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مقدمة 
لطالما اعتِرف بدور العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

واعتبر جوهريًا في تحقيق التنمية المستدامة. 
في الواقع، ال يزال أحد أوجه القصور في تحقيق 

األهداف اإلنمائية لأللفية يتمثل في تركيزها 
المحدود على دور العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. 

وعلى العكس من ذلك، فمن بين 169 مقصدًا لخطة 
التنمية المستدامة لعام 2030، يرتبط 48 مقصدًا 

مباشرًة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتضطلع بقية 
المقاصد بدور بارز في مجال االبتكار التكنولوجي. 

وقد أقر المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية الذي 
ُعقد في عام 2015 بأن العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
هي إحدى مجاالت عمله السبعة، مؤكدًا أن "الحوافز 
المناسبة، ]…[ وتسخير إمكانات العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار، وسد الفجوات التكنولوجية، وتوسيع نطاق 
بناء القدرات على جميع المستويات مسائل ضرورية 

للتحول نحو التنمية المستدامة والقضاء على 
الفقر"1. ومع انقضاض جائحة كوفيد-19 على العالم 
بأسره، اتضح جليًا أن العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
أدوات ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، والتخفيف من 

وطأة الصدمات المحتملة.

مع انقضاض جائحة كوفيد-19 
على العالم بأسره، اتضح جليًا أن 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
أدوات ضرورية لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة وبناء مجتمعات 
قادرة على الصمود.
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وينطبق هذا بشكل خاص على البلدان النامية التي لم 
تعاِن فحسب من صعوبة إيجاد روابط واضحة بين 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من جهة وأهداف التنمية 
المستدامة من جهة أخرى، بل واجهت أيضًا مجموعة فريدة 

من التحديات التي تتطلب تدخالت مالئمة وعاجلة. من 
تلك التحديات، االفتقار إلى التمويل المالئم، وعدم كفاية 

االلتزام الحكومي، وعدم المساواة في الوصول إلى البيانات 
والمعرفة، وضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، والحاجة إلى دمج الفئات المهمشة والمحدودة 
الموارد بشكل أوسع، وأهمية تعزيز االبتكار المقَتِصد2.

وتقّر مصر صراحًة بدور العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
والرقمنة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى 

الوطني. ويتضح ذلك جليًا في رؤية مصر 2030 التي تحدد 
في نسختها األحدث "التكنولوجيا واالبتكار" و"التحول 

الرقمي" و"الوصول إلى البيانات" على أنها عوامل تمكين 
لتحقيق أهدافها. وقد اعترفت مصر أيضًا، في تقرير 

االستعراض الوطني الطوعي لعام 2021، بأن الفجوة 
الرقمية هي أحد التحديات األكثر إلحاحًا التي تواجه البالد 

في مسارها نحو تحقيق التنمية المستدامة. كما اعتبرت 
تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي محفزًا رئيسيًا 

لمساعي التنمية الوطنية في المستقبل3. وقد جاء اختيار 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المرحلة الثانية من 

برنامج اإلصالحات الهيكلية باعتبارها واحدة من القطاعات 
الثالثة ذات األولوية، على مدار السنوات األربع القادمة، 

جنبًا إلى جنب مع الزراعة والتصنيع. وقد وضع العديد من 
االستراتيجيات والخطط الوطنية موضع التنفيذ وهي ترّكز 

على إطالق العنان إلمكانات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
والرقمنة بغية تسريع جهود التنمية في مصر.

ويناقش هذا الفصل الجهود الوطنية في تبّني العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار والرقمنة كعامل أساسي في التنمية 

المستدامة الشاملة وتمويل التنمية. وينقسم الفصل وفقًا 
لذلك إلى ثالثة أجزاء: القسم أ هو جزء تشخيصي بطبيعته 

يدرس المشهد الحالي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
والرقمنة في مصر من ناحية الموارد والجهود والمخرجات. 

ويستقصي القسم ب سبب االنفصال القائم بين الجهود 
التي تبذلها الحكومة لتعزيز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
والرقمنة وبين النتائج المتدنية عما يجب أن تكون عليه. 

ويقدم القسم ج توصيات تتعلق بالسياسة العامة حول 
كيفية تعظيم استيعاب واستخدام العلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار والرقمنة في مصر. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا 

الفصل ال يركز على العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والرقمنة 
في العموم بل يركز باألحرى على استخدامها في دعم جهود 

التنمية المستدامة في مصر مع التركيز بشكل خاص على 
دورها كمجال عمل لتمويل التنمية. لذا يجب أن يكون هذا 

الفصل بمثابة نقطة انطالق لحوار وطني حول أهمية العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار والرقمنة ومساهمتها في تمويل 

وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة على المستوى الوطني.

أ. المشهد الحالي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والرقمنة في مصر
في حين لم يوفر المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية 

أهدافًا كمية لمجال عمل "العلوم والتكنولوجيا واالبتكار"، 
فمن الممكن استخدام مؤشرات مختلفة لتقييم التطور في 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار على المستوى الوطني. ومن 
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أهم هذه المؤشرات مؤشر االبتكار العالمي السنوي الذي 
وضعته المنظمة العالمية للملكية الفكرية )GII( الذي يقيس 

أداء كل اقتصاد وطني باالعتماد على سبع ركائز مختلفة 
تتعلق بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

وتشهد مصر تقدمًا جديرًا بالثناء ومستقرًا نسبيًا. ومع أنها 
لم تبلغ بعد الهدف المنشود في الترتيب العام لمؤشر االبتكار 

العالمي )GII(، فقد ارتقت من المرتبة 107 )من أصل 128 
بلدًا( في عام 2016 إلى المرتبة 94 )من أصل 131 دولة( 

في عام 2021. وقد تمثل الهدف األصلي الستراتيجية 
التنمية المستدامة لمصر في تقدمها إلى المرتبة 85 بحلول 
عام 2020. ويبين الجدول 30 مرتبة مصر في كل من ركائز 

مؤشر االبتكار العالمي السبع.

وبالنظــر إلــى الدرجــة بــداًل مــن الترتيــب، ظل مؤشــر االبتكار 
العالمــي فــي مصــر يتأرجــح بشــكل محــدود حول متوســط 
27.5 مــن أصــل 100 علــى مــدى الســنوات العشــر الماضية 

)مــن 2011 إلــى 2020( إذ ســجل عــام في 2020 أدنى 
درجــة، 24.2، وشــهد فــي عــام 2021 بعض االرتفــاع ليصل 

لدرجــة 25.1. وقــد أفــاد تقريــر مؤشــر االبتــكار العالمي 
لعــام 2020 بــأن مصــر تمثــل واحدًا مــن أحد عشــر اقتصادًا 

"يقــوم بــأداء يتدنــى عــن التوقعــات فيمــا يتعلــق بمســتوى 
تنميتــه، بينمــا كان أداء هــذه االقتصــادات قبــل ذلــك علــى 

مســتوى التوقعــات"4.

الجدول 30. ترتيب مصر العالمي في مؤشر االبتكار العالمي

ترتيب مصرركائز مؤشر االبتكار العالمي
20202021

115114المؤسسات

9093رأس المال البشري والبحوث

9992البنية االساسية

10696تطور السوق

103106تطور بيئة األعمال

6570نواتج المعرفة والتكنولوجيا

101104النواتج اإلبداعية

9694اإلجمالي

 Dutta, S. and others, eds. )2020(. Global Innovation Index :المصدر
 2020: Who Will Finance Innovation? 13th ed. Geneva: World
 Intellectual Property Organization. Ithica, New York: Cornell

 University; Fontainebleau, France: European Institute of Business
.Administration; Geneva: World Intellectual Property Organization

1. الموارد المخصصة للبحث والتطوير
ظل اإلنفاق على البحث والتطوير في مصر كنسبة مئوية 

من الناتج المحلي اإلجمالي ثابتًا إلى حد كبير خالل العقد 
الماضي، إذ استقر عند مستوى 0.7 في المائة تقريبًا من 

الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة من عام 2015 إلى عام 
2018، وهو أدنى من المتوسط العالمي البالغ حوالي 2.2 في 
المائة، وأدنى بقليل مما نّص عليه الدستور وهو 1 في المائة.

وبينما ظل اإلنفاق على البحث والتطوير ثابتًا مع انخفاض 
نسبي، تساوت نسبيًا الموارد البشرية المخصصة للبحث 

والتطوير في مصر، مثل عدد الباحثين والفنيين، مع العديد من 
البلدان النظيرة، كما هو مبّين في الشكل 135. وفي حين أن 

عدد الباحثين لكل مليون نسمة في مصر أعلى بشكل ملحوظ 
من المتوسط بالنسبة إلى شريحة الدخل التي تنتمي إليها 

مصر، أي اقتصادات الشريحة األدنى من فئة الدخل المتوسط، 
إذ يبلغ 267.4 لكل مليون نسمة، فهو ال يزال أدنى بكثير من 

المتوسط العالمي لعام 2017، البالغ 1,207.1 لكل مليون نسمة.

يمكن أن ُتعزى الوفرة الملحوظة من الباحثين والفنيين 
المتخصصين في مجال البحث والتطوير إلى وجود العديد من 

مراكز البحث العامة في مصر، وأبرزها المركز القومي للبحوث 
الذي يعتبر أكبر مركز بحث وتطوير متعدد التخصصات 

في مصر. فهو كان يضم ما يفوق 4,800 موظف في آذار/
مارس 2021، وهو مخصص للبحث في العلوم التطبيقية 

والتكنولوجيا ضمن القطاعات ذات األولوية الوطنية. وقد 
تأسس المركز القومي للبحوث في عام 1956، وهو خاضع 

إلشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويبين الجدول 
31 بعض مراكز البحوث والتطوير العامة في مصر.

الشكل 134. نفقات البحث والتطوير، كنسبة مئوية من الناتج 
المحلي اإلجمالي

2.01

0.53
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0.510.640.640.720.710.680.72

2.041.992.072.092.132.142.27 2.5
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المتوسط العالميمصر

المصدر: المؤلفان، باالستناد إلى معهد اليونسكو لإلحصاء، وباستخدام بيانات 
مستقاة من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية الخاصة بالبنك الدولي. 

