
ملخص عملي
مؤشر االبتكار 
العالمي 2022 



بشراكة مع

أعصاء في الشبكة األكاديمية



يمّثل دعم البلدان في كل مراحل 

التنمية بغرض تعزيز نظامها 

اإليكولوجي لالبتكار أحد األهداف 

الرئيسية التي ينشدها مؤشر 

االبتكار العالمي. فذلك المؤشر، 

الذي هو أكثر من دليل مرجعي، 

فرض نفسه كأداة قوية لبناء 

وتطوير سياسات داعمة لالبتكار. 

دارين تانغ, مدير عام للمنظمة 

العالمية للملكية الفكرية )الويبو(



مؤشر االبتكار العالمي 
2022 في لمحة

يجسد مؤشر االبتكار العالمي 
2022 أداء النظام اإليكولوجي 

لالبتكار لـ 132 اقتصادًا ويتتبع 
أحدث اتجاهات االبتكار العالمية.
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قادة االبتكار في العالم عام 2022

المصدر: قاعدة البيانات الخاصة بمؤشر االبتكار العالمي، الويبو، 2022

مالحظات: تصنيف البنك الدولي لفئات الدخل )يونيو 2021(: تتأثر التغييرات التي تطرأ عىل تصنيف مؤشر االبتكار العالمي كل سنة باألداء واالعتبارات المنهجية؛ ولهذا فبعض 

البيانات الخاصة باقتصادات معينة غير كاملة )انظر)ي( الملحق األول(.

يشير إىل دخول بلد جديد ضمن المراتب الثالثة األوىل في عام 2022.   

يشير إىل تقلبات المراتب )ألعىل أو ألسفل( ضمن المراتب الثالثة األوىل، مقارنة بعام 2021.  

*  المراتب الثالثة األوىل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى - باستثناء اقتصادات الجزر. وتضم المراتب األربعة األوىل في اإلقليم ، بما في ذلك جميع االقتصادات ،  
هي كما يلي: موريشيوس )المرتبة 1( وجنوب أفريقيا )المرتبة 2( وبوتسوانا )المرتبة 3( وكينيا )المرتبة 4(.

†  المراتب الثالثة األوىل في شمال أفريقيا وغرب آسيا  - باستثناء اقتصادات الجزر. المراتب األربعة األوىل في اإلقليم ، بما في ذلك جميع االقتصادات ، هي كما 
يلي: إسرائيل )المرتبة 1( وقبرص )المرتبة 2( واإلمارات العربية المتحدة )المرتبة 3( وتركيا )المرتبة 4(,

االقتصادات الثالثة األوىل في مجال االبتكار حسب فئة الدخل

فئة الدخل المنخفض

رواندا  .1

مدغشقر   .2

إثيوبيا   .3

 فئة الدخل المتوسط من

الشريحة الدنيا

الهند   .1

فييت نام   .2

جمهورية إيران  .3 

اإلسالمية 

 فئة الدخل المتوسط من

الشريحة العليا

الصين  .1

بلغاريا  .2

ماليزيا  .3

فئة الدخل المرتفع

سويسرا  .1

الواليات المتحدة   .2

السويد   .3

االقتصادات الثالثة األوىل في مجال االبتكار حسب اإلقليم

أمريكا الالتينية 

والبحر الكاريبي

شيلي  .1

البرازيل   .2

المكسيك   .3

 أمريكا الشمالية

الواليات  .1 

المتحدة

كندا  .2

 أوروبا

سويسرا  .1

السويد  .2

المملكة  .3 

المتحدة

 أفريقيا جنوب

الصحراء الكبرى*

جنوب أفريقيا  .1

بوتسوانا   .2

كينيا   .3

 شمال أفريقيا وغرب آسيا †

إسرائيل  .1

اإلمارات العربية المتحدة  .2

تركيا  .3

جنوب شرق آسيا وشرق 

آسيا وأوقيانوسيا

جمهورية كوريا  .1

سنغافورة  .2

الصين  .3

 وسط وجنوب آسيا

الهند  .1

جمهورية إيران اإلسالمية  .2

. أوزبكستان   .3
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تصنيفات مؤشر االبتكار 
العالمي 2022

المصدر: قاعدة البيانات الخاصة بمؤشر االبتكار العالمي، الويبو، 2022.

مالحظة: لالطالع عىل تفسير  لهذه التصنيفات، يُرجى االطالع عىل سمات كل اقتصاد في المالحظة 1.

   فئة البلدان ذات الدخل المرتفع   أوروبا   جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأوقيانوسيا
   فئة البلدان ذات الدخل المتوسط من الشريحة العليا    أمريكا الشمالية   وسط وجنوب آسيا

   فئة البلدان ذات الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا   أمريكا الالتينية  والبحر الكاريبي   شمال أفريقيا وغرب آسيا
  فئة البلدان ذات الدخل المنخفض    أفريقيا جنوب الصحراء

تصنيف 

مؤشر 

االبتكار 

الدرجةاالقتصادالعالمي

تصنيف 

فئة الدخل

تصنيف 

اإلقليم

64.611سويسرا1
61.821الواليات المتحدة األمريكية2
61.632السويد3
59.743المملكة المتحدة4
58.054هولندا5
57.861جمهورية كوريا6
57.372سنغافورة7
57.285ألمانيا8
56.996فنلندا9

55.9107الدانمرك10
55.313الصين11
55.0118فرنسا12
53.6124اليابان13
51.8135هونغ كونغ، الصين14
50.8142كندا15
50.2151إسرائيل16
50.2169النمسا17
50.21710إستونيا18
49.81811لكسمبرغ19
49.51912آيسلندا20
49.22013مالطة21
48.82114النرويج22
48.52215آيرلندا23
47.2236نيوزيلندا24
47.1247أستراليا25
46.92516بلجيكا26
46.2262قبرص27
46.12717إيطاليا28
44.62818إسبانيا29
42.82919الجمهورية التشيكية30
42.1303اإلمارات العربية المتحدة31
42.13120البرتغال32
40.63221سلوفينيا33
39.83322هنغاريا34
39.5223بلغاريا35
38.738ماليزيا36
38.144تركيا37
37.53424بولندا38
37.33525ليتوانيا39
36.611الهند40
36.53626اتفيا41
35.63727كرواتيا42
34.959تايلند43
34.53828اليونان44
34.461موريشيوس45
34.33929سلوفاكيا46
34.3730االتحاد الروسي47
34.2210فييت نام48
34.1831رومانيا49
34.0401شيلي50
33.4415المملكة العربية السعودية51
32.9426قطر52
32.932إيران )جمهورية - اإلسالمية(53
32.592البرازيل54
32.31032ربيا55
31.11133جمهورية مولدوفا56
31.0434أوكرانيا57
31.0123المكسيك58
30.7511الفلبين59
30.31335الجبل األسود60
29.8142جنوب أفريقيا61
29.2437الكويت62
29.2154كولومبيا63
29.2445أوروغواي64
29.1166بيرو65
28.81736مقدونيا الشمالية66

تصنيف 

مؤشر 

االبتكار 

الدرجةاالقتصادالعالمي

تصنيف 

فئة الدخل

تصنيف 

اإلقليم

28.868المغرب67
28.7187كوستاريكا68
28.6198األرجنتين69
28.52037البوسنة والهرسك70
28.0712منغوليا71
28.0459البحرين72
27.9810تونس73
27.92111جورجيا74
27.9913إندونيسيا75
27.7229جامايكا76
27.52338بيالروس77
27.42412األردن78
26.84613عمان79
26.62514أرمينيا80
25.72610بنما81
25.3103أوزبكستان82
24.7274كازاخستان83
24.42839ألبانيا84
24.2115ري النكا85
23.9293بوتسوانا86
23.0126باكستان87
22.7134كينيا88
22.71415مصر89
22.73011الجمهورية الدومينيكية90
22.73112باراغواي91
22.24714بروني دار السالم92
21.53216أذربيجان93
21.1157قيرغيزستان94
20.8165غانا95
20.6336ناميبيا96
20.51715كمبوديا97
20.33413إكوادور98
19.9187السنغال99

19.91914السلفادور100
19.84815ترينيداد وتوباغو101
19.7208بنغالديش102
19.4218جمهورية تنزانيا المتحدة103
18.8229طاجيكستان104
18.719رواندا105
18.6210مدغشقر106
18.12311زمبابوي107
18.12416نيكاراغوا108
17.82512كوت ديفوار109
17.83517غواتيماال110
17.62610نيبال111
17.42716جمهورية الو الديمقراطية الشعبية112
17.32818هندوراس113
16.92913نيجيريا114
16.73017الجزائر115
16.43117ميانمار116
16.3314إثيوبيا117
15.83215زامبيا118
15.7416أوغندا119
15.3517بوركينا فاسو120
15.13318الكاميرون121
15.1619توغو122
15.0720موزامبيق123
14.63421بنن124
14.6822النيجر125
14.2923مالي126
13.93524أنغوال127
13.81018اليمن128
12.43625موريتانيا129
12.31126بوروندي130
11.93619العراق131
11.61227غينيا132
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المصدر: قاعدة البيانات الخاصة بمؤشر االبتكار العالمي، الويبو، 2022

أداء االبتكار حسب كل مستويات 
الدخل المختلفة لعام 2022

 أداء يفوق توقعات

مستوى التنمية

سويسرا

الواليات المتحدة األمريكية

السويد

المملكة المتحدة

هولندا

جمهورية كوريا

سنغافورة

ألمانيا

فنلندا

الدانمرك

فرنسا

اليابان

هونغ كونغ، الصين

كندا

إسرائيل

النمسا

إستونيا

لكسمبرغ

آيسلندا

مالطة

النرويج

آيرلندا

نيوزيلندا

أستراليا

بلجيكا

قبرص

إيطاليا

إسبانيا

الجمهورية التشيكية

البرتغال

سلوفينيا

هنغاريا

بولندا

اتفيا

كرواتيا

شيلي

اإلمارات العربية المتحدة

ليتوانيا

اليونان

سلوفاكيا

المملكة العربية السعودية

قطر

الكويت

أوروغواي

البحرين

عمان

بروني دار السالم

ترينيداد وتوباغو

رومانيا

األرجنتين

بيالروس

بنما

كازاخستان

بوتسوانا

الجمهورية الدومينيكية

باراغواي

أذربيجان

ناميبيا

إكوادور

غواتيماال

العراق

مصر

السلفادور

نيكاراغوا

كوت ديفوار

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

هندوراس

نيجيريا

الجزائر

ميانمار

زامبيا

الكاميرون

بنن

أنغوال

موريتانيا

مالي

غينيا

ري النكا

قيرغيزستان

غانا

كمبوديا

السنغال

بنغالديش

طاجيكستان

نيبال

إثيوبيا

أوغندا

بوركينا فاسو

توغو

النيجر

اليمن

ماليزيا

تركيا

موريشيوس

االتحاد الروسي

ربيا

المكسيك

الجبل األسود

كولومبيا

مقدونيا الشمالية

كوستاريكا

البوسنة والهرسك

جورجيا

أرمينيا

ألبانيا

الصين

بلغاريا

تايلند

البرازيل

جمهورية مولدوفا

جنوب أفريقيا

بيرو

جامايكا

األردن

الهند

فييت نام

إيران )جمهورية - اإلسالمية(

أوكرانيا

الفلبين

المغرب

منغوليا

تونس

إندونيسيا

أوزبكستان

باكستان

كينيا

جمهورية تنزانيا المتحدة

زمبابوي

رواندا

مدغشقر

موزامبيق

بوروندي

 أداء متوازي مع مستوى

التنمية

كل االقتصادات األخرى

فئة البلدان ذات الدخل 
المتوسط من الشريحة العليا

 فئة البلدان ذات الدخلفئة البلدان ذات الدخل المرتفع
المتوسط من الشريحة الدنيا

فئة البلدان ذات الدخل المنخفض



6

 2
0
2

2
ي 

م
ال

ع
ال
ر 

كا
بت

ال
 ا
ر
ش

ؤ
م

 •
ي 

مل
ع
ص 

خ
مل

تتبع تطورات االبتكار العالمي
لوحة المعلومات

مالحظات: راجع قسم مالحظات البيانات أدناه لالطالع عىل تعاريف المؤشرات ومصادر بياناتها. ويشير النمو السنوي عىل المدى الطويل إىل معدل النمو السنوي المركب خالل 

الفترة المحددة. وربما تم تحديث البيانات التاريخية بالتالي يمكن أن تختلف عن تتبع االبتكار العالمي العام الماضي. وتُبّين التقديرات مبينة بالرمز *. 

