل وضع التدخالت 

السياساتية السليمة وتطوير مشاريع من أجل األنظمة اإليكولوجية.

ولدعم هذا العمل اهلام، يقدم االحتاد معارفه خبصوص األنظمة ويعضد عملياته مبصادر مفتوحة لفهم هذه املعارف. 
ويأمل االحتاد هبذه املعلومات تزويد املجتمعات باألدوات التمكينية لالبتكار من أجل هتيئة بيئات لتمكني رواد 

األعمال واملبتكرين من النجاح وتشغيل حمركات النمو الشامل.

اإلطار 1: االبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تركز جمموعة األدوات هذه وأغلب أعمال قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد بشأن االبتكار حتديدًا على 
االبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودور هذه التكنولوجيا يف االبتكار. وميكن وضع 
هذا األمر يف إطار االبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. فبداية يتم الرتكيز على االبتكار 
وتنمية قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذاته. وثانيًا، يتم التأكيد على الدور الشامل لالبتكار 

يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املجتمع.

الدولية يف  للريادة  الرئيسية  املكونات  أحد  املعلومات واالتصاالت  لتكنولوجيا  دينامي  قطاع  وإنشاء 
االقتصاد العاملي القائم على املعرفة والتقدم يف التكنولوجيات اجلديدة. ووجود قطاع قوي لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت أمر حاسم من أجل تعزيز وجود االستثمارات األجنبية املباشرة (FDI) والشركات 
متعددة اجلنسيات (MNC) واالستعانة مبصادر خارجية يف أي اقتصاد وطين واليت حتدد عامة بأهنا احملركات 

للتنمية االقتصادية.
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ويشمل مصطلح القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
والدور الشامل لالبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والطريقة اليت يعزز هبا االبتكار تطور 
اليت تساعد  املتنقلة  الكثري من حلول اهلواتف  املثال، هناك  القطاعات األخرى لالقتصاد. فعلى سبيل 
املزارعني على التحقق من أسعار السوق والنفاذ إىل أفضل املعارف احمللية لزراعة احملاصيل فضًال عن النفاذ 
إىل شركات التأمني واملدخالت اهلامة. وحلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هذه يف قطاع الزراعة 
تسهل على املزارعني احلصول على ما حيتاجونه من معلومات بصورة أكثر فعالية وعلى املستوى. وبالنسبة 
لواضعي السياسات واجلهات التمكينية األخرى اليت لديها موارد حمددة إلحداث تغري نظام واسع االنتشار، 

يعد هذا التأثري املضاعف بالغ األمهية.

ومن خالل دراسة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأثره على القطاعات األخرى لالقتصاد، يتيح االبتكار 
املعلومات  تكنولوجيا  دور  بشأن  اكتماًال  أكثر  مناقشة  إجراء  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  على  القائم 

واالتصاالت يف التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

نظرة عامة على األنظمة اإليكولوجية لالبتكار  1.1

قبل الشروع يف حتليل األنظمة اإليكولوجية لالبتكار، سنقوم ببناء فهم أساسي ملا هو االبتكار وكيفية حتقيقه. وبناًء 
السياسات يف  املعلومات واالتصاالت وصياغة  تكنولوجيا  تؤثر هبا  اليت  الكيفية  باستكشاف  على ذلك، سنقوم 
االبتكار، فضًال عن سبب وجود الفجوة الرقمية بني البلدان املتقدمة والنامية. ويف النهاية، سنبحث يف التحديات 

اليت تقف عائقًا أمام تنمية األنظمة اإليكولوجية لالبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

أنظمة االبتكار  1.1.1

االبتكار مفهوم معقد يستخدم (ويستخدم باخلطأ) عادًة. وألغراض هذه املناقشة سنحيل إىل تعريف منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي (OECD) لالبتكار:

"حتسني املنتجات املوجودة بدرجة كبرية (سلع أو خدمات) أو تقدمي منتجات جديدة متامًا للسوق أو عملية أو 
طريقة تسويق جديدة أو طريقة تنظيمية جديدة يف املمارسات التجارية أو تنظيم مكان العمل أو العالقات اخلارجية".

ففي األيام األوىل للبحوث األكادميية بشأن االبتكار، كان املعتقد أن حتفيز االبتكار عملية خطية. ويف هذا النموذج، 
ينتج العلم التكنولوجيا وتوفر التكنولوجيا منتجات وخدمات تبعًا الحتياجات السوق. وقد أدى ذلك إىل ظهور 
املزيد من االبتكار.  تنتج   (R&D) البحث والتطوير فكرة أن زيادة االستثمار يف مدخالت االبتكار مثل أعمال 
ولألسف، فإن هذا املنظور ال يعكس الدينامية اليت تتسم هبا عملية االبتكار، اليت تتضمن جمموعة متنوعة من العوامل 
البحث والتطوير، ولكن أيضًا جممعات املواهب والثقافة والظروف  بينها مثل االستثمار يف أعمال  تتفاعل فيما 

االقتصادية واألسواق واالستثمار، ضمن عوامل أخرى.

ونتيجًة لذلك، ظهرت مدرسة أخرى للتفكري تعترب االبتكار منتجًا من منظور األنظمة. ويف هذا النموذج، ال يكون 
لالبتكار توجه وحيد وال يعد تعزيزه أمر يتعلق بزيادة االستثمار يف البحوث. فاالبتكار عملية معقدة تشمل االستثمار 
والتعليم والتواصل وبناء املجتمع والتغري الثقايف والعوامل االقتصادية واالكتشاف بالصدفة. ورمبا األكثر أمهية أن 
االبتكار يوضح الكيفية اليت تتولد هبا املعارف من جانب األطراف الفاعلة اليت حتفز التفاعالت بني العلم والتكنولوجيا 
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واملؤسسات والتعليم والسياسة العامة1. ومبعىن آخر، يبني هنج األنظمة كيفية حتقيق أصحاب املصلحة لالبتكار وهم 
الذين يعرفون العملية برمتها وأدوارها وكيفية ارتباط هذه األدوار بأدوار أصحاب املصلحة اآلخرين.

وضع سياسات االبتكار  2.1.1

السياسات عامل أساسي لتمكني األنظمة اإليكولوجية لالبتكار. وكما هو احلال مع السياسات الصناعية التقليدية، 
يلزم قيام احلكومات بأعمال لدعم االبتكار. وبالرغم من أن احلكومات ال تنتج بشكل مباشر ابتكارًا يبلى حاجة 
السوق، فإن هلا دورًا حامسًا يف هتيئة بيئة تعزز عمل أصحاب املصلحة اآلخرين. ونتيجًة لذلك، ينبغي لسياسات 
االبتكار أن تركز على التأكد من أن النظام اإليكولوجي حيفز االبتكار ويستخدمه من أجل حتقيق قيمته. وينبغي 
للسياسات اجليدة أن تدعم أيضًا حتوًال للبالد حنو اقتصاد قائم على االبتكار يوفر الوظائف ويوفر فرص التصدير 

وحيفز النمو شامل القطاعات القائم على االبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

تشخيص الفجوة يف جمال االبتكار الرقمي  3.1.1

هل قدرات االبتكار املبنية متماثلة؟
وبتوسيع الفهم األساسي ألنظمة االبتكار وسياسات االبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فإن 
الرتكيز ينصب يف هذه اللحظة على الفجوة يف جمال االبتكار - واليت متثل عائقًا كبريًا أمام السعي حنو حتقيق النمو 
أنه "حتسني  االبتكار على   (OECD) االقتصادي امليدان  والتنمية يف  التعاون  منظمة  الشامل. وتعرف  االقتصادي 
املنتجات املوجودة بدرجة كبرية (سلع أو خدمات) أو تقدمي منتجات جديدة متامًا للسوق أو عملية أو طريقة 
تسويق جديدة أو طريقة تنظيمية جديدة يف املمارسات التجارية أو تنظيم مكان العمل أو العالقات اخلارجية" ومع 
ظهور االبتكار على برنامج السياسات وخطط التنمية الوطنية، خاصًة االبتكار الرقمي، فإنه ينظر إليه تبعًا لذلك 
كمحرك رئيسي للنمو الشامل. ويدعو اهلدف 9 من أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة إىل إقامة بىن حتتية قادرة 
املساواة بني  االبتكار"، واهلدف 5: "حتقيق  واملستدام، وتشجيع  للجميع  الشامل  الصمود، وحتفيز التصنيع  على 
اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات. ومع ذلك، ال تقام مجيع األنظمة اإليكولوجية لالبتكار على شكل واحد. 
فهناك فوارق ضخمة بني األنظمة اإليكولوجية سواء من حيث املوارد املتاحة أو كيفية استخدام هذه املوارد أو 

البيئة التمكينية، مما يؤدي إىل نتائج بالغة االختالف. 

واستحداث تكنولوجيات ناشئة واالستفادة منها برتكيز حاليًا يف عدد ضئيل من البلدان واملجتمعات، مع بقاء 
اجلزء األكرب من العامل معتمدًا على التكنولوجيات األقدم وبعيدًا عن عمليات االبتكار. وُيوضح الفاصل املتزايد يف 

الشكل 1.

Edquist and Hommen: 1999، صفحة 75.  1
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البلدان  البلدان املتقدمة مقابل  التكنولوجيا مقابل السكان املستفيدون: قصة االبتكار يف  الشكل 1: تطور 
النامية

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

وحيدث هذا األمر حىت مع تطوير البلدان للقدرات يف جمال االبتكار وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألهنا تطور 
تتوفر  بينما ال  االبتكار  الفجوة يف جمال  "قمة"  املوجودة على  البلدان  أبطأ من  القدرات يف الغالب مبعدل  هذه 
التكنولوجيات الناشئة يف األغلب وال تصل فوائدها إىل تلك البلدان املوجودة يف "القاع". وتتمتع البلدان املوجودة 
على "القمة" بالنفاذ إىل تكنولوجيات ناشئة أكثر تقدمًا يتم استعماهلا مبا يعود بالنفع عليها. والبلدان املوجودة يف 
"القاع" جمموعة آخذة يف التوسع سريعًا يأيت معظمها من املجتمعات النامية اليت تتمتع بنفاذ متزايد إىل تكنولوجيا 
أقل من أن توصف على األرجح بأهنا ناشئة أو مبتكرة. كما أن هذه البلدان أقل كثريًا جدًا يف حتقيق منافع اقتصادية 

من التكنولوجيات الناشئة أو االستفادة من هذه املنافع.

االسرتاتيجية التنافسية والفجوة الرقمية
حدد األكادميي املعروف جبامعة هارفرد، مايكل بورتر ثالثة أنواع من االقتصادات يف إطار نظريته املوجهة حنو 

البلدان بشأن االسرتاتيجيات التنافسية:

االقتصادات القائمة على املوارد، واليت تدعمها املوارد البشرية والطبيعية؛  (1

االقتصادات القائمة على الكفاءة، والقائمة على التصنيع واإلنتاج؛  (2

االقتصادات القائمة على االبتكار واليت تركز على إنتاج املعارف.  (3

وميكن وصف االقتصادات الوطنية عامًة كواحدة من مراحل التنمية هذه. ومع ذلك، توجد يف معظم األحوال 
قطاعات خمتلفة داخل أي اقتصاد وعلى مستويات خمتلفة. ونظرًا إىل أن االبتكار الرقمي شامل القطاعات وميكنه 
إحداث تأثريات مضاعفة من منظور الكفاءة وتوزيع املعلومات وإمكانية توسيع النطاق، فإن لقطاع تكنولوجيا 
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املعلومات واالتصاالت إمكانات هائلة للتطور سريعًا وتغذية القطاعات األقل تطورًا باالبتكار. ويعد ذلك جزءًا 
من االبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والذي يعد مكونًا أساسيًا للنمو االقتصادي الشامل. 

(انظر الشكل 2.)

الشكل 2: مراحل التنمية يف االقتصادات

ونتيجًة لذلك يذهب واضعو السياسات ملا هو أبعد من السياسات التقليدية اليت تركز على تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والنطاق العريض من أجل وضع سياسات تدعم االبتكار. بيد أن الرقمنة واالبتكار ليسوا سواء وال 
تضمن مستويات الرقمنة العالية مستويات عالية من االبتكار. فالبلدان الرقمية الكبرية مثل مجهورية كوريا واليابان 
قد ال تكون وصلت إىل قدراهتا الكاملة يف جمال االبتكار يف مجيع قطاعات االقتصاد. وهذه الفوارق يف القدرات 
البلدان  اخلاصة بالرقمنة واالبتكار متنح جماًال للفجوة الرقمية واليت أصبحت أكثر شيوعًا عندما يقارن املرء بني 

املتقدمة والنامية.

فمثًال، متيل البلدان املتقدمة إىل حتقيق منو منخفض يف الناتج احمللي اإلمجايل وضخ استثمارات كبرية يف قدرات 
قليلة يف مدخالت  الناتج احمللي اإلمجايل واستثمارات  النامية إىل حتقيق منو مرتفع يف  البلدان  بينما متيل  االبتكار 
األنظمة  التفاوت جيعل  والتكنولوجيا. وهذا  باملنتجات واخلدمات  فيما يتعلق  ناتج منخفض  االبتكار فضًال عن 
اإليكولوجية لالبتكار يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية على مسارين خمتلفني بالنسبة للنمو (كما تظهر أيضًا يف 
الشكل 1). ومع ذلك، فإن أي اقتصاد ال يبتكر أو يقوم بالرقمنة ككل غري متييزي؛ فإن بعض القطاعات ستتطور 
بسرعات خمتلفة. فقد يقوم قطاع اخلدمات املالية باالبتكار قبل التعديل أو الزراعة بينما قد تتطور اخلدمات العامة 
أو التصنيع بوترية متوسطة. بيد أن النموذج القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يفرتض أن االبتكار يف 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخالفه ميكن أن يدفع باالبتكار يف القطاعات الرأسية األخرى مع تبادل 
التكنولوجيات والنماذج. ويف املجمل، ميكن وصف الفجوة الرقمية باالختالف الكبري يف القدرة على استعمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بناء قدرات االبتكار، مما يؤدي إىل توليد منتجات وخدمات جديدة. (انظر 

الشكلني 3 و4.) لذا، ميكن عزو السبب اجلذري للفجوة الرقيمة إىل الفجوة يف جمال االبتكار.
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الشكل 3: مستويات الرقمنة يف قطاعات خمتلفة

McKinsey (2015) :املصدر
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الشكل 4: األفراد الذين يستعملون اإلنرتنت لكل 100 نسمة، 2001-2015

املصدر: قاعدة بيانات االحتاد ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

التحديات أمام بناء أنظمة إيكولوجية لالبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2.1

وضعت األقسام السابقة صياغة مشرتكة لالبتكار وحددت عالقة بني الفجوة الرقمية والعامل االساسي لظهورها 
وهو االفتقار إىل قدرات االبتكار كما أظهرت أن للبلدان مستويات خمتلفة من قدرات االبتكار، مما يؤدي إىل 

ظهور فجوة يف جمال االبتكار.

وتتسع الفجوة يف جمال االبتكار أو تضيق تبعًا للكثري من العوامل اليت يعد تناوهلا هنا باستفاضة أمرًا بالغ التعقيد. 
ومع ذلك، ومن خالل الرتكيز على ثالثة حتيات أمام بناء أنظمة إيكولوجية لالبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، يتقلص جمال البحث بشكل كبري. وهذه العوائق هي عدم كفاءة االبتكار واالفتقار إىل بيئة التنشئة 

والتعاون غري الكايف.

عدم كفاءة االبتكار  1.2.1

يوضح تقرير املؤشر العاملي لالبتكار للمنظمة العاملي للملكية الفكرية الكيفية اليت ميكن هبا تقدير كفاءة االبتكار 
مقارنًة بالنسبة بني دخل االبتكار وخرجه. وينتج النظام اإليكولوجي ذو الكفاءة العالية يف االبتكار خرجًا غزيرًا 

بدخل حمدود. مبعىن آخر، تشري النسبة املنخفضة إىل كفاءة عالية يف حني تشري النسبة املرتفعة إىل كفاءة متدنية.

وميكن لكفاءة االبتكار أن متثل حتديًا أمام البلدان لعدة أسباب. وقد يكون أحد األسباب عدم ضخ استثمارات 
كافية يف االبتكار نتيجًة لألولويات اليت رمبا تركز على اخلدمات األساسية (مثل التعليم والصحة وما إىل ذلك) 
النامية. فقد ال تكون هناك مدخالت سواء يف شكل استثمارات أو مواهب أو الوصول إىل  البلدان  خاصًة يف 
األسواق أو قد ال تكون البيئة التمكينية مهيئة بشكل جيد. وهناك سبب آخر يتمثل يف أن أنظمة االبتكار قد ال 
توفر احلوافز بفعالية لتطبيق األحباث يف شكل ابتكارات مراعية للسوق أو تؤمن األحباث من منظور حقوق امللكية 

الفكرية.
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اإلطار 2: كفاءة االبتكار - قصة من الفجوة يف جمال االبتكار وروابط غري متينة يف أعمال البحث والتطوير
بإمعان النظر يف بيانات كفاءة االبتكار املستقاة من املؤشر العاملي لالبتكار (GII) للمنظمة العاملي للملكية 
الفكرية (WIPO)، ميكن حتديد من املستوى األول ما إذا كان أي بلد يولد االعتمادات األولية لالكتشافات 

التكنولوجية الالزمة الستحداث حلول حتويلية عرب نظامه اإليكولوجي لالبتكار.

ويبدو أن لتصنيف البلدان حسب مستوى الدخل أثر كبري على نسبة كفاءة أي بلد. ونسبة الكفاءة هي 
مقياس وضعته املنظمة العاملية للملكية الفكرية يقيس مؤشرًا ملقاييس اخلرج من املؤشر (GII) على مؤشر 
ملقاييس الدخل. وكما ميكن مالحظته، فإن البلدان ذات الدخل املرتفع تتسم عمومًا بكفاءة ابتكار أعلى.

ومع ذلك، ففي الفجوة أدناه، ميكن أيضًا مالحظة أن بعض البلدان ذات الدخل املنخفض ال تزال لديها 
نسبة كفاءة عالية وهو ما يشري إىل حتٍد آخر رمبا يتعني مواجهته والذي يتمثل يف حتويل كفاءة االبتكار 

الفعلية إىل دخل.

وهناك مقولة شهرية للدكتور جيوفري نيكولسون، مكتشف مذكرات 3M post-it notes "األحباث 
هي عملية حتويل األموال إىل معارف واالبتكار هو عملية حتويل املعارف إىل أموال". وبالنظر إىل الطابع 
العاملي لالقتصادات وزيادة انفتاحها، ميكن اكتساب املعارف الرقمية من النظام اإليكولوجي داخل أي 
بلد أو من منظمة إيكولوجية أخرى. ويتعني على البلدان إدراك ما إذا كان ما ينفقونه من أموال يف 
ويناقش يف  النمو، مبعىن آخر حتقيق دخل.  توفري وظائف وحتقيق  إىل  يؤدي  والتطوير  البحث  أعمال 
القسم 2 إطار حتليل النظام اإليكولوجي لالبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسيساعد 

يف فهم هذه العالقة.
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الشكل 5: نسب كفاءة االبتكار

ثة من تقرير البنية التحتية العاملية للمعلومات (GII) لعام 2016، املنظمة العاملية للملكية الفكرية املصدر: بيانات حمدَّ

االفتقار إىل بيئة التنشئة  2.2.1

الدعم احملددة) يف أي نظام  برامج  السياسات واملبادرات وصوًال إىل  املكونات (من  الكثري من  حيتاج األمر إىل 
إيكولوجي لالبتكار من أجل أي بداية للنجاح وخلصائص هذه املكونات أثر كبري على جناح رواد األعمال الرقميني 
أو فشلهم. وقد يؤدي الفشل يف أي مرحلة إىل نظام إيكولوجي أقل جناحًا من منظور املساعدة على استحداث 
ابتكارات وطرحها يف األسواق. وكما أشرنا آنفًا، للبلدان املختلفة قدرات ابتكار خمتلفة. وينطبق املنطق ذاته على 
املدن واملواقع األخرى. وجيب توفر قدرات االبتكار يف مجيع أجزاء أي بلد من أجل ضمان التنمية الشاملة. ولبنات 
البناء األساسية مثل الوصول إىل التمويل واملواهب واألسواق والشبكات والبنية التحتية ومؤسسات الدعم، ينبغي 
توزيعها وتوفريها يف خمتلف املناطق واملقاطعات أو املجموعات االقتصادية داخل أي بلد. وأي حتليل شامل للنظام 
اإليكولوجي ككل جيب أن حيدد التحديات والفرص. وبالنسبة للبلدان املتقدمة، تقوم مؤسسات كثرية باستمرار 
بتحليل االحتياجات واالستجابة هلا من خالل الربامج والسياسات املناسبة. غري أنه يف البلدان النامية، رمبا تكون 
القدرات املؤسسية متخلفة خطوة إىل الوراء يف التعاطي مع احتياطات األنظمة اإليكولوجية، خاصًة يف األماكن 

البعيدة عن املدن الرئيسية.
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اإلطار 3: تعزيز بيئة التنشئة - قصة من الفجوة يف جمال االبتكار ومدينتني
يصنف الرتتيب العاملي لألنظمة اإليكولوجية الناشئة، على سبيل املثال املدن على الصعيد العاملي. وبالرغم 
نظاميهما  يف  والثغرات  اخلصائص  فإن  البلد،  نفس  مدينتان يف  وشيكاغو  فرانسيسكو  سان  أن  من 

اإليكولوجيني ختتلف، مما يعين أن احتماالت جناح رواد األعمال فيهما ستختلف أيضًا.

فمثًال، لدى سان فرانسيسكو عدد كبري من رواد األعمال املوهوبني ومصادر قوية لرؤوس أموال املشاريع 
والكثري من عوامل التسريع واملؤسسات التمكينية األخرى. ولنفرتض أن أصول شيكاغو مشاهبة وإن 
كانت رؤوس أموال املشاريع لديها تتسم مبعدات أقل يف حتمل املخاطر. وسيكون لرواد األعمال املقيمني 
يف سان فرانسيسكو احتماالت ناح أعلى من هؤالء املقيمني يف شيكاغو. ويبني ذلك أن لكل عنصر يف 

أي نظام إيكولوجي لالبتكار قيمته وأن أي ثغرة مبفردها تؤثر على النظام اإليكولوجي بأكمله.