 .https://databank.worldbank.org/source/worlddevelopment-indicators
تم االطالع عليها في كانون األول/ديسمبر 2021.

https://databank.worldbank.org/source/worlddevelopment-indicators
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الشكل 135. الباحثون والفنيون في البحث والتطوير، لكل مليون نسمة )2017(
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مصر

677.1

371.2

فيتنام

701.7

71.5

إندونيسيا

215.2

17.5

جنوب أف��قيا

517.7

129.5

تركيا

1379.4

353.7

الفنيون في البحث والتطو�ر الباحثون في البحث والتطو�ر

المصدر: المؤلفان، باالستناد إلى بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء.

الجدول 31. عينة من مراكز البحوث والتطوير العامة في مصر

مجاالت البحثقوام الفريق البحثي:عام التأسيس:

المركز القومي للبحوث

الدوائر الكهربائية، والحوسبة السحابية، واألتمتة، واألقمار الصناعية، والطاقة المتجددة19564,800

معهد بحوث اإللكترونيات

الدوائرالكهربائية، والحوسبة السحابية، واألتمتة، واألقمارالصناعية، والطاقة المتجددة1989215

معهد ثيودور بلهارس لألبحاث

482 + )مستشفى 1964
الطب االستوائي، علم المناعة، الكيمياء الحيويةيضم 300 سرير(

المعهد الوطني لعلوم البحار والمصايد

الصيد المستدام وتربية األسماك، ومكافحة ملوثات البيئة البحرية1924558

معهد بحوث البترول المصري

البتروكيماويات، االستخدام الفعال للمركزات، تكنولوجيا النانو، بدائل البترول1974430

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

الجيوفيزياء االستكشافية، رصد الزالزل، علم الفلك1903321

مركز البحوث الزراعية

الزراعة الدقيقة، التكنولوجيا الحيوية، تطوير اإلنتاج الزراعي، الكائنات المحّورة وراثيًا--

المصدر: المؤلفان، باالستناد إلى بيانات مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مصر.
مالحظة: بيانات الفريق البحثي عائدة لشهر كانون الثاني/يناير 2021.
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وفيما عدا معهد البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة 
واستصالح األرضي، يخضع باقي المراكز في الجدول 31 

جميعها إلشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي 
تشرف على ما ال يقل عن 11 مركزًا ومعهدًا للبحث والتطوير، 

وتضم هذه المراكز مجتمعة ما يزيد عن 7,300 باحث وأستاذ. 
أضف إلى ذلك حوالي 13 مركزًا آخر للبحث والتطوير تابعًا 
لوزارات مختلفة، وعددًا كبير من المراكز التابعة للجامعات 

الحكومية5. ويكفي أن نذكر لمجرد اإلشارة أن كلية الهندسة 
في جامعة القاهرة تضم وحدها 15 مركزًا للبحث والتطوير6.

2. المخرجات العلمية والتكنولوجية
بالنظر إلى هذه الموارد المؤسسية والبشرية الضخمة 

نسبيًا والمخصصة للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والرقمنة، 
وبغض النظر عن الموارد المالية الضعيفة، يظِهر العديد من 

المؤشرات أن نواتج العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والرقمنة 
في مصر منخفضة بشكل ملحوظ. فمن بين المؤشرات 

الفرعية السبعة لمؤشر االبتكار العالمي، تسجل مصر 
عادًة أدنى درجة في تلك الخاصة بـ "مخرجات االبتكار" 

التي تقيس مخرجات المعرفة والتكنولوجيا مثل براءات 
االختراع، واإلنفاق على البرامج الحاسوبية، وصادرات 

خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والمخرجات 
اإلبداعية مثل قيمة العالمة التجارية، وسوق الطباعة 
ووسائط اإلعالم، وإنشاء تطبيقات األجهزة المحمولة.

ومنذ عام 2015، لم ترتفع صادرات التكنولوجيا المتقدمة 
كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات إال بمقدار 1 في المائة 
في عام 2019 لتصل إلى 2.3 في المائة، لتظل أدنى بكثير 

من المتوسط العالمي البالغ 21.2 في المائة وأدنى نسبيًا 
من المتوسط اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا البالغ 4.7 في المائة.

ومــع ذلك، يشــير االرتفاع الطفيــف الحاصل في عامي 2018 
و2019، كما يوضح الشــكل 136، إلى توقعات مســتقبلية 

إيجابيــة، حيــث يمكن أن يعزى االتجــاه النزولي خالل الفترة 
مــن عــام 2015 إلى عام 2017 إلى زيــادة الصادرات المصنعة 

رة. المصريــة األخرى مثل المنتجــات البترولية المكرَّ

أما بالنسبة إلنشاء المعرفة، فقد ظل عدد المقاالت المنشورة 
في المجالت العلمية والتقنية لكل مليون شخص في مصر 
أعلى تاريخيًا من متوسط الدول العربية )باستثناء عامي 

2017 و2018(، واحتل مركزًا متوسطًا بالنسبة للبلدان موضع 
المقارنة )الشكل 137(.

الشكل 136. صادرات التكنولوجيا المتقدمة، كنسبة مئوية من الصادرات المصنعة
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المصدر: المؤلفان، باالستناد إلى قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية.
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الشكل 137. المقاالت المنشورة في المجالت العلمية والتقنية، لكل مليون نسمة
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 المصدر: المؤلفان، باإلستناد إلى مؤسسة العلوم الوطنية وباستخدام بيانات من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية الخاصة بالبنك الدولي.
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators. تم االطالع عليها في كانون األول/ديسمبر 2021.

مؤشــر )H( لمصــر )مؤشــر تراكمــي مــن عام 1996 إلى 
عــام 2019(، الــذي تقوم بحســابه قاعــدة بيانات ســكوبس 

SCOPUS، يضــع مصــر فــي المرتبــة 47 عالميًا مــن بين 
240 دولــة ومنطقــة، لتأتــي فــي الترتيــب التالــي لجنوب 

أفريقيــا )33(، وتركيــا )36(، ولكنهــا تأتــي فــي الترتيــب قبل 
إندونيســيا )57( وفيتنــام التــي تأتــي فــي المرتبــة )62(. 

وُيظهــر هــذا المؤشــر أيضــًا متوســط األداء في جــودة العلوم 
ومخرجــات البحــث بين الــدول موضــع المقارنة7.

وعلــى مدار الســنوات القليلــة الماضية، انصــب التركيز 
بشــكل أكبــر على تحســين جــودة اإلنتاج العلمــي المصري. 

ومــن األمثلــة على هــذا التركيــز كلية طب قصــر العيني في 
جامعــة القاهــرة، التــي كانــت تتطلب عددًا كبيــرًا من األبحاث 

المنشــورة لترقيــات أعضــاء هيئــة التدريس مــع قليل من 
االهتمــام بمســتوى المجــالت التــي يتم نشــرها فيها. ومع 

ذلــك، ففي اآلونــة األخيرة، تم تعديــل المبــادئ التوجيهية 

لترقيــة أعضــاء هيئــة التدريــس بحيث تســمح بعدد أقل من 
األبحاث المنشــورة شــريطة نشــرها في مجالت ذات عامل 

تأثيــر مرتفــع علــى المســتويين المحلي والدولي8.

وعلى الرغم من وضوح التركيز على استحداث المعرفة 
العالية الجودة في األوراق العلمية وبحوث المجالت، فإن 

إصدار براءات االختراع في مصر يرسم صورة أقل إيجابية، 
حيث بلغ متوسط طلبات براءات االختراع السنوية 23.6 
براءة اختراع لكل مليون نسمة على مدار 10 سنوات من 

2011 إلى 2019، وهو رقم منخفض جدًا إذا ما قورن 
بالمتوسط السنوي العالمي البالغ 360.5 براءة اختراع، 

وبالمتوسط السنوي اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا البالغ 67 براءة اختراع )الشكل 138(. كما 
شهدت طلبات إصدار براءات االختراع المصرية انخفاضًا 

طفيفًا في القيمة المطلقة إذ هبطت من 2,279 في عام 
2017 إلى 2,183 في عام 2019.

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
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الشكل 138. إجمالي طلبات براءات االختراع، لكل مليون نسمة
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المصدر: المؤلفان، باإلستناد إلى بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

)أ( التعليم العالي

في المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية المنعقد في عام 
2015، تعهدت الدول األعضاء في األمم المتحدة بتوسيع 
نطاق االستثمار في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات، وتعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني 
والعالي9. وقد شهد االلتحاق بالتعليم العالي في مصر بالفعل 
نموًا من 26.8 في المائة في عام 2011 إلى 35.2 بالمائة في 

عام 2017 وهو يقترب من المتوسط العالمي المسجل في 
عام 2017 والبالغ 37.9 في المائة. ويبّين الشكل 139 عدد 

الجامعات وتصنيفها في مصر.

هذا وظلت مسألة جودة التعليم العالي قضية وطنية 
ف أي  رئيسية على مدى العقود القليلة الماضية، إذ لم ُتصنَّ

جامعة مصرية ضمن أفضل 400 جامعة عالمية في تصنيف 
مجلة تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية عام 2021، كما 

لم يدخل أي منها ضمن أفضل 600 جامعة في مؤشر تايمز 
الفرعي الخاص بـ "التدريس".

وتتمثل قضية رئيسية أخرى في نقص قدرة استيعاب سوق 
العمل لخريجي التعليم العالي. فلطالما سجل معدل البطالة 

بين خريجي الجامعات والدراسات العليا أعلى المستويات 
في مصر، حيث وصلت نسبة البطالة إلى 17.7 بالمائة في 

تعداد الربع األول من عام 2020، وارتفعت بشكل كبير لتصل 
إلى 34.7 في المائة، بالنسبة إلى الطالبات اإلناث الحاصالت 

على شهادات جامعية وشهادات دراسات عليا10.