 المنشورات
العلمية

نفقات البحث والتطوير

إيداعات البراءات 
الدولية

صفقات رأس المال 
االستثماري

قيمة رأس المال 
االستثماري نفقات األعمالالمجموع

أكبر الشركات المنفقة 
عىل البحث والتطوير

 المدى
القصير

125.5 في المائة46.0 في المائة0.9 في المائة9.8 في المائة3.5 في المائة3.3 في المائة8.3 في المائة

2021 ← 20202020 ← 20192020 ← 20192021 ← 20202021 ← 20202021 ← 20202021 ← 2020

 المدى
الطويل 

23.6 في المائة7.3 في المائة4.3 في المائةغير متاحة5.5 في المائة4.6 في المائة5.7 في المائة

2021 ← 2011
)النمو السنوي(

2020 ← 2010
)النمو السنوي(

2020 ← 2010
)النمو السنوي(

2021 ← 2011
)النمو السنوي(

2021 ← 2011
)النمو السنوي(

2021 ← 2011
)النمو السنوي(

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربونمتوسط العمر المتوقعإنتاجية العمل

 المدى
4.9 في المائة*5.2- في المائة0.02- في المائة0.0 في المائةالقصير

2021 ← 20202020 ← 20192020 ← 20192021 ← 2020

 المدى
الطويل 

0.4 في المائة0.3 في المائة2.3 في المائة

2021 ← 2011
)النمو السنوي(

2020 ← 2010
)النمو السنوي(

2020 ← 2010
)النمو السنوي(

 ثمن البطاريات
الكهربائية

تكاليف الطاقة المتجددة

 أعدد الترانزستورات في
الرقاقات الدقيقة

 الطاقة الشمسية
الرياحالضوئية

 الموافقات
الدوائية

 المدى
5.7- في المائة12.5- في المائة7.0- في المائة5.7- في المائة21.4 في المائةالقصير

2021 ← 20192021 ← 20202020 ← 20192020 ← 20192021 ← 2020

 المدى
5.2 في المائة7.5- في المائة17.3- في المائة17.9- في المائة36.5 في المائةالطويل 

2021 ← 2011
)النمو السنوي(

2021 ← 2011
)النمو السنوي(

2020 ← 2010
)النمو السنوي(

2020 ← 2010
)النمو السنوي(

2021 ← 2011
)النمو السنوي(

النطاق العريض

المركبات الكهربائيةالروبوتات واألتمتة المتنقلالثابت

 المدى
61.1 في المائة10.4 في المائة7.6 في المائة5.7 في المائةالقصير

2021 ← 20202021 ← 20202020 ← 20192021 ← 2020

 المدى
الطويل 

11.0 في المائة11.0 في المائة17.3 في المائة6.9 في المائة

2021 ← 2011
)النمو السنوي(

2021 ← 2011
)النمو السنوي(

2020 ← 2010
)النمو السنوي(

2021 ← 2011
)النمو السنوي(

االنتشار بين 
16.783.2السكان

غير متاحة

1.4
 من بين كل 100

نسمة في عام 2021
)15.8 في 2020(

من بين كل 100 نسمة
في عام 2021

)77.3 في 2020(

من بين كل 100 سيارة
في عام 2021

)0.8 في 2020(

االستثمارات في العلوم واالبتكار

التقدم التكنولوجي

اعتماد التكنولوجيا

اعتماد التكنولوجيا
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االستنتاجات الرئيسية 

يتتبع مؤشر االبتكار العالمي 2022 اتجاهات االبتكار العالمية في ظل استمرار الجائحة وتباطؤ نمو اإلنتاجية 

والتحديات الناشئة األخرى.

حالة االبتكار في أوقات يخيم عليها االضطراب

1. ازدهرت االستثمارات في االبتكار عندما بلغت جائحة كوفيد19- ذروتها وشهدت طفرة كبيرة في عام 2021، 

لكن استمرار صمودها غير مضمون في عام 2022، ألن العالم يواجه تحديات جديدة

إذا ما ألقى المرء نظرة عىل البيانات التاريخية وعىل الركود االقتصادي العالمي، فال شك أنه سيتوقع حدوث تراجع 

سريع في البحث والتطوير، وإيداعات الملكية الفكرية ورأس المال االستثماري في عامي 2020 و2021. لكن العكس 

هو الذي حدث تماماً:

تجاوز عدد المقاالت العلمية المنشورة عالمياً حاجز الـ 2 مليون مقالة ألول مرة عام 2021. 	

نمت االستثمارات في البحث والتطوير العالمي في عام 2020 بمعدل 3.3 في المائة، ولم تشهد تراجعاً، بل  	

تباطأت مقارنة باالرتفاع التاريخي في معدل نمو البحث والتطوير الذي سجل 6.1 في المائة في عام 2019.

أظهرت مخصصات الميزانية الحكومية لالقتصادات األكثر إنفاًقا عىل البحث والتطوير نمًوا ضخما في عام  	

2020، حيث سعت الحكومات بقوة للتخفيف من اآلثار االقتصادية لألزمة عىل مستقبل االبتكار. وبالنسبة 

لميزانيات البحث والتطوير لعام 2021، كانت الصورة أكثر تبايناً، حيث استمر اإلنفاق الحكومي في النمو في 

جمهورية كوريا وألمانيا، ولكنه تراجع في اليابان والواليات المتحدة.

في المقابل، زادت الشركات المنفقة عىل البحث والتطوير من معدل إنفاقها عليهما بنسبة تزيد عن 11 في  	

المائة في عام 2020، وبنسبة 10 في المائة تقريبًا لتصل إىل إنفاق أكثر من 900 مليار دوالر أمريكي في عام 

2021، وهو أعىل مقارنة بعام 2019 قبل تفشي الجائحة. وكانت هذه الزيادة مدفوعة أساسا بأربع صناعات هي: 

أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمعدات الكهربائية؛ والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت؛ والمستحضرات الصيدالنية والتكنولوجيا الحيوية؛ والبناء والمعادن الصناعية. وهناك شركات 

خفضت من نفقات البحث والتطوير في عام 2020، بما في ذلك المشتغلة في قطاعات مثل السيارات؛ 

والهندسة الصناعية والنقل؛ والسفر، ورجعت بشكل عام - ولكن ليس دائًما - إىل رفع نفقاتها عىل البحث 

والتطوير في عام 2021.

شهد نشاط إيداع الملكية الفكرية خالل الجائحة العالمية في عامي 2020 و2021 نموا أيًضا. وشهدت إيداعات  	

العالمات التجارية الدولية - وهي مؤشر جيد عن ريادة األعمال - نمًوا ضخما بشكل خاص في عام 2021، بزيادة 

قدرها 15 بالمائة.

كان رأس المال االستثماري أكبر مجال عرف طفرة كبيرة. فقد نمت صفقات رأس المال االستثماري بنسبة 46  	

في المائة في عام 2021، مسجلة مستويات مماثلة لسنوات ازدهار اإلنترنت في أواخر التسعينيات. وعالوة 

عىل ذلك، أصبح رأس المال االستثماري أكثر شموالً، حيث شهد إقليما أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي وأفريقيا 

أكبر نمو فيه، وإن كان ذلك من قاعدة منخفضة. وتبدو توقعات رأس المال االستثماري لعام 2022 أكثر واقعية؛ 

إذ سيؤدي تشديد السياسات النقدية والتأثير السلبي جراء ذلك عىل رأس المال المخاطر إىل تباطؤ في رأس 

المال االستثماري.

2. يبعث كل من التقدم التكنولوجي واالعتماد عىل التكنولوجيا والتأثير االجتماعي واالقتصادي لالبتكار إشارات 

كلها ضعف – مما يعيني أن مستقبل النمو المدفوع باالبتكار في كف عفريت

تبدي مؤشرات التقدم التكنولوجي في مجاالت سرعة أشباه الموصالت وأسعار البطاريات الكهربائية وتكلفة  	

الطاقة المتجددة )باستثناء الرياح( والموافقات عىل األدوية في الواليات المتحدة - أفضل مؤشر متاح - تباطًؤا عن 

االتجاهات التي عمرت لزمن طويل.

يشهد االعتماد عىل التكنولوجيا بدوره تقدماً، إذ أشار تحليل مجموعة متنوعة من التكنولوجيات إىل نموها، ال  	

سيما السيارات الكهربائية. ومع ذلك، ال تزال معدالت االنتشار متوسطة إىل منخفضة، باستثناء النطاق العريض 

المتنقل، الذي أصبح اآلن في متناول الغالبية العظمى من الناس في جميع أنحاء العالم.

غالباً بسبب التأثير قصير المدى لـكوفيد19-، يبدو أن مستوى التأثير االجتماعي واالقتصادي لالبتكار منخفض.  	

وتعيش جميع الكيانات المؤثرة في االبتكار تباطؤاً كبيراً. ويقبع اليوم نمو اإلنتاجية - المقياس الذي يستخدمه 

االقتصاديون لقياس إمكانية تحسين مستويات المعيشة بمرور الوقت - في أدنى مستوى له عىل اإلطالق. 

لقد دفعت الفترة التي أُطلق عليها الركود العظيم إىل طرح تساؤالت حول مدى قدرة االبتكار عىل قيادة النمو 

في المستقبل.

يأخذ الموضوع الذي يتمحور حوله تقرير هذا العام 2022 في االعتبار هذه النظرة الرصينة ويطرح سؤاالً بليغاً: "أي  	

مستقبل ينتظر النمو المدفوع باالبتكار؟" و "من عىل حق؟". هل المتشائمون من االبتكار الذين يتحججون بأن 

انخفاض نمو اإلنتاجية لن يراوح مكانه؟ بالنسبة لهم، من الصعب بمكان هذه األيام تحقيق ابتكارات لها تأثير 

تحويلي حقيقي عىل اإلنتاجية - مثل بعض االختراعات الرئيسية في القرون السابقة مثل الكهرباء. أم المتفائلون 

باالبتكار، الذين يتوقعون حقبة اقتصادية واجتماعية جديدة ستعرف طفرة ابتكارية جديدة هائلة تؤدي إىل رفع 

مستوى اإلنتاجية.