الشكل 6: الرتتيب العاملي لألنظمة اإليكولوجية الناشئة

Startup Genome :املصدر

التعاون غري الكايف  3.2.1

يتبني من املناقشة أعاله أن على كل موقع سواء أكان مدينة أم بلدًا أن ينشئ نظامًا إيكولوجيًا يعكس احتياجاته 
وظروفه املتفردة. بيد أن السعي حنو هنج متوازن ينبغي أال يفسر على أنه مبثابة تنسيق ضعيف بني أصحاب املصلحة 
الرئيسيني. فمثًال، جيب أن يسهم القطاعان العام واخلاص معًا يف بناء النظام اإليكولوجي. كما أن السياسات اليت 
أن تكمل سياسات  ينبغي  التحتية  البنية  أم  التعليم  أم  بالتمويل  تتعلق  أكانت  بعينها، سواء  قطاعات  تركز على 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويف آخر املطاف، من املهم استخدام املوارد احملددة من أجل دعم املمارسات 
السياساتية اجليدة فضًال عن حتويل هذه املمارسات من ممارسات سيئة إىل ممارسات جيدة. ومرة ثانية، فإن ذلك 
يعين أنه بالرغم من تفرد األنظمة اإليكولوجية، فإن ربط األنظمة اإليكولوجية احمللية واإلقليمية والعاملية لتشجيع 

تبادل املعارف والتزاوج بني األفكار، يعد من عوامل النجاح احلرجة.
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وجيب إشراك أصحاب املصلحة على الصعيدين احمللي والوطين أو يف القطاعني العام واخلاص من أجل تغيري اجتاه 
أي نظام إيكولوجي لالبتكار يتمحور حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

اإلطار 4: أوجه التآزر والتعاون - قصة من الفجوة يف جمال االبتكار ورحلة أصحاب املصلحة لبناء 
شركات عظيمة وحتويل اقتصاداتهم

يف مناقشة حديثة لنظام إيكولوجي يف بلد متوسط الدخل واقتصاد قائم على العوامل، وجهت أسئلة إىل 
أصحاب مصلحة خمتلفني من القطاعني العام واخلاص عن العوائق اليت تعطل االبتكار الرقمي يف أنظمتهم 
اإليكولوجية. وقد كان لكل واحد من أصحاب املصلحة فهم واضح الحتياجاته ولكنه مل يكن يدرك 
دوره يف تعزيز نظامه اإليكولوجي. وإضافة إىل ذلك، فقد كان مجيعهم ال يدركون كيف ميكن ألعماهلم 

أن تؤثر على النظام اإليكولوجي بأكمله.

لذا، فإىل جانب ضرورة حتديد التحديات اليت يواجهها كل واحد من أصحاب املصلحة كما عرب عن 
ذلك يف اإلطار 3 "تعزيز بيئة التنشئة" أعاله، هناك حاجة إىل وجود إطار ميكن أن يتجمع فيه أصحاب 

املصلحة ويتخذون إجراءات حمددة لتحويل أنظمتهم اإليكولوجية.

الشكل 7: رؤى من جمموعات أصحاب املصلحة يف األنظمة اإليكولوجية

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

لبنات بناء سياسات االبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  3.1

من اآلليات الرئيسية لرأب الفجوة يف جمال االبتكار اليت متت دراستها يف القسم السابق، وضع سياسات فعالة 
التوجيهية  املبادئ  بعض  القسم  ويتناول هذا  املعلومات واالتصاالت.  تكنولوجيا  القائم على  االبتكار  خبصوص 

واملنزلقات واألطر اخلاصة ببناء سياسات االبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

املبادئ التوجيهية  1.3.1

بعد حتديد دور السياسات يف بناء النظام اإليكولوجي لالبتكار، هناك خطوة أخرى تتمثل يف النظر يف العناصر 
الرئيسية للسياسات الفعالة خبصوص االبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وهو ما يرد شرحه 
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أدناه. (انظر الشكلني 5 و6) وعملية االستعراض الُقطري اليت تنم تناوهلا بالتفصيل يف القسم 2 هي صياغة تكرارية 
وشاملة لفكرة التصميم وممارسات التصميم القائمة على املستعمل. ويعتمد االستعراض أيضًا على اخلصائص الرئيسية 

لسياسات االبتكار املتبعة.

جتريب السياسات. االخنراط يف جتريب السياسات يعين أن السياسات وضعت على أساس مدخالت من   •
أصحاب املصلحة وأهنا استندت إىل ممارسات جيدة من داخل املجتمع وخارجه. وينبغي للسياسات أن تتسم 
باملرونة واالبتكار وأن تقوم على نظريات وأفكار ناشئة. ويسري ذلك بشكل خاص نظرًا للتطور السريع 
لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومن اخلطوات الرئيسية يف هذه العملية يف أغلب األحيان العمل 

على برامج جتريبية صغرية لضمان اجلدوى واألثر.
التمحور حول املستعمل. ينبغي للسياسات أن تركز على مساعدة رواد األعمال واملبتكرين يف بناء شركات   •
األعمال واكتشاف العمليات واملنتجات واخلدمات احملسنة. وينبغي للسياسات أن تساعد أيضًا أصحاب 
املصلحة اآلخرين يف دعمهم لرواد األعمال املبتكرين. وبالرغم من عدم إمكانية فصل األمور السياسية متامًا 
عن عملية وضع السياسات، ينبغي هلا أن تركز على احتياجات أصحاب املصلحة بدًال من األولويات السياسية.

لغة مشرتكة. ينبغي أن يكون عمل رواد األعمال والقطاع اخلاص يف الصميم من سياسات االبتكار. وينبغي   •
أن تكون هلا امللكية على أكرب عدد ممكن من الربامج على أن تكون احلكومة نفسها داعمة ألعماهلم. وعالوًة 
على ذلك، ال ينبغي لواضعي السياسات أن يستخدموا سياسات تكبل أو تعطل االبتكارات الناشئة إلبقاء 
الوضع على حاله، بل بدًال من ذلك استخدامها يف هتيئة بيئة تشجيع االستعماالت اإلجيابية للتكنولوجيات 

الناشئة وعدم تشجيع السليب منها.
الكفاءة يف استخدام املوارد. على واضعي السياسات حتقيق التوازن بني املوارد احملدودة وضرورة إحداث   •
أثر نظامي. ونتيجًة لذلك، فإن من األمور األساسية الكفاءة يف استخدام املوارد؛ حيث ينبغي للسياسات أن 
حتدث أكرب األثر بأقل االستثمارات. فعلى سبيل املثال، ميكن االستغالل الكامل لالستثمارات العامة من 

خالل تزاوجها مع أموال واسرتاتيجيات القطاع اخلاص من أجل حتمل التكاليف ومتويل املشاريع.
حتمل املخاطر. لكي تكون السياسات فعالة، ينبغي ألي رؤية لسياسات دعم االبتكار أن تقرتن بإجراءات   •
ملموسة، ليس فقط من جانب القطاع العام، ولكن من جانب مجيع أصحاب املصلحة أيضًا. وينبغي ألصحاب 
املصلحة هؤالء أن يقدموا مدخالت حمددة ومفيدة بأساليب بعينها. ومن شأن اخنراطهم أن يضمن استمرار 
قيادة املشروع مرتبطة عن كثب بأصحاب املصلحة املزمع خدمتهم وأن هلم مصلحة أساسية يف ضمان حتقيق 

النجاح سواء ملنفعتهم اخلاصة أو لدعم استثماراهتم.
الرتكيز على املمارسات اجليدة: ينبغي تسخري مجيع مصادر املعارف واخلربات سواء أكانت حملية أم عاملية.   •
وقيام األعمال على خربات املشاريع والسياسات الناجحة ميكن أن يساعد على زيادة فرص جناح السياسات 
من خالل البناء على هذه اخلربات، خاصًة أنه ميكن االستعانة حبائزي املمارسات اجليدة كموجهني وخرباء.

القابلية لالستنساخ. ينبغي وضع السياسات وتوثيقها بشكل يسمح باستخدامها كممارسات جيدة يف حال   •
جناحها من أجل وضع سياسات أخرى. وميكن توسيع نطاق هذه املمارسات بنقل أي برنامج وطين إىل 
املستوى اإلقليمي أو إقامة فروع بإنشاء روافد حملية متوازية للمشاريع الوطنية، أو االنتقال، أفقيًا، من حمافظة 
إىل حمافظة أخرى داخل البلد أو من بلد آلخر. ويستلزم التجريب يف وضع السياسات مجع املعلومات يف 

مجيع املراحل لدعم التعلم وتعديل املناهج وإزالة احلدود.
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مستدامة وميكن التنبؤ بها. ينبغي مراعاة دورة احلياة الكاملة للمشروع منذ انطالقه. وينبغي أن تتضمن   •
املشاريع التخطيط لالستدامة وتقدير اجلداول الزمنية الستكماهلا واالنتهاء منها. وينبغي للسياسات أن تستند 

أيضًا على ممارسات جيدة موثقة مع خطط بشأن التمويل وإدارة الربنامج باستمرار وبشكل مستدام.

الشكل 8: السياسات التمكينية لألنظمة اإليكولوجية لالبتكار

(2005) Goh املصدر: بتصرف عن
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الشكل 9: عناصر تعزيز االبتكار

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

تفادي املمارسات السيئة  2.3.1

نظرًا للدور األساسي للسياسات يف تعزيز االبتكار، من اجلدير مناقشة ما حيول دون وضع سياسات لالبتكار. ومن 
أخطاء وضع السياسات اليت جيب تفاديها:

االستثمار يف مدخالت االبتكار فقط. بالرغم من ضرورة االستثمار يف مدخالت االبتكار الرئيسية مثل   •
البنية التحتية والتعليم، فإن هذه االستثمارات ال تعترب كافية لوحدها. فينبغي إشراك املؤسسات الرئيسية مثل 
اجلامعات والقطاع اخلاص وشبكات دعم االبتكار لضمان حصول املبتكرين ورواد األعمال احملتملني على 

قدر من الدعم اهلام عرب كامل عملية االبتكار من مرحلة ما قبل الفكرة إىل مرحلة الوجود.
اإلفراط يف استغالل احلكومات. للقطاع العام دور حاسم يف تنمية النظام اإليكولوجي لالبتكار، خاصًة   •
يف االقتصادات النامية اليت قد تكون فيها احلكومات األطراف الفاعلة الوحيدة الراغبة يف االستثمار. ومع 
ذلك، ينبغي للقطاع اخلاص أن يتبنوا قيادة النظام اإليكولوجي، خاصًة رواد األعمال، مبجرد اكتمال النظام 

اإليكولوجي مبا يكفي لدعمه. وينبغي ألصحاب املصلحة اآلخرين زيادة أعماهلم.
ميكن  االبتكار،  تعزيز  يف  اخلاص  للقطاع  القيادي  الدور  من  بالرغم  احلكومات.  استخدام  اإلقالل يف   •
للحكومات أن تساهم بشكل أكثر مغالبة من خالل هتيئة بيئة سياساتية مالئمة واالخنراط يف مشاريع بعينها 

تدعم أنشطة االبتكار وتوجهها.
إغفال تكامل السياسات. لتحفيز تطوير اقتصادات قائمة على االبتكار، ينبغي لسياسات االبتكار أن تعمل   •

إىل جانب من السياسات الصناعية األكثر تقليدية وينبغي حتقيق التنسيق والتكامل بني النهجني.

اإلطار التحليلي  3.3.1

سنلقي يف القسم التايل نظرة عامة متعمقة على عملية االستعراض الُقطري. ويتمثل جوهر التقييم يف فهم الوضع 
احلايل للنظام اإليكولوجي لالبتكار ووضع رؤية بشأن املستقبل ورسم مسار للوصول إليه. وقبل الولوج إىل هذا 
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النهج، سننظر يف اإلطار التحليلي الذي سيوجه التقييم ويوفر نظرة عامة عن األنشطة احملددة املنفذة يف إطار العملية. 
انظر الشكل 10 لالطالع على اإلطار التحليلي.

 - لالبتكار  اإليكولوجي  النظام  األساسيون يف  املصلحة  املأمول. جيتمع أصحاب  املستقبل  االتفاق على   (1

املبتكرون واملستثمرون واألكادمييون وواضعو السياسات وغريهم - لتحديد كيفية تطوير النظام اإليكولوجي.
فهم الوصع احلايل. يشارك أصحاب املصلحة يف حتديد مواطن القوة والضعف يف أنظمتهم اإليكولوجية.  (2

حتليل الثغرات. استنادًا إىل الوضع احلايل والوضع املأمول يف املستقبل، حيدد أصحاب املصلحة االحتياجات   (3

األساسية اليت ينبغي منحها األولوية عند تطوير النظام اإليكولوجي.
املمارسات اجليدة. بغض النظر عن مواطن الثغرات والفرص، تكتشف األطراف الفاعلة الرئيسية يف أي نظام   (4

إيكولوجي املمارسات اجليدة اليت ينبغي تبادهلا واستنساخها والبحث عن املمارسات اجليدة الدولية اليت ميكن 
أن تكون منوذجًا ملعاجلة هذه القضايا. ويقوم االحتاد بتطوير قاعدة بيانات ألفضل املمارسات لكي تستخدم 

يف هذه العملية.
أساسًا  لكي تصبح  تعظيمها  الواجب  اجليدة  واملمارسات  احملددة  العمل  التحديات. حتدد جماالت  حتديد   (5

لتوصيات بشأن املضي قدمًا يف تنفيذ األنشطة.
وضع مبادئ توجيهية وتوصيات. استنادًا إىل رؤية مشرتكة وفهم الوضع احلايل، ميكن وضع توصيات بشأن   (6

كيفية مواجهة التحديات واستغالل الفرص.
بناء برامج. لتحقيق تغيري ذي مغزى يف النظام اإليكولوجي جيب ترمجة التوصيات والسياسات إىل برامج.  (7

الشكل 10: إطار التحليل الشامل

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت
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القسم 2: تشخيص فجوة االبتكار الرقمي

مقدمة إلجراء استعراض قطري  2
جرى يف القسم السابق حبث األنظمة اإليكولوجية لالبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف 
ذلك سياسات االبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويوضح هذا القسم كيفية إجراء تقييم النظام 
اإليكولوجي لالبتكار على املستوى القطري ووضع توصيات خطوًة خبطوة. وتستند هذه املنهجية إىل عمليات 

التقييم اليت قام هبا االحتاد يف ألبانيا وكينيا ومولدوفا ورواندا وتايالند. 

استعراض صندوق األدوات  1.2

بغية استكمال عملية التقييم القطري، هناك أدوات ميكن استعماهلا جلمع البيانات وحتليلها. وقد وضع االحتاد هذه 
األدوات من خالل إجراء عمليات تقييم األنظمة اإليكولوجية لالبتكار يف بلدان متعددة. وهذه األدوات اخلمس 
البيين ألصحاب املصلحة وأداة  النظام اإليكولوجي ومنوذج السطح  أداة حتديد أصحاب املصلحة ومنوذج  هي: 

املقابالت النوعية وأداة وضع التوصيات وتصميم الربامج الواردة أدناه.

أداة حتديد أصحاب املصلحة  1.1.2

لقد َتبني أن التعاون بني اجلهات الفاعلة يف جمال النظام اإليكولوجي لالبتكار هو أساس عملية التقييم، ويؤدي إىل 
إنشاء النظام اإليكولوجي من خالل اإلجراءات املتخذة.

وعلى هذا النحو، فالقدرة على حتديد أصحاب املصلحة والعمل معهم جزء هام من االستعراض القطري. وبشكل 
أكثر حتديدًا، ميكن أن يبني استخدام هذه األداة مدى فعالية النظام اإليكولوجي يف دعم أصحاب املشاريع إذ تسلط 

الضوء على أنشطة حمددة يضطلع هبا أصحاب املصلحة ويسرتشدون هبا طوال فرتة حياة املشروع الناشئ.

ويرد وصف اجلهات الفاعلة الست أدناه على النحو التايل: أصحاب املشاريع واجلهات الفاعلة من القطاع العام 
واجلهات الفاعلة يف املجال املايل واهليئات األكادميية واجلهات الفاعلة من القطاع اخلاص وشبكات دعم ريادة 
املشاريع. انظر الشكل 11 أدناه الذي يعرض خمطط جمموعات أصحاب املصلحة الرئيسيني والشكل 12 لالطالع 

على منوذج فارغ.
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الشكل 11: جمموعات أصحاب املصلحة يف النظام اإليكولوجي

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

الشكل 12: منوذج حتديد أصحاب املصلحة

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

أصحاب املشاريع: حيّفز أصحاب املشاريع االبتكار ألهنم يقومون بإنشاء شركات لتقدمي حلول مبتكرة.   •
ويشاركون يف مجيع مراحل دورة حياة االبتكار من طرح األفكار إىل تطبيقها على نطاق واسع. وميكن أن 
يكون أصحاب املشاريع قادة وأنصارًا يف النظام اإليكولوجي وحيظون عمومًا بدعم أصحاب املصلة اآلخرين.
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القطاع العام: تشمل هذه املجموعة من أصحاب املصلحة واضعي السياسات واملنظمني الذين ينشطون يف   •
النظام اإليكولوجي لالبتكار، جنبًا إىل جنب مع منظمات أخرى مثل املنظمات الدولية وأعضاء املجتمع 
املدين. ونظرًا للطابع الشامل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، متثل اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف القطاع 
العام العديد من جماالت العمل، مثل املجايل املايل والتجارة واالتصاالت والتكنولوجيا والقطاعات الرأسية 

األخرى اليت حيتمل أن تتأثر باالبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
الذين يدعمون خمتلف مراحل دورة حياة  الفئة جمموعة املستثمرين  الفاعلة املالية: ستشمل هذه  اجلهات   •
املشروع الناشئ، بدءًا من النماذج األولية للمشاريع الناشئة إىل العروض األولية العامة (IPO) للشركات 
األكثر نضجًا. ومن بينهم املستثمرون الرعاة وجهات التمويل األويل وجمتمعات ومنصات التمويل اجلماعي 
املنح كاملنظمات غري  اخلاص ومقدمو  القطاع  األسهم من  واملستثمرون يف  املخاطرة  الرساميل  وأصحاب 
احلكومية واملستثمرون املؤثرون. وُتدرج يف هذه املجموعة أيضًا األطراف الفاعلة اليت متول أنشطة بناء األنظمة 

اإليكولوجية.
التعليم االبتدائي والثانوي واجلامعي واملؤسسات  اهليئات األكادميية: تشمل اجلهات األكادميية مؤسسات   •
البحثية ومراكز التدريب. وتدعم املؤسسات األكادميية النظام اإليكولوجي بإجراء البحوث األساسية واملساعدة 

على بناء قدرات رأس املال البشري وتشجيع تنمية قدرات الشباب املبتكرين.
القطاع اخلاص: يشري القطاع اخلاص إىل الشركات الكبرية والناضجة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة الراسخة   •
وجمموعات مثل الغرف التجارية اليت متثل مصاحل القطاع اخلاص. وتشارك هذه الشركات عادة يف النظام 
اإليكولوجي لالبتكار الستكشاف الفرص لتعطيل النماذج التجارية التقليدية اخلاصة هبا، أو لتقدمي خدمات 

لشركات أخرى.
واحلاضنات  االبتكار  اإليكولوجي كمراكز  النظام  منظمات ضمن  املشاريع: هي  تنظيم  شبكات دعم   •
واملسرعات والرابطات اليت تدعم أصحاب املشاريع. وهي تؤثر على النظام اإليكولوجي بتوجيه الشركات 

الناشئة من خالل تطوير دورة احلياة وإنشاء بيئة داعمة وتعزيز املجتمع.
وبالنسبة لطرف خارجي، غالبًا ما يكون إجراء حبوث مكتبية نقطة انطالق جيدة لتحديد أصحاب املصلحة النشطني 
يف إطار النظام اإليكولوجي، كالعمل مع شركاء حمليني لديهم شبكات تضم أصحاب املصلحة ذوي الصلة. ومع 
إحراز التقدم يف املقابالت وورش عمل والتفاعالت األخرى مع النظام اإليكولوجي احمللي، سيجري انتقاء أصحاب 

مصلحة آخرين.

أداة منوذج النظام اإليكولوجي  2.1.2

بغية إجراء تقييم على املستوى القطري، يتعني فهم البيئة اليت يواجهها املبتكرون عند اخلوض يف هذه الرحلة. ولعلكم 
تذكرون من املناقشة السابقة أن عدم وجود بيئة مواتية واحد من التحديات الرئيسية اليت يواجهها االبتكار الرقمي. 
وملعاجلة هذه املسألة، ستساعدكم أداة منوذج النظام اإليكولوجي يف فهم نظامكم اإليكولوجي وتشخيصه. وميكن 

أن تتمثل هذه البيئة يف الدعامات األساسية املقررة اليت جتسد حالة النظام اإليكولوجي لالبتكار.

وتيسريًا لذلك، وضع االحتاد منوذج النظام اإليكولوجي الذي حيدد الدعامات السبع اليت تشكل النظام اإليكولوجي 
لالبتكار.

وفيما يلي الدعامات اليت يرد وصفها بالتفصيل أدناه:

الرؤية واالسرتاتيجية؛  (1
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البنية التحتية والربامج؛  (2

املواهب والقادة؛  (3

رأس املال واملوارد؛  (4

األسواق والشبكات؛  (5

الثقافة واملجتمعات؛  (6

السياسة العامة والتنظيم.  (7

ميّكن النموذج أصحاب املصلحة من حبث ما حيدث يف النظام اإليكولوجي وحتديد املشاكل واحللول املمكنة. ولنلِق 
نظرة متفحصة على مسامهة كل عنصر يف النظام اإليكولوجي. (انظر الشكل 13 لالطالع على مثال لنموذج النظام 

اإليكولوجي.)

الشكل 13: منوذج النظام اإليكولوجي

املصدر: االبتكار يف قطاع تنمية االتصاالت

الرؤية واالسرتاتيجية: يعد حتديد األوضاع احلالية واملستقبلية للنظام اإليكولوجي عنصرًا رئيسيًا يف االستعراض   •
القطري. ملاذا؟ إن وضع رؤية مشرتكة يساعد مجيع األطراف الفاعلة يف النظام اإليكولوجي على االلتفاف 
حول هدف مشرتك. وحتديد اسرتاتيجية مصاحبة يساعد هذه األطراف الفاعلة على فهم أدوارها وأدوار 
األطراف األخرى وكيفية دعم أنشطتها للهدف املشرتك. وغالبًا ما يرد ذلك يف تقارير احلكومة، إال أن 
الرؤية بشأن النظام اإليكولوجي ميكن أن تأيت أيضًا من مصادر أخرى كالقطاع اخلاص أو الشبكات األكادميية. 
ونظرًا ألن الرؤية واالسرتاتيجية يتم وضعهما بشكل مشرتك، من املهم أن تكونا شاملتان وجامعتان جلميع 

مدخالت أصحاب املصلحة عرب القطاعات.
البنية التحتية والربامج: هي العناصر األساسية للنظام اإليكولوجي لالبتكار. وغالبًا ما ُتصنف البنية التحتية   •
كبنية حتتية مادية غري مادية. وتشمل البنية التحتية املادية التوصيلية والطرق والكهرباء والنقل العام يف حني 
أن البنية التحتية لتبادل املعارف كمراكز التكنولوجيا وموارد التدريب واملؤسسات البحثية فهي أمثلة عن 
البنية التحتية غري املادية. وتستفيد الربامج من هذه البنية التحتية وخاصة البنية التحتية غري املادية لدعم النظام 

اإليكولوجي. 