ومع ذلك، فال يبدو أن الحكومة المصرية غافلة عن هذه 
التحديات في التعليم العالي، حيث أعلنت عن العديد من 

الخطط والمبادرات لمواجهتها. وتمثلت إحدى هذه المبادرات 
في الجامعات التكنولوجية، وهي أحد االلتزامات الواردة في 

استراتيجية التنمية المستدامة المتوسطة األجل في مصر. 
ويشمل هذا االلتزام الحاجة إلى مؤسسات عامة مخصصة 

لدراسات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
والتقنيات الصاعدة. وتهدف هذه الجامعات إلى سد الفجوة 

بين خريجي الجامعات والطلب المستقبلي المتوقع على 
العمالة في صناعات مستقبلية رئيسية، مما يفّسر تصميم 

مناهجها الدراسية، بحيث تجمع المزيد من الخبرة العملية 
وأساليب التعلم العملي، بداًل من اتباع أسلوب التدريس 

األكاديمي التقليدي. وفي العام الدراسي 2021/2020، بدأت 
ثالث من هذه الجامعات بالفعل في استقبال الطالب، في 



253

10

القاهرة الجديدة وبني سويف وقنا، وثمة ست جامعات أخرى 

قيد اإلنشاء حاليًا. واعتمدت الجامعات التكنولوجية الثالث 

برامج في مجاالت مثل الطاقة المتجددة، والميكاترونكس، 

واألوتوترونيكس، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مع 

التخطيط أيضًا إلنشاء دراسات عليا في هذه المجاالت. 

ونظرًا لعدم تخرج أحد من هذه الجامعات حتى اآلن، لم 

تتضح فعالية الجامعات التكنولوجية بعد. ولكنها تشكل، على 

ما يبدو، خطوة في االتجاه الصحيح، تتمّيز باستشراف آفاق 

المستقبل وتركيز واضح على االبتكار الذي يمكن القول إنه 

كان مفتقدًا بعض الشيء في نظام التعليم العالي المصري.

وفي عام 2019، صدرت نسخة محدثة من االستراتيجية 

الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 2030، مع بعض 

مجاالت التركيز الرئيسية الهادفة إلى توفير المزيد من 

االستقاللية للجامعات في مجاالت البحث العلمي. وتتناول 

االستراتيجية بعض التحديات الرئيسية في مجال البحث 

العلمي، بما فيها القيود التي تفرض على الجامعات ومراكز 

البحث تكثيف النشر العلمي لغرض الترقية المهنية، مما 

أدى إلى إحجام الباحثين عن بذل جهود إلبرام عقود مع 

قطاع الصناعة لتطويره من خالل البحث العلمي. وتركز 

االستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار أيضًا 
على معالجة تحديات البنية التحتية والبيانات التي تواجه 

الباحثين داخل المجتمع العلمي.

)ب( ريادة األعمال

تشير أحدث البيانات المتعلقة بإجمالي نشاط ريادة األعمال 
في المراحل المبكرة، والتي سجلها التقرير الوطني لمصر 

في المرصد العالمي لريادة األعمال، إلى أن حوالي 13.3 في 
المائة من السكان البالغين في مصر، الذين تتراوح أعمارهم 
بين 18 و64 عامًا، كانوا في عام 2017 إما في طور تأسيس 

نشاط تجاري جديد أو لديهم نشاط تجاري يقل عمره عن 
3.5 سنوات، وهذه النسبة أعلى قلياًل من المتوسط العالمي 
البالغ 12.3 بالمائة في العام نفسه. وَيظهر ارتفاع مماثل في 
التصورات المجتمعية العامة بشأن ريادة األعمال في مصر 

والموقف منها، إذ يرى 75.9 في المائة من المصريين أن 
ريادة األعمال تمثل اختيارًا مهنيًا جيدًا.

ومع ذلك، يبدو أداء مصر في العديد من المؤشرات المتعلقة 
بريادة األعمال مخالفًا للتوقعات المنطقية في ظل هذا 

اإلقبال على ريادة األعمال والتقدير المجتمعي العالي لها.

الشكل 139. مؤسسات التعليم العالي في مصر
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المصدر: المؤلفان، باإلستناد إلى بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصر.
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الشكل 140. أسباب توقف األعمال في مصر )مسح 2017(
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.Global Entrepreneurship Monitor )2018(, Global Report 2017/18 :المصدر

فعلــى ســبيل المثــال، إن عــدم وجود بدائــل هو أحد 
العوامــل الرئيســية الرتفــاع مســتويات التوجــه نحــو ريادة 
األعمــال فــي مصــر. فقد وجــد التقريــر الوطنــي لمصر في 

المرصــد العالمــي لريــادة األعمــال لعام 2018/2017 أن 42.7 
فــي المائــة مــن رواد األعمــال ذكروا أن الضرورة هــي التي 

دفعــت بهــم إلــى تأســيس أعمالهــم الخاصة، نظــرًا لغياب 
بدائــل العمــل األخرى، وهــذه نســبة تزيد عن المتوســط 

العالمــي البالــغ 22.2 فــي المائة11.

ويمثــل توقــف األعمــال تحديــًا رئيســيًا آخر في مشــهد ريادة 
األعمــال فــي مصــر، حيث بلــغ 10.2 في المائــة في عام 

2017، وهــو مــا وضــع مصر فــي المرتبة األولى مــن بين 54 
دولــة شــاركت فــي تقريــر المرصــد العالمي لريــادة األعمال. 

ويوضــح الشــكل 140 أســباب توقــف األعمال فــي مصر.

يعتــرف جهــاز تنميــة المشــروعات الُصغــرى والصغيــرة 
والمتوســطة بالعديــد مــن التحديــات الرئيســية التــي تواجــه 

بيئــة األعمــال وثقافــة ريادة األعمــال، وتشــمل: تحديات 
تتعلــق بقوانيــن اإلفــالس؛ األعبــاء الضريبيــة، وهــي ال تتعلق 

فقــط بمقــدار الضرائــب المفروضــة على األعمــال وإنما 
أيضــًا بالصعوبــات المتعلقــة بحســاب الضرائــب وتحصيلهــا؛ 

نقــص تمويــل التأســيس األولــي وتحديــات التمويــل العامة؛ 
تحديــات مؤسســية وتشــريعية بســبب البيروقراطيــة 

والفســاد؛ مســائل متعلقــة بالتعليــم والتدريــب؛ وتحديــات 
هيكليــة تعــود إلــى تفضيــل غالبيــة المؤسســات الصغــرى 

والصغيــرة القطــاع غير الرســمي12.

وفــي الواقــع، وجــد التعداد االقتصــادي لعام 2018/2017 
أن عــدد مؤسســات القطــاع الخــاص الرســمي بلغ 1.76 

مليــون مؤسســة، بينمــا بلــغ عــدد المؤسســات غير الرســمية 
1.98 مليــون مؤسســة، أي بنســبة تقــرب مــن 1 إلى 1.13، 

وتتركــز أنشــطتها فــي قطــاع "تجــارة الجملــة والتجزئة، 
وإصــالح الســيارات والدراجــات النارية" )بنســبة 59.4 في 

المائــة مــن المنشــآت غير الرســمية(13.

ونتيجة لهذه التحديات ولالقبال الشديد على ريادة األعمال 
والتقدير المجتمعي لها، وخاصة بين الشباب، ظهر في مصر 
خالل السنوات القليلة الماضية نظام بيئي كامل لدعم ريادة 

األعمال واالبتكار14. وبدأت برامج تسريع الشركات الناشئة 
تشهد نموًا في العدد والنشاط، فتقدم الرعاية، وإرشادات 
تطوير األعمال، والتمويل األولي والتمويل التكميلي في 

كثير من األحيان، ومن هذه البرامج ما هو خاص بالكامل 
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)مثل Flat6Labs(، ومنها ما هو مدعوم من الحكومة )مثل 
 AUC Venture (، أو تابع للجامعات )مثلFalak Startups

Lab(15. وارتفعت شعبية مؤتمرات القمة والجوالت 
الماراثونية التي تربط الشركات الناشئة بالمستثمرين 

والمنظمات الداعمة، وازدادت نسبة المشاركة فيها. ويعطي 
اإلطار 5 المزيد من المعلومات حول تطور النظام البيئي 

لالبتكار في مصر.

وما فتئ مشهد ريادة األعمال المصري يتسم بالتنوع في 
طبيعته منذ بداية مرحلة نموه السريع في عام 2010. فقد 

شهدت الفترة بين عامي 2010 و2013 تركيزًا على الشركات 
الناشئة القائمة على تطبيقات الهاتف المحمول. ثم احتلت 
التجارة اإللكترونية الصدارة بين عامي 2013 و2016، ثم 

تلتها شركات التكنولوجيا المالية بدءًا من عام 2017، وأخيرًا 
برز دور شركات الخدمات اللوجستية والنقل منذ 2019.

كما حدثت بعض التطورات التنظيمية والقانونية التي تدعم 
المبتكرين ورواد األعمال والباحثين والمستثمرين، مثل 
القانون رقم 23 لسنة 2018 بشأن تقديم الحوافز للعلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار. ويعفي هذا القانون مؤسسات 
التعليم العالي وهيئات البحث العلمي من الضرائب والرسوم 

الجمركية في محاولة لتحفيز البحث وتشجيع االبتكار. 
ومثال آخر لذلك هو القانون رقم 72 لسنة 2017، أو قانون 

االستثمار الجديد الذي يزيل عقبات االستثمار، ويضبط 
األنظمة المتعلقة باالستثمار التي كانت مبعثرة في السابق 
في قوانين مختلفة، ويقدم حوافز ضريبية وغير ضريبية.

اإلطار 5. أمثلة من النظام اإليكولوجي لالبتكار في مصر

من الجانب الحكومي:. 1
2010: قامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء مركز االبتكار التكنولوجي وريادة األعمال لتشجيع 	 

وتحفيز ريادة األعمال في جميع أنحاء مصر.
2017: بدأت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية مشروع رواد 2030 الذي أدى بدوره إلى إنشاء تسع حاضنات جامعية.	 
بت في جامعة النيل، ثم امتدت بعد ذلك لتشمل أربع 	  2018: أطلق البنك المركزي المصري مبادرة رواد النيل التي ُجرِّ

جامعات أخرى.
2018: أنشأت وزارة التعاون الدولي شركة »فلك للمشاريع الناشئة«، وهي اآلن إحدى أفضل حاضنات األعمال في مصر.	 
 البنية التحتية القانونية: القانون رقم 152 لعام 2020.	 