بتبني وجهة نظر المتفائلين، يضع مؤشر االبتكار العالمي 2022 آماله في موجتين جديدتين من االبتكار: 	

1.  موجة ابتكار قادمة متمثلة في العصر الرقمي مبنية عىل الحوسبة الفائقة والذكاء االصطناعي واألتمتة التي 

عىل وشك إحداث تأثيرات إنتاجية كبيرة في جميع القطاعات -بما في ذلك الخدمات - والمساعدة في تحقيق 

اكتشافات علمية في العلوم األساسية في جميع المجاالت؛ 
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2.  وموجة ابتكار متمحورة حول العلوم العميقة مبنية عىل اكتشافات في التكنولوجيات الحيوية، 

وتكنولوجيات النانو، والمواد الجديدة وغيرها من العلوم التي تحدث ثورة في االبتكارات في أربعة مجاالت ذات 

أهمية رئيسية للمجتمع: الصحة، والغذاء، والبيئة، والتنقل.

ومع ذلك، البد من االنتظار طويال حتى تتحقق اآلثار اإليجابية لهاتين الموجتين الجديدتين. لذلك يتعين أوالً التغلب 

عىل العديد من العقبات، ال سيما في مجال اعتماد التكنولوجيا ونشرها.

وبشكل عام، في حالة نشر موجتي االبتكار المتمحورتين حول العصر الرقمي والعلوم العميقة بشكل فعال، وتمكن 

الحكومات من حل المسائل العاجلة التي نوقشت في قسم الموضوعات الخاصة ضمن مؤشر االبتكار العالمي 

2020، فإن نمو اإلنتاجية المدفوع باالبتكار وتأثيره عىل رفاهيتنا سيكون مرتفًعا.

نتائج تصنيفات مؤشر االبتكار العالمي 2022

3. بعض التغييرات الرئيسية في البلدان الـ15 التي توجد في طليعة تصنيف مؤشر االبتكار العالمي؛ الصين 

وتركيا والهند تعزز مكانتها كقوى ابتكار عالمية؛ وإندونيسيا قادمة في الطريق؟

تحتل سويسرا - للعام الثاني عشر عىل التوالي - المرتبة األوىل في مؤشر االبتكار العالمي 2022. وصعدت  	

الواليات المتحدة إىل المرتبة الثانية.

ثم تأتي بعدها السويد وتليها المملكة المتحدة وهولندا وجمهورية كوريا. 	

صعدت الصين إىل المرتبة الحادية عشر متجاوزة فرنسا. وفي الوقت الحالي، ال يزال االقتصاد التركي هو  	

االقتصاد الوحيد ذو الدخل المتوسط ضمن البلدان الـ 30 األوىل في مؤشر االبتكار العالمي. وال يلوح في األفق 

حدوث أي تغيير من شأنه أن يزحزح مكانة الصين االستثنائية بين االقتصادات ذات الدخل المتوسط حالًيا، ما 

لم تحقق تركيا مزيًدا من التقدم السريع.

عادت كندا إىل قائمة البلدان الـ 15 األوىل من حيث االبتكار في العالم، حيث صعدت إىل المرتبة الخامسة عشر. 	

جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأوقيانوسيا هو اإلقليم الوحيد الذي يسد الفجوة الموجودة في أمريكا الشمالية  	

وأوروبا. ويوجد اقتصادين اثنين من جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأوقيانوسيا ضمن البلدان الـ10 األوىل من 

حيث االبتكار في العالم: جمهورية كوريا )6( وسنغافورة )صعدت إىل المرتبة السابعة(.

دخلت تركيا )المرتبة 37( والهند )المرتبة 40( ضمن المراتب األربعين األوىل ألول مرة. 	

إىل جانب الصين والهند، تعد فييت نام )المرتبة 48( وجمهورية إيران اإلسالمية )المرتبة 53( والفلبين )المرتبة  	

59( من االقتصادات ذات الدخل المتوسط األسرع في اللحاق باالبتكار حتى اآلن، عىل الرغم من تراجع فييت نام 

والفلبين إىل الوراء قليالً، وهو ما يؤكد أهمية الثبات في بذل الجهود في االبتكار بمرور الوقت. وتبدي إندونيسيا 

)المرتبة 75(، بدورها، إمكانات ابتكارية واعدة.
توجد ضمن االقتصادات األوىل في إقليم شمال أفريقيا وغرب آسيا إسرائيل )المرتبة 16( واإلمارات العربية  	

المتحدة )المرتبة 31 وتقترب من البلدان الـ30 األوىل( وتركيا.

تتصدر الهند وجمهورية إيران اإلسالمية - وللمرة األوىل - أوزبكستان )المرتبة 82( وباكستان )المرتبة 87( إقليم  	

وسط وجنوب آسيا.

تتصدر شيلي )المرتبة 50( - البلد الوحيد من أمريكا الالتينية في قائمة البلدان الخمسين األوىل – إقليم أمريكا  	

الالتينية والبحر الكاريبي، تليها البرازيل )المرتبة 54( - الوافد الجديد إىل المراتب الثالثة األوىل في اإلقليم - ثم 

المكسيك )المرتبة 58(، مع سقوط كوستاريكا من قائمة البلدان الثالثة األوىل في اإلقليم )68(. وتسلقت كل من 

كولومبيا )المرتبة 63( وبيرو )المرتبة 65( واألرجنتين )المرتبة 69( والجمهورية الدومينيكية )المرتبة 90( مراتب 

كبيرة في مؤشر االبتكار العالمي 2022.

تتصدر موريشيوس )المرتبة 45( وجنوب أفريقيا )المرتبة 61( إقليم أفريقيا جنوب الصحراء، يليها البلد الوافد  	

الجديد إىل المراتب اإلقليمية الثالثة األوىل بوتسوانا )المرتبة 86( ثم كينيا )المرتبة 88(. وبعد موريشيوس 

وبوتسوانا، قفزت غانا )المرتبة 95( وناميبيا )المرتبة 96( والسنغال )المرتبة 99( وزيمبابوي )المرتبة 107( وإثيوبيا 

)المرتبة 117( وأنغوال )المرتبة 127( مراتب إىل األمام.

4. كان األداء االبتكاري للعديد من االقتصادات النامية فوق التوقعات مقارنة بمستوى تنميتها االقتصادية

حسب مؤشر االبتكار العالمي 2022، أبدى 26 بلدا أداء فوق المتوقع في االبتكار مقارنة بتنميتها، بما في ذلك  	

البلدان الوافدة الجديدة وهي إندونيسيا وأوزبكستان وباكستان.

سجلت الهند وكينيا وجمهورية مولدوفا وفييت نام الرقم القياسي في أدائها فوق المتوقع للعام الثاني عشر  	

عىل التوالي.

من بين البلدان الـ26 التي كان أداؤها فوق المتوقع في مجال االبتكار، ثمانية منها من أفريقيا جنوب الصحراء،  	

مع وجود كينيا ورواندا وموزمبيق في الطليعة.

في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، كان أداء البرازيل وبيرو وجامايكا فوق المتوقع مقارنة بتنميتها. 	

5. تمتلك الصين اآلن نفس القدر من التكتالت العلمية والتكنولوجية العالمية األوىل مثل الواليات المتحدة 

في عام 2022 - كما في األعوام السابقة - تتركز تكتالت العلوم والتكنولوجيا المائة األوىل في ثالث أقاليم - أمريكا  	

الشمالية وأوروبا وآسيا - وفي بلدين عىل وجه الخصوص: الصين والواليات المتحدة.

يتصدر تكتل طوكيو - يوكوهاما )اليابان( للعلوم والتكنولوجيا القائمة، يليه تكتل شنتشن - هونغ كونغ - غوانغزو  	

)الصين وهونغ كونغ، الصين(، وتكتل بيجين )الصين(، وتكتل سيول )جمهورية كوريا(، وتكتل سان خوسيه - سان 
فرانسيسكو )الواليات المتحدة(.
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وُوجد أن كامبريدج في المملكة المتحدة وآيندهوفن في هولندا/بلجيكا بأنهما أكثر التكتالت تكثيفا ألنشطة  	

العلوم والتكنولوجيا. وتليهما دايجون )جمهورية كوريا(، وسان خوسيه - سان فرانسيسكو )الواليات المتحدة(، 

وأكسفورد )المملكة المتحدة(.

ألول مرة، تمتلك الصين عددا كبيرا من التكتالت ضمن تكتالت العلوم والتكنولوجيا المائة األوىل مثل الواليات  	

المتحدة. تليها ألمانيا بعشر تكتالت، عىل رأسها كولونيا وميونيخ، واليابان بخمس تكتالت، مع وجود تكتلي 

طوكيو - يوكوهاما وأوساكا - كوبي - كيوتو في الصدارة.

تُعد تكتالت ساو باولو )البرازيل(؛ وبنغالورو ودلهي ومومباي و- نيو- تشيناي )الهند(؛ وطهران )جمهورية إيران  	

اإلسالمية(؛ واسطنبول وأنقرة )تركيا(؛ وموسكو )االتحاد الروسي( الوحيدة من االقتصادات المتوسطة الدخل إىل 

جانب الصين. وتسلق تكتال أنقرة واسطنبول )تركيا(، ومومباي )الهند( المراتب بشكل كبير.

يحدد مؤشر االبتكار العالمي 2022 أيًضا التكتالت غير الواردة ضمن المائة األوىل. ومن بين االقتصادات  	

المتوسطة الدخل، تضم األرجنتين ومصر وماليزيا والمكسيك وتايلند تكتالت العلوم والتكنولوجيا، وهي حسب 

الترتيب، بوينس آيرس، والقاهرة، وكوااللمبور، ومكسيكو سيتي، وبانكوك. وترد مناطق حضرية بارزة أخرى في 

أمريكا الالتينية - مثل مكسيكو سيتي، وريو دي جانيرو، وبورتو أليغري، وسانتياغو دي تشيلي - أيًضا ضمن هذا 

التصنيف العالمي الموسع لتكتالت العلوم والتكنولوجيا.



نتائج مؤشر االبتكار العالمي 2022 
يكشف مؤشر االبتكار العالمي 

عن أكثر االقتصادات ابتكاراً 
في العالم، ويصنف أداء 
االبتكار في 132 اقتصاداً.
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فيما يلي أبرز النقاط في تصنيف مؤشر االبتكار العالمي 2022. إذ يعرض الملحق األول تفاصيل حول كيفية 

تفسير النتائج وتحليلها، ال سيما فيما يتعلق بأي مقارنة بين سنة وأخرى من تصنيفات مؤشر االبتكار العالمي، 

,التي تتطلب التيقظ في تفسيرها. في حين يصف اإلطار 2 كيفية استخدام مؤشر االبتكار العالمي لتحسين أداء 

االقتصادات في االبتكار.

