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كز بعد  6" بمقدار  GIIتحّسن ترتيب الكويت هذا العام يف مؤرش االبتكار العاملي"    يف  كانت  أن  مرا

ير السنوي الذي أصدرته املنظمة   العام  بتصنيف  78  الـ   املرتبة   للملكية   العاملية   املايض، وجاء يف التقر

ية  دولة  132 من  عربيا    والخامس عامليا    72 املركز الـ   قد احتلت جنيف "ويبو" أن الكويت   يف  الفكر

  . 2021  العاملي   االبتكار  مؤرش  يف

من   كل  عربيا  الكويت  وقد سبق 

وقطر   والسعودية  اإلمارات 

يف   بالكويت  لحق  فيما  وتونس، 

ثم   عربيا "عمان"  السادس  املركز 

 "املغرب" ثم "البحرين". 

  تقريرها   يف   املنظمة  وذكرت

 من   زادت   العال   من   كثرية  أجزاء   يف   والرشكات   الحكومات  أن   أظهر   العام  مؤرش هذا   أن   السنوي 

 .كورونا  جائحة  عن   الناجمة واالقتصادية  البرشية الخسائر  ظل يف   االبتكار يف   استثماراتها

  ملخرجات   الفرعي  واملؤرش   االبتكار  ملدخالت   الفرعي   املؤرش  فرعيني هما:  مؤرشين  على  ( GII)  يحتوي

  5فرعية، ويستند املؤرش يف قياسه ملدخالت االبتكار على    ركائز  ثالث   من   منهما   كل  ويتكون   االبتكار، 

  السوق، وتطور   التحتية، وتطور  والبحوث، والبنية  البرشي  املال   محاور هي تطور املؤسسات، ورأس

يرتكز  .األعمال  أساسيني  على  االبتكار  مخرجات   وهو  الثاين  املؤرش  كما   املخرجات   :هما  محورين 

الكويت يف كل    والتكنولوجية، واملخرجات   املعرفية التايل درجة  محور  اإلبداعية، ويوضح الجدول 

 فرعي للمؤرش: 
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 درجة الكويت  املحور  

 86 املؤسسات تقييم 1

 69 والبحوث  البرشية املوارد  2

 43 التحتية واإلئتمان  البنية 3

 94 السوق واالستثمار  تطور 4

 100 األعمال  تطور 5

 60 والتقنية نرش املعرفة 6

 89 االبتكار واإلبداع مخرجات  7

كما يتبع    عالية بالنظر إىل مصادره املوثوقة والتعاون الدويل يف إخراجه،   بمصداقية  الدليل  ويتمتع

  االتحاد   يف   املشرتك   األبحاث  مركز   من   مستقل  لتدقيق  الدليل  مركز "ويبو" لألمم املتحدة، ويخضع

يقيا  شمال :  هي  مناطق  6  إىل   فيه  املشاركة   الدول   الدليل  يصنف  .األورويب   وأوروبا،   آسيا،   وغرب   أفر

يبية،  والدول   الالتينية  وأمريكا  الشمالية،  وأمريكا    وأوسيانيا،   والجنوبية  الوسطى  وآسيا  الكار

يقيا،  وجنوب   46تحتل الكويت املرتبة  و  آسيا،  وغرب  أفريقيا  شمال  منطقة  إىل  الكويت  وتنتمي   أفر

العارشة من بني  مجموعة من االقتصادات ذات الدخل املرتفع ، بينما تحتل املرتبة    51من بني  

يقيا وغرب آسيا.  19 ا يف شمال إفر  اقتصاد 

يصنف مؤرش االبتكار  سابقة. و   لسنوات  وزين   حسايب  كمتوسط   العاملي  االبتكار  دليل  حساب   ويتم

( االبتكاريةGIIالعاملي  لقدراتها  ا  وفق  العال  اقتصادات  و (  حوايل  ،  من  فرعيا .  مؤرش ا    80يتألف 

با مقارنة  الكويت  ترتيب  واحتلت تحسن  االبتكار،  مخرجات  مؤرش  يف  خاصة  املاضيتني    لسنتني 

املرتبة   األول "يف    73الكويت  الفرعي  االبتكاراملؤرش  ترتيبها  وه   "، مدخالت  نفس  املايض و  العام 

،  73احتلت الكويت املرتبة    "مخرجات االبتكار "  ، ويف املؤرش الفرعي 2019ولكنها أعلى من عام  