من جانب الجامعات:. 2
يعد معمل االستثمار التابع للجامعة األمريكية )AUC Venture Lab( أول مسّرع جامعي في مصر يقدم برامج دعم 	 

للشركات الناشئة المبتكرة في مراحلها األولية.
تم إطالق مركز االبتكار في جامعة عين شمس )iHub( في عام 2012 مع أكثر من 150 شريكًا صناعيًا، ما مّكنها من 	 

تقديم مجموعة متنوعة من البرامج لرواد األعمال.
تعتبر حاضنة أعمال »هّمة« )Hemma( التي أنشأتها جامعة أسيوط بالتعاون مع المفوضية األوروبية أول حاضنة في 	 

 صعيد مصر ذات تأثير كبير في المنطقة.

من جانب القطاع الخاص:. 3
 	.Kamelizerو Flat6Labs Cairo :مسّرعات مثل
شبكات الدعم األولي لالستثمار )Angel Networks( مثل: Cairo Angels، Alex Angels،Nile Angels، جمعية 	 

مالئكة األعمال المصرية.
 	.Algebra Venturesو ،Sawari Ventures )2010(، Endure Capital، Pride Capital :الشركات االستثمارية مثل
الشركات االستثمارية المتخصصة والمسّرعات مثل: Edventures )2017، متخصصة في التعليم(، وغّبور أوتو )تركز 	 

على السيارات والتمويل المالي(.
المعارض ومؤتمرات القمة مثل: قمة RiseUp وقمة Techne، وتجمع كلتاهما المبتكرين مع الممولين والمهنيين.	 

.Ghomeima, M. and others )2020(. The Evolution of the Egyptian Innovation and Entrepereneurship Ecosystem :المصدر
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الشكل 141. إجمالي طلبات تسجيل العالمات التجارية، لكل مليون نسمة
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المصدر: المؤلفان، باالستناد إلى بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

ومع ذلك، ال تزال الحاجة قائمة إلى مزيد من السياسات 
لتذليل العقبات التي تواجه الباحثين ورواد األعمال 

والمستثمرين لزيادة دفع نمو مجال الشركات الناشئة وتسويق 
المزيد من مخرجات البحث والتطوير الناتجة عن المختبرات 

والمؤسسات البحثية. ويتضح هذا بجالء خاصة إذا أخذنا 
باالعتبار أنه على الرغم من نمو هذا النظام اإليكولوجي 
الداعم لريادة األعمال واالبتكار، فإن تطبيقات العالمات 

التجارية في مصر )الشكل 141( ال تزال أقل من نظيراتها في 
العديد من البلدان موضع المقارنة، وإن كانت مصر قد شهدت 

ارتفاعًا مطردًا خالل السنوات القليلة الماضية.

وجدير بالذكر أن هذا الفصل يركز على ريادة األعمال 
بصفتها وعاًء للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والرقمنة. ويقدم 

الفصل السادس تقييمًا أفضل وأكثر تعمقًا لموضوعات مثل 
االستثمار األجنبي المباشر والدور األوسع لريادة األعمال 

والشركات في تمويل التنمية.

)ج( التعاون الدولي في مجال العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار والرقمنة

تمثل مساهمات الجهات الفاعلة الدولية والحكومية 
الدولية ودعمها إحدى السمات الرئيسية األخرى لمشهد 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والرقمنة في مصر. وتشمل 

هذه المساهمات المساعدة المالية والمساعدة الفنية 
التي تستهدف االبتكار في مجال األعمال، وبناء قدرات 

الشباب، وزيادة اإلنتاج التكنولوجي، وتبادل المعرفة، ودعم 
القطاعات الرئيسية التي تحتاج إلى االبتكار16.

أما من حيث المســاهمة المالية، فوفقًا الســتعراض مصر 
الوطنــي الطوعي لعــام 2021، حصل الهدف 9 من أهداف 
التنميــة المســتدامة )الصناعة واالبتــكار والبنية التحتية( 

وهــو الهــدف المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعلــوم والتكنولوجيا 
واالبتــكار والرقمنــة، على 22.3 فــي المائة )5.7 مليار دوالر( 
من إجمالي المســاعدة اإلنمائية الرســمية التــي تلقتها مصر 

فــي عــام 2020. وهو ما يجعله ثاني أكثــر أهداف التنمية 
المســتدامة تموياًل من المســاعدة اإلنمائية الرســمية بعد 

الهــدف 7 من أهــداف التنمية المســتدامة )الطاقة النظيفة 
وبأســعار معقولة(17. ويتناول الفصل الثاني عشــر بمزيد من 

التفصيــل التعاون اإلنمائي الدولي الشــامل.

)د( الرقمنة كأولوية وطنية

)1( الوصول واالتصال ويسر التكلفة

كمــا أســلفنا، التحول الرقمي أولويــة وطنية ُيرّوج لها 
بشــكل فّعال في مصر. وقد تحســنت إمكانية الوصول 
إلى اإلنترنت بزيادة نســبة المســتخدمين من 41.3 في 
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المائــة فــي عام 2016/2015 إلــى 57.3 في المائة في عام 
2020/2019، وفقًا لمســح وزارة االتصــاالت وتكنولوجيا 

المعلومــات. كمــا أظهر المســح أيضًا زيادة في االتصال 
باإلنترنــت عبر اشــتراكات الهاتــف المحمول التي ارتفعت 
مــن 28.7 فــي المائة فــي عام 2016 إلى 52.4 في المائة 

في عام 2020، كما ارتفعت اشــتراكات خطوط االشــتراك 
الرقميــة غيــر المتماثلــة )ADSL( من 4.4 في المائة إلى 8.8 

في المائة خالل الفترة نفســها18. أما يســر التكلفة فظل 
ثابتًا إلى حد كبير عند قياســه بمؤشــر محركات القدرة 

علــى تحمــل التكاليف الصادر عــن التحالف من أجل إنترنت 
بأســعار معقولة، والذي وصف مصر بأن لديها إنترنت ميســور 

التكلفــة، ممــا يصنفهــا في المرتبــة 36 عالميًا من بين 72 بلدًا 
تــم قياســه في عام 2020. ورغم ثبــات ترتيب مصر، فقد 
تحســنت درجتها في مؤشــر محركات القدرة على تحمل 

التكاليــف مــن 45.1 فــي عام 2017 إلى 54.2 في عام 2020 
من أصــل 100 درجة محتملة19.

)2( الحكومة اإللكترونية

تعــد رقمنــة الخدمات العامة أيضًا مــن األولويات الحالية 
البــارزة للحكومــة التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة وتحســين 

الحوكمــة. وُأطلقت نســخة تجريبية مــن "مصر الرقمية"، 
وهــي منصة الخدمات الحكوميــة عبر اإلنترنت، في 

تموز/يوليــو 2020. ووفقًا لوزارة االتصــاالت وتكنولوجيا 
المعلومــات، تضمنــت المنصة 34 خدمــة حكومية رقمية 
تشــمل التوثيق، وخدمات المحاكــم، وتراخيص القيادة 
والمركبــات، متيحــًة طرق دفــع إلكترونية متنوعة. ومن 
المقــرر أن تصــل الخدمات الحكوميــة على منصة "مصر 

الرقميــة" إلــى 550 خدمة بحلــول عام 2023 20. وهذه المنصة 
هي واحدة فقط من خمســة منافذ تســتخدمها الحكومة 

لتوفيــر الوصــول إلى الخدمات العامة الرقمية، وتشــمل بقية 
هــذه المنافــذ تطبيقات الهاتــف المحمول، ومراكز االتصال، 

ومراكــز خدمة المواطنين، ومكاتب البريد، وقد شــهدت 
تطــورًا ملحوظــًا من حيث عدد الخدمــات المقدمة وجودتها 

على مدى الســنوات الثالث الماضية.

)3( المدفوعات اإللكترونية

إن رقمنــة الخدمــات العامــة يقابله دفع تجــاه المدفوعات 
اإللكترونيــة وتقليــل االعتمــاد علــى النقد. ومــن األمثلة على 

ذلــك الحملــة الوطنية المشــتركة بيــن البنك المركــزي المصري 
واتحــاد البنــوك المصريــة في النصــف الثاني من عام 2020 

لزيــادة الوعــي حيال المدفوعــات اإللكترونية وتحســين 
الوصــول إليهــا. وتضمنــت تلــك الحملة توزيع 100,000 

نقطــة بيــع لبائعــي التجزئــة والتجار يتحمــل تكلفتهــا البنك 
المركــزي المصري.

وقد انعكس هذا التحول نحو المدفوعات اإللكترونية في 
التزايد الملحوظ للمعامالت اإللكترونية التي أجرتها البنوك 

في مصر والتي وصلت إلى مليار معاملة إذ شهدت زيادة في 
القيمة تقارب 49 في المائة في السنة المالية 2021/2020 

مقارنة بالعام السابق، وفق تصريحات مساعد محافظ 
البنك المركزي المصري. كما زادت التحويالت المصرفية 

عبر اإلنترنت، خالل الفترة نفسها، بنسبة 70 في المائة 
وتضاعفت المعامالت من خالل َمحافظ الهاتف المحمول 

بأكثر من ثالثة أضعاف، بنسبة 226 في المائة.

)4( البنية التحتية القانونية الرقمية

تعمل الحكومة أيضًا على تحسين البنية التحتية القانونية 
المتعلقة بالرقمنة واألمن الرقمي. ويتمّثل أحد التطورات 

الرئيسية األخيرة في تعديل أجرته وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات في عام 2020 على األحكام 

التنفيذية لقانون التوقيع اإللكتروني، ما أدى إلى تذليل عقبة 
تنظيمية كبيرة. وقد جاء هذا التعديل عقب إدخال العديد 

من قوانين البنية التحتية الرقمية الهامة األخرى، مثل قانون 
مكافحة جرائم اإلنترنت وجرائم تكنولوجيا المعلومات في 

عام 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية في تموز/
م على غرار قانون االتحاد األوروبي  يوليو 2020 وقد ُصمِّ

لحماية البيانات العامة، الذي لقي استحسانًا شديدًا21.