20

 سد الفجوة يف جمال االبتكار الرقمي: جمموعة أدوات لتعزيز األنظمة اإليكولوجية القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

املواهب والقادة: تشري املواهب إىل رأس املال البشري الذي يدعم النظام اإليكولوجي واملوارد اليت تعزز   •
رأس املال هذا. وهي تشمل أيضًا املهارات املادية مثل اهلندسة والربجمة واملهارات غري املادية كاإلدارة والتواصل 
واإلدارة. وباإلضافة إىل جمموعة واسعة من املواهب، حيتاج كل نظام إيكولوجي قادة حمددين لكي حيقق 
االزدهار. والقائد هو شخص يضطلع بدور قيادي يف النظام اإليكولوجي من خالل إحداث التغيري وبناء 

مؤسسات قاعدة وتشجيع مسامهات األطراف الفاعلة اجلديدة.
رأس املال واملوارد: حتتاج املشاريع الناشئة إىل رأس املال لكي تنمو وتزدهر. ويف املراحل األوىل، يكون   •
رأس املال املخاطر من املستثمرين الرعاة، على سبيل املثال، مطلوبًا. ومع نضوج الشركات وتوسعها، ميكن 
للتمويل املتأيت من مستثمرين كبار مثل أصحاب الرساميل املخاطرة وصناديق األسهم اخلاصة أن يساعد على 
دفع عجلة النمو. وميكن أن يأيت بعض هذا التمويل من احلكومة أو املجتمع املدين، ولكن جيب أن يأيت معظم 
التمويل يف هناية املطاف من املستثمرين من القطاع اخلاص. ولتكملة عمل متويل الشركات الناشئة مباشرة، 

حتتاج شبكات الدعم وبرامج بناء النظام اإليكولوجي األخرى للموارد لكي تعمل بنجاح.
األسواق والشبكات: تتطلب الشركات الناشئة أسواقًا لتقدمي خدماهتا، وهذا هو السبب يف أمهية فهم عمق   •
احتياجات السوق والنفاذ إليه حمليًا وإقليميًا ودوليًا. وباإلضافة إىل ذلك، غالبًا ما تكون احلكومة مشرتيًا 
رئيسيًا للمنتجات واخلدمات ومصدرًا إلبرام عقود مع الشركات الناشئة. ونتيجة لذلك، تعد عملية املشرتيات 
العامة اليت تتسم بالفعالية والشفافية مفيدة للشركات الناشئة. ومثة حاجة أيضًا إىل الشبكات والتكتالت يف 

النظام اإليكولوجي لضمان حصول املبتكرين على مجيع املوارد والعالقات اليت حيتاجون إليها.
الثقافة واملجتمعات: ينطوي إرساء ثقافة مبتكرة تشجع تنظيم املشاريع على تقاسم القيم األساسية كاملجازفة   •
وتقدير الفشل والرغبة يف التكرار والتعلم. وتنشئ هذه القيم خمططًا للسلوك عرب النظام اإليكولوجي تتقامسه 

جمتمعات املبتكرين والقادة من خالل الفعاليات واألنشطة. 
التنظيم والسياسة العام: ميكن للسياسات الداعمة والقواعد التنظيمية أن هتيئ أرضًا خصبة للجهود اليت   •
يبذهلا أصحاب املشاريع واملبتكرون، يف حني أن السياسات غري املطورة بصورة جيدة ميكن أن تعوق االبتكار. 
وهناك عدد من جماالت السياسة العامة والتنظيم اليت تعترب بالغة األمهية لنجاح النظام اإليكولوجي لالبتكار، 
مبا يف ذلك الضرائب والسياسة التجارية، وقانون امللكية الفكرية، والتنظيم املايل وتنظيم األعمال التجارية، 

وغريها.
الدعامة األساسية: مثة حيز رئيسي من بني الدعامات األخرى. ويشمل هذا احليز األنشطة اليت تركز على   •
النهوض بعمل أصحاب املشاريع يف إطار النظام اإليكولوجي حتديدًا، من قبيل تقاسم املجتمعات لثقافة تنظيم 

املشاريع بدًال من األعمال اليت تدعم االقتصاد على نطاق واسع مثل التأثري على الثقافة الوطنية.
يصف اجلدول أدناه بإجياز نوع املعلومات اليت ينبغي التقاطها يف كل دعامة.

اجلدول 1: أمثلة إلدخال املعلومات لكل دعامة
املدخالتالدعامة

هدف مشرتك ومواءمته مع القضايا الرئيسيةالرؤية

معلومات عن أنواع البنية التحتية "غري املادية" و"املادية" البنية التحتية والسياق

جرد نقاط القوة والضعف يف املوارد البشرية وأنواع املهارات وسبل بناء القدرات املواهب والقادة

نظرة متعمقة بشأن توافر رأس املال للمراحل املختلفة من تطوير املشاريع واالستثمار األجنيب رأس املال واملوارد
املباشر (FDI)؛ متويل أنشطة بناء النظام اإليكولوجي.
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املدخالتالدعامة
مالحظات بشأن عمق احتياجات السوق حمليًا ودوليًا؛ وجود شبكات ومجعيات وشراكات الشبكات والسوق

رمسية وغري رمسية وأنشطة التقابل 

درجة تبين القيم اجلوهرية لثقافة االبتكار الثقافة واملجتمعات

درجة دعم القطاع العام للنظام اإليكولوجي واملشاركة فيه السياسة العامة والتنظيم

املعلومات املتعلقة بأنشطة دعم النظام اإليكولوجي املستمدة من الدعامات األخرىاألساسية

كما هو مبني أعاله، تشتمل كل دعامة من دعامات منوذج النظام اإليكولوجي على مدخالت مقدمة من أصحاب 
املصلحة. ونتيجة لذلك، يقدم النموذج املكتمل حملة عامة عن العناصر الناجحة وغري الناجحة يف النظام اإليكولوجي. 
وميكن مجع هذه العناصر إما أثناء ورش العمل من خالل تبادل جمموعات أصحاب املصلحة آلرائهم على النحو 
استقصائية كمية موجهة إىل  أو دراسات  نوعية  استبيانات  أو من خالل  القطري  املبني يف منهجية االستعراض 

أصحاب املصلحة.

وما أن يتم مجع البيانات عرب مجيع الدعامات، ُتنشئ القوة النسبة لكل دعامة خريطة حرارة النظام اإليكولوجي 
اليت تسلط الضوء على جماالت القوة والضعف. ويقدم الشكل 14 أدناه مثاًال لنموذج باأللوان إلظهار فعالية الدعامة. 
وعرض فعالية النظام اإليكولوجي ككل على النحو املبني بنقاط القوة والضعف النسبية عرب الدعامات، يوفر مؤشرًا 

ملدى احتمال جناح أصحاب املشاريع يف هذه البيئة.

الشكل 14: منوذج نظام إيكولوجي باأللوان

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

ونظرًا ألن كل دعامة جزء من جمموعة كاملة، وأن وظيفة كل دعامة ضرورية ألنشطة االبتكار الناجح، ميكن 
استعمال كفاءة الدعامات جمتمعة لتوضيح الكفاءة اإلمجالية للنظام اإليكولوجي. 
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اإلطار 5: تقييم معدل جناح أحد أصحاب املشاريع يف نظام إيكولوجي – هل ميكن قياس حيوية 
النظام اإليكولوجي؟

تود معظم البلدان أن يكون لديها نظام إيكولوجي على غرار وادي السيليكون. ومع ذلك، وكما جاء 
سابقًا، ميكن أن تسجل األنظمة اإليكولوجية معدالت جناح خمتلفة حىت يف البلد نفسه وذلك استنادًا 
إىل تركيزها ونشاطها االقتصادي. وقد أثبتت حالة شيكاغو ووادي السيليكون هذا األمر. والسؤال 
املطروح هبذا الصدد هو ما إذا كان قياس حيوية أحد األنظمة اإليكولوجية ممكنًا أم ال. وستؤثر هذه 

احليوية للنظام اإليكولوجي على فرصة جناح صاحب املشروع.

ويف نظام إيكولوجي مثايل حيث ميكن أن ُحتدد كل دعامة باعتبارها ناجحة بنسبة 90 يف املائة، وبافرتاض 
أن صاحب املشروع لديه فرصة حقيقية، يكون تقييم حيوية النظام اإليكولوجي ممكنًا. وجيب افرتاض 
أن مجيع الدعامات مرتابطة علمًا أن فشل أّي منها ميكن أن يتسبب يف تأثر االبتكار الرقمي. وكل دعامة 
يف منوذج النظام اإليكولوجي هلا تأثري على احليوية. وباستثناء دعامة الرؤية، ميكن التعبري نظريًا عن حيوية 

هذا النظام اإليكولوجي من خالل ست دعامات على النحو التايل: 

•  احليوية: 0,90 * 0,90 * 0,90 * 0,90 * 0,90 * 0,90، وبالتايل %53 
•  يف حال توفر كل شيء حيتاجه املبتكر، ستتاح له فرصة جناح واحدة من بني فرصتني.

غري أنه يف حالة النظام املبني يف الشكل 14، ميكن مالحظة أن معدل النجاح يبلغ حوايل %3,6

•  احليوية: 0,9 * 0,9 * 0,9 * 0,5 * 0,5 * 0,2، وبالتايل %3,6 
•  يف حال توفر كل شيء حيتاجه املبتكر، ستتاح له فرصة جناح واحدة من بني 28 فرصة.

أوًال، جدير باملالحظة أن حيوية النظام اإليكولوجي ليست العامل الوحيد لنجاح صاحب املشروع أو املبتكر.

ثانيًا، تقييم احليوية ذايت ولكن يسلط الضوء على السبب وراء هتيئة الظروف املناسبة لالبتكار الرقمي 
الذي يؤدي إىل إجياد فرص العمل وحتقيق النمو االقتصادي.

أداة منوذج السطح البيين ألصحاب املصلحة  3.1.2

يتمثل أحد التحديات الرئيسية اليت يواجهها النظام اإليكولوجي يف عدم كفاية التعاون وعدم وجود مبادرات التآزر 
من أصحاب املصلحة. وللتمكن من اختاذ خطوات ملموسة يف حل حتدي النظام اإليكولوجي، يتعني فهم األنشطة 

احلالية ألصحاب املصلحة وكيفية التعاون والتفاعل مع بعضهم البعض.

وتساعد هذه األداة على تعيني أدوار وأعمال أصحاب املصلحة يف كل مرحلة من دورة حياة املشروع الناشئ 
املستمدة من منحىن "عنق الزجاجة". ويوضح املنحىن كل خطوة من خطوات مسرية تنظيم املشاريع مع التأكيد 
على الثغرة بني تطوير املفهوم اجلديد والوقت الذي يصبح فيه هذا املفهوم جمديًا، وهي املرحلة اليت تفشل فيها العديد 

من االبتكارات القائمة على تكنولوجيا املعلومات.

تركز معظم أعمال الدعم يف النظام اإليكولوجي على املبتكرين وأصحاب املشاريع، ومن مث يربز النموذج أيضًا 
مدخالت أصحاب املصلحة الرئيسيني الالزمة لتعزيز االبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كل 
مرحلة من دورة حياة املشروع الناشئ. وباإلضافة إىل تسليط الضوء على عمل املجموعات الفردية ألصحاب 
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املصلحة، يوضح النموذج أيضًا كيفية تفاعل اجلهات الفاعلة املختلفة مع بعضها البعض لدعم أعمال املبتكرين 
وأصحاب املشاريع.

ترد أدناه بإجياز األنشطة املرتبطة بكل مرحلة من دورة حياة املشروع الناشئ:

النظام  الدعم يف  بذور  الرئيسية إىل زرع  الفاعلة  تبادر اجلهات  املرحلة،  الفكرة: يف هذه  قبل  ما  مرحلة   •
اإليكولوجي لالبتكار. ويوفر القطاع العام رؤية شاملة ميكن أن حيتضنها أصحاب مصلحة آخرون. ويبدأ 
أصحاب املشاريع باستكشاف االبتكار يف حني تكرس مؤسسات دعم املشاريع اهتمامها لتعزيز ثقافة تنظيم 
مناسبة ألصحاب  بيئة  بتهيئة  أيضًا  الثقافة  اهليئات األكادميية هذه  التجمعات. وتغذي  املشاريع واستضافة 
املشاريع من الشباب الختبار أفكارهم. ويف الوقت نفسه، يضمن التمويل إمكانية إجراء البحوث األساسية 
الذي يؤدي يف هناية املطاف إىل أصحاب مشاريع ناجحني يكونون مبثابة  النماذج األولية، األمر  ووضع 

ومرشدين وممولني ألصحاب مشاريع جدد.
مرحلة التفكري: هذه هي املرحلة اليت ُتطور فيها االبتكارات اجلديدة اليت مل ُتدمج بعد كأعمال جتارية. ومرة   •
أخرى، يقوم القطاع العام بتهيئة بيئة سياسات تشجع البحوث وتدافع عن حقوق امللكية الفكرية. وتساعد 
مؤسسات الدعم اليت تستضيف أنشطة توليد األفكار كأحداث هاكاثون منظمي املشاريع يف حتديد املشاكل 
املعقولة الواجب حلها، وتشمل مسامهة اهليئات األكادميية إنتاج البحوث األساسية اليت حتدد االحتياجات 
احلرجة. مث يبادر أصحاب املشاريع إىل التعامل مع هذه املشاكل اليت ميكنهم أن يقوموا بتسويق حلول هلا. 
ويقوم املستثمرون بتعبئة كميات صغرية من رأس املال املخاطر لدعم هذه املشاريع بينما يعمل القطاع اخلاص 

جنبًا إىل جنب مع هؤالء خلوض جتربة االبتكار ورمبا حتويل مناذجهم التجارية الداخلية.
املشروع الناشئ: يف هذه املرحلة، تتطور االبتكارات من مفاهيم إىل أعمال جتارية. يبدأ أصحاب املشاريع   •
بتطوير النماذج التجارية ويسعون إىل احلصول على متويل إضايف من املستثمرين يف املرحلة املبكرة مثل شبكات 
الرعاة ملساعدهتم يف تطوير شركاهتم. كما أن مؤسسات دعم املشاريع، كمساحات العمل املشرتكة، متنح 
أصحاب املشاريع النفاذ إىل املجتمع احمللي ورأس املال البشري والبنية التحتية لتشغيل مشاريعهم. ونظرًا ألن 
أصحاب املشاريع يسعون إىل الوصول إىل العمالء، فإن نظام مشرتيات عامة يتسم بالشفافية والفعالية من 
شأنه أن يساعدهم يف احلصول على عقود. وإىل جانب هذا النشاط، تطلق الشركات الكبرية مسرعات 
داخلية للتوريد الداخلي لالبتكارات اليت تطورها الشركات الناشئة، وتدعم اهليئات األكادميية تسويق أصحاب 

املشاريع للبحوث األساسية. 
عنق الزجاجة: خالل هذه املرحلة الصعبة من التطوير، حيتاج أصحاب املشاريع لدعم مكثف من أجل البقاء.   •
وعلى هذا النحو، سيبادر أصحاب املشاريع إل التعاون وتبادل املعارف، فيما سيقوم أصحاب الرساميل 
املخاطرة بتقدمي التمويل ملساعدة املشاريع الناشئة يف االنتقال من االحتمال إىل الرحبية. وبغية احلد من التكاليف 
التشغيلية، ستعمد املشاريع الناشئة إىل شراء اخلدمات املقدمة بني قطاعات األعمال (B2B) من الشركات 
الكبرية الرائدة يف السوق بأسعار منخفضة. وستقلل السياسات الضريبية الداعمة أيضًا من العبء الضرييب 
الذي تتحمله املشاريع الناشئة. وستنخرط بعض املشاريع الناشئة يف مسرعات األعمال حيث ستكسب النفاذ 
إىل اإلرشاد واملستثمرين والشركات الناشئة الواعدة األخرى. وخالل هذه املرحلة، تصبح املهارات التجارية 

ألصحاب املشاريع املكتسبة من خالل جهود التعليم أو التدريب عامًال حامسًا.
الشركات الصغرية واملتوسطة: تزداد سرعة منو الشركات الناشئة نظرًا لسرعة توسعها إىل مؤسسات جتارية   •
قائمة أو وصوهلا إىل حالة مستقرة أو انسحاهبا عن طريق االبتياع أو العروض العامة األولية. ومع منو الشركات 
الناشئة، سيصبح العثور على رأس املال البشري اجليد عقبة على حنو متزايد. ونتيجة لذلك، ستعتمد هذه 
الشركات على القطاع اخلاص لتوفري برامج التدريب وعلى اهليئات األكادميية إلعداد خرجيني جاهزين للعمل. 
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وستشكل الشركات الناشئة اليت بلغت مرحلة النضج خماطر أقل ما يتيح هلا الوصول إىل مصادر التمويل 
التقليدية كالقروض واألسهم اخلاصة. ويف احلاالت املثلى، ستستمر الشركات الناشئة يف التوسع وستعيد 
القيمة إىل املستثمرين يف هناية املطاف من خالل احليازة أو االبتياع أو العرض العام األويل. وسيدعم النفاذ 
إىل األسواق الدولية واملستثمرين هذا النمو. وستستمر الشركات الناشئة أيضًا يف احلصول على الدعم من 

الفئات املجتمعية كاجلمعيات التجارية اليت متثل مصاحلها. 

الشكل 15: منوذج السطح البيين ألصحاب املصلحة

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

انظر الشكل 15 للحصول على نظرة فاحصة على مسامهة أصحاب املصلحة يف كل مرحلة من دروة حياة املشروع 
الناشئ.

البساطة أو اخلصوصية.  النموذج، اعتمادًا عما إذا كان اهلدف املنشود هو  هناك طريقتان أساسيتان الستعمال 
وأبسط طريقة لفحص النظام اإليكولوجي باستعمال النموذج هو تصنيف كل نشاط رئيسي استنادًا إىل مدى 
تنفيذه بنجاح. انظر الشكل 16 لالطالع على مثال للنموذج. ويف هذه احلالة، مت ترميز اجلدول باأللوان لتقدمي 
متثيل مرئي "يف حملة" للنظام اإليكولوجي حيث يرمز اللون األمحر إىل املجاالت اليت تعترب ناقصة، ويرمز اللون األصفر 
إىل املجاالت املوجودة ولكن تعد غري كافية أو ضعيفة، ويرمز اللون األخضر إىل املجاالت القوية ويرمز اللون 
األزرق إىل املجاالت الضعيفة أو الناقصة ولكن ذات برامج حمددة جارية لتحسينها. وميكن استخدام أداة مسح 
على اخلط لتحديد مستوى مماثل من التفاهم من خالل مجع مدخالت من املجيبني بشأن كل عنصر من عناصر 

النموذج.
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الشكل 16: منوذج باأللوان للسطح البيين ألصحاب املصلحة 

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

يوفر النهج البديل مزيدًا من التفاصيل، ولكن يتطلب أيضًا عملية تتسم مبزيد من الرتكيز الستخالص األفكار. ومع 
هذا النهج، ميكن أن يستعمل أصحاب املصلحة نسخة فارغة من النموذج (انظر الشكل 17) ملناقشة األنشطة اليت 
حتدث يف إطار النظام اإليكولوجي وحتديد الثغرات اليت قد تكون موجودة لدعم االبتكار. وهذا يولد األفكار اليت 

جتسد األدوار اليت تقوم هبا خمتلف جمموعات أصحاب املصلحة يف النظام اإليكولوجي.

الشكل 17: منوذج فارغ لنموذج السطح البيين ألصحاب املصلحة

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت
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أداة املقابالت النوعية  4.1.2

ُتستخدم أداة املقابالت النوعية جلمع األفكار بشأن نقاط القوة لكل دعامة من دعامات النظام اإليكولوجي عن 
طريق مجع مدخالت من أصحاب املصلحة. واملقصود هبذه املعلومات تعزيز ما اسُتخلص من البحوث املكتبية 
وتوفري فهم أساسي للنظام اإليكولوجي لالبتكار. وتتكون األداة من استقصاء من 40 سؤاًال يركز على كل دعامة 
ويتطلب استكماله ساعة واحدة تقريبًا. ويتمتع املـُحاور بالقدرة على توجيه تدفق احلوار والتوسع فيه عند اللزوم. 

انظر الشكل 18 أدناه لالطالع على جزء من االستبيان.

الشكل 18: قسم أداة املقابالت النوعية

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت
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كجزء من عملية املسح، يقّيم احملاور رأي املجيب مبنحه درجة، مما يتيح متثيل النتائج عدديًا بسهولة. وميكن استخدام 
هذه القيمة العددية لتحديد معدل النجاح لكل دعامة ومن مث الوضع احليوي للنظام اإليكولوجي (كما نوقش يف 

اإلطار 5).

أداة املقابالت الكمية  5.1.2

كتكملة للمسح النوعي أو كبديل له، جيب أيضًا نشر املسح الكمي. ومتّكن أداة املسح هذه من إجراء حتليل أكثر 
تستخدم  كانت  وإن  النوعية  املقابالت  ألداة  مماثلة  الكمي  االستقصاء  وأداة  للبيانات.  أفضل  وجتميع  تفصيًال 
الستخالص أفكار إضافية من أصحاب املصلحة أو توضيح ما مت تقامسه بالفعل. وميكن أيضًا استخدام املدخالت 
املستمدة من األداة لوضع رسوم بيانية لآلراء حبسب كل دعامة. وميكن استخدام االستقصاء للمسامهة يف استقصاء 
السطح البيين ألصحاب املصلحة ومنوذج النظام اإليكولوجي أو يف االثنني معًا. ويعرض الشكل 19 جزءًا من مثال 
الستقصاء ُيستخدم لتشخيص منوذج النظام اإليكولوجي بينما يعرض الشكل 20 مثاًال الستقصاء ُيستخدم لتشخيص 
منوذج السطح البيين ألصحاب املصلحة. وهناك عادة استقصاء واحد فقط لتقييم النموذجني، ولكن لتحسني جتربة 

املستعمل، ُأعد استقصاءان. 

الشكل 19: بداية االستقصاء الكمي لنموذج النظام اإليكولوجي

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت
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الشكل 20: بداية االستقصاء الكمي لنموذج السطح البيين ألصحاب املصلحة

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

أداة إقرار صحة املقابلة  6.1.2

وأخريًا، ميكن استخدام أداة إقرار صحة املقابلة كمستودع للبيانات يتيح تصنيف املعلومات حبسب السؤال والدعامة 
واملـُحاور. وميكن استخدام "استمارة غوغل" جلمع معلومات املقابلة وجتميعها وتنظيمها على أنه ميكن اختيار أي 

منصة تفي باحتياجات منظمة بعينها.

واستخدام هذه األداة ميكن أن يساعد يف حتديد املواضيع املشرتكة عرب الدعامات أو أصحاب املصلحة، اليت ميكن 
حتويلها إىل حتديات رئيسية وفرص. ويف وقت الحق من عملية التقييم، سُتستخدم املواضيع لوضع سيناريوهات 

السياسة العامة لكي تكون مبثابة مدخالت إلعداد التوصيات. 

أداة إعداد التوصيات وتصميم الربامج  7.1.2

بعد االنتهاء من املرحلة األولية جلمع البيانات عن طريق املقابالت وورش العمل، تتمثل اخلطوة التالية يف ترمجة 
البيانات إىل حمتوى، مثل سيناريوهات السياسة العامة وإجراءات السياسة العامة لدعم لوضع السياسات. وفيما يلي 
أربع خطوات مفيدة لتوجيه هذه العملية: حتديد االحتياجات وحتديد األهداف ذات األولوية، وحتديد املمارسات 

اجليدة وبناء سيناريوهات السياسة العامة.

املدخالت  متنوعة من  باستخدام جمموعة  العامة  السياسة  االحتياجات. ميكن كتابة سيناريوهات  حتديد   (1

كاملقابالت أو األفكار املستمدة من ورش العمل. وأيًا كان املصدر، يتمثل اهلدف الرئيسي يف ضمان أن 
ُتدرج يف التوصيات مجيع الثغرات اليت ُيسلط عليها الضوء من خالل أداة واجهة أصحاب املصلحة ومنوذج 
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بناء  كيفية  على  للطالع   21 الشكل  انظر  الرئيسية.  املواضيع  فيها مجيع  ُجتسد  وأن  اإليكولوجي  النظام 
سيناريوهات السياسة العامة باستخدام الثغرات احملددة يف منوذج السطح البيين ألصحاب املصلحة.