 .2019 كن أقل منأعلى من العام املايض ول وهو
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 نقاط القوة والضعف

 وفقا لدليل االبتكار العاملي فقد صنفت منظمة "ويبو" أهم عنارص الضعف بالكويت كالتايل: 

 كنسبة مئوية من الدخل القومي.  ( R&Dضعف إجمايل اإلنفاق على البحوث والتطوير )   .1

 انخفاض عدد املستفيدين من رأس املال املغامر، محسوبة بعدد الصفقات وتكلفتها.   .2

 ضعف التنوع االقتصادي للدولة خاصة يف املجال الصناعي.   .3

 ضعف نرش ثقافة "املعرفة التكنولوجية" واستيعابها.   .4

ية باملقارنة مع الحجم التجاري اإلجمايل.   .5  انخفاض حجم مدفوعات امللكية الفكر

 شار الدليل الدويل إىل عدة نقاط قوة ساعدت الكويت على تحسن ترتيبها يف املؤرش مثل: فيما أ 

 تطور البنية التحتية الداخلية بالدولة.  .1

 تزايد الخدمات الحكومية املقدمة عرب االنرتنت.  .2

يادة نصيب الفرد من الكهرباء، محسوبة بعدد الكيلو وات بالنسبة للسكان.   .3  ز

 التطبيقات الذكية الجديدة.تزايد اهتمام الشباب ب  .4

 ارتفاع تجارة التكنولوجيا واالتصاالت.   .5
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ير   تقر أوضح  الضعف،  لنقاط  تحليله  ويف 

الكويتيني   أنه بمقارنة مستوى دخل  "ويبو" 

فإن أداء الكويت أقل من  مع درجة االبتكار،  

بالنسبة ملستوى تطورها.  يوضح  و   التوقعات 

البياين   لعالقة بني مستويات الدخل  االرسم 

اإلجمايل(   املحلي  الناتج  من  الفرد  )نصيب 

يعطي خط  حيث  (.  GIIوأداء االبتكار )درجة  

االتجاه مؤرشا على أداء االبتكار املتوقع وفقا  

الدخل وتظهر  ملستوى  االقتصادات  ، 

أداء   تعمل بشكل أفضل من املتوقع وتلك اليت دونها تحقق  كدول  فوق خط االتجاه    املتموضعة

 أقل من التوقعات. 

ير أنه     العال   على  وتداعياتها  كورونا  جائحة  أحدثته  الذي  الهائل  األثر  من  الرغم  علىوأوضح التقر

  أظهرت   عديدة  قطاعات  أن  بنّي   2021  لعام  العاملي  االبتكار  مؤرش  فإن  الحياة،  مجاالت  جميع  يف

  الوقت  ويف.  واالبتكار  والتكنولوجيا  الرقمنة  تبنت  اليت  تلك   السيما  الصمود،  على   ملحوظة  قدرة

 يعد   االبتكار  أن   يتبني  عامني عليها،  نحو   مرور  بعد  الجائحة   من  االنتعاش  إىل  العال  فيه  يتطلع  الذي

  أفضل  مستقبل  وبناء   العال  تواجه   اليت   املشرتكة  للتحديات   التصدي   يف   عنها  غىن  ال   اليت  األمور   من

 .ملجتمعاته

 وأثبتت .  االبتكار  على  سيخلفه  الذي  التأثري  حول   يتمحور  املهم   السؤال  كان  الوباء،  رضب  وعندما

املاضية؛   من   املستخلصة   األدلة األعوام  ير    بسبب   االبتكار  استثمارات  يف   حاد   تراجع   حدوث  تقار

ومع    الفكرية،  امللكية  وإيداعات  والتطوير،  البحث  ونفقات  العلمي،  اإلنتاج  استمر  ذلك،   الوباء، 

  جميع   يف العلمية املقاالت نرش  حيث ازدادت.  هذا العام النمو يف االستثماري املال رأس  توصفقا
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  إنفاقا   األكرث  لالقتصادات  الحكومية  املزيانيات  مخصصات  نمو  وتواصل  ،%  7.6  بنسبة  العال  أنحاء

  البحث   على  اإلجمايل   إنفاقها  البحوث  على  املنفقة  العاملية  الرشكات   وزادت والتطوير، البحث  على 