)5( مصر الرقمية كخطة شاملة

تشرف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على خطة 
"مصر الرقمية" بأكملها، التي تهدف إلى إرساء األسس لتحول 
مصر إلى مجتمع رقمي. وترّكز هذه الخطة على ثالث مجاالت:

التحول الرقمي: ويقصد به رقمنة الخدمات الحكومية 	 
من خالل المنصة المخصصة وغيرها من القنوات، على 

نحو ما ذكر أعاله.
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المهارات والوظائف الرقمية: ويقصد بها تقديم البرامج 	 
التدريبية والمبادرات في مجاالت تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت المختلفة لتوسيع قاعدة المهارات.

االبتكار الرقمي: ويقصد به دمج التقنيات المتقدمة مثل 	 
الذكاء االصطناعي، وتعزيز ريادة األعمال وإنشاء مركز 

ابتكار تطبيقي.

كمــا تــدرك خطة "مصــر الرقميــة" أهميــة تطويــر البنية 
التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت كشــرط 

أساســي لتحقيــق أي مــن أهداف هــذه الخطــة، وتحديدًا 
مــن خــالل تحســين جــودة خدمات اإلنترنــت، وإن لم ترد 

اإلشــارة إلــى تحســين إمكانيــة الوصــول إليها أو تيســير 
تكلفتهــا. وتشــير الخطــة إلــى إيــالء األولويــة لوضع إطار 

تشــريعي داعــم، وتحــّدد قوانيــن الجرائــم اإللكترونية، 
وحمايــة المســتهلك، والملكيــة الفكريــة، والتوقيــع 

اإللكترونــي كمثــال علــى الخطــوات المتخــذة باتجــاه بيئة 
تنظيميــة داعمــة لهــذا القطــاع22.

ب. التحديات
يتضح لنا من القســم الســابق أن العلوم والتكنولوجيا 

واالبتــكار والرقمنة ليســت بأي حال من األحوال مجااًل 
خامــدًا في مصر. فالتحســينات الحاصلة فــي نظام التعليم 

العالــي آخــذة في التقدم، والنظــام البيئي الوطني لريادة 
األعمــال آخــذ في النمو، والرقمنة تتصدر االســتراتيجيات 
الوطنيــة الرئيســية. وفي حين يعانــي العديد من البلدان 
الناميــة مــن عدم كفاية التزامــات الحكومة تجاه العلوم 

والتكنولوجيــا واالبتكار إذ تحــدث تنازالت لصالح مجاالت 
تنمويــة أخرى، فإن األمر، لحســن الحــظ، مختلف في حالة 

الحكومة المصرية.

ومــع ذلــك، ال تــزال مشــكالت تنظيمية عامــة تعتري مشــهد 
العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار والرقمنــة فــي مصــر، 

وتحــول دون تحقيــق إنجــازات أكبر فــي المؤشــرات الدولية 
ذات الصلــة مثــل مؤشــر االبتــكار العالمــي. فلــوال تلك 

المشــكالت، لــكان مــن الممكــن على األقــل تحقيــق الهدف 
األصلــي لعام 2020.

1. بيئة التمويل
يمثل االفتقار إلى التمويل الكافي إحدى المسائل التنظيمية 

العامة األكثر وضوحًا واألقل استغرابًا، حيث ظل اإلنفاق 
على البحث والتطوير مستقرًا على مدى عقد من الزمان 

عند حوالي 0.7 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي كما 
هو مبّين في شكل 134. وهذه النسبة أدنى بعض الشيء 

من تلك التي أقرها الدستور وهي 1 في المائة، مع مساهمة 
ضئيلة في هذا التمويل من جانب الصناعة23.

ومــع ذلــك، فقــد ال يكــون حجــم التمويــل المتاح هــو العقبة 
الرئيســية وإنمــا آليــة تخصيــص التمويــل الموجــود. 

فمؤسســات التعليــم العالــي تمتــص عــادة غالبيــة التمويــل 
المؤسســي المتــاح للبحــث والتطويــر العــام فــي مصر، 

بــداًل مــن المؤسســات البحثيــة. وعالوة على ذلــك، يجري 
تخصيــص التمويــل عــادًة علــى أســس المناهــج التقليدية 

بــداًل مــن تقييــم االحتياجــات أو تقييــم األداء أو التوافــق 
مــع األولويــات الوطنية24.

أمــا فيمــا يتعلــق بالتمويــل الموجــه نحــو االبتكار فــي القطاع 
الخــاص، فــإن المشــكلة تتحــول إلــى مســألة إمكانية الوصول 
أكثــر منهــا إلــى مســألة التوافر. وكمــا ذكرنا ســابقًا، يقّر جهاز 

تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة والمتناهيــة 
الصغــر بالفعــل بــأن نقــص التمويل األولــي وتحديات 

التمويــل األخــرى هي مــن المشــكالت الرئيســية التي تواجه 
ريــادة األعمــال في مصر. ومــن المؤكد أن ظهــور النظام 

البيئــي الداعــم لريــادة األعمــال واالبتكار، الخــاص بآليات 
تســريع الشــركات الناشــئة ورأس المال االســتثماري قد 

ســاهم إلــى حد ما في ســد فجــوة التوافر. وتســتهدف بعض 
الجهــود الوطنيــة أيضــًا التمويــل المتناهــي الصغــر لدعم 

الشــركات المحليــة25. ومــع ذلك، فال تــزال الصعوبات في 
الحصــول علــى التمويــل قائمــة إذ يميــل الدائنون، خاصة 
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البنــوك، إلــى تجنــب المخاطــر المصاحبــة للمشــاريع المبتكرة 
الناشــئة وغيــر المختَبــرة. وعلــى ســبيل المثــال، في حين 

كّلــف البنــك المركــزي المصــري البنوك بزيــادة التمويل 
الموجــه إلــى المؤسســات الُصغــرى والصغيرة والمتوســطة 

بنســبة تتــراوح مــن 20 فــي المائة إلى 25 فــي المائة من 
محفظتهــا االئتمانيــة، لــم توافــق معظــم البنــوك التجارية 
المحليــة علــى تقديــم قــروض للشــركات الناشــئة إال بعد 

مــرور ثالث ســنوات على إنشــائها26.

2. االزدواجية الناجمة عن الجائحة
يبدو أن جائحة كوفيد-19 سلطت الضوء بشكل أكبر على 

القضايا التنظيمية العامة، إن لم تزد من حدتها، لكن كان لها 
في الوقت نفسه تأثير محفز على جهود العلوم واالبتكار 

والتكنولوجيا والرقمنة، مؤِكدة بذلك أهميتها.

فمنذ بدايات الجائحة، عندما شرع صانعو السياسات في 
جميع أنحاء العالم في فرض إجراءات اإلغالق وبروتوكوالت 

الوقاية، اتضح أكثر فأكثر أن للجائحة تأثيرًا ذا حّدين على 
أنشطة العلوم واالبتكار والتكنولوجيا والرقمنة. فمن جهة، 

كان من المتوقع جفاف مصادر التمويل وتوقف استثمارات 
المشاريع وريادة األعمال، ومن جهة أخرى، سجل االعتماد 
على العلوم والتكنولوجيا واالبتكار مستوى أعلى لم ُيشهد 
مثله قط للخروج بالعالم من األزمة الناجمة عن الجائحة27.

ووفقًا لتقرير النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة لعام 

2020، فقد أدى اإلغالق الناتج عن الجائحة إلى جفاف رأس 

المال مع انخفاض إجمالي تمويل رأس المال االستثماري 

بشكل كبير في القارات كافة. كما تعطلت عملية جمع 

األموال حتى مع استمرار التمويل. وأدى االنخفاض في 

الطلب العالمي إلى انخفاض في اإليرادات، تباينت حسب 

كل قطاع، وأدى ذلك بدوره إلى زيادة حاالت وقف عمل 

الشركات الناشئة28.

ومن ناحية أخرى، أدت الجائحة إلى تسريع جهود الرقمنة 

وظهور فرصة لالبتكار في مجاالت مختلفة والطلب العالمي 

عليه، وزيادة الحاجة إلى توافر بنية تحتية موثوقة 

وميسورة التكلفة لتكنولوجيا المعلومات، وإعطاء األولوية 

للتعاون العلمي الدولي29.

وقد تجلت هذه الدينامية الثنائية الطابع بطرق مختلفة 

أثناء الجائحة في مصر، وتمثلت في جفاف الموارد 

العامة المتاحة للعلوم واالبتكار والتكنولوجيا والرقمنة 

مقابل الضرورة الملحة لنشر مخرجات العلوم واالبتكار 

والتكنولوجيا والرقمنة. مثاًل، يمكن المالحظة بسهولة من 

القسم ب أن زخم القرارات والتطورات قد زاد خالل عام 

2020، بالتزامن مع تسارع وتيرة جهود الرقمنة واالنتقال 

إلى االقتصاد الرقمي.

الشكل 142. الفجوة الرقمية في مصر
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وقد أسفر هذا التسارع في الغالب عن نتائج مواتية، وإن لم 
تكن مقصودة. ومن األمثلة الجديرة بالمالحظة لهذه النتائج 
دعم الحكومة المصرية للعمالة غير الرسمية أثناء الجائحة. 
ففي آذار/مارس 2020، وفي بداية عمليات اإلغالق الجزئي 

في مصر، برز بين العديد من القرارات المتخذة لتعزيز شبكات 
األمان االجتماعي للفئات األكثر هشاشة، تقديم منحة دعم 
شهرية قدرها 500 جنيه مصري للعمال غير الرسميين مثل 

النجارين والميكانيكيين والبنائين والصيادين والحرفيين 
اآلخرين وعمال اليومية أو العمال الموسميين. وللتقدم بطلب 

للحصول على هذه المنحة، كان على العمال إدخال بياناتهم 
في نموذج على موقع وزارة القوى العاملة على اإلنترنت. وقد 

ضّمت هذه البيانات بعض المعلومات الشخصية ومعلومات 
االتصال، والموقع الجغرافي، وحالة الدخل، والتفاصيل 

المهنية، وسؤال عما إذا كان لدى العامل تأمين اجتماعي مع 
صاحب العمل أم ال. وهذا السؤال األخير هو في الواقع طريقة 
غير مباشرة لمعرفة إذا كان للعامل عمل رسمي أو غير رسمي. 
وبعد حوالي عام، ونتيجًة لخطة الدعم هذه، تمكنت الحكومة 

من جمع البيانات عن أكثر من 6.1 مليون عامل مصري 
غير منتظم )مع استنتاج أن 2.6 مليون فرد منهم يستحق 

الحصول على المنحة(، وهي البيانات التي يمكن استخدامها 
في المستقبل لتحسين استهداف مخططات الدعم االجتماعي 

أو توجيه االستثمارات الخاصة30. حتى لو لم تكن هذه 
البيانات شاملة تمامًا، فقد تسببت جائحة كوفيد-19 في 
تسهيل الحصول عليها بشكل كبير، وإن تم ذلك في ظل 

ظروف إنسانية مدمرة، فلوال الجائحة، لكان جمع البيانات 
عملية شاقة ومكلفة. أضف إلى أن هذه المجموعة من 

البيانات أتاحت الرقمنة الكاملة لصرف المنح على المستوى 
المحلي، وربط المتقدمين بأقرب مكتب بريد إليهم، وإرسال 
التوجيهات إليهم عبر الرسائل النصية القصيرة، بشأن موعد 

وكيفية استالم المنحة.