الشكل 21: تسليط الضوء على مواطن الضعف يف منوذج السطح البيين ألصحاب املصلحة

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

حتديد األهداف ذات األولوية. مع فهم شامل الحتياجات األنظمة اإليكولوجية، يكون حتليل األولويات   (2

السياسية للتنمية يف أي بلد قّيمًا يف كثري من األحيان. وتتمثل هذه األولويات يف وضوح الرؤية والتحركات 
الشعبية اليت تعد أساسية الستقطاب الدعم من القادة السياسيني. وإذا كان من املمكن تأطري أولويات السياسة 
العامة اليت حتددها عملية االستعراض أو يتم تعريفها كدعم لألهداف السياسية ذات األولوية، من املرجح أن 
تعترب كجزء من جدول األعمال العام وحتظى بالدعم. وبدًال من ذلك، ميكن صياغة االحتياجات احملددة أثناء 
التحليل لدعم األهداف السياسية. ولتوضيح العالقة بني أهداف السياسات واإلجراءات، ميكن إنشاء خمطط 
يف شكل جبل جليدي. ويف هذا املخطط، ترد األهداف يف قمة اجلبل اجلليدي، وترد اإلجراءات الداعمة 

حتتها. انظر الشكل 22 لالطالع على مثال ملخطط يف شكل جبل جليدي.
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الشكل 22: خمطط يف شكل جبل جليدي لألهداف السياسية

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

حتديد املمارسات اجليدة. قبل وضع سيناريوهات السياسة العامة، من املفيد فحص ما سبق إجنازه ملعاجلة   (3

املشاكل املماثلة. وميكن أن يتم ذلك باعتماد املمارسات اجليدة داخل البلد اليت سُتحدد عمومًا أثناء عملية 
حتليل االحتياجات. وميكن توسيع أثر ذلك أو البناء عليه لتلبية االحتياجات يف النظام اإليكولوجي. وُتستخدم 
أنظمة  التوصيات، ويف حاالت كثرية، ستكون  لوضع  نطاق واسع  أيضًا على  اجليدة  الدولية  املمارسات 
إيكولوجية أخرى قد واجهت مشاكل شبيهة وميكن استخدام اإلجراءات الناجحة كأساس لوضع التوصيات.

وملساعدة الدول األعضاء يف حتديد هذه املمارسات الدولية اجليدة، يقوم االحتاد بإعداد قاعدة بيانات بشأن   
املمارسات اجليدة ستتاح فيها استعراضات للممارسات اجليدة مع روابط إلجراء أحباث أكثر عمقًا مقسمة 

حبسب جماالت النظام اإليكولوجي ومناذج أصحاب املصلحة اليت تعاجلها.
السياسات  العامة استنادًا إىل  العامة. ميكن وضع معامل أكثر حتديدًا للسياسة  بناء سيناريوهات السياسة   (4

واألهداف السياسية واستخدام املمارسات اجليدة كإطار. واستخدم فريق قطاع تنمية االتصاالت منوذج 
مشروع مبني أدناه يف الشكل 23 كجزء من عمليته. ويستند هذا النموذج بشكل طفيف إىل منوذج "منوذج 

األعمال" الذي يستعمله القطاع اخلاص. وُتعرض أدناه األسئلة الرئيسية اليت توجه استكمال النموذج.
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الشكل 23: منوذج املشروع

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

اآلثار املرتتبة على السياسة العامة أو املشروع: ما هو العنوان واملوضوع العام للمشروع أو السياسة العامة   •
املقرتحة؟

القادة: من هم أصحاب املصلحة الرئيسيون الذين حيتاج إليهم املشروع كقادة للمضي قدمًا؟  •
طبيعة التحدي: ما هي املشكلة الرئيسية اليت يهدف املشروع إىل معاجلتها؟  •

قاعدة املعارف والثغرات واالفرتاضات: ما ذا ُيعرف عن هذا املوضوع؟ ما هي املعلومات الناقصة؟ ما هي   •
االفرتاضات اليت يتعني طرحها؟

املمارسات اجليدة واألنشطة احلالية: ما الذي جيري القيام به للتصدي للتحدي، سواء داخل النظام اإليكولوجي   •
أو على الصعيد العاملي؟ كيف سيتصل ذلك باملشروع؟

اقرتاح القيمة: ما ذا سيتيح املشروع للجهات املسؤولة عن املشاكل إجنازه؟  •
اجلهات املسؤولة عن املشاكل واملستفيدون: َمن هي اجلهة املتأثرة بالتحدي الذي يعاجله املشروع؟ من هي   •

اجلهة املستفيدة؟
اإلجراء املوصى به: ما هي األنشطة اليت سيشملها املشروع من أجل حتقيق مهمته والوفاء بقيمته؟  •

ما يلزم من موارد رئيسية ودعم: ما الذي يلزم لتنفيذ املشروع؟  •
املخاطر والقيود: ما هي اآلثار اجلانبية السلبية اليت ميكن أن تنجم عن هذا املشروع؟ وما هي حدود أنشطته؟  •

معايري إجناز املهمة: ما هي بعض املؤشرات اليت تدل على جناح املشروع أو فشله؟ عند أي نقطة ينبغي اعتباره   •
كامًال؟

ميزانية املهمة: ما هي امليزانية املتاحة للمشروع؟  •
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منهجية االستعراض القطري  2.2

يف القسم السابق، ُقدمت األدوات الالزمة لالضطالع باستعراض نظام إيكولوجي على املستوى القطري ووضع 
سياسة االبتكار. وسيتطرق هذا القسم إىل عملية التقييم. ويشمل االستعراض القطري مخس مراحل تؤدي إىل 
حتديد األهداف املشرتكة وتشخيص النظام اإليكولوجي ووضع التوصيات وإطار التنفيذ وعملية الرصد والتقييم 

(M&E). انظر أدناه للحصول على وصف خمتصر لكل مرحلة وانظر الشكل 24 للطالع على تدفق العملية:

الشكل 24: سري عمل االستعراض القطري

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

اهلدف املشرتك. تشمل اخلطوة األوىل يف االستعراض حتديد أصحاب املصلحة الذين سيشاركون يف هذه   (1

العملية اليت ميكن أن جتري باستعمال أداة حتديد أصحاب املصلحة والبحوث املكتبية. وميكن توسيع هذه 
القائمة لتشمل أصحاب املصلحة املذكورين أثناء عملية االستعراض. ويبدأ االستعراض بورشة عمل افتتاحية، 
حيث ُيدعى أصحاب املصلحة الرئيسيون إىل القيام بشكل مجاعي بتحديد القضايا الرئيسية داخل النظام 
اإليكولوجي لالبتكار ووضع جدول أعمال ملواصلة املشاركة وحتديد األوليات املشرتكة. ويتيسر ذلك عمومًا 
باملقهى العاملي ويتمثل الناتج األساسي يف بيان مجاعي حيدد االحتياجات واألولويات لكل جمموعة من أصحاب 

املصلحة.
البيانات وحتليها هي األنشطة األولية يف مرحلة التشخيص. وُتستخدم أداة حتديد النظام  التشخيص. مجع   (2

القائم على تكنولوجيا  اإليكولوجي جلمع املعلومات بشأن الدعامات السبع للنظام اإليكولوجي لالبتكار 
املعلومات واالتصاالت: الرؤية واالسرتاتيجية والبنية التحتية والسياق واملواهب والقادة ورأس املال واملوارد 
والشبكات واألسواق والثقافة والتنظيم والسياسة العامة. وبعد ذلك، جتري املقابالت مع أصحاب املصلحة 
الرئيسيني باستخدام أداة املقابلة النوعية. وميكن أيضًا استخدام أداة االستقصاء الكمي جلمع األفكار من 
أصحاب املصلحة واإلسهام يف منوذج النظام اإليكولوجي. ويتم حتليل املقابالت إلنتاج درجة عددية جتسد 
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القوة النسبية لكل دعامة. وميكن تنظيم البيانات حسب الدعامة وأصحاب املصلحة وختزينها باستخدام أداة 
إقرار صحة املقابلة على النحو املوضح سابقًا.

ما أن يتم جتميع مدخالت أصحاب املصلحة، ميكن استخالص تقييم للقوة اإلمجالية لكل دعامة من منظور   (3

أصحاب املصلحة. ومن خالل استخدام األفكار املستخلصة من هذه املقابالت واملدخالت املنبثقة عن ورشة 
والفرص  والضعف  القوة  نقاط  فيه  مبا  لالبتكار  اإليكولوجي  للنظام  الكامل  املشهد  يظهر  األوىل،  العمل 

والثغرات.
اإلجراء املوصى به. بعد املرحلة األولية من مجع البيانات وحتليلها، ميكن استعراض مجيع البيانات لتحديد   (4

جماالت التدخل. وعند هذه النقطة، ُتعقد ورشة عمل ثانية ملساعدة أصحاب املصلحة يف وضع التوصيات 
وخطط العمل. وقبل بدء التنفيذ، ينبغي أن يقرر أصحاب املصلحة من يتوىل قيادة التنفيذ، ويكون عادة 
القطاع العام أو جمموعة موحدة من أصحاب املصلحة. وميكن أيضًا تعيني جهات خارجية ملساعدة املنفذين 

يف إنشاء مبادرات حل املشاكل.
التنفيذ. مبجرد بدء التنفيذ، من الضروري تشجيع قادة النظام اإليكولوجي على تويل مسؤولية التنفيذ. ويف   (5

احلاالت املثلى، يتم تشكيل فريق عمل لوضع خطة تنفيذية وإضفاء الطابع املؤسسي على عملية االنتقال إىل 
العمل. ومن مث، يّتبع االحتاد العديد من املمارسات، كاإلعراب عن أهداف السياسة العامة وإعداد سيناريوهات 
السياسات اليت ميكن استخدامها لتيسري وضع السياسات. ومن العناصر األساسية بالنسبة هلذه املرحلة، التعرف 
على جماالت العمل اليت تتطلب إجراءات احلكومة وتلك اليت ميكن حتقيقها من خالل التعاون بني أصحاب 
املصلحة. ومن الضروري القيام مبجازفات لدى بدء العمل. ونتيجة لذلك، ينبغي أن يويل أصحاب املصلحة 
االهتمام لألنشطة اليت يسامهون فيها، حيث سُيحفزون على بذل قصارى جهدهم لتحقيق النجاح. ويكتسي 

هذا األمر أمهية خاصة نظرًا للطبيعة التكرارية لعملية التنفيذ اليت تعتمد على التعليقات.
اختاذ  املصلحة  النهائي ألصحاب  اهلدف  يكون  احملرز،  التقدم  قياس  بشأن  التفكري  لدى  والتقييم.  الرصد   (6

اإلجراءات اليت تشجع على منو نظامهم اإليكولوجي لالبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
ولدفع هذه العملية، ينبغي أن حياول أصحاب املصلحة معاجلة التوصيات اليت تنبثق عن االستعراض، على أن 
يتم البدء بالتدخالت قليلة االستهالك للوقت واملال واملوارد البشرية. ومن مث ميكن أن تقوم املشاريع اجلارية 

على هذه التدخالت األولية، استنادًا إىل عملية جتريب السياسات التكرارية.
مع تطور عملية التنفيذ، ينبغي تطوير أدوات الرصد والتقييم لتعقب التغيري داخل النظام اإليكولوجي لالبتكار   (7

وإنشاء جمموعات دائمة من أصحاب املصلحة لإلشراف على عملية التنفيذ والرصد. وبعد فرتة زمنية معينة، 
بني ستة أشهر وسنتني يف احلاالت املثلى، ميكن تكرار عملية االستعراض القطري سواء يف شكل عملية كاملة 
أو صيغة أكثر اختصارًا. ويسمح التكرار بتحديث حالة احتياجات النظام اإليكولوجي ملعرفة ما إذا كان 

للتوصيات أثر على االحتياجات احملددة أثناء عملية االستعراض األصلية أم ال.

كيفية إجراء االستعراض القطري  1.2.2

إذا كنت من أصحاب املصلحة يف نظام إيكولوجي لالبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من 
شأن املعلومات التالية أن تساعدك يف قيادة استعراض قطري أو املشاركة فيه. ويعرض الشكل 25 خمططًا تدرجييًا 

للعملية باإلضافة إىل املبادئ التوجيهية اليت نوقشت يف القسم 1.
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الشكل 25: عملية االستعراض القطري

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

البحوث املكتبية وحتديد أصحاب املصلحة
حتديد أصحاب املصلحة. ميكن استخدام أداة حتديد أصحاب املصلحة لتعريف األطراف الفاعلة الرئيسية يف   •
النظام اإليكولوجي. ولعلكم تذكرون من القسم السابق أن هناك ست جمموعات رئيسية من أصحاب املصلحة 
هي: (1 أصحاب املشاريع؛ و(2 اجلهات الفاعلة من القطاع العام؛ و(3 اجلهات الفاعلة املالية؛ و(4 اهليئات 
انتقاء أصحاب  املشاريع. وعند  تنظيم  القطاع اخلاص؛ و(6 شبكات  الفاعلة من  األكادميية؛ و(5 اجلهات 
املصلحة، من الضروري حتقيق التوازن بني أنواع أصحاب املصلحة يف كل جمموعة وكذلك ضمان متثيل 
مجيع املجموعات الرئيسية. واهلدف املنشود هو حتديد جمموعة مستهدفة من عشرة مشاركني لكل جمموعة 
ملا جمموعه ستني مشاركًا. ويرجى االطالع على اجلدول أدناه فيما خيص املمثلني املوصى هبم لكل جمموعة 

من أصحاب املصلحة.

اجلدول 2: املمثلون املوصى بهم فيما خيص جمموعات أصحاب املصلحة
املمثلون املوصى بهمجمموعة أصحاب املصلحة

ينبغي حتديد الوزارات أو اهليئات احلكومية التالية إن وجدت: السياحة واملالية والتعليم القطاع اخلاص
وتكنولوجيا املعلومات/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واهليئات التنظيمية واهليئات التنظيمية 

لسوق األسهم والتجارة والزراعة والشركات الصغرية واملتوسطة والعلوم واللجان املعنية 
باالبتكار.

أصحاب املصلحة الرئيسيون هم احلاضنات واملسّرعات وشبكات املوجهني ورابطات الصناعة شبكة الدعم
والغرف التجارية املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومنظمات وسائط اإلعالم املعنية 
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملنظمات القائمة على التكتالت وجممعات التكنولوجيا.

أصحاب املصلحة الرئيسيون هم شركات االتصاالت وشركات تكنولوجيا املعلومات القطاع العام
واالتصاالت والشركات الصغرية واملتوسطة الراسخة والرابطات.

أصحاب املصلحة الرئيسيون هم البنك املركزي واملصارف التقليدية وغري التقليدية، املجال املايل
واملستثمرون الرعاة، ورأس املال االستثماري واألسهم اخلاصة
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املمثلون املوصى بهمجمموعة أصحاب املصلحة
سيكون أصحاب املشاريع الرئيسيون من كل مرحلة من دروة حياة تنظيم املشاريع (مثل أصحاب املشاريع

مرحلة ما قبل الفكرة، املشروع الناشئ، الشركات الصغرية واملتوسطة، النمو) وسيمثلون 
قطاعات خمتلفة.

املؤسسات الرئيسية هي املؤسسات املتصلة بالتكنولوجيا مثل املدارس املهنية ومؤسسات اهليئات األكادميية
البحوث واألعمال التجارية.

املؤشرات  بشأن  البيانات  تنتج  اليت  املنظمات  البحوث من  تأيت مصادر  للدعامات.  املؤشرات األساسية   •
املعيارية أو من االقرتاحات املقدمة من أصحاب املصلحة. وبصورة عامة، ينبغي أن تشمل املصادر الثانوية 
اإلحصاءات احمللية والدولية اليت ُيفضل، من الناحية املثالية، أن تأيت من مصادر متعددة؛ واإلجراءات التشريعية 
ذات الصلة جبميع الدعامات؛ والتقارير والدراسات واألرقام القياسية لقياس املؤشرات ذات الصلة بالدعامة.

ميثل اجلدول 3 مصادر البيانات الدولية الرئيسية لدعامات منوذج النظام اإليكولوجي. وينبغي استعمال املصادر 
احمللية للبيانات لتكملتها، إال أن املصادر املدرجة أدناه ستوفر نقطة انطالق ممتازة.

اجلدول 3: مصادر البيانات الدولية من أجل دعامات منوذج النظام اإليكولوجي
االستعمالاملصادرالصلةالبيانات

مؤشرات وتقارير االحتاد بشأن 
تنمية االتصاالت يف العامل

معلومات بشأن انتشار 
اإلنرتنت، استعمال 

تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، مهارات 
تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، تقارير 
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت بشأن النطاق 
العريض والشمول وما إىل 

ذلك 

السياق العام، حتليل الدعاماتاملوقع اإللكرتوين لالحتاد

تقارير األمم املتحدة بشأن النطاق 
العريض

اسرتاتيجيات وتقارير بشأن 
النطاق العريض

املوقع اإللكرتوين للجنة األمم 
املتحدة املعنية بالنطاق 

العريض، املوقع اإللكرتوين 
لالحتاد

حتليل الدعامات

إحصاءات االقتصاد الكلي إحصاءات البنك الدويل وتقاريره
العام من أجل معلومات 

الناتج احمللي اإلمجايل؛ 
دراسات قطرية حمددة يف 
خمتلف املجاالت؛ تقارير 

التنمية يف العامل

املوقع اإللكرتوين للبنك 
الدويل؛ تقارير التنمية يف 
العامل؛ إحصاءات البنك 

الدويل

السياق العام، حتليل الدعامات

تصنيفات البلدان فيما خيص تقرير التنافسية العاملية
القدرة التنافسية واملعلومات 
املتعلقة باملراحل االقتصادية 
استنادًا إىل منوذج بورتر؛ 
نظرة مفصلة عن العوامل 

احملركة لإلنتاجية واالزدهار؛

املوقع اإللكرتوين للمنتدى 
االقتصادي العاملي

السياق العام، دعامة رأس املال 
(التنوع يف أنواع التمويل)
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االستعمالاملصادرالصلةالبيانات
يتيح تصنيف االبتكار وأداء مؤشر االبتكار العاملي

البلدان واالقتصادات استنادًا 
إىل 82 مؤشرًا؛ وقياس 

مدخالت وخمرجات االبتكار 
وكفاءاهتا؛

املوقع اإللكرتوين للمنظمة 
العاملية للملكية الفكرية؛ 
املوقع اإللكرتوين اخلاص 
باملؤشر العاملي لالبتكار 

السياق العام، دعامة رأس املال 
(التنوع يف أنواع التمويل)

مؤشر التنمية البشرية لربنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي

قياس متوسط اإلجناز يف 
األبعاد األساسية للتنمية 

البشرية: حياة طويلة 
وصحية، الدراية ومستوى 

املعيشة الالئق

املوقع اإللكرتوين لربنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي

دعامة املواهب

توفر االجتاهات يف جمال مهارات القرن احلادي والعشرين
تطوير املهارات واملتطلبات

تقرير املهارات والتوظيف 
للمنتدى االقتصادي العاملي

املواهب (االجتاهات)

يتيح قياس صحة األنظمة املؤشر العاملي لتنظيم املشاريع
اإليكولوجية لتنظيم املشاريع؛ 

بيانات بشأن مواقف تنظيم 
املشاريع والقدرات 

والتطلعات مقابل البنية 
التحتية االجتماعية والداعمة

املعهد العاملي لتنظيم املشاريع 
والتنمية

رأس املال (رأس املال املخاطر)؛ 
الثقافة (قبول املخاطر، الدعم 
الثقايف، تصور الفرص، ابتكار 
املنتجات والعمليات)؛ تدويل 

السوق، التواصل، النمو املرتفع، 
املنافسة)؛ البنية التحتية (استيعاب 

التكنولوجيا)؛ املواهب (رأس 
املال البشري، مهارات املشاريع 

الناشئة)؛

االسرتاتيجيات والسياسات 
اخلاصة بكل بلد

االسرتاتيجيات الوطنية 
لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت واالسرتاتيجيات 
األخرى اليت تدعم خمتلف 

القطاعات (كالزراعة 
والسياحة وغريها)

أفكار أصحاب املصلحة يف 
البلد؛ البحوث القطرية

السياق العام؛ حتليل الدعامات؛ 
التوصيات

اإلحصاءات والدراسات 
االستقصائية القطرية

مؤشرات مستمدة من 
املكتب الوطين لإلحصاء 

بشأن التدابري والنواتج 
والدراسات االستقصائية 

املختلفة

السياق العام؛ مجيع الدعاماتاملكتب الوطين لإلحصاء

والناتج األساسي املستمد من البحوث املكتبية وحتديد أصحاب املصلحة هو عبارة عن ملف يتضمن معلومات 
أساسية عن النظام اإليكولوجي لالبتكار وسيساهم يف اخلطوة املقبلة من عملية االستعراض.

ورشة العمل بشأن االحتياجات
جتمع ورشة العمل بشأن االحتياجات بني أصحاب املصلحة ملناقشة حالة النظام اإليكولوجي لالبتكار وتطوير فهم 
مشرتك للتحديات والفرص اليت ينطوي عليها. وتتيسر ورش العمل بشأن االحتياجات عادة من خالل املقهى العاملي 

أو التفكري التصميمي أو األساليب املرنة وفيما يلي برنامج منوذجي هبذا الشأن: 

مقدمة وحتديد السياق - 15 دقيقة  •
حتديد اهلدف - 65 دقيقة  •
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حتديث الثغرات - 50 دقيقة  •
بناء اإلطار - 50 دقيقة  •

اخلطوات املقبلة - 5 دقائق  •
تستغرق ورشة العمل حوايل أربع ساعات وتقوم على املشاركة. انظر أدناه حملة عامة عن هيكل ورشة العمل، 

وميكن احلصول على اهليكل الكامل لورشة العمل من االحتاد بناء على الطلب.

مقدمة وحتديد السياق. ُيستهل اليوم مبالحظات ترحيبية ومناقشة دوافع االجتماع وأمهيته وما ميكن توقعه أثناء 
ورشة العمل. ويرجى مالحظة أن حضور قادة النظام اإليكولوجي مهم لتحفيز احلاضرين اآلخرين.

لنظامهم  واملرغوبة مستقبًال  احلالية  األوضاع  فهم  املصلحة على  اهلدف أصحاب  يساعد حتديد  اهلدف.  حتديد 
اإليكولوجي لالبتكار.

إلنشاء هدف مشرتك، جيتمع أصحاب املصلحة يف جمموعات عمل صغرية تتألف من خمتلف أنواع أصحاب املصلحة 
لوضع رؤية متتد من 3 إىل 5 سنوات بشأن النظام اإليكولوجي. وفيما يلي عملية حتديد اهلدف:

سُتزود كل جمموعة مبخطط انسيايب لنموذج النظام اإليكولوجي وبأقالم وأقالم تأشري ومذكرات.  '1'
سيقوم أعضاء املجموعات الفردية بتدوين أفكارهم يف املذكرات ووضعها على الدعامات ذات الصلة لنموذج   '2'

النظام اإليكولوجي
ستقوم املجموعة مبناقشة مجيع األفكار املطروحة وتوحيدها يف بيان رؤية موحد. مث سُيعرض هذا البيان على   '3'

منوذج املجموعة.
مالحظات عملية امليّسر:

األفكار  لتبادل  الكايف  الوقت  وتوفر  املصلحة  ممثلة ألصحاب  عينة  فريق  لكل  يكون  أن  املهم ضمان  من   •
واملناقشة.