قادة االبتكار حسب مؤشر االبتكار العالمي 2022

ظل أداء عدد قليل فقط من االقتصادات في مجال االبتكار في أعىل المستويات..

للعام الثاني عشر عىل التوالي، تحتل سويسرا المرتبة األوىل في مؤشر االبتكار العالمي )الشكل 1(. وتفوقت 

الواليات المتحدة األمريكية عىل السويد لتقفز إىل المرتبة الثانية، وتستمر في صدارة جدول الترتيب من حيث 

تسجيلها أفضل النتائج في العالم في 15 مؤشرا من مؤشرات االبتكار الـ81 ضمن مؤشر االبتكار العالمي 2022 

)اإلطار 1(. وتسلّقت ألمانيا إىل المرتبة الثامنة، وهو أعىل تصنيف لها منذ عام 2009، بعد أن دخلت المراتب 
العشرة األوىل في عام 2016. وعادت سنغافورة إىل المرتبة.

وتواصل الصين صعودها نحو المراتب العشرة األوىل، وقد احتلت المرتبة الحادية عشر في عام 2022. وال تزال 

الصين االقتصاد المتوسط الدخل الوحيد ضمن المراتب الــ30 األوىل، محتفظة بمرتبتها الثالثة في إقليم جنوب 

شرق آسيا وشرق آسيا وأوقيانوسيا في حين تظل في المرتبة األوىل في فئة البلدان ذات الدخل المتوسط من 

الشريحة العليا )انظر)ي( الشكل 2 والجدول 1(. وعادت كندا )المرتبة 15( إىل المراتب الـ 15 األوىل للمرة األوىل منذ 

عام 2016 بعد أن تراجعت عن المراتب العشرة األوىل في عام 2012.

ومن بين أكبر 25 اقتصاًدا، أحرزت إستونيا )المرتبة 18( تقدًما ملحوًظا هذا العام، وكذلك اإلمارات العربية المتحدة 

)المرتبة 31( وبولندا )المرتبة 38(.

وبخالف الصين، ال يوجد سوى أربعة اقتصادات أخرى متوسطة الدخل ضمن المراتب الـ40 األوىل في االبتكار. فقد ظلت 

بلغاريا )المرتبة 35( وماليزيا )المرتبة 36( في المرتبة نفسها التي كانتا عليها في عام 2021. وباإلضافة إىل ذلك، دخلت 

تركيا والهند في المراتب األربعين األوىل للمرة األوىل، حيث احتلتا المرتبتين 37 و40 عىل التوالي. وتفوقت الهند عىل 

فييت نام )48( بانقضاضها عىل صدارة االقتصادات ذات الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا من حيث االبتكار.

ورجعت شيلي )المرتبة 50( إىل المراتب الـ50 األوىل- أفضل تصنيف لها منذ 2018 - مما يجعلها األوىل في مجال 

االبتكار في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي مرة أخرى. وألول مرة عىل اإلطالق، دخلت البرازيل )المرتبة 54( ضمن 

المراتب الثالثة األوىل في اإلقليم، حيث احتلت المرتبة الثانية وحلت محل المكسيك )المرتبة 58(، التي تراجعت 

إىل المرتبة الثالثة وخسرت ثالث مراتب في عام 2022. وخرجت كوستاريكا، بدورها، من المراتب الثالثة األوىل 

عىل المستوى اإلقليمي، وهي تحتل المرتبة 68 بشكل عام في االبتكار، متراجعة بـ12 مرتبة في عام 2022. ومن 

بين البلدان البارزة األخرى التي حسنت من ترتيبها في االبتكار العالمي باإلقليم هناك كولومبيا )المرتبة 63(، وبيرو 

)المرتبة 65(، واألرجنتين )المرتبة 69(، والجمهورية الدومينيكية )المرتبة 90(. وتحتل بيرو مكانة رائدة عالمًيا هذا 
العام في مؤشرات توفر القروض من مؤسسات التمويل األصغر )المرتبة األول(، والخريجين في العلوم والهندسة 

)المرتبة 18(، ونماذج المنفعة )المرتبة 22(.

وقفزت جمهورية إيران اإلسالمية إىل المرتبة 53؛ لتحتل المرتبة الثالثة بين فئة البلدان ذات الدخل المتوسط من 

الشريحة الدنيا. وقفزت إندونيسيا هي األخرى لتدخل ضمن المراتب الـ80 األوىل في عام 2022، حيث احتلت 

المرتبة 75. وتواصل أوزبكستان المضي قدًما وقد وصلت إىل المرتبة 82 في عام 2022، مما يجعلها من بين 

االقتصادات الثالثة األوىل من حيث االبتكار في إقليم وسط وجنوب آسيا، بعد أن ُصنفت ضمن مؤشر االبتكار 

العالمي مرة أخرى فقط في عام 2020 نظرًا لتوفيرها بيانات االبتكار بشكل أفضل.

وتعد باكستان من البلدان البارزة التي تسلقت المراتب في تصنيف مؤشر االبتكار العالمي 2022، حيث دخلت 

ضمن المراتب الـ90 األوىل إذ احتلت المرتبة 87.

ودخلت في هذا العام إندونيسيا وأوزبكستان وباكستان ضمن مجموعة االقتصادات المتفوقة في االبتكار ألول مرة 

من خالل تحقيق أداء فوق المتوقع في االبتكار مقارنة بمستوى تنميتها االقتصادية )انظر)ي( الجدول 2 والشكل 3(.

وحسن ما مجموعه 16 من أصل 25 اقتصاداً من اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء المشمولة هذا العام من 

ترتيبها. إذ حققت بوتسوانا أكبر قفزة لألمام، حيث وصلت إىل المرتبة 86، وبذلك تجاوزت كينيا )المرتبة 88( 

لتصبح بين المراتب األوىل في اإلقليم. ومن بين البلدان البارزة األخرى التي حسنت من ترتيبها في اإلقليم هناك 

موريشيوس )المرتبة 45( وغانا )المرتبة 95( وناميبيا )المرتبة 96( والسنغال )المرتبة 99(. وظلت جنوب أفريقيا في 

مرتبتها 61 دون تغيير - لتواصل فشلها في التحسن بثبات بمرور الوقت.
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التقلبات ضمن المراتب العشرة األوىل في مؤشر االبتكار العالمي، فترة 2018-2022 الشكل 1  

المصدر: قاعدة البيانات الخاصة بمؤشر االبتكار العالمي، الويبو، 2022

مالحظات: تتأثر المقارنات السنوية لتصنيفات مؤشر االبتكار العالمي بالتغييرات في نموذجه وتوافر البيانات.
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2022

صعدت الواليات المتحدة 

إىل المرتبة 2، وسنغافورة 

إىل المرتبة 7، وألمانيا 

إىل المرتبة 8، بينما 

دخلت الهند وتركيا ضمن 

المراتب الـ40 األوىل.

2021

دخلت جمهورية كوريا 

المراتب الـ5 األوىل في 

عام 2021، وتسلقت 

الصين إىل المرتبة 12 في 

عام 2021 وإىل المرتبة 11 

في عام 2022.

2020

اقتحمت فرنسا المراتب 

الـ15 األوىل في عام 

2020. ودخلت الفلبين 

والهند ضمن المراتب 

الـ50 األوىل.

2019

دخلت إسرائيل ضمن 

المراتب الـ10 األوىل في 

عام 2019.

2018

احتلت سويسرا المرتبة 

1 من عام 2011 إىل 

عام 2022، وانتقلت 

شيلي إىل المراتب الـ50 

األوىل، وهي المكانة التي 

استعادتها في عام 2022.
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قادة االبتكار في العالم عام 2022 الشكل 2 

االقتصادات الثالثة األوىل في مجال االبتكار 

حسب اإلقليم

أوروبا

سويسرا

السويد

المملكة المتحدة

أمريكا الشمالية

الواليات المتحدة

كندا

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

شيلي

البرازيل 

المكسيك 

وسط وجنوب آسيا

الهند

جمهورية إيران اإلسالمية

أوزبكستان 

جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأوقيانوسيا

جمهورية كوريا 

سنغافورة

الصين

شمال أفريقيا وغرب آسيا †

إسرائيل

اإلمارات العربية المتحدة

تركيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى*

جنوب أفريقيا

بوتسوانا 

كينيا 

االقتصادات الثالثة األوىل في مجال 

االبتكار حسب فئة الدخل

فئة الدخل المرتفع

سويسرا

الواليات المتحدة 

السويد 

فئة الدخل المتوسط من الشريحة العليا

الصين

بلغاريا

ماليزيا

فئة الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا

الهند 

فييت نام 

جمهورية إيران اإلسالمية 

فئة الدخل المنخفض

رواندا

مدغشقر 

إثيوبيا  

1

  يشير إىل دخول بلد جديد ضمن المراتب الثالثة األوىل في عام 2022.

يشير إىل تقلبات المراتب )ألعىل أو ألسفل( ضمن المراتب الثالثة األوىل، مقارنة بعام 2021.  

*  المراتب الثالثة األوىل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى - باستثناء اقتصادات الجزر. وتضم المراتب األربعة األوىل في اإلقليم ، بما في 
ذلك جميع االقتصادات ،  هي كما يلي: موريشيوس )المرتبة 1( وجنوب أفريقيا )المرتبة 2( وبوتسوانا )المرتبة 3( وكينيا )المرتبة 4(.

†  المراتب الثالثة األوىل في شمال أفريقيا وغرب آسيا  - باستثناء اقتصادات الجزر. المراتب األربعة األوىل في اإلقليم ، بما في ذلك جميع 
االقتصادات ، هي كما يلي: إسرائيل )المرتبة 1( وقبرص )المرتبة 2( واإلمارات العربية المتحدة )المرتبة 3( وتركيا )المرتبة 4(,

2
3

1
2
3

1
2

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

المصدر: قاعدة البيانات الخاصة بمؤشر االبتكار العالمي، الويبو، 2022

مالحظات: تصنيف البنك الدولي لفئات الدخل )يونيو 2021(: تتأثر التغييرات التي تطرأ عىل تصنيف مؤشر االبتكار العالمي كل سنة باألداء 

واالعتبارات المنهجية؛ ولهذا فبعض البيانات الخاصة باقتصادات معينة غير كاملة )انظر)ي( الملحق األول(. 
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اإلطار 1  تواصل الواليات المتحدة تصدرها في العديد من مؤشرات االبتكار الرئيسية. تليها سنغافورة 

 والصين وهونغ كونغ )الصين( وإسرائيل االقتصادات األعىل تصنيفا في مؤشر االبتكار العالمي 2022

ال تزال الواليات المتحدة تتصدر من حيث عدد مؤشرات االبتكار ضمن مؤشر االبتكار العالم، إذ توجد في طليعة 

االقتصادات عىل مستوى العالم، حيث تحتل المرتبة األوىل في العالم في 15 مؤشراً من مجموع 81 مؤشرًا 

يضمها التقييم، أي بزيادة مؤشرين عن عام 2021. وتحتل الصدارة في العالم في مجموعة من المؤشرات مثل 

الشركات المستثمرة في البحث والتطوير عالمياً، والكيانات المستثمرة في رأس المال االستثماري، وجودة 

جامعاتها، وجودة وتأثير منشوراتها العلمية )H-index(، وعدد البراءات حسب المنشأ، واإلنفاق عىل برمجيات 

الحاسوب، وقيمة كثافة األصول غير الملموسة المؤسسية.