وفي الوقت نفسه، ظهرت للجائحة عواقب وخيمة غير 
مقصودة على التكنولوجيات الرقمية مثل تعميق الفجوة 

الرقمية وزيادة انتشار المعلومات المضللة.

)أ( الفجوة الرقمية

اعُترف بالفجوة الرقمية، كما ذكرنا سابقًا، في االستعراض 
الوطني الطوعي لمصر لعام 2021 كأحد التحديات الرئيسية 

التي تواجه جهود التنمية في البالد. ويستشهد التقرير بوجود 
فجوة بين المناطق الحضرية والريفية في حيازة الكمبيوتر 

والوصول إلى اإلنترنت في المنازل والفجوة بين الذكور واإلناث 
في استخدام اإلنترنت وحيازة الهواتف الذكية )الشكل 142(31.

ولسوء الحظ، لم تؤِد الجائحة إال إلى إبراز اتساع الفجوة. 
ففي الوقت الذي سعت فيه الحكومة إلى مواجهة هذا 

التحدي أثناء اإلغالق من خالل ضمان الوصول إلى التعلم 
اإللكتروني، وزيادة استخدام المدفوعات اإللكترونية، 

وتعزيز البوابات الدولية، ظهرت تحديات رئيسية تتطلب 
حلواًل ابتكارية32. فعلى سبيل المثال، كان عدم االنصاف 

في الوصول إلى اإلنترنت يعني أن جزءًا كبيرًا من طالب 
المدارس لم يتمكنوا من الحصول على المواد التعليمية 

المقدمة على منصات اإلنترنت الناجحة، مثل منصة بنك 
المعرفة المصري التي اسُتخدمت أثناء إغالق المدارس 
الستضافة المناهج الوطنية واالمتحانات33. وأدى ذلك 

إلى قيام وزارة التربية والتعليم بإطالق قناة تلفزيونية 
على مستوى الدولة سميت "مدرستنا"، لتبث دروسًا يلقيها 

المعلمون في مختلف مواد المناهج الوطنية المصرية 
لمعظم الصفوف الدراسية. ومنذ ذلك الحين تم توسيع قناة 

"مدرستنا" لتشمل قناتين تلفزيونيتين، إحداهما للمرحلة 
االبتدائية والثانية للطالب األكبر سّنًا.

)ب( انتشار المعلومات المضللة

تتطور مصر لتصبح أكثر فأكثر مجتمع "اإلنترنت"، وذلك مع 
ارتفاع مستويات انتشار وسائل التواصل االجتماعي لتصل، 
وفقًا لتقرير Kepios، إلى 49 مليون مستخدم نشط اعتبارًا 
من كانون الثاني/يناير 2021 )بزيادة نسبتها 16.7 في المائة 

على أساس سنوي من عام 2020(. ورغم أن ذلك االرتفاع 
يمثل فرصة إال أنه يشكل تحديًا للمجتمع أيضًا. فوفقًا للتقرير 
العالمي GWI، يقضي المصريون يوميًا حوالي 7 ساعات و36 

دقيقة على الشبكة، منها 3 ساعات و6 دقائق في استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي، وهو ما يمثل ثروة من المعلومات 

يتم استيعابها يوميًا. لكن حّيز المعلومات المضللة الواسع 
يمثل تحديًا يؤرق العالم، وال حل له في األفق بعد.

وقد تم تسليط الضوء على هذه القضية على مدار العقد 
الماضي، ولكن التركيز زاد عليها بعد االنتخابات األمريكية 
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في عام 2016، حيث اعتبرت وسائل التواصل االجتماعي 
أداة قوية لنشر معلومات مضللة بإمكانها أن تتسبب في 

ضرر طويل المدى للمجتمعات. وبناًء على التغييرات التي 
أحدثتها جائحة كوفيد-19، حذرت منظمة الصحة العالمية 

في 2 شباط/فبراير 2020 من "وباء معلوماتي"، مصرحة 
بما يلي: "لقد صاحب تفشي فيروس كوفيد-19 المستجد 
2019 وردود الفعل تجاهه "وباء معلوماتي" – يتمثل في 

كمية ضخمة وهائلة من المعلومات، بعضها دقيق وبعضها غير 
دقيق – تجعل من الصعب على األشخاص العثور على مصادر 

معلومات جديرة بالثقة وإرشادات يمكن االعتماد عليها عند 
الحاجة"34. وقد مثلت هذه الزيادة الهائلة في المعلومات 

الخاطئة خطرًا يقوض فعالية تدابير الصحة العامة.

المعلومات المضللة تكّلف األموال بل واألرواح أحيانًا. وبهذا 
المعنى، يمكن أن يكون للتضليل المعلوماتي تأثير سلبي 
على تمويل التنمية ألنه يقلل من فعالية التدابير العامة 

وقد يتسبب بنشر معلومات كاذبة تؤدي إلى إبعاد أصحاب 
المصلحة عن عملية التنمية. وتتمثل إحدى الركائز األساسية 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في وجود نهج تعاوني 
بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتصبح 

هذه الرابطة هشة مع زيادة المعلومات المضللة.

التحدي الذي نراه في عالم اليوم هو سهولة الوصول إلى 
أدوات لنشر معلومات مضللة وأخرى كاذبة. وينطبق هذا 

على أي شخص يريد استغالل وضع معين لتحقيق أجندته 

الخاصة، بما في ذلك الوكاالت الحكومية في بعض الحاالت. 

هذا وقد أطلقت مؤسسة برونو كيسلر في مطلع 2020 

مرصد الوباء المعلوماتي لجائحة كوفيد-19، بغية فهم تأثير 

هذا الوباء المعلوماتي على نطاق عالمي. وفيما يتعلق بمصر، 

قام المرصد بتحليل أكثر من 890,000 منشور عام على 

وسائل التواصل االجتماعي في الفترة ما بين كانون الثاني/

يناير 2020 وأيلول/سبتمبر 2021. وخلص المرصد إلى أن 

مصر تنتمي إلى فئة متوسطة/عالية على مؤشر مخاطر 

الوباء المعلوماتي المتحرك. وهذا يعني أن لدى المصريين 

فرصة بنسبة 58.3 في المائة للتفاعل مع محتوى ُيحتمل أن 

يكون مضلاًل أو إعادة مشاركته.

ومن الجدير بالذكر أن مصر قد اتخذت عدة إجراءات للحد 

من آثار المعلومات المضللة، بما فيها إنشاء صفحة للتواصل 

االجتماعي على الفيسبوك تابعة لمجلس الوزراء المصري، 

تصدر تقارير يومية عن جهود الحكومة، باإلضافة إلى أداة 

تتبع لسياسة كوفيد-19، أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية 

االقتصادية إلعالم المواطنين بجميع التدابير السياسية التي 

تتخذها الحكومة الحتواء آثار الجائحة وتخفيفها. وأطلقت 

وزارة الصحة أيضًا خدمة استجابة آلية على تطبيق "واتس 

أب" لتوفير معلومات دقيقة عن الفيروس ولإلجابة عن 

األسئلة الشائعة.

الشكل 143. المخطط المقترح لشبكة االبتكار الوطنية
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المصدر: المؤلفان، باالستناد إلى بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2020.
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ورغم أن خطر المعلومات المضللة قد يبدو معقدًا للغاية، إال 
أنه في النهاية يتلخص في استعادة الثقة في المؤسسات 

العامة. ويمكن، إلى حد بعيد، تحقيق ذلك من خالل 
الشفافية والتعاون المشترك، إذ يتعين على الحكومات أن 

تكون قدوة ُيحتذى بها في استخدام التكنولوجيا لنشر 
المعلومات لضمان تالفي وجود معلومات مضللة. ويجب 

تنفيذ طرق التواصل الفعالة بين المؤسسات العامة وعامة 
السكان إلزالة أو تقليل مساحة الفراغ الذي سيتم ملؤه بال 

شك بالمعلومات المضللة.

3. الحاجة إلى تحسين الروابط 
واالستيعاب

قبل انقضاض الجائحة وبصرف النظرعن الحاجة الواضحة 
آلليات تمويل متطورة، ظهرت فجوة تنظيمية عامة تتمثل 
في أن زخم نشاط العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والرقمنة 

والدعم المؤسسي في مصر لم ينعكس في المعرفة واالبتكار 
والنواتج العالية التقنية. مثاًل، وكما ُذكر سابقًا، تعاني مصر، 

مقارنة بالبلدان النظيرة، من أداء ضعيف نسبيًا في صادرات 
التقنية الفائقة كنسبة مئوية في إجمالي الصادرات، وعدد 

براءات االختراع، وعدد العالمات التجارية لكل مليون نسمة.

وبعبارة أخرى، يتجّلى ضعف الروابط بين مدخالت االبتكار 
ومخرجاته، بل إن هذه الروابط أضعف بين إنشاء المعرفة 

واستخدامها. فوفقًا لمسح أجري في عام 2013 على 3,000 
شركة في مصر، كان من غير المرجح أن تشارك معظم 

هذه الشركات في أنشطة البحث والتطوير مع الجامعات 
والمؤسسات البحثية، فلم يستفد سوى 1 في المائة منها 

فقط من برامج البحث واالبتكار العامة35.