رمبا يكون من املفيد كسر احلواجز لتشجيع روح العمل اجلماعي.  •
حتديد الثغرات. استنادًا إىل الرؤية املشّكلة يف الدورة السابقة، ستحدد كل جمموعة بصورة مجاعية 3 إىل 5 حتديات 
لتفعيل هذه الرؤية حبسب كل دعامة – البنية التحتية واملواهب ورأس املال والسوق والسياسة العامة والثقافة. ومرة 
أخرى، سيدّون األفراد بادئ ذي بدء أفكارهم يف املذكرات. وبعد استكمال النموذج، ستقوم املجموعة مبا يلي:

إدخال مدخالت موحدة حبسب كل دعامة يف النموذج؛  '1'
ترشيح قائد جمموعة لتوضيح رؤية املجموعة والتحديات اليت تواجهها يف حتقيق ذلك، حبسب كل دعامة.  '2'

نقل املذكرات إىل جدار املعرفة. (انظر أدناه وصف جدار املعرفة.)  '3'
مالحظات عملية امليّسر:

ميكن للميّسر أن يقوم مبساعدة املجموعات أثناء العمل أو مجع البيانات أو التقاط الصور؛   •
ميكن أن يطلب امليسر من املشاركني اإلفصاح عن نتائجهم األولية الختتام اجللسة.  •

جدار املعرفة. يف هذه اخلطوة، سُتوحد النواتج عرب مجيع املجموعات وسُتعرض على جدار املعرفة. وجدار املعرفة 
عبارة عن حيز مشرتك، أي جدار يف غرفة ورشة العمل حيث يتم تقاسم املدخالت املقدمة من مجيع املجموعات 
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فيما خيص كل دعامة. وُختصص لكل دعامة سبورة ورقية أو مطبوعات من احلجم الكبري لنموذج النظام اإليكولوجي 
من أجل تسجيل األفكار، وُتستخدم لبناء توافق اآلراء بني مجيع املشاركني بشأن الدعامة.

يف بداية هذه اجللسة، تتشكل جمموعات جديدة للتعامل مع املدخالت الصادرة عن اجللسة السابقة اليت تشمل 
الرؤى وحتديات التنفيذ اليت أعربت عنها الفرق. ومع هذه املدخالت اجلديدة، ستقوم الفرق اجلديدة مبا يلي: 

تنقيح الرؤية استنادًا إىل املدخالت املعروضة على جدار املعرفة من مجيع الفرق.  '1'
اختاذ إجراءات ملموسة ملعاجلة الثغرات يف تنفيذ الرؤية.  '2'

إعداد عرض مدته دقيقتان لتوضيح الرؤية املنقحة واخلطوات املتخذة إلزالة العقبات اليت حتول دون حتقيقها.  '3'

مالحظة عملية امليّسر:
نظرًا لتغري املجموعات يف بداية هذه اجللسة، ميكن أن يعمد امليسر إىل كسر احلواجز إلعادة بناء دينامية الفريق.

بناء اإلطار. يف هذه اجللسة، سيتم تناول اإلجراءات اليت اختذهتا كل جمموعة من أصحاب املصلحة يف كل مرحلة 
من دورة احلياة باستخدام منوذج النظام اإليكولوجي ومنوذج السطح البيين ألصحاب املصلحة. ويستند ذلك إىل 
اجللسات السابقة اليت ركزت على ظروف النظام اإليكولوجي حبسب كل دعامة وإجياد رؤية مشرتكة بشأن النظام 

اإليكولوجي.

لبدء اجللسة، سُيقّسم املشاركون إىل جمموعتني كبريتني من أجل: 

مناقشة إىل أي مدى حيدث كل نشاط يف النظام اإليكولوجي وتقييمه. فعلى سبيل املثال، 0 = عدم وجود   '1'
دليل للنشاط؛ و1 = وجود بعض األدلة للنشاط؛ و3 = وجود أدلة هامة للنشاط.

تقدمي التقييمات إىل امليسر.  '2'
تدوين األنشطة غري املدرجة يف النموذج يف املذكرات.  '3'

تقدمي مذكرات إىل امليسر.  '4'
وبناًء على التقييم املقدم من املجموعتني، سيقوم امليسر بإنشاء تقييم متوسط وشفرة ألوان لكل قسم من منوذج 
السطح البيين ألصحاب املصلحة (اللون األمحر = ضعيف؛ اللون األصفر = حتسني االحتياجات؛ اللون األخضر = 

قوي). وبعد ذلك، يوجه امليسر املشاركني إىل مناقشة األساليب الناجعة وغري الناجعة واألساليب املنعدمة.

ومن خالل ورشة عمل االحتياجات، تنشأ اآلراء األوىل ألصحاب املصلحة بشأن دعامات النظام اإليكولوجي 
ومنوذج أصحاب املصلحة فضًال عن بيان لوصف احتياجات أصحاب املصلحة وأولوياهتم.

مقابالت أصحاب املصلحة
إجراء مقابالت مع أصحاب املصلحة جزء حاسم من عملية االستعراض القطري نظرًا الستخدام أفكار أصحاب 
املصلحة لتحديد الفرص والتحديات يف إطار النظام اإليكولوجي لالبتكار. وُتستخدم أداة املقابالت النوعية، اليت 
ُعرضت يف وقت سابق، ملساعدة َمن ُجترى معهم املقابلة على مجع املعلومات عن كل دعامة وحتديد املمارسات 

اجليدة.

بغية إجراء مقابلة مع أصحاب املصلحة، يقوم احملاور مبا يلي: 
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مجع البيانات:

يتحدث إىل األطراف الفاعلة الرئيسية باستعمال الدليل الذي يتضمن 40 سؤاًال.  '1'
حيلل نص املقابلة.  '2'

جيري دراسة استقصائية حسب احلاجة جلمع أفكار جديدة وتوضيح األفكار القائمة.  '3'
معاجلة البيانات:

يقوم بتقييم قوة الدعامات استنادًا إىل أفكار من ُجترى معهم املقابلة.  '4'
يبحث عن مواضيع مشرتكة ضمن كل دعامة وعرب الدعامات وأصحاب املصلحة.  '5'

يستخلص املواضيع الرئيسية فيما خيص كل دعامة.  '6'
يقوم بتحميل مجيع بيانات املقابلة على منصة مجع البيانات.  '7'

ينبغي أال يغيب عن ذهن احملاور املبادئ التوجيهية التالية: 

ضمان وجود عينة متثيلية يف كل جمموعة من أصحاب املصلحة، ومتثيل مجيع املجموعات.  •
جيب استكمال عدد أدىن من املقابالت للحصول على نتائج قوية. وكقاعدة عامة، ينبغي أن جتري املقابالت   •

إىل أن تبدأ بالظهور مواضيع مماثلة عرب املقابالت. ويوصي بإجراء حوايل 40 مقابلة.
ينبغي تطبيق منهجية املقابلة بانتظام طوال العملية.  •

مجع البيانات وحتليلها
مجع البيانات خطوة أخرى يف مرحلة تشخيص اإلطار التحليلي، وهي جزء ال يتجزأ من االستعراض القطري. 
ونتيجة لذلك، قد يكون من املفيد النظر يف كيفية مجع البيانات إلدراجها يف التقرير النهائي. انظر الشكل 26 أدناه 

لالطالع على وصف جلمع البيانات وحتليلها يف إطار عملية التقييم.
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الشكل 26: تدفق املعلومات من أجل عمليات االستعراض القطري

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

مؤشرات البحوث املكتبية. ينبغي تكملة البحوث املكتبية السابقة ببحوث مكتبية إضافية، وسيتمثل بعض   '1'
هذه البحوث يف إمعان النظر يف املجاالت القائمة، ومن بني املواد األخرى البحث يف الوثائق أو املواضيع 

املقرتحة خالل املقابالت وورش العمل.
املواضيع الرئيسية حبسب كل دعامة. ُجتمع املعلومات بشأن نقاط القوة والضعف واألنشطة املرتبطة بكل   '2'
دعامة من خالل املقابالت مع أصحاب املصلحة. ويتم جتميع املعلومات يف جمموعة من املواضيع الشاملة لكل 
دعامة مع مالحظة املجاالت اليت مت التوصل إىل اتفاق مشرتك بشأهنا، بل وأيضًا جماالت االختالف والسمات 

البارزة للنظام اإليكولوجي.
منوذج السطح البيين ألصحاب املصلحة. ُيستكمل منوذج السطح البيين ألصحاب املصلحة لتحديد أنشطة   '3'
أصحاب املصلحة من أجل دعم املشاريع الناشئة. وميكن اعتبار املجاالت احملددة على أهنا ثغرات أو نقاط 

ضعف كاحتياجات، وكثريًا ما تصبح نقاط القوة من املمارسات اجليدة.
سيناريوهات السياسة العامة الرئيسية. تستند سيناريوهات السياسة العامة إىل البحوث املكتبية واملواضيع   '4'
املستخلصة من املقابالت والثغرات احملددة يف منوذج السطح البيين ألصحاب املصلحة. وهذه هي االحتياجات 

الرئيسية للنظام اإليكولوجي اليت سيتعني أن حتلها التوصيات.
األهداف ذات األولوية. ُتستمد األولويات من االسرتاتيجية الوطنية للبلد ومن البيانات الصادرة عن اجلهات   '5'
القيادية يف البلد أو من خالل إجراء مناقشات معها. ولتهيئة بيئة مؤاتية لسياسة االبتكار، من املهم اسرتعاء 

انتباه القادة السياسيني لألوليات السياسية الرئيسية. 
املمارسات اجليدة احمللية. يتم حتديد املمارسات اجليدة احمللية يف مجيع مراحل العملية، وتأيت عادة من نقاط   '6'
القوة يف املقابالت واملعامل البارزة املستخلصة من منوذج أصحاب املصلحة. وميكن أن تغطي هذه املمارسات 
أي عدد من املجاالت اليت جتسد العمل اجلاري بنجاح يف النظام اإليكولوجي، وتكتسي أمهية خاصة أيضًا 
يف حال تلبية االحتياجات. ومتّكن أصحاب املصلحة والقادة واألنصار من دعم تطور النظام اإليكولوجي 

لالبتكار.
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املمارسات اجليدة الدولية. مع حتديد بعض االحتياجات واألهداف السياسية الرئيسية، ختضع املمارسات   '7'
اجليدة الدولية اليت تليب هذه االحتياجات واألولويات للبحث. ويتم اكتشافها من خالل البحوث املكتبية 
وُتستخدم لدعم احلافظة الشاملة للممارسات اجليدة. ويقوم االحتاد بإعداد جمموعة من املمارسات اجليدة 
لتيسري عملية التحديد هذه، على أن ُحتدد املمارسات استنادًا إىل جماالت منوذج أصحاب املصلحة اليت تتناوهلا. 
الربامج والتوصيات. متثل تتوجيًا لعملية مجع البيانات وحتليلها. ويتم تطويرها كخطوات عمل أو سياسة   '8'
املمارسات  استنادًا إىل  السياسية  السياسة واألهداف  لسيناريوهات  أو توصيات مشاريع تستجيب  حمددة 
اجليدة. وينبغي أن تستجيب هذه التوصيات ألهم االحتياجات احملددة خالل العملية وأن تدعم األهداف 

السياسية اليت من شأهنا بناء الدعم على أن تستند إىل املمارسات اجليدة املبينة لتلبية االحتياجات.
وينبغي أيضًا صياغة تقرير أويل عند استكمال هذه املرحلة. وينبغي أن تتضمن احملتويات مقدمة وحتديد السياق 
وحتليل الوضع احلايل ونظرة عامة شاملة واألهداف ذات األولوية والتوصيات. وينبغي إطالع أصحاب املصلحة 

على التقرير املستكَمل الستعراضه والتعليق عليه.

استضافة ورشة عمل إقرار الصحة

التعليقات  التقرير املوجز لالستعراض القطري ومجع  النسخة األوىل من  جتري ورشة عمل إقرار الصحة لتقاسم 
الواردة من أصحاب املصلحة. وخالل ورشة العمل، يتم تقاسم النتائج األولية لكل دعامة مع أصحاب املصلحة.

عمليات االستعراض والتحديث

تقدم ورشة العمل هذه أيضًا فرصة مللء الثغرات يف مجع البيانات. وعلى سبيل املثال، ميكن استكمال منوذج السطح 
البيين ألصحاب املصلحة خالل ورشة عمل التصور إذا مل يتم االنتهاء منه. وميكن تصحيح النتائج األولية أو زيادة 
تطويرها بناًء على تعليقات أصحاب املصلحة. وإذا كانت هناك حاجة إىل إجراء مقابالت إضافية مع أصحاب 
املصلحة، فيمكن إجراؤها أيضًا. ومبجرد االنتهاء من إعداد التقرير، ينبغي إصداره من خالل تنظيم حدث إطالق 

عام حيضره مجيع أصحاب املصلحة الرئيسيون.

التنفيذ واإلطالق

خالل حدث اإلطالق العام، من املرجح أن جيري حوار بني أصحاب املصلحة بشأن كيفية تنفيذ التوصيات لتحسني 
النظام اإليكولوجي لالبتكار. وهذا أمر متوقع وموضع ترحيب. ومع ذلك، نظرًا النتقال عملية التقييم إىل مرحلة 

التنفيذ، ينبغي وضع إطار قوي للرصد والتقييم من أجل قياس التقدم احملرز.

الرصد والتقييم  2.2.2

ُيدعى أصحاب املصلحة، خالل عملية التقييم على املستوى القطري، إىل إجياد رؤية بشأن النظام اإليكولوجي 
واستكشاف أدوارهم يف حتفيز االبتكار يف إطار النظام اإليكولوجي ووضع خطة من خالل التوصيات وبرامج 
السياسات لتحقيق تلك الرؤية. ونظرًا إىل أن االستعراض القطري يرمي إىل إجياد فرص لتحسني النظام اإليكولوجي، 
القسم إطار رفيع املستوى للرصد  العملية. ومن مث، سُيعرض يف هذا  التقدم احملرز جزءًا أساسيًا من  يعد قياس 

والتقييم.
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اإلطار 6: تغيري سلوك أصحاب املصلحة - إطار العملية
واملقابالت  العمل  أثناء ورش  املصلحة  تعزيز سلوك أصحاب  إىل  القطري  االستعراض  ترمي عملية 

والدراسات االستقصائية املختلفة وذلك على النحو املبني يف تدفق العملية أدناه.

الشكل 27: إطار عملية االستعراض القطري

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

يتمثل أساس هذا اإلطار يف إدراك األمهية البالغة للمشاركة الفعالة ألصحاب املصلحة املتحمسني لتحسني النظام 
اإليكولوجي.

وعلى هذا النحو، يتوقف سد الفجوة على عنصرين رئيسني مها: (1 التزام أصحاب املصلحة بالعملية عند بدايتها؛ 
و(2 ضمان املؤسسة الستمرار مشاركتها.

حتفيز النظام اإليكولوجي. ميكن أن تؤدي املشاركة يف ورش العمل واملقابالت إىل ترسيخ شعور باملسؤولية   (1

واملشاركة يف النظام اإليكولوجي لالبتكار بني أصحاب املصلحة، ال سيما الذين يشعرون باالستبعاد.
متكني مؤسسة وسيطة. ينبغي إنشاء مؤسسة ذات مهمة تتمثل يف توجيه تطوير النظام اإليكولوجي. ونظرًا   (2

ألمهية دور هذه املؤسسة بالنسبة لنجاح النظام اإليكولوجي، ينبغي أال تتوىل املؤسسات احلالية هذه املسؤولية 
رمبا نظرًا ألهنا كانت غري فعالة هبذه الصفة يف املاضي. وستكون املؤسسة اجلديدة مسؤولة عن رصد تقدم 

النظام اإليكولوجي الذي يشمل ربط أنشطة حمددة باجلهات الفاعلة واملوارد املناسبة.
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اإلطار 7: بناء اجلسر الصحيح
تعزيز النظام اإليكولوجي لالبتكار شبيه ببناء جسر ألصحاب املشاريع من أجل عبور "عنق الزجاجة"، 
واالنتقال من تطوير االبتكار إىل النجاح بصفة مشروع ناشئ. وستعتمد قوة هذا اجلسر على مشاركة 

كل من أصحاب املصلحة يف اختاذ اإلجراءات الالزمة.

املعلومات واالتصاالت يف جعل مجيع أصحاب  لتكنولوجيا  إيكولوجي  لنظام  النهائي  اهلدف  ويتمثل 
املصلحة يسامهون يف حتقيق هذا اهلدف من خالل جلب العناصر الرئيسية اخلاصة بأدوارهم.

الشكل 28: بناء اجلسور يف األنظمة اإليكولوجية لالبتكار

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

ومع املضي قدمًا يف عملية إعداد توصيات االستعراض القطري، يتعني اتباع خطوتني رئيسيتني لضمان إحداثهما 
لألثر املنشود يف النظام اإليكولوجي. أوًال، ينبغي أن تكون هناك أهداف قابلة للقياس ترتبط باملشاريع املوصى هبا 
بأكرب قدر ممكن. وثانيًا، ينبغي أن يكون هناك التزام بتكرار دوري لعملية االستعراض القطري لرصد التقدم احملرز 
وتوجيه املزيد من اإلجراءات. وتنشئ هذه اإلجراءات جمتمعة حيزًا مهمًا للتجريب والتكيف يف جمال السياسة 

العامة من خالل االستعراض القطري.

قياس التقدم احملرز. كما هو احلال بالنسبة ألي مشروع أو برنامج أو سياسة، من الضروري إدراج مؤشرات   (1

األداء الرئيسية واألهداف يف توصيات االستعراض القطري. ويشار إىل ذلك يف قسم "معايري إجناز املهام" يف 
منوذج السياسة العامة أعاله. وينبغي أن تكون هذه األهداف قابلة للقياس بوضوح، إما من خالل نتائج حمددة 
للنشاط أو من خالل إحصاءات اجتماعية أو اقتصادية على نطاق أوسع. ومن املهم بوجه خاص اخلضوع 
هلذه التدابري بصدق عند إخفاق السياسات يف مواكبة التوقعات أو حتقيق األهداف. ويف هذه احلاالت، ميكن 

تنقيح التوصيات لكي تصبح أكثر فعالية، على النحو املوضح يف إطار جتريب السياسات أدناه.
تكرار االستعراض القطري. باإلضافة إىل التدابري املرتبطة باملشاريع الفردية، ينبغي تكرار عملية االستعراض   (2

القطري دوريًا. وسيوفر منوذج النظام اإليكولوجي ومنوذج السطح البيين ألصحاب املصلحة معلومات هامة 
عن كيفية تطور الدعامات السبع للنظام اإليكولوجي استنادًا إىل توصيات االستعراض األويل. وقد ال يكون 
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تكرار العملية برمتها ضروريًا، ولكن ينبغي إعادة استخدام بعض العناصر لقياس األثر. وبناًء على هذا التكرار 
لعملية االستعراض، ميكن اقرتاح توصيات إضافية، وميكن إلغاء التوصيات القائمة أو تنقيحها لكي تليب على 

حنو أفضل االحتياجات املتطورة.
جتريب السياسات. أشري إىل جتريب السياسات أعاله كأحد املبادئ التوجيهية للعملية. ويصبح هذا التجريب   (3

أساسيًا أثناء عملية القياس والتقييم. ونظرًا لتنفيذ التوصيات وقياس تقدمها سواء من حيث تأثري الربامج 
الفردية أو الوضع العام للنظام اإليكولوجي، ينبغي أن ُتعدل استنادًا إىل تلك التجارب. وينبغي تبين الفشل 

كفرصة للتعلم واعتماد السياسات اليت تليب بشكل أفضل احتياجات النظام اإليكولوجي.
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القسم 3: سد فجوة االبتكار الرقمي

دراسات احلالة واملراقبة والتقييم  3
يقدم هذا القسم أمثلة عن كيفية قيام بلدين باخلوض يف عملية االستعراض القطري ويبني هنجًا لقياس التقدم احملرز. 
وسوف نبدأ باستعراض دراسيت حالة موجزتني عن البلد A (بلد منخفض الدخل ذو اقتصاد حتركه عوامل اإلنتاج) 
والبلد B (بلد متوسط الدخل ذو اقتصاد حتركه عوامل اإلنتاج)، ومها دراستان تشمالن اخللفية األساسية، وحتليل 

احلالة الراهنة لنظاميهما البيئيني بداللة الركائز، واآلثار، وأهداف السياسات ذات األولوية، والتوصيات

 ،A احلالة 1: استكشاف نظام االبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلد  1.3

وهو اقتصاد منخفض الدخل حتركه عوامل اإلنتاج
ُأغفلت هوية البلد A لدى اإلبالغ يف جمموعة األدوات هذه، ولكن ستتاح مجيع التقارير القطرية مبجرد أن توافق 
عليها اإلدارات املختلفة. ويصنَّف البلد A كبلد منخفض الدخل وفق تعريف البنك الدويل، وكاقتصاد حتركه عوامل 

اإلنتاج وفق تصنيف املنتدى االقتصادي العاملي.

وهتدف عملية االستعراض القطري إىل تعزيز فهم طبيعة النظام البيئي للبلد، ومتكني واضعي السياسات وأصحاب 
املصلحة الرئيسيني من حتديد نقاط القوة والضعف، وتضمني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملساعدة على 
حتقيق فوائد إنشاء اقتصاد حيركه االبتكار. وعلى الرغم من أن البلد قد عمل على بناء نظامه البيئي من خالل 
االستثمار يف البنية التحتية الصلبة مثل التوصيلية باأللياف البصرية وخلق بيئة مواتية ملمارسة األعمال التجارية، فإنه 

حيتاج إىل زيادة النفاذ بأسعار معقولة، وحتسني املشهد االستثماري، ودعم املؤسسات التمكينية.

اخللفية  1.1.3

حيظى البلد A بتقدم اجتماعي اقتصادي كبري، ولكن ال تزال هناك حتديات قائمة. ووفقًا ملؤشرات التنمية الرئيسية، 
قطع البلد أشواطًا كبرية يف جماالت الصحة والتعليم واملساواة بني اجلنسني. وحقق أهدافه اإلمنائية لأللفية حبلول 
عام 2015، ويشمل االلتحاق باملدارس اجلميع يف هذا البلد. وباإلضافة إىل ذلك، توجد فيه بيئة جيدة ملمارسة 
االقتصادية،  اجلماعات  مثل  اإلقليمية،  املنظمات  يف  من عضويته  ويستفيد  القانون،  وسيادة  التجارية  األعمال 

والتحالفات اإلمنائية والتكنولوجية، وغريها.

ومن منظور االقتصاد الكلي، منا الناتج احمللي اإلمجايل للبلد بنسبة 8 يف املائة منذ عام 2001. غري أن نصيب الفرد 
من الدخل القومي اإلمجايل يبلغ 700 دوالر فقط، ويعتمد معظم مواطنيه على زراعة الكفاف.

واملكاسب التعليمية حمدودة أيضًا؛ إذ تظل معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة والتعليم العايل منخفضة. وفيما يتعلق 
بالظروف املواتية لالبتكار، حتتشد التحديات أيضًا. وعلى الرغم من حتسن النفاذ إىل اإلنرتنت جراء منو اشرتاكات 
اهلاتف املتنقل واستثمارات احلكومة يف شبكة األلياف البصرية، إال أنه يظل مقيدًا بالتكلفة واخنفاض معدالت 
االستخدام ونقص القدرة على االنتفاع من الكهرباء. وعلى هذا النحو، حيتل هذا البلد مرتبة منخفضة يف مؤشر 

تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيدين اإلقليمي والعاملي.
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A اإلطار 8: البحوث األساسية - البلد
ميكن جتميع معلومات أساسية مشاهبة ملا ُعرض أعاله باستخدام البحوث املكتبية املطلوبة لفهم ركائز 
منوذج النظام البيئي. ويرد وصف ذلك يف اجلزء األول من عملية االستعراض القطري. ويسرتشد حمتوى 
كل ركيزة مبجموعات بيانات حمددة أو أرقام قياسية أو حبوث أخرى، إىل جانب مصادر أولية مثل 

وثائق االسرتاتيجية أو السياسة العامة.