وتتبع سنغافورة الواليات المتحدة عىل مستوى العالم وهي في الصدارة العالمية في 11 مؤشرًا إجماالً، بزيادة 

مؤشر واحد عن عام 2021، بما في ذلك صدارتها في مؤشرات فعالية الحكومة، والنفاذ إىل تكنولوجيا المعلومات 

 .GitHub واالتصاالت، الكيانات المستثمرة في رأس المال االستثماري، والتصنيع عالي التقنية والتزامات تجمع

واحتلت الصين وهونغ كونغ )الصين( وإسرائيل مًعا المرتبة الثالثة، حيث احتلت الصدارة توالياً في العالمات 

التجارية وواردات التكنولوجيا الفائقة ونفقات البحث والتطوير. وتليها مالطا في المرتبة السادسة، والتي احتلت 

الصدارة في صفقات المشاريع المشتركة/التحالف االستراتيجي. وتحتل جمهورية كوريا المرتبة السابعة، وتتصدر 

من حيث عدد الباحثين. واحتلت اليابان وقبرص معاً المرتبة الثامنة، حيث إذ احتلتا المرتبة األوىل في عائالت 

البراءات وإنشاء تطبيقات األجهزة المحمولة. وأخيرًا، تتقاسم سويسرا وإستونيا وأيسلندا مًعا المرتبة العاشرة، 

وهي متصدرة توالياً في البراءات المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات، والشركات الجديدة، واستخدام 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

االقتصادات األعىل تصنيفاً في مؤشر االبتكار العالمي 2022 الجدول 1 

االقتصاد

 مؤشرات االبتكار التي حققت فيها االقتصادات أفضل النتائج عىل مستوى العالم

المجموعالمخرجاتالمدخالت

9615الواليات المتحدة
8311سنغافورة

369الصين
639هونغ كونغ، الصين

729إسرائيل
448مالطا

437جمهورية كوريا
336اليابان
426قبرص

235سويسرا
415إستونيا
325أيسلندا

المصدر: قاعدة البيانات الخاصة بمؤشر االبتكار العالمي، الويبو، 2022

مالحظات: تسمح منهجية مؤشر االبتكار العالمي للعديد من االقتصادات بأن تحتل المرتبة 1 في مؤشر من المؤشرات؛ انظر)ي( خصائص 

االقتصادات والملحق األول.

مشهد االبتكار العالمي الموسوم بالتغير

تواصل االقتصادات ذات الدخل المتوسط بدءا من الصين وتركيا والهند تغيير مشهد االبتكار؛ 

وتبدي بلدان أخرى مثل جمهورية إيران اإلسالمية وإندونيسيا إمكانات واعدة

إىل جانب متصدري المراتب األربعين األوىل من فئة الدخل المتوسط، الصين وبلغاريا وماليزيا، فقد تمكن 

اقتصادان آخران من متوسطي الدخل، وهما تركيا )المرتبة 37( والهند )المرتبة 40(، من الدخول ضمن المراتب 

األربعين األوىل. ودخلت تايلند )المرتبة 43( وموريشيوس )المرتبة 45( واالتحاد الروسي )المرتبة 47( وفييت نام )48( 

ورومانيا )49( ضمن المراتب الخمسين األوىل، مع العلم أن موريشيوس هي الوحيدة التي تقدمت في الترتيب 

هذا العام.

ومن بين بلدان فئة الدخل المتوسط، حّسنت جمهورية إيران اإلسالمية )المرتبة 53( وإندونيسيا )المرتبة 75( بشكل 

ملحوظ ترتيبها، ليس فقط هذا العام ولكن أيًضا عىل مدار العقد الماضي، وانضمت إىل تركيا وفييت نام والفلبين 

)المرتبة 59( فيما يخص امتالكها إمكانات متزايدة األهمية لتحويل مشهد االبتكار العالمي.

وأبدى المغرب )المرتبة 67( إمكانات ابتكارية عىل طول عدد من السنوات، في حين بدأت باكستان )المرتبة 87( 

وكمبوديا )المرتبة 97( أيًضا في إظهار إشارات عىل زيادة إمكاناتها االبتكارية.

وأزاحت الهند فييت نام لتتربع عىل صدارة فئة الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا )الجدول 1(. وتواصل ريادتها للعالم 

في مؤشر صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )المرتبة 1( وتحتل المرتبة األوىل في مؤشرات أخرى، بما 

في ذلك قيمة المستفيدين من رأس المال االستثماري )المرتبة 6(، وتمويل الشركات الناشئة والتوسع )المرتبة 8(، 

والخريجين في العلوم والهندسة )المرتبة 11(، ونمو إنتاجية العمل )المرتبة 12(، وتنويع الصناعة المحلية )المربة 14(.

وخارج المراتب الـ100 األوىل، حققت بنغالديش )المرتبة 102( وميانمار )المرتبة 116( وإثيوبيا )المرتبة 117( أكبر 

14
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تقدم في التصنيف العالمي، حيث تسلقت ما بين 9 و 14 مرتبة بشكل عام. وتقدم بنغالديش أداًء جيًدا نسبًيا في 

المخرجات اإلبداعية، في حين تبلي إثيوبيا حسنا في المخرجات المعرفية والتكنولوجية - وهي رائدة في نمو إنتاجية 

العمل )المرتبة 6( ونماذج المنفعة )المرتبة 19(.

وتحتفظ رواندا )المرتبة 105( بالمرتبة األوىل بين فئة الدخل المنخفض، بينما تحتل مدغشقر )المرتبة 106( وإثيوبيا 

)المرتبة 117( المرتبتين الثانية والثالثة توالياً )الجدول 1(. وتحتل طاجيكستان المرتبة 104 بشكل عام، والمرتبة 22 
بين فئة الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا، تصنيفها الجديد حسب فئة الدخل.

االقتصادات الـ10 األفضل حسب فئة الدخل )المرتبة( الجدول 1 

مؤشر االبتكار العالمي 2022المرتبةمؤشر االبتكار العالمي 2022المرتبة

 االقتصادات ذات الدخل المتوسط من الشريحة العليااالقتصادات ذات الدخل المرتفع )48 في المجموع(
)36 في المجموع(

الصين )11(1سويسرا )1(1

بلغاريا )35(2الواليات المتحدة )2(2

ماليزيا )36(3السويد )3(3

التركية )37(4المملكة المتحدة )4(4

تايالند )43(5هولندا )5(5

موريشيوس )45(6جمهورية كوريا )6(6

االتحاد الروسي )47(7سنغافورة )7(7

رومانيا )49(8ألمانيا )8(8

البرازيل )54(9فنلندا )9(9

صربيا )55(10الدنمارك )10(10

 االقتصادات ذات الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا
)36 في المجموع(

االقتصادات  ذات الدخل المنخفض )12 في المجموع(

رواندا )105(1الهند )40(1

مدغشقر )106(2فييت نام )48(2

إثيوبيا )117(3جمهورية إيران اإلسالمية )53(3

أوغندا )119(4أوكرانيا )57(4

بوركينا فاسو )120(5الفلبين )59(5

توغو )122(6المغرب )67(6

موزامبيق )123(7منغوليا )71(7

النيجر )125(8تونس )73(8

مالي )126(9إندونيسيا )75(9

اليمن )128(10أوزبكستان )82(10

المصدر: قاعدة البيانات الخاصة بمؤشر االبتكار العالمي، الويبو، 2022

البلدان التي حققت أداًء فوق التوقعات

يفوق أداء العديد من االقتصادات النامية ما هو متوقع في مجال االبتكار مقارنة بمستوى 

تنميتها االقتصادية

فاق أداء 26 اقتصاداً في مؤشر االبتكار العالمي 2022 التوقعات مقارنة بمستوى تنميتها- يُطلق عليها االقتصادات 

المتفوقة في االبتكار )الشكل 3 والجدول 2(.

وال تزال الهند وكينيا وجمهورية مولدوفا وفييت نام تحمل األرقام القياسية باعتبارها من المتفوقة في االبتكار لـ12 سنة 

متتالية. ويعتبر أداء االبتكار في الهند أعىل من المتوسط بالنسبة لفئة البلدان ذات الدخل المتوسط من الشريحة العليا 

في كل ركائز االبتكار تقريبا، باستثناء ركيزة البنية التحتية والتي سجلت فيها أداء أقل من المتوسط. وسجلت كينيا 

)المرتبة 88( أعىل من فئة الدخل التي تنتمي إليها في ركائز المؤسسات، وتطور السوق واألعمال، والمخرجات المعرفية 
والتكنولوجية، والمخرجات اإلبداعية. وتواصل فييت نام تسجيل مستويات أعىل من متوسط فئة البلدان ذات الدخل 

المتوسط من الشريحة الدنيا في جميع الركائز بل تسجل حتى أعىل من متوسط فئة البلدان ذات الدخل المتوسط من 

الشريحة الدنيا في جميع الركائز باستثناء رأس المال البشري والبحث.

ومع ذلك، شهد هذا العام تغييرات أيًضا. فقد دخلت إندونيسيا )المرتبة 75( وأوزبكستان )المرتبة 82( وباكستان 

)المرتبة 87( ضمن االقتصادات المتفوقة في االبتكار في عام 2022 ألول مرة عىل اإلطالق. وبالنسبة لهذه 
االقتصادات الثالثة، يتزامن هذا اإلنجاز مع تحول مهم في ترتيبها بتسلق أربعة إىل 12 مرتبة. وباإلضافة إىل ذلك، 

عادت جامايكا )المرتبة 76( واألردن )المرتبة 78( وزيمبابوي )المرتبة 107( وموزمبيق )المرتبة 123( وبوروندي )المرتبة 

130( جميعها إىل مجموعة االقتصادات المتفوقة في االبتكار عام 2022. واحتفظت البرازيل )المرتبة 54( وجمهورية 

إيران اإلسالمية )المرتبة 53( وبيرو )المرتبة 65( بمكانتها ضمن االقتصادات المتفوقة في االبتكار للعام الثاني عىل 

التوالي. وتسلقت هذه االقتصادات الثالثة أيًضا ما بين ثالثة إىل سبعة مراتب في التصنيف، مع تقدم البرازيل 

إىل األمام منذ عام 2019. فقد حققت البرازيل في عام 2022 تحسينات ملحوظة في مخرجات االبتكار، ال سيما 

في المخرجات اإلبداعية، بما في ذلك األصول غير الملموسة، واإلبداع عبر اإلنترنت، وكذلك في مؤشرات العالمات 

التجارية )المرتبة 19(، وإنشاء تطبيقات األجهزة المحمولة )المرتبة 34(.
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ويضم إقليم أفريقيا جنوب الصحراء أكبر عدد من االقتصادات التي تحقق أداًء يفوق التوقعات )ثمانية في 

المجموع(. ويأتي إقليم جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأوقيانوسيا في المرتبة 2 )بخمسة اقتصادات(، يليه وسط 

وجنوب آسيا في المرتبة 3 )بأربع اقتصادات(؛ وتتقاسم أوروبا، وشمال أفريقيا وغرب آسيا، وأمريكا الالتينية والبحر 

الكاريبي المرتبة 4 )بثالثة اقتصادات لكل منها(.