ويتأكد هذا بشكل عام في أداء مصر في إطار مؤشر االبتكار 
العالمي. فمصر ما برحت تشهد انخفاضًا مستمرًا في المؤشر 
الفرعي "نواتج االبتكار" على مدى السنوات الثالث الماضية، 

وذلك رغم تقدمها المطرد في الترتيب العام. وقد انخفض 
ترتيب مصر في هذا المؤشر الفرعي الذي يقيس اإلبداع، 

والمعرفة ونواتج التكنولوجيا، من المرتبة 79 في عام 2018 
إلى المرتبة 86 في عام 2021، وهي السنوات الثالث نفسها 

التي شهدت دفعة ملحوظة في جهود الرقمنة واإلصالح 
التشريعي المتعلق بالرقمنة.

ويعد ضعف إنفاذ حقوق الملكية الفكرية إلى جانب طول 
الفترة الالزمة لمنح براءات االختراع من بين األنظمة التي 

تزيد من عرقلة استيعاب العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في 
االقتصاد المصري. ويبدو أن التحديات التنظيمية ناتجة 

بشكل أكبر عن البيروقراطية وقضايا اإلنفاذ منها عن مسائل 
البنية األساسية القانونية. كما يالحظ عدم توافق بين ما هو 

مطلوب وما هو مقّدم.

إن مصر بحاجة إلى التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، 
لتكون قادرة على تلبية احتياجاتها، واالستمرار في أداء دورها 

الريادي اإلقليمي، وزيادة مساهمتها في االقتصاد العالمي. 
ولتحقيق ذلك، يجب إزالة الحواجز أو الفجوات الوهمية بين 

قطاعات السوق وصانعي المعرفة، إفساحًا في المجال أمام 
المزيد من الحوار والتعاون المشترك، وصواًل في نهاية المطاف 

إلى تحسين الروابط بين المدخالت والمخرجات. وإحدى 
الوسائل األساسية لذلك تحسين التواصل وتبادل البيانات، 
إذ يسمح ذلك في النهاية لمقدمي الخدمة أن يفهموا طالبي 
الخدمة بشكل أفضل، ما يمّكنهم من تقديم خدمات مبتكرة 

وأكثر مالءمة. ولتحقيق ذلك، يحتاج كل كيان أو مجموعة من 
الكيانات إلى جهة تنسيق مسؤولة عن نظام تواصلها وابتكارها.

وقد أدى ذلك إلى فكرة إنشاء "شبكة االبتكار الوطنية" التي 
تدرسها حاليًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون 

مع العديد من الوزارات األخرى، وتكون كل جهة تنسيق 
بمثابة مختبر ابتكار متصل بجهات التنسيق األخرى في 

الشبكة المقترحة، كما هو مبّين في الشكل 143.

وتربط الشبكة الوطنية لالبتكار مجموعات مختلفة من 
مختبرات االبتكار والمحاور عبر الجامعات، والمراكز 

المجتمعية، ومراكز المجتمع، ومجموعات الصناعة التي من 
شأنها أن تتواصل، وتتبادل البيانات والخدمات، وأن تتعاون 
وتنشر قصص النجاح. كما تتبع شبكة االبتكار الوطنية أيضًا 

"أكاديمية ابتكار" ملحقة بها لتوفير بناء القدرات المطلوبة التي 
تم تحديدها من خالل أنشطة مختبرات االبتكار داخل الشبكة.

وسيكون دور مختبرات االبتكار الجامعية مركزيًا لخلق 
المعرفة مع تحسين الروابط بين الجامعات وداخل الجامعة 

نفسها. وتقوم مختبرات االبتكار االجتماعي بخدمة الجماعات 
والمجتمعات المحلية المختلفة، وتعمل على المستوى المحلي 
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ومستوى الحي ومستوى المجتمع الحضري، بدعم من المنظمات 
غير الحكومية وغيرها من مجموعات الدعم المجتمعي. وسيتم 
إنشاء مختبرات ابتكار حكومية على المستوى الوزاري كوسيلة 

بديلة لصنع السياسات، من خالل إشراك مجموعة متنوعة من 
أصحاب المصلحة الرئيسيين، وصانعي السياسات، والقادة 
المدنيين وأصحاب المهن، واألكاديميين، والمؤسسات غير 

الربحية، والمبتكرين االجتماعيين، في التصميم والمشاركة في 
وضع السياسات العامة. ويمكن أن تتواجد مختبرات االبتكار 

الصناعية في الغرف القطاعية أو النقابات الصناعية بهدف تعزيز 
الحوار بين القطاعات ودعم األفكار الجديدة.

4. تداعيات التعليم االبتدائي 
المتدني الجودة

ال يزال هناك تحٍد منهجي جوهري أكبر يعرقل العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار والرقمنة ويمنعها من بلورة إمكاناتها 

الكاملة في كل من المجتمع واالقتصاد، ويتمثل ذلك في 
مواجهة مصر تحديات جسيمة في جودة التعليم االبتدائي 

واإلعدادي )الصفوف من 1 إلى 9(.

وتتمتــع مصــر، التي تضم أكثر من 24 مليــون تلميذ، بأكبر 
نظام مدرســي في الشــرق األوســط. وفي حين أنها قطعت 

أشــواطًا كبيــرة في تحقيق معــدالت تكاد تقترب من 
المعــدالت العالميــة، فيما خــّص االلتحاق بالمدارس، ومعدالت 

اإلكمــال، والتكافؤ بين الجنســين فــي التعليم االبتدائي، 
فغالبيــة التالميــذ بالكاد يســتوفون المعايير الدولية 

المنخفضــة فــي القراءة والرياضيات والعلوم. واســتنادًا إلى 
االتجاهات في دراســات الرياضيات والعلوم على المســتوى 

الدولي لعام 2019، فمن بين 39 بلدًا شــملته الدراســة، جاءت 
مصــر فــي المرتبة 32 في تحصيل الرياضيــات لتالميذ الصف 

الثامــن والمرتبــة 37 في تحصيل العلــوم لتالميذ الصف 
نفســه، بينمــا لم يتجاوز أكثر من نصــف التالميذ المعيار 

الدولي المنخفض36.

الشكل 144. كثافة الفصل ونسبة الطالب إلى المدرسين في مصر
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المصدر: المؤلفان، باالستناد إلى بيانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصر.
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تمويل التنمية المستدامة في مصر

لــم يكــن للضغــط الهائــل علــى المــوارد أثــر طيــب علــى البيئة 
التعليميــة خاصــة فــي المــدارس العامــة، وهــو مــا أدى إلى 
ارتفــاع كثافــة الفصــول الدراســية وارتفــاع نســبة الطــالب 
إلــى المدرســين )الشــكل 144(، فضــاًل عــن تدنــي مســتوى 

المرافــق المدرســية. ومــن الطبيعــي أن ينعكــس وقــف 
التحديــث المناســب للمناهــج وأســاليب التدريــس، إلــى 

جانــب انخفــاض أجــور المعلميــن وعــدم تنميــة قدراتهــم، 
فــي االعتمــاد علــى أســاليب التدريــس العتيقــة المهجــورة 
التــي تركــز علــى الحفــظ والتلقيــن مــن أجــل االمتحانــات، 

والتــي ال توظــف التفكيــر النقــدي أو المهــارات العمليــة، 
ناهيــك عــن المهــارات الالزمــة للمنافســة فــي االقتصــاد 

العالمــي الحديــث.

مــن الواضــح أن هــذه قضيــة أساســية للغاية، تراكمــت على 
مــدى ســنوات وهي تتســبب فــي عبء ثقيــل يتعيــن على 

مصــر تحملــه عنــد ســعيها فــي أي نشــاط يتعلــق بالعلوم 

والتكنولوجيــا واالبتــكار والرقمنــة. وُيعالــج هــذا األمر 

حاليــًا إلــى حــد كبيــر من خــالل برنامج اإلصــالح الجديد 

"التعليــم 2.0" الــذي تقــوده وزارة التربيــة والتعليــم 

والتعليــم الفنــي منــذ عــام 2018. ويهــدف هــذا البرنامج إلى 

إصــالح أســاليب االختبــارات والتقييــم، وتطويــر المناهج 

الدراســية، وإدخــال االســتخدام المكثــف للتكنولوجيــا فــي 

الصــف )وهــو مــا يتطلــب تحديثــًا كبيــرًا للبنيــة التحتية 

الرقميــة للمــدارس(، وتحســين التطويــر المهنــي وتطويــر 

قــدرات المعلميــن. وفــي حيــن أن أثر مثل هــذه اإلصالحات 

علــى مخرجــات االبتــكار قــد يحتاج لألســف إلى جيــل كامل 

كــي يتحقــق، يبقــى إجراؤهــا خطــوة حيويــة ومطلوبة 

بشــدة فــي االتجــاه الصحيح نحــو تفعيــل إمكانــات العلوم 

والتكنولوجيــا واالبتــكار والرقمنــة فــي مصــر.

ج. الخالصة والتوصيات للسياسة العامة
تواجــه الحكومــة المصريــة مجموعــة فريــدة مــن التحديات 
فــي إطــار تطويــر العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار والرقمنة 

وتوفيــر الروابــط الواضحــة مــع االســتراتيجية الوطنية 
للتنميــة المســتدامة بحيــث تضمــن عــدم إهمــال أحــد. وعلى 

الرغــم ممــا يمثــل هذا األمــر من تحــٍد، فهو يتيــح الفرص 
ويفســح المجــال إلمكانــات التقــّدم أمــام مصــر كبلٍد نــاٍم لديه 

إرادة واضحــة لتحقيــق التنميــة الشــاملة.

تبــدأ التنميــة المســتدامة بالتخطيــط المســتدام وصنــع 
السياســات. وقــد شــهدت مصــر، على مدار الســنوات 

القليلــة الماضيــة، تحســنًا كبيــرًا فــي هــذا المجــال ولكنها 
ال تــزال تواجــه العديد مــن التحديــات التــي تحتاج إلى 

معالجــة. وغالبــًا مــا يغيــب نهــج الحكومــة الموحد، باســتثناء 
المبــادرات التــي يجــري تبنيهــا بوضــوح على المســتوى 

الرئاســي. وهــذه المجموعــة مــن المبــادرات التي ال تزال 
محــدودة الوقــت الحالــي، تســتفيد من دفــع الحكومة 

المصريــة والهيئــات شــبه الحكوميــة التــي تدعمهــا بكامــل 
قوتهــا، ممكنــة إياهــا مــن اجتياز أشــواط كبيــرة في أوقات 

قصيــرة جــدًا. ويتضــح هــذا في العديــد من األمثلــة مثل 
حملــة "100 مليــون صحــة" التــي نجحــت خــالل عامين في 

القضــاء تقريبــًا علــى فيــروس التهــاب الكبــد الوبائي في 
مصــر، وهــو مرض ظلــت مصــر تكافحه لســنوات عديدة. 