الرقم  استعراض  الزيارة األوىل. وتضمَّن ذلك  قبل  املكتبية  البحوث  A، أجنزت بعض  البلد  ويف حالة 
القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والرقم القياسي لريادة األعمال العاملية، والرقم القياسي 
لالبتكار العاملي، وبيانات البنك الدويل، والبيانات احلكومية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
واالبتكار. وقد اسُتخدمت معلومات املقارنة هذه لتقدمي سياق لعملية االستعراض ووضع قوائم املشاركني 

يف ورشة العمل األوىل.

وبعد إجراء املقابالت مع أصحاب املصلحة، ُمجعت الوثائق الرئيسية والبيانات الداعمة اإلضافية لتكمل 
آراء أصحاب املصلحة أو تضعها يف سياقاهتا. وتضمَّن ذلك حبثًا إضافيًا بشأن وثائق االسرتاتيجية والسياسة 
العامة والتحليل الكتايب للبلد (كما هو احلال يف املدونات املنشورة على شبكة اإلنرتنت أو يف حوافظ 
االستثمار)، واإلحصاءات اليت مجعتها الوزارات احلكومية. ويرد موجز خمرجات هذه العملية أدناه يف 

.A قسم اخللفية من دراسة احلالة للبلد

حالة نظام البيئي لالبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2.1.3

ال تزال فرص التحسني قائمة رغم أن البلد أحرز تقدمًا ملموسًا يف حتقيق أهدافه اإلمنائية واستثمر يف البنية التحتية. 
وكانت االسرتاتيجية الوطنية وجهود التنمية مؤثرة، ولكن ال يزال هناك الكثري الذي ينبغي إجنازه، على حنو ميكن 
وصفه مبوضوعني رئيسيني شاملني. أوال، حيتاج البلد إىل إرساء أساس للنجاح. وقد أسهمت اسرتاتيجيات التنمية 
يف حتقيق ذلك اهلدف، ولكن ال بد ممن إنبات أسواقها الرقمية واملوارد الالزمة لبناء النظام البيئي (رأس املال البشري 
واالستثمار والشبكات). ثانيًا، ينبغي أن تنتقل قيادة بناء النظام البيئي من احلكومة إىل القطاع اخلاص. وأثناء عملية 
االستعراض القطري، اسُتخدم منوذج النظام البيئي الستخالص أفكار النظام البيئي من أصحاب املصلحة عرب سبع 

ركائز.

ويقدم ملخص لتقييم أصحاب املصلحة يف كل ركيزة، حملة عامة مفيدة عن حالة النظام البيئي:

الرؤية واالسرتاتيجية. أرست اسرتاتيجيات هذا البلد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أساسا للنظام البيئي   (1

لالبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع إشراك الوزارات وأصحاب املصلحة على حنو مالئم. 
بيد أن تعزيز مشاركة القطاع اخلاص وقيادته ميكن أن حيفز التقدم.

البنية التحتية والربامج. كما ُذكر أعاله، حسن االستثمار احلكومي يف كبل األلياف البصرية البنية التحتية   (2

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلد. سوى أن النفاذ إىل تلك البنية التحتية مقيد بالتكلفة والوعي 
احملدود وحلول مرحلة اإليصال األخرية. باإلضافة إىل ذلك، فإن تطور البنية التحتية غري املادية خارج العاصمة 

هو تطور حمدود.
املواهب واألنصار. تتخلل البلد A فجوة يف املواهب عرب فئات متعددة – من حيث املهارات التقنية واللينة   (3

والداعمة. ويتمثل أحد العوامل الرئيسية املساِمهة يف نقص التدريب العملي املتاح من خالل نظام التعليم، مما 
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يؤدي إىل اخنفاض مستوى اخلربة واملعرفة لدى اخلرجيني. إال أن هناك تغيريات جارية لتحديث املناهج اجلامعية 
وإدخال التدريب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم الثانوي. وقد أحسن النظام البيئي أيضًا 

يف استرياد املواهب إىل البالد.
رأس املال واملوارد. تقل يف البلد A املوارد االستثمارية للشركات الناشئة والشركات الناهضة. والعقود   (4

املوارد  بعض  الرغم من وجود  للدعم، على  الرئيسيان  املصدران  الدويل مها  اإلمنائي  والتمويل  احلكومية 
االستثمارية الدولية. وتشمل املبادرات الرامية إىل حتسني املشهد االستثماري، إنشاء إطار استثمار وطين.

األسواق والشبكات. إن حجم البلد A واالخنراط احملدود لسكانه يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   (5

يعنيان أن أسواقه الرقمية حمدودة أيضًا. ولكن بالنظر إىل وجود بيئة قوية ملزاولة األعمال التجارية، مثة فرص 
ساحنة هلذا البلد كي يتوىل قيادة إقليمية من خالل العضوية يف املجتمعات اإلقليمية ومع ذلك، ينبغي االعرتاف 
بالشبكات القائمة ألن اجلهات صاحبة املصلحة وجمموعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتتاج إىل 

مزيد من النمو واإلثراء.
الثقافة واملجتمعات. يشتد اهتمام الشباب لريادة املشاريع وقد برزت جمتمعات حملية لدعم هذا االهتمام.   (6

احملدودة على  والقدرة  احملافظة  الثقافة  املخاطر بسبب  الرغبة يف حتمل  الثقافية، تضعف  الناحية  ولكن من 
استيعاب املخاطر املالية.

السياسة العامة والتنظيم. للجهات الفاعلة يف القطاع العام أدوارها يف بناء النظام البيئي، وكذلك األمر   (7

بالنسبة إىل الوزارات اليت تشارك يف اسرتاتيجيات التنمية يف البلد. ولكن يتسع املجال لبناء الشراكات.

A اإلطار 9: احلالة الراهنة - البلد
اسُتخرجت املواضيع الرئيسية التالية فيما يتعلق بالبلد A باستخدام استمارة غوغل بعد رفع كل مقابلة:

اإلعداد للنجاح يف البنية التحتية واالسرتاتيجية  •
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما ال تزال األسواق متخلفة عن الركب  •

ال يزال النظام البيئي يف أول نشأته  •
هناك حاجة للتحضري لنقل زمام قيادة االبتكار إىل القطاع اخلاص  •

وقصارى القول كما جاء على لسان أحد أصحاب املصلحة يف النظام البيئي:

"لدينا كبلد كل هذه األفكار السديدة، ولكن األمر أصعب عندما يتعلق بدعم مشروع ما ماليًا. وعلى 
املستثمرين اإلقدام ومد يد العون."

مدلوالت أفكار النظام البيئي  3.1.3

هناك ثالثة مدلوالت رئيسية ألفكار النظام البيئي املذكورة أعاله. وهي على النحو التايل:

ينبغي أن يضع البلد A إطارًا جديدًا للتجريب السياسايت. وقد خطت احلكومة خطوات أولية هامة لوضع   (1

سياسات فعالة لالبتكار. بيد أن احلاجة تدعو إىل أن يكون أصحاب املصلحة أكثر اخنراطًا يف رسم السياسات 
وتنفيذها.

حيتاج أصحاب املصلحة إلدراك أدوارهم واالستثمار يف نتائج السياسة العامة. وال يقتصر األمر على أن يأخذ   (2

أصحاب املصلحة أدوارهم جبدية يف النظام البيئي لالبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بل 
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يتعني أن جيودوا باستثماراهتم يف نتائج السياسة العامة. ولتحقيق ذلك، تستدعي احلاجة أدوات أفضل لفهم 
النظام البيئي فضًال عن حتديد املمارسات السليمة ونشرها.

التعلم من املمارسات املطوَّرة حمليًا ودوليًا أمر بالغ األمهية. تكثر املمارسات السليمة داخل البالد وخارجها   (3

وميكن تطبيقها على بناء النظام البيئي احمللي. ويعد اعتماد مثل هذه املمارسات عنصرًا حامسًا يف جتريب 
تتعلق  اليت  املمارسات  الرئيسية أن تركز على  الفاعلة  ينبغي للجهات  السياسات. ولتعظيم األثر واألمهية، 

بالتوصيات املتعلقة بالنظام البيئي للبلد على وجه التحديد.

A اإلطار 10: أفكار النظام البيئي - البلد
ُمجعت أفكار النظام البيئي والركائز املوصوفة يف دراسة احلالة هذه باستخدام أداة املقابالت النوعية اليت 
ُتستخدم عادة الستكمال منوذج النظام البيئي. وبتجميع أفكار املقابالت إلنشاء أوصاف ركائز النظام 
البيئي، املوصوفة يف اخلطوتني 2 و3 من منهجية االستعراض القطري، ميكن إعداد حتليل حالة راهنة مماثل 

ملا هو مفصل أعاله.

ويف هذا البلد، نظمت ورشة عمل أولية مع أصحاب املصلحة يف النظام البيئي إلطالق عملية االستعراض 
القطري، مع الرتكيز على األولويات واالحتياجات املشرتكة فيما بينهم. وخالل ورشة العمل، اسُتخدم 

منوذج النظام البيئي لتوضيح احلالة املستقبلية املثالية، واحلالة الراهنة، والفجوات املوجودة.

واسُتخدم كذلك منوذج السطح البيين ألصحاب املصلحة لتحديد أصحاب املصلحة الناشطني بالفعل، 
واألدوار اليت يؤدوهنا يف النظام البيئي. وجرى التوجه بعد ذلك إىل أصحاب املصلحة إلجراء مقابالت 
متابعة خالل زيارتني موقعتني، استکملتهما مقابالت هاتفية. وعلى الرغم من أن املقابالت اهلاتفية ليست 
مثالية (نظرًا للقيود على تدفق املعلومات واإلمياءات غري اللفظية)، فقد كانت الزمة للخوض عرب حتديات 
منهم   71 املصلحة، وشارك  32 من أصحاب  مقابالت مع  أجريت  املجموع،  املواعيد. ويف  جدولة 

يف ُوَرش العمل.
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منوذج السطح البيين ألصحاب املصلحة  4.1.3

A الشكل 29: منوذج السطح البيين ألصحاب املصلحة املرمَّز باأللوان يف البلد

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

A اإلطار 11: منوذج السطح البيين ألصحاب املصلحة - البلد
جيري ملء منوذج السطح البيين ألصحاب املصلحة خالل ورشة العمل األوىل كجزء من حتليل احلالة 
الراهنة. بعد إجراء املراجعات بناء على املقابالت األولية، ُتستعرض خالل ورشة عمل املصادقة. وجتري 

العملية بني اخلطوتني 2 و5 من عملية االستعراض القطري املوصوفة أعاله.

وجرى إعداد نسخة أولية من منوذج السطح البيين ألصحاب املصلحة مع أصحاب املصلحة خالل ورشة 
العمل األوىل. وُطلب منهم تسجيل أنشطتهم على النموذج وتقدمي تقييم عام ملدى جناحهم. وروجع 
هذا النموذج األويل واسُتكمل باستخدام املعلومات اليت ُمجعت من خالل عملية املقابالت. وأثناء ورشة 
بالبلد. مث  معرفتهم  إىل  استنادا  الوثيقة وراجعوها  املشاركون هذه  استعرض  باملصادقة،  املعنية  العمل 

استخدمت هذه املراجعات كأساس للنموذج النهائي املعروض أعاله. (انظر الشكل 27)

األهداف ذات األولوية  5.1.3

ة عما يعرَّف  إن حتديد أولويات أهداف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ذات الصلة بقادة السياسة العامة واملعربِّ
بأنه اسرتاتيجي يف جدول األعمال الوطين لبلد ما، يشكل جزءًا هامًا من عملية االستعراض القطري. ويؤدي 
االعرتاف هبذه األولويات إىل زيادة احتمال اعتبارها مكملة لالسرتاتيجيات الوطنية. ويف حالة البلد A، ُحددت 
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ثالثة أهداف ذات أولوية من أجل مواءمة التوصيات مع األولويات السياسية وجدول األعمال الوطين ووضعها 
كضرورات اسرتاتيجية. وهي على النحو التايل:

إعالء البلد إىل سدة القيادة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وكما ذكر سابقًا، ميكن أن يصبح   (1

البلد B قائدا إقليميًا وعامليًا يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل الرتكيز على القطاعات 
الفرعية الناشئة مثل إنرتنت األشياء واملدن الذكية.

تطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنظام البيئي لالبتكار. وهناك عدد من التدخالت الرئيسية   (2

اليت ميكن أن تعزز قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البالد وحتسن نظامه البيئي. وفيما يتعلق برأس 
املال البشري، ينبغي تشجيع تنشئة املواهب املناسبة كي تلتحق بالشركات الناشئة وإجراء البحوث التحفيزية 
ومعاجلة املشاكل احمللية. ومن منظور األسواق والنظام البيئي، سيكون حتسني النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وحتديث القوانني لدعم ريادة األعمال واالبتكار بالغ التأثري.
التشديد على االحتياجات احمللية. على املبدعني يف البلد الرتكيز على املستهلكني احملليني ومعاجلة االحتياجات   (3

احمللية. وستستفيد مؤسسات األعمال من جتمعات مصَممة لتمكينهم من النفاذ إىل اخلدمات بني مؤسسات 
األعمال (B2B) وتعزيز التعاون. وميكن للمبتكرين أيضا أن يعملوا على حتسني اخلدمات العمومية.

بناء البنية التحتية واألسواق والثقة. ال يزال النفاذ إىل البنية التحتية يشكل حتديًا بسبب التكلفة، واالفتقار إىل   (4

حلول مرحلة اإليصال األخرية، وتدين اإلدراك للقيمة وكذلك مستوى الوعي، واالستخدام احملدود. ولعل 
ما من شأنه أن يساعد على التغلب على هذه التحديات يتمثل يف حتسني النفاذ وتقليل التكاليف، وجعل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات صلة باستخدامها حلل املشاكل احمللية، وزيادة األمن لتعزيز ثقة العامة.

A اإلطار 12: األهداف ذات األولوية - البلد
توضع األهداف ذات األولوية من خالل فحص نتائج منوذج النظام البيئي وحتليل احتياجات أصحاب 

املصلحة ومتابعة عملية حتديد األهداف ذات األولوية املوضحة يف عملية االستعراض القطري أعاله.

مع  املشروع  توصيات  مواءمة  عندئذ ستجري  السياسية،  االعتبارات  األولويات عن  بعض  وستنبثق 
احتياجات أصحاب املصلحة. وستظهر أولويات أخرى من حتليل االحتياجات، وستجري مزامنة توصيات 

املشروع مع األولويات السياسية.

وقد جرت مواءمة نتائج ورش العمل واملقابالت مع األولويات االسرتاتيجية اليت حددهتا الوزارة وَرَشَحت 
من املناقشات مع موظفي الوزارة. فعلى سبيل املثال، كان استكمال البنية التحتية ملرحلة اإليصال األخرية 
والسعي إىل قيادة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هدفني معرب عنهما يف وثائق االسرتاتيجية احلالية.

ونتيجة لذلك، ُوضعت توصيات لدعم تلك األهداف. وقد اسُتمد الرتكيز على تطوير النظام البيئي من 
احتياجات أصحاب املصلحة، ولكن هذا اهلدف كان مكمًال أيضًا ألهداف وثيقة االسرتاتيجية عمومًا، 
فضًال عن ضرورات القيادة اإلقليمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على وجه التحديد. وجاء الرتكيز 
على تلبية االحتياجات احمللية من الرغبة يف حتسني اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الوارد وصفه 
اليت وصفها  املعلومات واالتصاالت  تعزيز سوق تكنولوجيا  يف وثائق االسرتاتيجية، فضًال عن فرصة 

أصحاب املصلحة.



51

سد الفجوة يف جمال االبتكار الرقمي: جمموعة أدوات لتعزيز األنظمة اإليكولوجية القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

التوصيات  6.1.3

توسيع حشد رأس املال البشري. يتطلب النظام البيئي رأس مال بشري مدرب لتلبية متطلبات النظام البيئي   (1

لالبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومن أجل تعميق مواهبه، ينبغي تزويد الشباب املهتمني 
مبهن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وريادة األعمال التقنية خبارطة طريق بشأن كيفية اغتنام هذه الفرص. 
فعلى سبيل املثال، ميكن للقطاع اخلاص واألوساط األكادميية أن تتشارك لتقدمي اخلربات التعليمية عرب أنشطة 

من قبيل التدريب الداخلي، والتأهيل، واإلرشاد.
حتفيز أصحاب املشاريع واملبتكرين على التصدي لتحديات النظام البيئي. وتنبغي إعادة توجيه جهود   (2

اهلاكاثون،  تنظيم جتمعات مثل  بالبلد. ولعل  الصلة  املشاكل ذات  الرتكيز على  املشاريع صوب  أصحاب 
ومسابقات وحتديات يف املالعب، تركز على املشاكل احمللية، لعلها تساعد يف إهلام وإشراك أصحاب املشاريع.

مواصلة تطوير وحتسني النفاذ إىل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. على الرغم من اجلودة   (3

إليها بسبب  النفاذ  الريفية ال يسهل عليهم  املناطق  الفقراء واملقيمني يف  البلد، فإن  التحتية يف  للبنية  العالية 
التكلفة، والوعي احملدود بفوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقيمتها، واالفتقار إىل تغطية مرحلة اإليصال 
األخرية. وملعاجلة هذه املسألة، ميكن إدخال إعانات الدعم لتخفيض تكلفة النفاذ ومساعدة الناس على فهم 
كيف ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن حتسن حياهتم اليومية. وُيعترب ضمان أمن البنية التحتية 

أولوية كذلك.
بناء جمتمع داعم لريادة األعمال. لتحقيق النجاح، حيتاج رواد املشاريع إىل دعم متعدد األبعاد يف مجيع   (4

مراحل التطور. وهم حباجة إىل النفاذ إىل اخلدمات بني مؤسسات األعمال (B2B) لبناء أعماهلم، وإىل خط 
إمداد من املستثمرين الذين سيمولوهنم من أول نشأهتم حىت مرحلة النمو، سواء كان ذلك عرب رأس املال 

االستثماري التقليدي أو التمويل اجلماعي من املغرتبني.
املعلومات  تكنولوجيا  رائد يف جمال  مكانته كبلد  يوطد  أن   A للبلد  إقليمية. ميكن  رقمية  إنشاء سوق   (5

واالتصاالت يف املنطقة وأن يتغلب على قيود النمو اليت تواجهها البلدان الناشئة نظرًا لصغر حجمها من خالل 
تعزيز التعاون اإلقليمي يف السوق الرقمية.

حتديث القوانني لتبعث على الدعم للشركات الناشئة ومؤسسات أعمال الشباب. من شأن تعديل القوانني   (6

الناظمة ملسائل مثل الضرائب واهلجرة ومحاية امللكية الفكرية واملشرتيات وإنفاذ القانون، أن يسهل منو روح 
املبادرة واالبتكار.

إنشاء إطار شراكة. من شأن وجود منصة رمسية للتعاون أن يشجع احلوار بني القطاعني اخلاص والعام، وأن   (7

يربط أنشطتهما باحتياجات أصحاب املصلحة، وأن يرسي أساسًا ملراقبة التقدم احملرز يف مبادرات النظام 
البيئي ويف النظام البيئي ككل.

العام  القطاعان  ميزانية قدرها عشرين مليون دوالر ساهم هبا  البالد  التوصيات. خصصت  وضع وتنفيذ   (8

واخلاص واملنظمات الدولية لتمويل مشاريع لدعم النظام البيئي.
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A اإلطار 13: التوصيات - البلد
القطري. وجيري إعدادها بتجميع أفكار من  الرئيسية لعملية االستعراض  النتائج  التوصيات  متثل هذه 
البيئي، وباستخدامها لتحديد املشاريع أو  املقابالت والسطح البيين ألصحاب املصلحة ومناذج النظام 

السياسات الرئيسية اليت ميكن أن تليب احتياجات النظام البيئي.

وبعد إجراء البحوث األولية وإجراء املقابالت وورشة العمل األوىل، أعدت جمموعة أولية من النتائج 
لورشة العمل املصادقة إىل جانب أول مشروع للتوصيات، على النحو املبني يف االستعراض القطري. 
وُطلب من أصحاب املصلحة إقرار صحة النتائج واستخدام منوذج املشروع لتقدمي األفكار األولية بشأن 
التوصيات. وُمجع آخر ما استجد من النتائج واألهداف السياسية والتعليقات على التوصيات. مث وضعت 
التوصيات النهائية بتقييم االحتياجات والفجوات واقرتاح املشاريع أو السياسات اليت ميكن أن تعاجلها. 
ومن الناحية املثالية، ينبغي أن تستند هذه التوصيات إىل املمارسات السليمة احمللية أو الدولية وأن ُتنشأ 

باستخدام منوذج املشروع لعرض تفاصيل حمددة.

وبالنسبة للبلد، كان من األمهية مبكان أن تقدَّم جمموعة من التوصيات ميكن أن تنفذها الوزارة بسرعة. 
امليزانيات  املشاريع، مع  للبلد. وقد رمست هذه  ُأعدت مشاريع حمددة  التوصيات،  واستنادًا إىل هذه 
واألنشطة الرئيسية، خارطة طريق للتحول الرقمي يف البلد، وهي تشكل، إىل جانب وكالة االبتكارات، 

األساس لتحفيز النظام البيئي.

 ،B احلالة 2: استكشاف نظام االبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلد  2.3

وهو اقتصاد متوسط الدخل حتركه عوامل اإلنتاج
هتدف عملية االستعراض القطري إىل تعزيز فهم طبيعة النظام البيئي للبلد، ومتكني واضعي السياسات وأصحاب 
املصلحة الرئيسيني من حتديد نقاط القوة والضعف، وتضمني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملساعدة على 
حتقيق فوائد إنشاء اقتصاد حيركه االبتكار. وقد عملت البالد على حتسني نظامها البيئي - فحسنت احلكومة النفاذ 
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ ظهرت برامج وشبكات دعم؛ ونشط رواد املشاريع. ومع ذلك، هناك 

حاجة إىل مزيد من العمل لتمكني البلد من جين مثار كونه اقتصاد قائم على االبتكار.

اخللفية  1.2.3

البلد B بلد هو بلد متوسط الدخل ميتلك نظامًا حديث العهد لالبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ولكنه نظام ينمو. ومؤشرات االقتصاد الكلي فيه إجيابية؛ وقبل األزمة املالية العاملية لعام 2008، بلغ منو الناتج احمللي 
اإلمجايل يف البالد 6,4 يف املائة، وهو من أعلى املعدالت يف منطقته. ويف عام 2016، ُقدر أن هذه النسبة تبلغ 3,2 
املعلومات  وتكنولوجيا  اإلنرتنت  إىل  النفاذ  يف  تفاوت  أو  قائمة،  رقمية  فجوة  هناك  تزال  ال  ولكن  املائة.  يف 
واالتصاالت. وتشري إحصاءات االحتاد الدويل لالتصاالت إىل أن قوة انتشار اإلنرتنت يف البلد، حيث بلغت نسبته 
63,25 يف املائة يف عام 2016، صعودًا من 45 يف املائة يف عام 2010. بيد أن توزع الفوائد اليت تتيحها تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت من حيث اخلدمات والوظائف والفرص هو توزع غري متكافئ. فعلى سبيل املثال، يف عام 
2015، وفقًا للبنك الدويل، مل ميلك سوى 38 يف املائة من البالغني فقط حسابات مصرفية. وباإلضافة إىل ذلك، 

كان 17,3 يف املائة من البالغني و32,1 يف املائة من الشباب عاطلني عن العمل.
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B اإلطار 14: البحوث األساسية - البلد
إن املعلومات األساسية املذكورة أعاله متجذرة يف حبوث مكتبية تستقي معلوماهتا من ركائز منوذج 
النظام البيئي، على النحو املوضح يف عملية االستعراض القطري. ويـَُعد حمتوى كل ركيزة باستخدام 
جمموعات بيانات حمددة أو أرقام قياسية أو حبوث أخرى، إىل جانب مصادر أولية مثل وثائق االسرتاتيجية 

أو السياسة العامة.