وعىل العكس من ذلك، كان أداء 41 اقتصادًا أقل من التوقعات فيما يتعلق باالبتكار. كان أربعة منها ضمن االتحاد األوروبي 

وهي ليتوانيا )المرتبة 39( واليونان )المرتبة 44( وسلوفاكيا )المرتبة 46( ورومانيا )المرتبة 49(. وفي فئة الدخل المتوسط من 

الشريحة الدنيا، كانت ستة منها ضمن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي - األرجنتين )المرتبة 69، عىل الرغم من تسلقها 

4 مراتب هذا العام(، وبنما )المرتبة 81( والجمهورية الدومينيكية )المرتبة 90( وباراغواي )المرتبة 91( وإكوادور )المرتبة 98( 

وغواتيماال )المرتبة 110(. وفي فئة الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا، كان أداء 14 اقتصاداً دون التوقعات مقارنة بمستوى 

تنميتها، بما في ذلك اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كوت ديفوار )المرتبة 109( ونيجيريا )المرتبة 114( وزامبيا 

)المرتبة 118( والكاميرون )المرتبة 121( وبنن )المرتبة 124( وأنغوال )المرتبة 127( وموريتانيا )المرتبة 129(.

وبالنسبة لعام 2021، غّير 27 اقتصادًا مجموعات األداء التي تنتمي إليها. إذ غير أربعة اقتصادًا حالة أدائها من أقل من 

التوقعات إىل مطابقة التوقعات، وهي سريالنكا )المرتبة 85( وبنغالديش )المرتبة 102( وإثيوبيا )المرتبة 117( واليمن )المرتبة 

128(. وعىل العكس من ذلك، تراجع 12 اقتصاداً عن التوقعات المطابقة لتدخل ضمن األداء دون التوقعات، ونصفها 

اقتصادات أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي وهي أوروغواي )المرتبة 64( وباراغواي )المرتبة 91( وإكوادور )المرتبة 98( والسلفادور 

)المرتبة 100( وغواتيماال )المرتبة 110(م وهندوراس )المرتبة 113(.

العالقة اإليجابية بين االبتكار والتنمية الشكل 3 

المصدر: قاعدة البيانات الخاصة بمؤشر االبتكار العالمي، الويبو، 2022

بلغاريا
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إندونيسيا

الهند

إيران (جمهورية - اإلسالمية)

جامايكا
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جمهورية مولدوفا

مدغشقر
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تايلند

تونس
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نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  (القدرة الشرائية بالدوالر حسب المقياس اللوغاريتمي)
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أداء فوق التوقعات 
مقارنة بمستوى 

التنمية

مالحظة: حجم الفقاعات حسب عدد السكان. يوضح خط اتجاه الشريحة المكعبة المستويات المتوقعة ألداء االبتكار عىل مستويات مختلفة من 

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد لجميع االقتصادات المشمولة في مؤشر االبتكار العالمي 2022.



17

 2
0
2

2
ي 

م
ال

ع
ال
ر 

كا
بت

ال
 ا
ر
ش

ؤ
م

 •
ي 

مل
ع
ص 

خ
مل

الجدول 2  المتفوقون في االبتكار في عام 2022: فئة الدخل التي ينتمون إليها، واإلقليم الذي يقعون فيه، 

والسنوات التي قضوها وهم حاملين للقب "المتفوقون في االبتكار"

اإلقليمفئة الدخلاالقتصاد

السنوات التي قضوها وهم حاملين 
للقب "المتفوقون في االبتكار" 

)المجموع(
االقتصادات ذات الدخل المتوسط من الهند

الشريحة الدنيا
2011–2022 )12(وسط وجنوب آسيا

االقتصادات ذات الدخل المتوسط من كينيا
الشريحة الدنيا

2011–2022 )12(أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

االقتصادات ذات الدخل المتوسط من جمهورية مولدوفا
الشريحة العليا

2011–2022 )12(أوروبا

االقتصادات ذات الدخل المتوسط من فييت نام
الشريحة الدنيا

جنوب شرق آسيا وشرق آسيا 
وأوقيانوسيا

)12( 2022–2011

االقتصادات ذات الدخل المتوسط من منغوليا
الشريحة الدنيا

جنوب شرق آسيا وشرق آسيا 
وأوقيانوسيا

)10( 2022–2018 ،2015–2011

2012، 2014–2022 )10(أفريقيا جنوب الصحراء الكبرىاالقتصادات ذات الدخل المنخفضرواندا
االقتصادات ذات الدخل المتوسط من أوكرانيا

الشريحة الدنيا
2012، 2014–2022 )10(أوروبا

2012، 2014–2020، 2022 )9(أفريقيا جنوب الصحراء الكبرىاالقتصادات ذات الدخل المنخفضموزمبيق
االقتصادات ذات الدخل المتوسط من تايلند

الشريحة العليا
جنوب شرق آسيا وشرق آسيا 

وأوقيانوسيا
)8( 2022–2018 ،2015–2014 ،2011

االقتصادات ذات الدخل المتوسط من بلغاريا
الشريحة العليا

2015، 2017–2018، 2020–2022 )6(أوروبا

2016–2018، 2020–2022 )6(أفريقيا جنوب الصحراء الكبرىاالقتصادات ذات الدخل المنخفضمدغشقر
االقتصادات ذات الدخل المتوسط من األردن

الشريحة العليا
2011–2015، 2022 )6(شمال أفريقيا وغرب آسيا

االقتصادات ذات الدخل المتوسط من جنوب أفريقيا
الشريحة العليا

2018–2022 )5(أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

االقتصادات ذات الدخل المتوسط من المغرب
الشريحة الدنيا

2015، 2020–2022 )4(شمال أفريقيا وغرب آسيا

االقتصادات ذات الدخل المتوسط من الفلبين
الشريحة الدنيا

جنوب شرق آسيا وشرق آسيا 
وأوقيانوسيا

)4( 2022–2020 ،2019

االقتصادات ذات الدخل المتوسط من تونس
الشريحة الدنيا

2018، 2020–2022 )4(شمال أفريقيا وغرب آسيا

 جمهورية تنزانيا
المتحدة

االقتصادات ذات الدخل المتوسط من 
الشريحة الدنيا

2017، 2020–2022 )4(أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

2017، 2019، 2022 )3(أفريقيا جنوب الصحراء الكبرىاالقتصادات ذات الدخل المنخفضبوروندي
االقتصادات ذات الدخل المتوسط من البرازيل

الشريحة العليا
2021–2022 )2(أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 جمهورية إيران
اإلسالمية

االقتصادات ذات الدخل المتوسط من 
الشريحة الدنيا

2021–2022 )2(وسط وجنوب آسيا

االقتصادات ذات الدخل المتوسط من بيرو
الشريحة العليا

2021–2022 )2(أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

االقتصادات ذات الدخل المتوسط من جامايكا
الشريحة العليا

2020، 2022 )2(أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

االقتصادات ذات الدخل المتوسط من زيمبابوي
الشريحة الدنيا

2012، 2022 )2(أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

االقتصادات ذات الدخل المتوسط من إندونيسيا
الشريحة الدنيا

جنوب شرق آسيا وشرق آسيا 
وأوقيانوسيا

)1( 2022

االقتصادات ذات الدخل المتوسط من أوزبكستان
الشريحة الدنيا

2022 )1(وسط وجنوب آسيا

االقتصادات ذات الدخل المتوسط من باكستان
الشريحة الدنيا

2022 )1(وسط وجنوب آسيا

المصدر: قاعدة البيانات الخاصة بمؤشر االبتكار العالمي، الويبو، 2021

مالحظة: يتبع تصنيف فئة الدخل الوارد في الجدول تصنيف فئة الدخل للبنك الدولي )يونيو 2021(. وتتوافق األقاليم الجغرافية مع منشور األمم 

.)M49( المتحدة بشأن الرموز المعيارية للبلدان أو المناطق ألغراض االستخدام اإلحصائي

استمرار الفجوة في االبتكار بين األقاليم

 يواصل إقليم جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأوقيانوسيا تضييق الفجوة مع أمريكا

الشمالية وأوروبا

لعام آخر، لم تُشهد أي تغييرات من حيث أقاليم العالم التي تقدم أفضل أداء في مجال االبتكار. ويستمر إقليم أمريكا 

الشمالية وأوروبا في الصدارة، يليه جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأوقيانوسيا، ويليها رغم ابتعادها، شمال أفريقيا 

وغرب آسيا، وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، ووسط وجنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، عىل التوالي.

أمريكا الشمالية

تُعد أمريكا الشمالية، المكّونة من الواليات المتحدة وكندا، أكثر أقاليم العالم ابتكاراً. وتسلّق كال االقتصادين مرتبة 

واحدة في تصنيف هذا العام ليصال إىل المرتبة 2 والمرتبة 15 عىل التوالي. ويُعد اإلقليم األعىل أداًء في جميع ركائز 

مؤشر االبتكار العالمي مقارنًة بجميع أقاليم العالم األخرى. وتقّدم الواليات المتحدة أفضل أداء في تطور السوق 

)المرتبة 1(، وفي مجال تطور األعمال )المرتبة 3( والمخرجات المعرفية والتكنولوجية )المرتبة 3(.

بينما عادت كندا إىل المراتب الـ 15 األوىل، محققة أفضل تصنيف لها )المرتبة 15( منذ عام 2016، بعد أن خرجت 

من المراتب العشرة األوىل في عام 2012. وهي تسجل أفضل النتائج في مؤشرات االستفادة من رأس المال 

االستثماري )المرتبة 1(، وصفقات المشاريع المشتركة/التحالف االستراتيجي )المرتبة 1(، واإلنفاق عىل برمجيات 

الحاسوب )المرتبة 3(.
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أوروبا

ال تزال أوروبا تضم عددًا كبيرًا من قادة االبتكار- 15 اقتصادًا في المجموع- توجد ضمن المراتب الـ25 األوىل. فمن بين 

االقتصادات األوروبية الـ39 المشمولة، ارتقى 12 اقتصادًا في التصنيف هذا العام: هولندا )المرتبة 5( وألمانيا )المرتبة 8( والنمسا 

)المرتبة 17( وإستونيا )المرتبة 18( ولكسمبرغ )المرتبة 19( ومالطا )المرتبة 21( وإيطاليا )المرتبة 28( وإسبانيا )المرتبة 29( وبولندا 
)المرتبة 38( واليونان )المرتبة 44( وجمهورية مولدوفا )المرتبة 56( والبوسنة والهرسك )المرتبة 70(.

وتمتلك سويسرا أفضل المؤسسات أداًء في اإلقليم )الثانية عىل مستوى العالم(، وهي قائدة إقليمياً وعالمياً 

في مخرجات االبتكار، وتحتل المرتبة األوىل في كل من المخرجات المعرفية والتكنولوجية، والمخرجات اإلبداعية. 