فمصــر، ورغــم الكثيــر مــن المفارقــات، تظل شــاهدًا حيــًا على 
مقولــة إنــه "ال مســتحيل أمــام قــوّي العزيمــة". لكن هذا ال 

يعنــي عــدم وجــود عزيمــة لتنفيــذ العلــوم والتكنولوجيــا 
واالبتــكار والرقمنــة فــي مصــر، لكــن ربمــا ينبغي بــذل المزيد 

مــن مســاعي في هــذا المجال لدعــم جهــود الحكومة.

وتســير معظــم الجهــود الوطنيــة المذكــورة في هذا 
الفصــل علــى نمط أساســي يســلط الضوء بشــكل رئيســي 

علــى رغبــات الحكومــة المصريــة وآمالهــا، علــى الرغم من 
افتقارهــا إلــى اآلليــات الواضحــة للتمويــل واإلنفــاذ والتقييم 

ومؤشــرات األداء الرئيســية والمعالــم واألهــداف المحددة 
بوضــوح. لــذا فمن الضــروري اســتثمار المزيد مــن الوقت 
فــي التخطيــط وتحليــل التأثيــر وكذلــك صنع السياســات 

المســتندة إلــى البراهيــن حتــى نحقــق أقصى اســتفادة من 
المــوارد الضئيلــة.

من شأن تهيئة نظام بيئي مناسب للعلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار والرقمنة أن يعود بمنافع كبيرة على مصر من جهتين:
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زيــادة كفاءة الخدمــات الحكومية المقدمة، 
وتحســين الحوكمة، والحد من الفســاد، وهو 

ما يحســن شــمولية الخدمات الحكومية 
المقدمــة للجمهور ويمكّنهــا بالتالي من خدمة 
المجتمعات الشــعبية بشــكل أفضل وإدماجها 

فــي عملية التنمية.

القدرة على اكتشاف المواهب وتعزيزها من 
ص ووسائل  وقت مبكر وتزويدها بتعليم مخصَّ

ابتكار، وهو ما قد يفسح المجال أمام الحلول 
اإلبداعية للقضايا المحلية لتزدهر، فيقّل اعتماد 

مصر على المعرفة األجنبية وتخّف هجرة 
األدمغة على النطاق الوطني.

وفــي حيــن قــد يبــدو أن مؤلَفي هــذا الفصــل يقترحان أن 
تصبــح العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار والرقمنــة جــزءًا 

مــن خطــة رئاســية أو علــى األقــل أن تتمتــع بالتنســيق على 
أعلــى المســتويات مــع قيــادة األمــة، إال أن الفكرة ليســت 

إطالقــًا قابلــة لالســتدامة. وال بــد أن يكــون تمكيــن الحكومة 
الوطنيــة والمحافظــات المحليــة دائمــًا فــي صــدارة الخطة. 

ومــع ذلــك، ففــي بعض الحــاالت التي تظهــر فيهــا الحاجة 
إلــى مزيــد مــن التركيــز والتعاون وســرعة التحــرك، فقد 
يكــون اتبــاع مثــل هــذه الطريقــة، أي القيادة علــى أعلى 
مســتوى، أكثــر فعاليــة لحيــن االســتغناء التدريجــي عنهــا 

لتــوكل إلــى هيئــة مناســبة للحوكمة.

ن مــن تحديد  ولعــل وجــود مجلــس علمــي وطني قــد ُيمِكّ
أهــداف واضحــة للبحــث والتطويــر بالتعــاون مــع القطاع 

الخــاص واألوســاط األكاديميــة ومشــاركة النتائج عبــر آلية 
تيســير التكنولوجيــا. وســيكون هــذا أمــرًا ضروريــًا للغاية 

لتحقيــق القــدرة علــى اتخــاذ قــرارات مبنيــة على األدلة 
بشــأن التقنيــات التــي يجــب تبنيهــا، فنــادرًا ما تكــون العلوم 

والتكنولوجيــا واضحــة تمامــًا، فمعظــم التقنيــات ال تخــدم 
أهدافــًا معينــة دون التأثيــر ســلبًا علــى غيرهــا. ال بد من 
إجــراء مفاضــالت على أســاس أولويات السياســة، ومع 

ذلــك، يجــب إجراء هــذه المفاضــالت مع األخــذ باالعتبار 
العلــوم وليــس فقــط السياســة أو االقتصاد.

وفــي حيــن يناقش هــذا الفصل ويشــرح فكرة شــبكة 
االبتــكار الوطنيــة، فمــن الجديــر بالذكــر أيضًا أنــه يجب 

اعتبارهــا مجــرد خطــوة ُيبنــى عليهــا نحــو الحل، فهي ليســت 
عصــًا ســحرية يمكــن بهــا معالجــة جميــع القضايا.

غالبــًا مــا يشــار إلى ريــادة األعمال علــى أنهــا المجال الذي 
يســهم فــي االبتــكار بشــكل كبير، ومــع ذلك يبقــى االتجاه 

المتزايــد لالســتثمار هــو أن تكــون قــادرًا علــى جني األموال 
بســرعة دون النظــر إلــى حــل طويل األجــل. وبالتالــي يمكن 

أن ينتهــي األمــر بالبحــث والتطويــر إلــى أن يصبحــا في 
أضيــق الحــدود. وقد يكــون مــن المفيد اتبــاع اتجاهات 

االبتــكار أو توطيــن الحلــول، لكــن ذلك ســيخدم مصر 
فــي وقتهــا الراهــن فقط وســيحد مــن التقدم نحــو حلول 

محليــة مناســبة. وســيكون هــذا هــو الحــال دائمــًا طالما كان 
االعتمــاد بشــكل كبيــر علــى رأس المــال االســتثماري والبنوك 

االســتثمارية لتمويــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. 
ومــن الضــروري إيجاد وســيلة قويــة لتمويــل البحث 

بالتعــاون مــع القطــاع الخاص ومــع صناع السياســات ذوي 
التوجهــات المتعلقــة بالعلــوم والتكنولوجيــا. ويجــب أن 

تهــدف إلــى تمكيــن البحــث والتطويــر للحلــول طويلــة األمد 
التــي قــد تكــون أقــل فائدة مــن الناحيــة المالية علــى المدى 

القصيــر، لكنهــا ذات تأثيــر أكبــر علــى المــدى الطويل أو 
أنهــا قــد تعالــج القضايــا االســتراتيجية التــي قــد ال تجذب 

المســتثمرين التقليدييــن دائمــًا.

ويجب أن يكون الهدف النهائي هو تعميم العلوم واالبتكار 
والتكنولوجيا والرقمنة كأداة تمكين َيسهل الوصول إليها 
في مختلف المجاالت اإلنتاجية في مصر. وفي حين أن 
االستراتيجيات الوطنية المذكورة في هذا الفصل تقدم 
الجهود المبذولة من خالل السياسة العامة لتحقيق هذا 

الهدف، تبرز الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة 
القيود الملزمة النظامية التي إذا ما ُأزيلت، ستطلق 

اإلمكانات األساسية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وبالتالي 
تحول دون اتكال التكنولوجيا والتقدم االبتكاري في مصر 

على كيانات معينة، بل ترسخها في االقتصاد المصري.

وبناًء على المناقشات الواردة في هذا الفصل، يمكن 
أن تؤخذ باالعتبار التوصيات التالية في مجال العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار والرقمنة:
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تحسين الروابط بين األولويات التنموية الوطنية 
والبحث والتطوير العام والخاص، وذلك من خالل 
تقديم حوافز متنوعة للباحثين والمبتكرين بشكل 

عام، وتقديم حوافز تستهدف كذلك األولويات 
الحالية للدولة. ومن المهم أيضًا ضمان ربط إنشاء 

المعرفة باستخدام المعرفة، فذلك عامل رئيسي في 
تفعيل دور العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في تمويل 

التنمية، وهو ما يتطلب مشاركة قوية مع مختلف 
أصحاب المصلحة وخاصة في القطاع الخاص.

مواصلة المسار الحالي للتحول الرقمي في 
الخدمات الحكومية مع تحسين جودة البنية 

التحتية الرقمية وإمكانية الوصول إليها وشمولها، 
وتجميع الموارد من خالل مشاريع الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص في الرقمنة، وضمان 
الحكم الرشيد والرصد والتقييم.

تعزيز مناهج التعليم االبتدائي واإلعدادي من 
خالل إدخال مواد تمكينية في مجاالت العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار مثل المنهج العلمي 
والمفاهيم العلمية وأساليب البحث والمهارات 

األساسية لتكنولوجيا المعلومات. وتعتبر 
معالجة جودة التعليم االبتدائي بشكل عام أمرًا 

بالغ األهمية لنجاح أي خطط وطنية للعلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار على المدى الطويل. 

وفي حين أن خطة "التعليم 2.0" الحالية هي 
خطوة أولى قوية، يمكن إلضافة المواد الدراسية 

التمكينية في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
إلى المناهج أن ينعكس بشكل إيجابي على 

المخرجات االبتكارية الشاملة للبالد.

وضع وتفعيل اســتراتيجية ابتكار وطنية شــاملة 
مــع ضمان تفعيلها المســتدام من خالل تحديد 
أهــداف قابلة للقيــاس وآليات إنفاذ. وال بد من 

تفعيل الشــراكات من خالل إشــراك أصحاب 
المصلحــة المعنيين وال ســيما القطاع الخاص 

والمجتمعــات المحلية. وعلى االســتراتيجية أيضًا 
معالجــة القضايا التنظيميــة العامة مثل توافر 

تمويل المخاطر، وســد الفجوة الرقمية، وتحســين 
البنيــة التحتيــة القانونية الالزمة.
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