وقد اسُتمد الكثري من البيانات اخلاصة بالبلد من مصادر مثل الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والبنك الدويل. وعلى غرار البلد A، ُأخذت بيانات إضافية من اإلحصاءات احلكومية. 
باإلضافة إىل ذلك، اسُتخلص قدر كبري من املعلومات من البحوث األكادميية يف البالد، وال سيما بشأن 
النهائي هو بيانات املنظمات اإلقليمية، ألهنا مرتبطة  جمتمع الشتات وسوق العمل. واملصدر الرئيسي 

مبراقبة اقتصادية وقانونية واسع النطاق.

حالة النظام البيئي لالبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2.3.3

كما ذكر سابقًا، النظام البيئي شاب ولكنه ينمو، ويقدر أصحاب املصلحة الرئيسيون أدوارهم يف دعمه. ومع 
البيئي  النظام  اسُتخدم منوذج  القطري،  االستعراض  وأثناء عملية  قائمة.  التطور واالرتقاء  تزال فرص  ذلك، ال 
الستخالص أفكار األنظمة النظام البيئي من أصحاب املصلحة عرب ركائزه السبع. ويقدم ملخص تقييم أصحاب 

املصلحة يف كل عمود نظرة عامة مفيدة عن حالة النظام البيئي.

الرؤية واالسرتاتيجية. ُبذلت جهود لتهيئة بيئة متكينية لالبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   (1

يف البالد. غري أن هذه اجلهود ال تلهم دائمًا التعاون والتنسيق، كما أهنا ال تليب متامًا احتياجات النظام البيئي.
البنية التحتية والربامج. البنية التحتية الصلبة جيدة يف املناطق احلضرية، إال أن النفاذ ال يزال حمدودًا ومكلفًا   (2

يف املناطق الريفية. وعملت احلكومة كذلك على تطوير بنية حتتية لينة مثل برامج التدريب، ولكنها أقل شيوعًا 
يف املناطق الريفية.

املعلومات  بتكنولوجيا  املهتمني  اجلامعات  مثل خرجيي  أعضاء  املواهب  املواهب واألنصار. يضم حشد   (3

واالتصاالت وريادة األعمال. ولكنهم ال ينالون التدريب العملي الالزم لتلبية احتياجات النظام البيئي، مللء 
مالكات مؤسسات التكنولوجيا مثًال. باإلضافة إىل ذلك، تغادر العديد من املواهب البالد حبثًا عن فرص 
أفضل، مما يسهم يف هجرة األدمغة. وحتاول اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة بناء حشد من املواهب من خالل 

برامج التدريب وإصدار الشهادات، ولكن يلزم بذل املزيد من اجلهود.
رأس املال واملوارد. يبدو مشهد االستثمار غثًا خالل دورة حياة الشركات الناشئة، بدءًا من متويل املراحل   (4

األوىل (عرب املستثمرين الرعاة وصغار أصحاب رأس املال االستثماري) إىل رأس مال النمو (أصحاب رأس 
املال االستثماري األكرب وأصحاب األسهم اخلاصة). ومرة أخرى، ينبغي حتسني اجلهود الرامية إىل تعزيز 

موارد التمويل.
األسواق والشبكات. ألن النظام البيئي يف بلد صغري، سيتعني على الشركات الناشئة أن تتوسع يف مناطق   (5

أخرى لكي تنمو. وهناك شبكات تعزز التجارة العابرة للحدود وينبغي توسيع جهودها.
برامج  املشاريع، وهناك  ريادة  االبتكار وفرص  السعي وراء  البلد  الشباب يف  يريد  الثقافة واملجتمعات.   (6

يعوقان رواد  السائدة  الثقافة  الثقة يف  املخاطر ونقص  تقبل  لتشجيعهم. سوى أن ضعف  ناشئة  وشبكات 
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املشاريع، يف حني أن املؤسسات التمكينية تعاين من ضعف التمويل والدعم ألنشطتها، وعدم كفاية التنسيق 
فيما بينها.

السياسة العامة والتنظيم. حتسنت البيئة العامة لسياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلد بفضل   (7

اإللكرتونية،  والتقدم احملرز يف مشاريع احلوكمة  االبتكار،  تركز على  اسرتاتيجيات وسياسات  استحداث 
باإلضافة إىل عملية التكامل اإلقليمي. وحتسنت أيضا عمليات الشراء، ولكن بوجه عام، ال تزال هناك حتديات 
قائمة يف جماالت فرض الضرائب ومحاية امللكية الفكرية ودعم النظام البيئي. ومن اجلدير بالذكر أن التحدي 
الرئيسي الذي يواجه البلد يف تنفيذ توصيات السياسة العامة يتمثل يف إدراك أصحاب املصلحة ألمهية أدوارهم 

يف بناء النظام البيئي، ويف التزامهم بتحقيق نتائج السياسة العامة.

B اإلطار 15: احلالة الراهنة - البلد
ميكن استخراج املواضيع الرئيسية التالية فيما يتعلق بالبلد B باستخدام استمارة غوغل بعد رفع كل مقابلة:

حصل بعض التقدم يف وضع االسرتاتيجيات، ولكن ال يوجد تنسيق كاف بشأن أدوار أصحاب املصلحة  •
ال ُينظر إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أهنا قطاع اسرتاتيجي، وبالتايل فهي تفتقر إىل الدعم  •

توجد حشود كبرية من املواهب، ذات قدرات متعددة اللغات، ولكنها ال تليب حاجة النظام البيئي  •
هناك طموح، ولكن النظام البيئي مغلول بالنفور من املخاطر، وقلة الثقة، وغياب أوجه التآزر  •

حجم السوق احمللية حمدود، والنمو العاملي غري مستَغل  •
وقصارى القول كما جاء على لسان أحد أصحاب املصلحة يف النظام البيئي:

"القوم يهرولون يف اجتاهات خمتلفة، وال توجد اسرتاتيجية مشرتكة على ما أعلم".

مدلوالت أفكار النظام البيئي  3.2.3

هناك ثالثة مدلوالت رئيسية ألفكار النظام البيئي املذكورة أعاله. وهي على النحو التايل:

هناك حاجة إىل إطار جديد للتجريب السياسايت. وقد خطت احلكومة خطوات أولية هامة لوضع سياسات   (1

فعالة لالبتكار. بيد أن احلاجة تدعو إىل أن يكون أصحاب املصلحة أكثر اخنراطًا يف رسم السياسات وتنفيذها.
حيتاج أصحاب املصلحة إلدراك أدوارهم واالستثمار يف نتائج السياسة العامة. وال يقتصر األمر على أن يأخذ   (2

أصحاب املصلحة أدوارهم جبدية يف النظام البيئي لالبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بل يتعني 
أن جيودوا باستثماراهتم يف نتائج السياسة العامة. ولتحقيق ذلك، تستدعي احلاجة أدوات أفضل لفهم النظام 

البيئي فضًال عن حتديد املمارسات السليمة ونشرها.
التعلم من املمارسات املطوَّرة حمليًا ودوليًا أمر بالغ األمهية. تكثر املمارسات السليمة داخل البالد وخارجها   (3

وميكن تطبيقها على بناء النظام البيئي احمللي. ويعد اعتماد مثل هذه املمارسات عنصرًا حامسًا يف جتريب 
تتعلق  اليت  املمارسات  الرئيسية أن تركز على  الفاعلة  ينبغي للجهات  السياسات. ولتعظيم األثر واألمهية، 

بالتوصيات املتعلقة بالنظام البيئي للبلد على وجه التحديد.
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B اإلطار 16: أفكار النظام البيئي - البلد
ُتستمد أفكار النظام البيئي املوصوفة أعاله، سواء بالنسبة للرکائز احملددة أو املواضيع الرئيسية األوسع 
نطاقا، من عملية املقابالت النوعية، اليت تتضمن معلومات من حبوث مكتبية. وتستخدم نتائج املقابالت 
لوصف احلالة الراهنة استنادًا إىل أفكار منوذج النظام البيئي، على النحو املبني يف اخلطوتني 2 و3 من 

عملية االستعراض القطري.

ونظمت ورشة عمل أولية لوضع جمموعة من األهداف واألولويات واالحتياجات املجتمعية. ويف أعقاب 
ذلك، أجريت سلسلة من املقابالت مع أصحاب املصلحة. وسامهت هذه املقابالت مبقادير كبرية من 
البيانات يف منوذج النظام البيئي، ولكن بقيت بعض الفجوات، مبا يف ذلك أصحاب املصلحة اإلضافيون 
الذين أحاهلم أصحاب املصلحة القائمون. وأجريت مقابالت مع أصحاب املصلحة هؤالء خالل زيارة 
ثانية، فيما أعيد االتصال مع أصحاب املصلحة األصليني للتحقق من النتائج اإلضافية. وأيضًا، اقرتح 

العديد من املستطَلعني وثائق أو جمموعات بيانات من شأهنا أن تساعد يف استكمال البحث املكتيب.

املواضيع  لتطوير  واملقابالت  املكتبية  البحوث  أعاله، جرى حتليل  املقدم  الراهنة  احلالة  وإلعداد حتليل 
الرئيسية واألفكار. ويف املجموع، أجريت مقابالت مع 43 من أصحاب املصلحة، وشارك 60 إىل 70 

منهم يف ُوَرش العمل.

منوذج السطح البيين ألصحاب املصلحة  4.2.3

B الشكل 30: منوذج السطح البيين ألصحاب املصلحة املرمَّز باأللوان يف البلد

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت
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B اإلطار 17: منوذج السطح البيين ألصحاب املصلحة - البلد
اسُتكمل منوذج السطح البيين ألصحاب املصلحة باستخدام معلومات من مقابالت مع أصحاب املصلحة 
ومراجعتها خالل ورشة عمل املصادقة استنادًا إىل التعليقات التقييمية، على النحو املوضح يف منهجية 

االستعراض القطري. وُيستخدم استقصاء على اإلنرتنت للمصادقة على النتائج.

وبعد إجراء املقابالت مع أصحاب املصلحة، اسُتكمل إعداد النسخة األولية من منوذج السطح البيين 
ألصحاب املصلحة كجزء من النتائج األولية. (انظر الشكل 28). وخالل ورشة عمل املصادقة، ُعرضت 
هذه النسخة من النموذج، مما أدى إىل نقاش بني أصحاب املصلحة بشأن حالة النظام البيئي، وأفضل 
السبل ملراجعة النموذج. ولتكملة النموذج، أجري استطالع على شبكة اإلنرتنت واستخدمت أفكار 

جديدة إلجراء تعديالت حيثما ُوجدت تباينات بني مدخالت ورشة العمل واملقابالت.

أهداف السياسة العامة ذات األولوية  5.2.3

ة عما يعرَّف  إن حتديد أولويات أهداف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ذات الصلة بقادة السياسة العامة واملعربِّ
بأنه اسرتاتيجي يف جدول األعمال الوطين لبلد ما، يشكل جزءًا هامًا من عملية االستعراض القطري. ويؤدي 
االعرتاف هبذه األولويات إىل زيادة احتمال اعتبارها مكملة لالسرتاتيجيات الوطنية. ويف حالة البلد B، ُحددت 
ثالثة أهداف ذات أولوية من أجل مواءمة التوصيات مع األولويات السياسية وجدول األعمال الوطين ووضعها 

كضرورات اسرتاتيجية. وهي على النحو التايل:

تقدمي اخلدمات العامة. ُنفذت مشاريع احلوكمة اإللكرتونية بنجاح، وينبغي مواصلة اجلهود لالستفادة من   (1

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل زيادة كفاءة وفعالية وشفافية تقدمي اخلدمات العامة. غري أن هذه 
اجلهود من شأهنا أن تتعزز إىل حد كبري بتسمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كقطاع ذي أولوية وبإنشاء 

جتمع خدمات عامة موصول بتجمع ابتكارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
تعزيز التجارب الناجحة. إن تضخيم جتارب رواد املشاريع الناجحة، الذين جيمعون ما ميولون به توسعهم،   (2

أو ميتد نشاطهم على الصعيد الدويل، أو خيرجون غامنني عن طريق االكتتاب العام أو االستحواذ، من شأنه 
أن يلهم أصحاب املشاريع األصغر سنًا. ومن شأن هذا النوع من النجاح املرئي أن حيفز املستثمرين على 
املشاركة واملساعدة يف متكني املنظمات من إنشاء خط اإلمداد الالزم للحصول على مزيد من الدعم ألنشطتها. 
وإن تكثيف حشد رأس املال البشري، وتشجيع التعاون، وتعزيز التدويل، وحتسني تدفق الصفقات، كلها 

عناصر أساسية يف هذا اجلهد.
التنمية الريفية. على الرغم من اجلهود احلكومية الرامية إىل تقدمي بنية حتتية صلبة، فإن املواطنني يف املناطق   (3

الريفية ال يلمسون تلك الفوائد على قدم املساواة. وعلى هذا النحو، ينبغي أن يشمل جزء من السعي جلعل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قطاعًا اسرتاتيجيًا أن ُجيعل النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف املناطق الريفية منصفًا وبأسعار معقولة. وسُتدعم هذه العملية بإقامة التقابل بني األنظمة البيئية احمللية وبني 

ربط جتمعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتجمعات الصناعة اليت تركز على الزراعة والسياحة.
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B اإلطار 18: األهداف ذات األولوية - البلد
توضع األهداف ذات األولوية من خالل فحص نتائج منوذج النظام البيئي وحتليل احتياجات أصحاب 
املصلحة ومتابعة عملية حتديد األهداف ذات األولوية املوضحة يف عملية االستعراض القطري. وستنبثق 
بعض األولويات عن االعتبارات السياسية، عندئذ ستجري مواءمة توصيات املشروع مع احتياجات 
أصحاب املصلحة. وستظهر أولويات أخرى من حتليل االحتياجات، وستجري مزامنة توصيات املشروع 

مع األولويات السياسية.

ويف البلد B، كانت هناك ثالثة عناصر رئيسية يف جدول األعمال السياسي. أوًال، ُحددت األهداف 
االسرتاتيجية يف وثائق االسرتاتيجية. ثانيًا، أفصحت الوزارة وجهات أخرى متثل القيادة السياسية عن 
أهدافها ومصاحلها. ثالثًا، هناك أولويات ُعرب عنها من خالل عملية االنضمام إىل االحتاد األورويب وجداول 
أعمال التنمية للمنظمات الدولية. وميثل اهلدف األول ذو األولوية الوارد أعاله، الذي يركز على تقدمي 
اخلدمات العامة، امتدادًا منطقيًا السرتاتيجيات االبتكار الوطنية يف البلد. ويف األولوية الثانية، أي التجارب 
الناجحة، اهتمت الوزارة بأن تراها تنبثق من النظام البيئي لالبتكار. وكانت التنمية الريفية، اليت متثل 
األولوية النهائية، مهمة بالنسبة للوزارة وللمنظمات الدولية على حد سواء. وتتماشى هذه األهداف 
الثالثة مجيعها مع الفجوات واالحتياجات واألولويات املوصوفة يف مقابالت أصحاب املصلحة. وأدى 

ذلك إىل تبسيط عملية وضع األهداف ألن معظم توصيات التقرير أيدت األهداف السياسية.

التوصيات  6.2.3

تسمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كقطاع ذي أولوية. ينبغي االعرتاف بدور تكنولوجيا املعلومات   (1

واالتصاالت يف اقتصاد البلد B ووضع سياسات لتنشئة هذا الدور. وقد تشمل التغيريات السياساتية ذات 
الصلة تنفيذ نظام ضرييب مؤات للشركات الناشئة ومؤسسات األعمال الناضجة، واالستثمار يف حتسني البنية 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  التجارة يف  ص، وتشجيع  املرخَّ واإلنتاج  التكنولوجيا  نقل  التحتية، وتسهيل 
واالتصاالت وإلغاء التعريفات اجلمركية والضرائب على العتاد والربجميات، واالستثمار الرأمسايل، وتعزيز إنفاذ 
امللكية الفكرية. ومن شأن االعرتاف بالدور الذي تؤديه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن يرسي أيضًا 

صلة وصل بني الوزارات احلكومية اليت تتأثر بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومتكنها من العمل معًا.
رسم خارطة النظام البيئي. يساعد رسم خارطة النظام البيئي وبناء املجتمعات احمللية على حتديد االحتياجات   (2

احمللية وتيسري التعاون فيما بني أصحاب املصلحة. وسيحدد رسم اخلارطة يف مجيع أحناء البلد، وكذلك داخل 
املجتمعات احمللية، ماهية األولويات واالحتياجات احلرجة، فضًال عن حتديد املوارد املتاحة ملعاجلتها. وكذلك 
تقييم  يضمن  وأخريًا،  متماسكة.  سياسات  وضع  يف  والفجوات  التداخل  أوجه  صورة  اتضاح  يساهم 
االحتياجات، من خالل رسم اخلارطة، توجيه املوارد حنو برامج فعالة، مما ميكن من إحداث تغيري ذي مغزى.

حشد املواهب. جتب تنشئة حشد رأس املال البشري يف البلد لتلبية متطلبات النظام البيئي، من قبيل تزويد   (3

الشركات الناشئة املبتكرة باملوظفني. فكثريًا ما حيتاج خرجيو اجلامعات اجلدد إىل تدريب مكثف قبل أن 
يكونوا جاهزين لشغل الوظائف. ويقوم أصحاب املصلحة يف النظام البيئي مبعاجلة هذا التحدي من خالل 
التعاون بني القطاعني العام واخلاص، فضًال عن إصدار الشهادات والدورات التدريبية. بيد أن املشاركة األوسع 
نطاقًا من أصحاب املصلحة مثل الوزارات العامة واجلامعات من شأهنا أن تساعد على إنشاء منصة مشرتكة 

متكن من خالهلا متابعة الشراكات اجلديدة.
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حتسني خط اإلمداد. تتوقف زيادة تدفق الصفقات على تلقي الشركات الناشئة لنوع الدعم الذي يدفع   (4

عجلة النمو من قبيل التدريب، واإلرشاد، واالستثمارات، وما إىل ذلك. غري أن املنظمات اليت تقدم هذه 
الدعم  لتربير وجودها وحشد  البيئي  النظام  عالية يف  إمكانيات  ناشئة ذات  إىل شركات  املساعدة حتتاج 
ألنشطتها. ومبجرد أن تصل املوارد يف النظام البيئي – املؤلف من رواد مشاريع وعوامل متكينية - إىل الكتلة 
احلرجة، تتشكل دورة محيدة لتحفيز جناح رواد املشاريع، ومنظمات الدعم، والنظام البيئي ككل. وكي تقلع 
هذه الدورة، يلزم قيام املزيد من العوامل التمكينية ملساعدة مؤسسات األعمال اجلديدة يف كل مرحلة من 

مراحل دورة احلياة.
التوسع  الناشئة إىل  البلد صغريًا، ستحتاج الشركات  إنبات األسواق الدولية. مرة أخرى، ونظرًا لكون   (5

خارج البالد للنمو واالستفادة من جمتمع الشتات املزود باملوارد اجليدة للحصول على اخلربة والتمويل. وكذلك 
فإن التماس مصادر املمارسات السليمة خارج البالد وتطبيقها سيساعد النظام البيئي على النمو.

تعزيز التعاون. تفعِّل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االبتكار ألهنا تتقاطع مع القطاعات األخرى وهتيئ   (6

بيئة للتالقح املتبادل. وعلى هذا النحو، فإن إنشاء جتمعات تعاونية لربط الصناعات ذات الصلة يف القطاع 
اخلاص واهليئات األكادميية واجلهات الفاعلة املالية، ميكن أن حيفز عملية االبتكار. وهذا يعطي البلد فرصة 
لبناء القدرات االبتكارية ودعم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لديه، كي يصبح رائدًا يف جمال 

االبتكار يف قطاعات مثل الزراعة والسياحة، وكي يشد من عضد هذه القطاعات.
متكني مؤسسة من مد اجلسور. إن وضع إطار تنفيذ تقدمه مؤسسة مصممة للعمل بني القطاعني اخلاص   (7

السياسات والربامج وأصحاب املصلحة من شأنه أن يدفع قدمًا بعملية صياغة  والعام وإنشاء روابط بني 
السياسات. ومن شأن هذه املؤسسة أن تعمل على تعزيز التعاون الشفاف بني اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة، 

مع هتيئة الظروف الالزمة جلدول أعمال االبتكار املشرتك.

B اإلطار 19: التوصيات - البلد
القطري. وجيري إعدادها بتجميع أفكار من  الرئيسية لعملية االستعراض  النتائج  التوصيات  متثل هذه 
البيئي، وباستخدامها لتحديد املشاريع أو  املقابالت والسطح البيين ألصحاب املصلحة ومناذج النظام 

السياسات الرئيسية اليت تليب احتياجات النظام البيئي.

واستنادًا إىل البحوث املكتبية، وخمرجات ورشة العمل، واملقابالت مع أصحاب املصلحة، ُأعدت النتائج 
األولية والتوصيات املوجزة لورشة عمل املصادقة. ونوقش هذا املشروع املبكر لنتائج التقرير وقيَّمه فريق 
من أصحاب املصلحة يف ورشة العمل الثانية. وجيدر بالذكر أن أصحاب املصلحة ُشجعوا على مناقشة 
االحتياجات وحتديد القضايا املشرتكة. وأدرجت تعليقاهتم، مبا يف ذلك التحديات املشرتكة، يف النتائج 
والتوصيات اليت قدمت منصة ملشاريع تعاونية. وُوضعت هذه التوصيات يف سياقها من خالل ربطها 
باألهداف السياسية واملمارسات السليمة على الصعيدين احمللي والدويل معًا. فهي كانت قد أنشئت 

كذلك بطريقة ميكن تطوير املشاريع بسهولة على أساسها.

االحتياجات املشرتكة واملمارسات السليمة  3.3

املشرتكة. وتربز  الرئيسية  املواضيع  القطرية األخرى، ظهر عدد من  السابقة واالستعراضات  احلالة  يف دراسات 
االحتياجات اخلمسة التالية عرب جمموعة واسعة من األنظمة البيئية، وهي ُتعرض مع املمارسات السليمة وصوًال إىل 
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حلها، ومن أمثلة املواضيع اليت متكن معاجلتها وأطر للتوصيات اليت قد تنشأ من االستعراضات القطرية: القيادة 
واملوارد واملواهب والبيئة احلاضنة، واألسواق.