وتتصدر ألمانيا في رأس المال البشري والبحث )المرتبة 2(، بينما تحتل السويد المرتبة األوىل في البنية التحتية 

وتطور األعمال في جميع أنحاء العالم )المرتبة األوىل في كال الركيزتين(.

وتتصدر إستونيا )المرتبة 18( اإلقليم في تطور السوق )المرتبة 3(، وتحتل الصدارة عالمًيا في مؤشرات المشاركة 

اإللكترونية )المرتبة 1(، وصفقات رأس المال االستثماري )المرتبة 1(، وواردات خدمات تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت )المرتبة 1(، والشركات الجديدة )المرتبة 1(، والخدمات الحكومية عبر اإلنترنت )المرتبة 2(، وسياسات 

وثقافة ريادة األعمال )المرتبة 3(، وإنشاء تطبيقات األجهزة المحمولة )المرتبة 6(، وتمويل الشركات الناشئة 

والمتوسعة )المرتبة 7(، واألداء البيئي )المرتبة 14(.

جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأوقيانوسيا 

يواصل إقليم جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأوقيانوسيا سد فجوة أداء االبتكار مع أمريكا الشمالية وأوروبا. وتوجد 

سبع اقتصادات ضمن إقليم جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأوقيانوسيا في صدارة االبتكار في العالم: جمهورية 

كوريا )المرتبة 6( وسنغافورة )المرتبة 7( والصين )المرتبة 11( واليابان )المرتبة 13(، وهونغ كونغ، الصين )المرتبة 14(، 

ونيوزيلندا )المرتبة 24(، وأستراليا )المرتبة 25(. ومن بين قادة االبتكار في اإلقليم، حققت الصين وجمهورية كوريا 

واليابان أكبر تقدم في التصنيف عىل مدى السنوات العشر الماضية. واحتلت جمهورية كوريا المرتبة 21 في عام 

2012، وانضمت إىل المراتب العشرة األوىل في عام 2020 وقفزت إىل المرتبة 6 في عام 2022. وانتقلت اليابان من 

المرتبة 25 في عام 2012 وأصبحت تحوم بالقرب من المراتب العشرة األوىل، حيث احتلت هذا العام المرتبة 13. 

وكانت الصين تحتل المرتبة 34 في عام 2012؛ وانضمت إىل قادة االبتكار في عام 2016، ومنذ ذلك الحين تسلقت 

بثبات التصنيف العالمي كل عام حتى هذا العام، في عام 2022، وهي تقترب من العشرة األوائل حيث تقع في 

المرتبة 11.

وداخل اإلقليم ككل، حققت فييت نام )المرتبة 48( والفلبين )المرتبة 59( وإندونيسيا )المرتبة 75( وكمبوديا )المرتبة 

97( وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية )المرتبة 112( أكبر تقدم خالل العقد الماضي، حيث تسلقت أكثر من 20 رتبة. 

وتستمر هذه االقتصادات في الريادة في مؤشرات االبتكارات الرئيسية أيًضا. إذ تحتل فييت نام المرتبة 1 عىل مستوى 

العالم في واردات التكنولوجيا الفائقة، والفلبين المرتبة 2 في صادرات التكنولوجيا الفائقة، وإندونيسيا المرتبة 2 عالمياً 

في سياسات وثقافة ريادة األعمال.

وقفزت إندونيسيا )المرتبة 75( قفزة كبيرة، حيث حققت أفضل مرتبة لها منذ عام 2012، عندما احتلت المرتبة 

100. وقدد حققت هذا العام تحسينات ملحوظة في روابط االبتكار واألصول غير الملموسة، حيث كان أداؤها حسنا 

في مؤشرات مثل تمويل الشركات الناشئة والمتوسعة )المرتبة 4(، وحالة إنشاء التكتالت )المرتبة 9(، والتعاون 

بين الجامعات والصناعات في مجال البحث والتطوير )المرتبة 13(، وكثافة األصول غير الملموسة المؤسسية 

)المرتبة 13(.

وسط وجنوب آسيا

داخل وسط وجنوب آسيا، تواصل الهند ريادتها في المرتبة 40 عالمياً، حيث تقدمت في الترتيب، من المرتبة 46 

في عام 2021، والمرتبة 81 في عام 2015. وتحتل جمهورية إيران اإلسالمية المرتبة 2 في اإلقليم مرة أخرى، حيث 

صعدت إىل المرتبة 53 عالمياً بعدما حققت قفزة نوعية من المرتبة 104 التي احتلتها في عام 2012 لترسخ نفسها 

كاقتصاد متوسط الدخل لديه القدرة عىل تحويل مشهد االبتكار العالمي. واحتلت أوزبكستان المرتبة 3 في اإلقليم 

والمرتبة 82 عالمياً، وأزاحت كازاخستان إىل المرتبة 4 في اإلقليم والمرتبة 83 عالمياً.

وقفزت سريالنكا )المرتبة 85( وباكستان )المرتبة 87( وبنغالديش )المرتبة 102( في التصنيف بشكل ملحوظ هذا 

العام. في حين كانت باكستان الوحيدة التي ظلت ثابتة في مرتبتها بمرور الوقت )كانت تحتل المرتبة 133 منذ 

عام 2012(، في حين شهدت سريالنكا صعود وهبوط في التصنيف، واستعادت هذا العام المرتبة 85 التي احتلتها 

ألول مرة في عام 2015. وتحسنت بنغالديش هذا العام، ال سيما في المخرجات اإلبداعية، واألصول غير الملموسة، 

واإلبداع عبر اإلنترنت، وكان أداؤها حسنا بشكل خاص في كثافة األصول غير الملموسة المؤسسية )المرتبة 26(.

شمال أفريقيا وغرب آسيا

في شمال أفريقيا وغرب آسيا، تواصل إسرائيل )المرتبة 16( تحقيق تقدم ضخم في اإلقليم ككل وبطريقة متسقة. 

لقد كانت رائدة في مجال االبتكار عىل مدار الـ15 سنة الماضية. وتتصدر إسرائيل اإلقليم في مجال تطور السوق 

)المرتبة 7(، وتطور األعمال )المرتبة 6(، والمخرجات المعرفية والتكنولوجية )المرتبة 7(. وهو اقتصاد رائد في 
مؤشرات صفقات رأس المال االستثماري، واإلناث العامالت بدرجات علمية متقدمة، والبراءات المودعة بموجب 

معاهدة التعاون بشأن البراءات، وصادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتحتل المرتبة 1 عىل 

مستوى العالم في كل منها )انظر)ي( اإلطار 1(. كما أن إسرائيل هي االقتصاد الوحيد الذي ينفق أكثر من 5 في المائة 

من الناتج المحلي اإلجمالي عىل البحث والتطوير، ووصلت النسبة إىل 5.4 في المائة في عام 2020.
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البلد/ االقتصاد

مؤشر االبتكار 
العالمي بشكل 

المؤسساتعام

 رأس المال
 البشري
تطور السوقالبنية التحتيةوالبحث

تطور بيئة 
األعمال

 المخرجات
 المعرفية و

التكنولوجية
المخرجات 

اإلبداعية

12448711سويسرا
21391913312الواليات   المتحدة   األمريكية

3193113128السويد
4246852283المملكة   المتحدة

5414141810510هولندا
631113219104جمهورية   كوريا

71711421321سنغافورة
820223141997ألمانيا
91183175418فنلندا

10910515151214الدانمرك
114220251212611الصين
121815171017156فرنسا
13212112981119اليابان

1410136227605هونغ   كونغ،   الصين
151512306202420كندا

1641244276736إسرائيل
17811938181926النمسا
181234103252124إستونيا

1953240314339لكسمبرغ
2014292241142213آيسلندا
212842273316322مالطة
22319228212530النرويج
2316231555131429آيرلندا

247182124312922نيوزيلندا
251751820243727أستراليا
2629163745111832بلجيكا
2736392829232017قبرص
2858282635331616إيطاليا
2938261630322728إسبانيا

3043332076281737الجمهورية   التشيكية
31617723265945اإلمارات   العربية   المتحدة

3247223942343525البرتغال
3337252468292656سلوفينيا

3448373567302346هنغاريا
3567683462403023بلغاريا
3634385126413941ماليزيا

37101414837474715تركيا
3865364361383838بولندا

3926444532374847ليتوانيا
4054437819543452الهند
4135485265364442اتفيا

4277463156464539كرواتيا
4378715427434349تايلند

4469314664554654اليونان
4522667016968231موريشيوس

4668594170452870سلوفاكيا
4789276248445148االتحاد   الروسي

4851807143505235فييت   نام
4975743363513157رومانيا
5039574746575455شيلي

5150305322536566المملكة   العربية   السعودية
5225562947736959قطر

531315475111155033إيران   )جمهورية  -  اإلسالمية(
54102506549355551البرازيل

5553523883654276ربيا
5698628458794943جمهورية   مولدوفا

57974982102483663أوكرانيا
5893586354765850المكسيك

5990868178394158الفلبين
6059614453587271الجبل   األسود
6181817739635664جنوب   أفريقيا

62865536731016860الكويت
6372795966426775كولومبيا
6432736077626285أوروغواي

6561477940499065بيرو
6688754934595793مقدونيا   الشمالية

خريطة حرارية: تصنيفات مؤشر االبتكار العالمي 2022 بشكل عام وحسب ركيزة االبتكار الجدول 3 

   الشريحة الربعية الرابعة )األفضل أداًء، من 

المرتبة 1 إىل المرتبة 33(

   الشريحة الربعية الثالثة )األفضل 

أداًء، من المرتبة 34 إىل المرتبة 66(

   الشريحة الربعية الثانية )األفضل 

أداًء، من المرتبة 67 إىل المرتبة 99(

   الشريحة الربعية األوىل )األفضل أداًء، من 

المرتبة 100 إىل المرتبة 132(
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البلد/ االقتصاد

مؤشر االبتكار 
العالمي بشكل 

المؤسساتعام

 رأس المال
 البشري
تطور السوقالبنية التحتيةوالبحث

تطور بيئة 
األعمال

 المخرجات
 المعرفية و

التكنولوجية
المخرجات 

اإلبداعية

6785838974946444المغرب
6844776688606181كوستاريكا
6996696495527753األرجنتين

7094675525986383البوسنة   والهرسك
7176649297618540منغوليا
7227783275937398البحرين

73924585981165361تونس
7430708372647586جورجيا

7571906836927872إندونيسيا
76568499110678934جامايكا

77130356796724091بيالروس
78457610052757678األردن
7957405671979480عمان

8055918085847173أرمينيا
81709450891058662بنما

82636574607480102أوزبكستان
83526058906881118كازاخستان

8484895791569682ألبانيا
8511912073108716669ري   النكا
864051881127088100بوتسوانا
87118113114100817067باكستان

8882119107111807479كينيا
891119793861037984مصر

90801086984839388الجمهورية   الدومينيكية
9111510076828610574باراغواي

9223536110166127125بروني   دار   السالم
934687908077117105أذربيجان

9411363865110792121قيرغيزستان
95100101961198810377غانا

96497210681108113113ناميبيا
97879910344117101104كمبوديا
9812198721038510296إكوادور