. اإلطالق   على  مستوياتها  أعلى  إىل  الدولية  الرباءات  إيداعات  ووصلت  ،% 10  بنحو  والتطوير

يادة   وراء   الحيوية  والتكنولوجيا   الصيدالنية  واملستحرضات  الطبية  التكنولوجيا   وكانت    تلك   ز

 %.  5.8 بنسبة االستثماري املال  رأس  صفقات  نمتفيما  ، %3.5  بلغت بنسبة اإليداعات

ير  االبتكار   منظومة   دعم   الفارس" مؤتمر  "دمحم  العايل  التعليم  يف الكويت ويف ظل الجائحة، افتتح وز

يادة  الكويت  ور أن  مؤكدا  املايض،  نوفمرب  يف    اسرتاتيجيات   على   االعتماد   يف   سارعت  األعمال، 

وأشار أنه الحكومة   والتكنولوجيا،   العلوم مجال يف   رسيع  نمو من العال يشهده ما  ظل يف   االبتكار،

التنموية  مع   تماشيا    ماضية يف خطتها تلك الكويت  إىل تحويل  2035  لعام   رؤية    واليت تهدف 

  واالبتكار. مشريا إىل دعم ورعاية مؤسسات   املعرفة  على  قائم  واقتصادي   مايل  مركز   إىل   الكويت

  الكويتية  كالجمعية  العام  النفع  جمعياتالخاصة، و   والجامعات  الكويت،  وجامعة   التعليم  وهيئات

والنادي  املخرتعني  لدعم  الطالب،   لدى  التكنولوجي  االبتكار  لفلسفة  الكوييت،  العلمي  واالبتكار 

  املشكالت   معالجـة  فـي  حديثـة   علميـة  طرق  وابتكار  االخرتاع،  بـراءات  وتشجيعهم على تسجيل

املختلفة، مختتما حديثه باملؤتمر باإلشارة إىل فوز عدد من  يف القطاعات    وتكنولوجيـا  علميـة  بطرق

 .واالبتكار االخرتاع مجال يف  والدولية  املحلية املنافسات من العديد يف  الشباب الكوييت

  الدول   يضم   عاملي  بيانات  بنك  إنشاءجدير بالذكر أن املؤتمر ختم فعالياته بعدة توصيات أهمها  

يادة  االبتكار   برامج  الحتضان   الخليجية   ونقل   األعمال،   وحاضنات   مرسعات   وبرامج  األعمال  ور

يز  .املتمزية  والخربات  املعرفة  لتبادل  التكنولوجيا،   وتسويق    التعليم   نظم  باإلضافة إىل رضورة تعز

وأوىص املؤتمر    .املتنوعة  التعليم   اسرتاتيجيات  مع  وتضمينها  واإلسرتاتيجيات،  األدوات  باستخدام

 جميع   فيها  يتشارك   االصطناعي،  الذكاء  تطبيقات  علي   قائمة  تعاونية،  ابتكارية  منصة  بناءبكذلك  
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كز  السياسات   وصانعي  والحكومة  األكاديمية  املؤسسات  من  األطراف  ومنظمات  الفكر  ومرا

 النجاح.  إسرتاتيجيات ملناقشة  التمويل،

 

 : مصادر 

يف   الخامسة  الكويت  − سبتمرب    االبتكار  مؤرش  عربيا   السكري،  مي  القبس،  ،  2021العاملي، 

https://cutt.ly/XUahaDZ 

سبتمري    االبتكار  مؤرش  يف   مراكز  6  تتحسن   الكويت − مجيد،  عالء  األنباء،  ،  2021العاملي، 

https://cutt.ly/8UahOad 

ير  − يادة   االبتكار  منظومة   دعم   مؤتمر   يفتتح   العايل   التعليم  وز ،  2021األعمال، الوطن، نوفمرب    ور

https://cutt.ly/EUahmGk 

، مجلة التقدم العلمي، كريم  19كوفيد  أزمة  ضوء   يف  ا والتكنولوجي  العاملي: العلم  االبتكار  مؤرش −

كتوبر   https://cutt.ly/cUahG77، 2021جمال، أ

يادة  االبتكار   منظومة  لدعم  الكويت   مؤتمر  توصيات − نوفمرب    ور األهرام،  ،  2021األعمال، 

https://cutt.ly/zUahMPi 

− Global Innovation Index, soumitra dutta, world international property 

organization,14 th edition,2021 
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