القيادة  1.3.3

حتتاج األنظمة البيئية إىل قيادة من أجل ضمان معاجلة احتياجات أصحاب املشاريع يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من خالل سلسلة متصلة من اخلدمات املرتابطة اليت تعمل على حتقيق هدف مشرتك. وبالتايل، يشكل 
توجيه أنشطة االبتكار نشاطًا رئيسيًا يف العديد من األنظمة البيئية، وفجوة كبرية يف كثري منها. وألن كل نظام 
إيكولوجي فريد من نوعه، فإن كل منها يتطلب هيكًال خمتلفًا هلذه القيادة، مثل وكالة ابتكار، أو دائرة ابتكار، أو 
جمرد متكني املؤسسات القائمة من التعامل مع النظام البيئي. وكثريًا ما يتسم نوع املؤسسة بطابع خاص عام، أو 

إطار واضح للتعامل مع القطاع اخلاص، فيما تقع جذوره يف القطاع العام.

اإلطار 20: املمارسات السليمة - وكاالت االبتكار
للعديد من األنظمة البيئية رؤى واسرتاتيجيات قوية، ولكن جتدر اإلشارة إىل أهنا ليست بديًال عن القيادة 
املستمرة. وتعين القيادة تقدمي املراسي وخرائط الطريق والتنسيق املستمر والتوجيه الختاذ إجراءات بشأن 

الرؤية واالسرتاتيجية. وعلى حد تعبري أحد أصحاب املصلحة يف النظام البيئي:

يف  دعم  أو  نعمل حنوها،  م  عالَّ نقطة  لدينا  ليس  ولكن  واضحة،  واسرتاتيجية  واضحة،  رؤية  "لدينا 
حتقيق هذه الرؤية".

تدعو احلاجة إىل تقييمات ومبادرات مرتّوية لتوجيه أنشطة االبتكار. وهبذه الطريقة ميكن لوكالة االبتكار 
العامل،  البيئي. ويف دراسة ملختلف وكاالت االبتكار يف مجيع أحناء  النظام  أن تؤدي دورًا حرجًا يف 
اقرتحت مؤسسة نيستا *(Nesta) منوذجًا لنوع جديد من وكاالت االبتكار لتنسيق التدخالت يف النظام 

البيئي من خالل ما يلي:

تنظيم مطابقة الطلب والعرض  •
اختاذ إجراءات مباشرة وغري مباشرة لدعم النظام البيئي  •

تعزيز الشراكات  •
تنسيق التوازن بني التدخالت السياساتية والدعم السياسي  •

نسج شبكة تواصل مع اخلرباء احملليني والدوليني  •
املساعدة يف اخلوض يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتغري والتكنولوجيات الناشئة  •

www.nesta.org.uk/sites/default/files/how_ الرابط:  انظر  ابتكار،  مؤسسة  هي  * نيستا 
innovation_agencies_work.pdf

املوارد  2.3.3

يف األنظمة البيئية الناضجة، توجد سلسلة متواصلة من املوارد ملساعدة مبتكري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
على البقاء بنجاح يف دورة حياة االبتكار. ويف العديد من البلدان، حىت يف الشمال العاملي، نادرًا ما توجد حافظة 
كاملة ومنسقة من املوارد املتاحة للمبتكرين. واملنح، ومسابقات ما قبل املرحلة األوىل، ورأس املال املرحلة األوىل، 
ورأس املال االستثماري، واالستثمار الراعي، والتمويل اجلماعي، ومتويل البحث والتطوير، واألسهم اخلاصة، هي 

http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/how_innovation_agencies_work.pdf
http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/how_innovation_agencies_work.pdf
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وتلبية  الفجوات  املهم حتليل  املتواصلة. ومن  السلسلة  بأدوار حرجة يف هذه  وتنهض مجيعها  فيض،  غيض من 
االحتياجات. وميكن القيام بذلك من خالل سياسة لتحفيز تيسر املوارد، أو برامج لتقدمي رأس املال املخاطر. واهلدف 
اإلمجايل هو ضمان تدفق الصفقات احلرجة يف النظام البيئي، يف املراحل املناسبة من االبتكار. وتسمح هذه املوارد 
باالعتماد على الذات وبفرص النمو، ويتعني على املستثمرين الذين يقدموهنا التواؤم مع احتياجات النظام البيئي.

اإلطار 21: املمارسات السليمة - جلنة األوراق املالية والبورصة، تايلند
متثل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم 37 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل و78 يف املائة من جمموع العمالة 

يف تايلند، ويتمثل أحد التحديات الرئيسية اليت تواجهها هذه املشاريع يف مجع رأس املال لتمويل أعماهلا.

ر من التمويل التقليدي، اعتمدت جلنة األوراق املالية والبورصة  ومع صعود التمويل اجلماعي كبديل مبشِّ
يف تايالند قواعد إشرافية على متويل اجلماعي هبدف تعزيز القدرة التنافسية للنظام البيئي بالنسبة للجهات 

الفاعلة اإلقليمية األخرى.

وقد أنشئت حىت اآلن عدة منصات ناجحة مبوجب هذا القانون يف تايلند، وهي تؤدي دورًا حرجًا يف 
تعزيز النظام البيئي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

www.sec.or.th/EN/AboutSEC/Documents/strategy_crowd.PDF

املواهب  3.3.3

املوهبة هي مفتاح النجاح يف اغتنام الفرص. وال تتكيف املناهج التعليمية بسرعة كافية لتلبية متطلبات مهارات 
القرن احلادي والعشرين. وباإلضافة إىل ذلك، ُمتنع العديد من األنظمة البيئية من النمو جراء هروب املواهب واالفتقار 
إىل اخلربة واملعارف األساسية يف بعض املهارات. ويلزم إجياد حلول للتصدي للتحديات، سواء على املدى القصري 

(جبذب املواهب عمومًا) وعلى مدى فرتات أطول من الزمن (بتعزيز أنظمة التعليم عمومًا).

اإلطار 22: املمارسات السليمة – الشركات الناشئة يف شيلي
تديره حكومة شيلي ويقوم  برنامج مسرع  اسم  (Start-Up Chile) هو  الناشئة يف شيلي  الشركات 

بوظيفتني رئيسيتني يف تطوير النظام البيئي يف شيلي.

الناشئة واملواهب الدولية إىل شيلي من خالل تقدمي احلوافز  العديد من الشركات  فهو، أوًال، جيذب 
(املكان والتمويل والدعم) للشركات كي تنطلق يف شيلي أو تنتقل إليها.

وهو، ثانيًا، يتطلب من مؤسسي تلك الشركات الناشئة املشاركة يف الربامج االجتماعية لتثقيف رواد 
املشاريع الشباب واحتضان رواد املشاريع يف شيلي.

http://startupchile.org/about/ 

http://www.sec.or.th/EN/AboutSEC/Documents/strategy_crowd.PDF
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البيئة احلاضنة  4.3.3

حيتاج املبتكرون إىل شبكات دعم تقدم هلم املكان واملوارد والتدريب طوال عملية االبتكار بأكملها. وتؤدي السياسة 
العامة دورًا رئيسيًا يف متكني هذه البيئات من خالل تذليل العوائق اليت تعرتض ممارسة األعمال التجارية، ووضع 
السواء يف جمال  واملبتكرون على  املستثمرون  يتحملها  اليت  املخاطر  الدعم، واحلد من  لتعزيز شبكات  سياسات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وميكن أن تكون هذه الربامج بسيطة مثل النفاذ إىل أماكن عمل مشرتكة، أو 
معقدة مثل برامج حاضنة أو مسرِّعة كاملة تتيح النفاذ إىل عتاد التصنيع وأطقم كاملة من التدريب املهين والتقين.

اإلطار 23: املمارسات السليمة - خمترب Gearbox/Fab التصنيعي، كينيا
إن رواد املشاريع الذين يتطلبون موارد للنموذج األويل ملنتجاهتم حيتاجون إىل النفاذ إىل مكان فعلي 
ومعدات إلنتاج النماذج األولية السريعة. ويقدم منوذج Gearbox هذه األمكنة يف إطار مناذج خمتلفة.

وميكن للبلدان تطوير شبكة من خمتربات التصنيع وأمكنة على غرار ما يوفره خمترب Gearbox التصنيعي 
يف توليفات متكاملة لتقدمي بنية حتتية ما ملرحلة اإلجناز األخرية.

www.gearbox.co.ke

www.fablabrw.org

www.klab.rw

األسواق  5.3.3

حيتاج املبتكرون إىل النفاذ إىل األسواق احمللية والدولية إلمناء الشركات الناشئة. فالعديد من األسواق احمللية أصغر 
من أن ُحيتضن االبتكار فيها وتصبح قادرة على املنافسة، أو إهنا تفتقر إىل فرص كافية للنفاذ إىل األسواق اإلقليمية 
والعاملية يف هذا الصدد. وميكن للمشرتيات العامة والطلبات من القطاع اخلاص أن تبذر بذور النمو، ولكن احلاجة 
تدعو إىل بذل جهود مرتوية لنسج ما يلزم من الروابط التجارية والدعم والشبكات، من أجل ضمان توسيع نطاق 

األعمال التجارية وتنميتها.

اإلطار 24: املمارسات السليمة - برنامج INPUT يف هنغاريا
أطلقت هنغاريا برناجمًا لدعم الشركات الناشئة يف نظامها البيئي بعد مشاورات واسعة النطاق يف البالد 
 ،INPUT أدت إىل بيان بودابست املالذ. ويهدف مشروع الحق، ميوله االحتاد األورويب، ويدعى برنامج

إىل تطوير التجارب الناجحة للشركات الناشئة.

ويشتمل الربنامج على ثالث ركائز: التعليم، والتوجيه، والنفاذ إىل األسواق. ويقدم برنامج هنغاريا مثاًال 
جيدًا على تدخل احلكومة لتوجيه نظام إيكولوجي ابتكاري بنهج تيسريي للمساعدة يف التغلب على 
حتدياته دون التسبب بتشوه يف السوق. ويسعى الربنامج إىل إمناء املجتمع الذي يدعم الشركات الناشئة 

عرب هنجه املبتكر لبناء شبكات الدعم املستدام، والقدرة التنافسية، ومنو املواهب.

www.inputprogram.com

http://www.gearbox.co.ke
http://www.fablabrw.org
http://www.klab.rw/
http://www.inputprogram.com
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ُيقصد من االستعراض القطري أن يكون نقطة انطالق للبلدان كي تقوي النظام البيئي لالبتكار. وشأن ذلك شأن 
عملية تقشري البصل، وميكن االستفادة من املمارسات السليمة اجلديدة مع كل تقييم جديد. ويقوم االحتاد الدويل 
لالتصاالت بوضع قاعدة بيانات للممارسات السليمة ميكن استخدامها كأساس للتحليل والتوصيات حيثما توجد 

فجوات يف النظام البيئي.

ختام  4
تسعى جمموعة أدوات سد فجوة االبتكار الرقمي هذه إىل تقدمي حملة عامة عن كيفية حتليل نظام إيكولوجي لالبتكار 
وتقويته. فاالبتكارات احملِدثة للتحوالت اليت طورهتا الشركات الناشئة ليست بالضرورة وليدة حبوث أو تكنولوجيات 
جديدة، بل هي نتيجة مباشرة ألنظمة بيئية دينامية ومعقدة وابتكارية تتألف من جمموعات من أشخاص جتمعهم 
عرى وثقى وأفكار متشاهبة. وينبغي أن يسمح النظام البيئي للشركات الناشئة املبتكرة بالعمل والتحرك بسرعة من 
خالل سهولة النفاذ إىل رأس املال واملواهب، واحلد األدىن من البريوقراطية، وخلق ثقافة ال يعاَقب فيها اإلقدام على 

املخاطر.

ولتيسري ظهور أنظمة بيئية دينامية، على احلكومات أن تعمل بشكل وثيق مع رواد املشاريع واملستثمرين والشركات 
واجلهات الفاعلة املهتمة األخرى. وقد ُأسندت إىل االحتاد الدويل لالتصاالت والية حمددة يف املؤمتر العاملي لتنمية 
االتصاالت لعام 2014 كي يعني البلدان على تعزيز قدراهتا على إدماج االبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت ضمن جداول أعمال التنمية الوطنية. واهلدف من ذلك هو إشاعة ريادة املشاريع يف جمال تكنولوجيا 
الرقمي  البيئي  النظام  املعلومات واالتصاالت وتوسعها يف  تكنولوجيا  وتعزيز شركات  املعلومات واالتصاالت، 

املتقارب، واملساعدة يف إحداث حتول يف القطاع العام.

ويف ضوء ذلك، يقوم االحتاد بإجراء استعراضات قطرية ألنظمة بيئية ابتكارية تركز على تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من خالل اجلمع على املستويات القطرية بني ستة جمموعات رئيسية من أصحاب املصلحة واهليئات 
العام والقطاع اخلاص ورواد املشاريع ومنظمات الدعم، مثل احلاضنات واملسرعات  األكادميية واملالية والقطاع 
وشبكة الدعم، وما إىل ذلك. وتوفر االستعراضات القطرية اليت جيريها االحتاد إطارًا لالبتكار الرقمي، حيث ميكن 
للبلدان فهم حتدياهتا وفرصها يف إنشاء الشركات الناشئة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويف رعاية 
واملشاريع  والربامج  املبادرات  توجيهية وتوصيات حمددة، فضًال عن  مبادئ  بيد يف وضع  يدًا  والعمل  املواهب، 

ملساعدهتا على خلق فرص عمل جديدة، ومنو جديد يقوم على املمارسات الفضلى يف مجيع أحناء العامل.

وهذه استعراضات ملموسة، وحمددة، وقابلة للقياس يف املخرجات. وهي تتيح اختاذ إجراءات حمددة على الصعيد 
القطري، ولكنها تتيح أيضًا تبادل املعارف على املستوى القطري واملستوى اإلقليمي واملستوى العاملي.

وقد ُصممت جمموعة األدوات هذه للمساعدة يف توسيع نطاق هذه املبادرات واألنشطة. وتقدم جمموعة األدوات، 
وُوَرش العمل الوطنية، ومنتديات االبتكار اإلقليمية، ومسار االبتكار العاملي يف القمة العاملية ملجتمع املعلومات، 
وخمتلف احلوارات العاملية، إىل أعضائنا منصة عاملية لالبتكار، حيث ميكن ألصحاب املصلحة أن يتبادلوا األفكار، 

وأن ينسجوا شبكة تواصل، وأن يتمكنوا من أمرهم الختاذ إجراءات.
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امللحق A: املصطلحات واملفاهيم األساسية
مسرِّع: خدمة للشركات الناشئة تعمل معها أو مع رواد املشاريع لفرتة حمددة من الوقت مقدمًة خدمات اإلرشاد 

والتطوير املكثفة.

االستثمار الراعي: استثمار يف مرحلة مبكرة يهدف إىل تقدمي زخم لالنطالق يف البداية وتطوير شركة ناشئة. 
وكثريًا ما يقدم هذا التمويل رواد مشاريع أو أصدقاء أو أسر على صلة باإلرشاد.

بني مؤسسات األعمال (B2B): خدمات أو منتجات من شركات القطاع اخلاص يراد أن تستخدمها شركات 
أخرى يف القطاع اخلاص.

َجتَمُّع: احتشاد جغرايف ملؤسسات أعمال موصولة بينيًا، وموردين، ومؤسسات مصاحبة، يف جمال معني.

الالئحة التعاونية: الئحة أنشأها التعاون بني مجيع الوكاالت احلكومية املختلفة املشاركة يف اإلشراف على االقتصاد 
الرقمي.

التمويل اجلماعي: متويل منشأة أو منتج أو مشروع جديد جبمع مبالغ صغرية من املال من أعداد كبرية من املستثمرين، 
وكثريًا ما يكون ذلك مقابل امتيازات مثل النفاذ املبكر إىل املنتج.

احلوكمة اإللكرتونية: تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على تقدمي اخلدمات احلكومية واالتصاالت احلكومية 
واخلدمات احلكومية السحابية واألنشطة ضمن احلكومة.

دعم ريادة املشاريع: برامج مثل احلاضنات، واملسرعات، واملختربات، وغريها من اخلدمات اليت تزود رواد املشاريع 
مبوارد مثل التدريب واإلرشاد وخدمات األعمال.

اخلروج: خطوة يف نشاط جتاري يقوم فيها املؤسس ببيع استثماره يف الشركة، وكثريًا ما يكون ذلك عن طريق 
البيع أو االكتتاب العام، مما حيد من خسائر الشركة الفاشلة أو حيقق الربح من جناحها.

االستثمار األجنيب املباشر (FDI): االستثمار يف شكل حصة ملكية مسيطرة يف منشأة جتارية يف بلد ما من جانب 
جهة مقرها يف بلد آخر.

التكنولوجيا املالية (Fintech): تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلعل اخلدمات املالية أكثر كفاءة.

الناتج احمللي اإلمجايل (GDP): القيمة النقدية جلميع السلع واخلدمات اجلاهزة املنتجة داخل حدود البلد يف فرتة 
زمنية حمددة.

الدخل القومي اإلمجايل (GNI): جمموع القيمة املضافة من مجيع املنتجني املقيمني، باإلضافة إىل أي ضرائب على 
املنتجات غري مدرجة يف املخرجات، باإلضافة إىل الدخل املستَلم من اخلارج.

البنية التحتية الصلبة: البنية التحتية املادية الالزمة لدعم مؤسسات األعمال مثل التوصيلية املتنقلة والثابتة، والقدرة 
واملياه والطرق واملنشآت املادية واملعدات وغريها من العناصر.

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT): مصطلح شامل يغطي االتصاالت، وما يتعلق هبا من العتاد والربجميات 
وتطبيقاهتا.
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النظام البيئي االبتكاري القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: وصف لنظام إيكولوجي ابتكاري يدرك 
العديد من قطاعات  االبتكار، وهلا دور شامل يف  املعلومات واالتصاالت كثريًا ما تكون حمور  بأن تكنولوجيا 

االقتصاد األخرى.

املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  استخدام   :(ICT4D) التنمية  املعلومات واالتصاالت ألغراض  تكنولوجيا 
ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية، أو االستجابة اإلنسانية، أو تعزيز حقوق اإلنسان.

حاضنة: خدمة للشركات الناشئة تقدم خدمات األعمال والتدريب، والدعم واإلرشاد يف مرحلة مبكرة، وكثريًا 
ما تقدم حيز مكتيب وجمتمعات للشركات الناشئة ورواد املشاريع.

نة حتسينًا كبريًا، أو  ن حتسينًا كبريًا، أو عملية جديدة أو حمسَّ االبتكار: تنفيذ منتج (سلعة أو خدمة) جديد أو حمسَّ
أسلوب تسويقي جديد، أو أسلوب تنظيمي جديد يف املمارسات التجارية أو يف تنظيم مكان العمل أو يف العالقات 

اخلارجية.

النظام البيئي لالبتكار: كبار اجلهات صاحبة املصلحة والعمليات الداعمة لالبتكار وإنشاء أعمال جديدة يف جمال 
معني، ومجعياهتا وِصالهتا.

جوالت االستثمار: سلسلة من االستثمارات يف مصلحة أعمال هتدف إىل تطوير مصلحة األعمال، وتركز كل 
جولة على مرحلة خمتلفة من التطوير، وتطوير مناذج األعمال التجارية، والتوسع واملقايسة.

التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة (ISID): التنمية اليت تستفيد فيها مجيع قطاعات املجتمع من التقدم 
الصناعي الذي يقدم الوسائل الالزمة ملعاجلة االحتياجات االجتماعية واإلنسانية احلرجة.

تكنولوجيا  واألمتتة وغريها من حلول  والربجميات  والتوصيلية  االستشعار  أجهزة  (IoT): دمج  األشياء  إنرتنت 
املعلومات واالتصاالت للسماح للكائنات جبمع البيانات وتبادهلا.

امللكية الفكرية/حقوق امللكية الفكرية (IP/IPR): حقوق األشخاص بشأن إبداعاهتم. وعادة ما تعطي املبدع 
حقًا حصريًا بشأن استخدام ابتكاره لفرتة معينة من الزمن.

االكتتاب األويل العام (IPO): املرة األوىل اليت ُتعرض فيها أسهم شركة خاصة للعموم. وكثريًا ما جيمع ذلك مبالغ 
كبرية من رأس املال، ولكنه حيول الشركة إىل شركة متداَولة يف سوق األسهم.

شركة متعددة اجلنسيات (MNC): شركة تعمل عرب احلدود الوطنية.

دورة عرب اإلنرتنت مفتوحة على نطاق واسع (MOOC): برامج التدريب املقدمة ملجتمع واسع من خالل اخلدمات 
عرب اإلنرتنت.

صندوق جتارب البيانات املفتوحة: جمموعة من أدوات وموارد مقرتنة مع جمموعة من زمر البيانات املفتوحة وهتدف 
إىل السماح بالتجريب بغية العثور على استخدامات لزمر البيانات تلك.

اإلقراض من األقران إىل األقران: العملية اليت يقوم األفراد من خالهلا بإقراض أمواهلم اخلاصة ألفراد آخرين أو 
شركات أخرى مباشرة بشكل عام عرب جهة وسيطة.

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص (PPP): مشروع للقطاع العام أو مشروع جتاري ينفَّذ من خالل التعاون 
بني جهة حكومية ومصلحة أعمال خاصة.
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متويل املرحلة األوىل: مبالغ صغرية من االستثمار، تقدَّم يف كثري من األحيان يف شكل منح أو استثمار راع، 
وُتستخدم إلطالق الشركة أو تطويرها يف البداية.

أنظمة االبتكار (SI): فهم االبتكار باعتباره عملية متثل تدفق املعلومات والتعاون بني خمتلف اجلهات الفاعلة.

التنمية احلضرية اليت تدمج حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تقدمي اخلدمات  املدن الذكية: مشاريع 
البلدية وإدارة األصول العائدة للبلدية.

الشركة الصغرية واملتوسطة (SME): شركة خاصة جتاوزت مرحلة النشوء، ولكنها ال تزال شابة، حيث ال يزال 
مالك موظفيها و/أو دخلها حمدودًا. وخيتلف التعريف الدقيق املستخدم من حيث احلدود العليا والدنيا حسب العمر 

واحلجم بني املؤسسات.

البنية التحتية الربجمية: الربامج واملوارد يف نظام إيكولوجي لالبتكار يقدم اإلرشاد واملهارات واخلربات وموارد 
املعرفة األخرى لدعم مؤسسات األعمال املبتِكرة.

املهارات اللينة: سلسلة من املهارات مثل االتصاالت، وإدارة وتوجيه األعمال، والتصميم، واملهارات األخرى 
املتعلقة بإدارة األعمال التجارية، بدال من املنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها مصلحة األعمال.

مهارات الدعم: سلسلة من املهارات مثل احملاسبة واالستشارات القانونية واالمتثال التنظيمي، وغريها من املهارات 
الالزمة لتلبية متطلبات إدارة مصلحة األعمال، وكثريًا ما يتوالها متخصصون خارجيون.

(STI) العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

(TVET) التعليم والتدريب التقين واملهين

التصميم القائم على املستخدم: عملية تصميم تركز على جتربة املستخدم النهائي، باالنصراف إىل التعاطف مع 
املستخدمني وحاالت االستخدام.

عنق الزجاجة: الفرتة املبكرة يف تطوير مصلحة أعمال حيث املبلغ املستثمر يف تطوير األعمال يفوق إيراداهتا الراهنة. 
وحتتاج الشركات إىل االستثمار املستمر وغري ذلك من دعم وكثريًا ما تفشل خالل هذه الفرتة.

التثمني: عملية تقدير القيمة احلالية ألصل أو شركة، أو نتيجة هذا التقدير.

رأس املال االستثماري: استثمار عايل املخاطر يف مرحلة مبكرة من مصلحة أعمال أثبتت إمكانات منو، ويهدف 
إىل مساعدة مصلحة األعمال على التطور والتوسع.
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