99601031056912497112السنغال
10010710797998710890السلفادور

10166888712310287117ترينيداد   وتوباغو
10210912794921259587بنغالديش

103741261047911211494جمهورية   تنزانيا   المتحدة
10491851219412884116طاجيكستان

1053310695115113111126رواندا
10612010513210911811568مدغشقر
10712892126114909989زمبابوي
1081241101115082121103نيكاراغوا

109731229812295104108كوت   ديفوار
110122121119107899199غواتيماال

1111171231085991119101نيبال
11210311111857104122114جمهورية   الو   الديمقراطية   الشعبية

1131259610110478110120هندوراس
1141121091121266912397نيجيريا
1159982102125120118109الجزائر

11612310212893130100106ميانمار
11711013112311312283115إثيوبيا
118126118116106100116110زامبيا
11962129109127126106123أوغندا

120105104115118123112127بوركينا   فاسو
1211041161131329998124الكاميرون

122108117117105129126111توغو
12312911491120121120107موزامبيق

12464115110117114129132بنن
12579130129116106109131النيجر
126114128125124110107122مالي
12711612512212113113092أنغوال
1281321241208712712495اليمن

12983112127129111132130موريتانيا
13010695130130119128128بوروندي

13112793124128132125129العراق
13295132131131109131119غينيا

المصدر: قاعدة البيانات الخاصة بمؤشر االبتكار العالمي، الويبو، 2022

تتمة الجدول 3  

   الشريحة الربعية الرابعة )األفضل أداًء، من 

المرتبة 1 إىل المرتبة 33(

   الشريحة الربعية الثالثة )األفضل 

أداًء، من المرتبة 34 إىل المرتبة 66(

   الشريحة الربعية الثانية )األفضل 

أداًء، من المرتبة 67 إىل المرتبة 99(

   الشريحة الربعية األوىل )األفضل أداًء، من 

المرتبة 100 إىل المرتبة 132(
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وقفزت اإلمارات العربية المتحدة قفزة كبيرة إىل األمام هذا العام لتصل إىل المرتبة 31، لتقترب بالتالي من المراتب 

الثالثين األوىل. وتوجد تركيا ضمن المراتب األربعين األوىل إذ تحتل المرتبة 37. وتتصدر تركيا اإلقليم في المخرجات 

اإلبداعية )المرتبة 15(، وتحتل المرتبة 4 عالمًيا في األصول غير الملموسة، لتصبح رائدة عالمًيا في مؤشرات 

التصاميم الصناعية )المرتبة 1(، والعالمات التجارية )المرتبة 6(، وكثافة األصول غير الملموسة )المرتبة 15(. ونظرًا 

ألدائها األخير، كاقتصاد متوسط الدخل، فإن تركيا لديها القدرة عىل تحقيق نمو في أداء االبتكار عىل غرار الصين في 

السنوات المقبلة.

وتقدمت 10 اقتصادات أخرى في اإلقليم في التصنيف، بما في ذلك السعودية )المرتبة 51( وقطر )المرتبة 52( 

والكويت )المرتبة 62( والمغرب )المرتبة 67( والبحرين )المرتبة 72(.

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

داخل أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، عادت شيلي )المرتبة 50( إىل المراتب الخمسين األوىل، بينما تواصل 

البرازيل المضي قدًما وهي تحتل المرتبة 54. وال تزال المكسيك ضمن االقتصادات الستين األوىل في المرتبة 

58، ولكنها تراجعت 3 مراتب عن العام الماضي، وهو أدنى مرتبة لها منذ عام 2017. وتقدمت 8 اقتصادات 

من بين االقتصادات الـ18 المشمولة بالتقييم في التصنيف، ولكن تقدمها كان متواضعا نسبًيا مقارنة بأقاليم 

العالم األخرى، وسجلت كولومبيا )المرتبة 63( وبيرو )المرتبة 65( واألرجنتين )المرتبة 69( أبرز تقدم في التصنيف، 

لتدخل ضمن المراتب السبعين األوىل. وعىل مدار العقد الماضي، كانت المكسيك وبيرو وجامايكا )المرتبة 76( 

من تسلقت فقط أكثر من 10 مراتب، في حين شهدت البرازيل واألرجنتين تقدماً متسارعاً في التصنيف خالل 

السنوات الخمس الماضية.

وتحتل أوروغواي الصدارة اإلقليمية في المؤسسات )المرتبة 32(، وتحتل بيرو المرتبة 1 في رأس المال البشري 

والبحث )المرتبة 47(، وتطور السوق )المرتبة 40(، وشيلي في البنية التحتية )المرتبة 47(، والمخرجات المعرفية 

والتكنولوجية )المرتبة 54(. وتحتل البرازيل المرتبة 1 في اإلقليم من حيث تطور األعمال )المرتبة 35(.

ومن بين اقتصادات البحر الكاريبي، تقدمت الجمهورية الدومينيكية فقط في التصنيف لتحتل المرتبة 90 - عىل 

الرغم من استمرارها في األداء دون التوقعات مقارنة بمستوى تنميتها. وكانت جامايكا في عام 2022 األفضل في 

اإلقليم من حيث المخرجات اإلبداعية )المرتبة 34(، بما في ذلك في مؤشرات مثل العالمات التجارية )المرتبة 9( 

والتصاميم الصناعية )المرتبة 14(.

وكان أداء بيرو والبرازيل وجامايكا أيًضا هذا العام في االبتكار فوق التوقعات مقارنة بمستوى تنميتها )الجدول 2(. 

وعىل العكس من ذلك، تراجع أداء ستة اقتصادات في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، ولم يعد مطابقاً للتوقعات 

بل كان أداؤها بدالً من ذلك دون التوقعات مقارنة بمستوى تنميتها، مما يشير إىل احتمال حدوث ركود في األداء 

االبتكاري داخل اإلقليم.

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كانت موريشيوس )المرتبة 45( وجنوب أفريقيا )المرتبة 61( فقط ضمن 

االقتصادات الثمانين األوىل. واحتلت خمسة اقتصادات أخرى في اإلقليم المرتبة األوىل ضمن االقتصادات المائة 

األوىل هذا العام: بوتسوانا )المرتبة 86( وكينيا )المرتبة 88( وغانا )المرتبة 95( وناميبيا )المرتبة 96( والسنغال 

)المرتبة 99( )الجدول 4(. وتَقّدم ستة عشر اقتصاًدا في تصنيفات مؤشر االبتكار العالمي، مع تحقيق موريشيوس 
وبوتسوانا وغانا والسنغال وزيمبابوي )المرتبة 107( وإثيوبيا )المرتبة 117( وأنغوال )المرتبة 127( تحسينات ملحوظة 

في التصنيف. وعادت بوروندي )المرتبة 130( إىل مؤشر االبتكار العالمي هذا العام بفضل توفر بيانات أفضل عنها، 

بعد أن احتلت المرتبة 128 في مؤشر االبتكار العالمي في عام 2019. وتنضم موريتانيا إىل مؤشر االبتكار العالمي 

ألول مرة وهي تحتل المرتبة 129.

وتحتل موريشيوس المرتبة 1 في اإلقليم في المؤسسات )المرتبة 22( والبنية التحتية )المرتبة 70( وتطور السوق 

)المرتبة 16( والمخرجات اإلبداعية )المرتبة 31(. وهي في الصدارة عالمياً في صفقات رأس المال االستثماري 
)المرتبة 1(، وتقدم أداًء جيًدا بشكل ملحوظ في العالمات التجارية )المرتبة 15(، وواردات خدمات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت )المرتبة 20( والشركات الجديدة )المرتبة 20(. وتتصدر بوتسوانا مؤشر رأس المال البشري 

والبحث )المرتبة 51(، وتقدم أداًء جيًدا في مؤشرات مثل اإلنفاق عىل التعليم )المرتبة 2(، والشركات الجديدة 

)المرتبة 4(، والقروض من مؤسسات التمويل األصغر )المرتبة 15(، ومدفوعات الملكية الفكرية )المرتبة 22(. 
وتتصدر ناميبيا عالمًيا في اإلنفاق عىل التعليم )المرتبة 1( وتقدم أداء أعىل بكثير من المتوسط اإلقليمي في رأس 

المال البشري والبحث. وتتصدر جنوب أفريقيا اإلقليم في مجال تطور األعمال )المرتبة 63( والمخرجات المعرفية 

والتكنولوجية )المرتبة 56(.
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تصنيفات مؤشر االبتكار العالمي2022 في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الجدول 4 

المرتبة

 المراتب
 الـ80

المرتبةاألوىل

المراتب 
 الـ100
المرتبةالمراتب الـ100 األوىلالمرتبةاألوىل

 المراتب
 الـ120
المرتبةاألوىل

 بلدان أخرى
خارج تلك 

المراتب

الكاميرون121نيجيريا114جمهورية تنزانيا المتحدة103بوتسوانا86موريشيوس45

توغو122إثيوبيا117رواندا105كينيا88جنوب أفريقيا61
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المصدر: قاعدة البيانات الخاصة بمؤشر االبتكار العالمي، الويبو، 2022

خلق نظم إيكولوجية لالبتكار متوازنة وفعالة

ال تزال العديد من االقتصادات تكافح لترجمة مدخالت االبتكار إىل مخرجات بكفاءة

تتمتع بعض االقتصادات بكفاءة عالية في تحويل مدخالت االبتكار إىل مخرجات. فمن بين فئة البلدان ذات الدخل 

المرتفع، تنتج سويسرا )المرتبة 1( مستويات أعىل بكثير من المخرجات مقارنة باالقتصادات األخرى ذات الدخل 

المرتفع، مثل الواليات المتحدة )المرتبة 2( والسويد )المرتبة 3( وسنغافورة )المرتبة 7(، مع توفرها عىل نفس 

مستويات تلك البلدان من مدخالت االبتكار )الشكل 4(. وتنتج ألمانيا )المرتبة 8( نفس مستويات المخرجات التي 

تنتجها الواليات المتحدة وهولندا )المرتبة 5(، بمستويات أدنى من مدخالت االبتكار.

ومن بين فئة االقتصادات ذات الدخل المتوسط من الشريحة العليا، تحتل الصين )المرتبة 11( المرتبة 8 بشكل 

عام في المؤشر الفرعي لمخرجات االبتكار، وتشابه مستويات مخرجاتها تلك الخاصة باالقتصادات ذات الدخل 

المرتفع مثل هولندا وألمانيا، ولكن بمستويات أدنى من مدخالت االبتكار. ولدى تركيا )المرتبة 37( مخرجات مماثلة 

لالقتصادات ذات الدخل المرتفع، مثل أستراليا )المرتبة 25(، ولكن بمستويات أدنى من مدخالت االبتكار.

وتحقق جمهورية إيران اإلسالمية )المرتبة 53(، المندرجة ضمن فئة االقتصادات ذات الدخل المتوسط من الشريحة 

الدنيا، أداء في مخرجات االبتكار بمستويات مماثلة لالقتصادين األوروبيين ذوي الدخل المرتفع وهما التفيا )المرتبة 

41( وكرواتيا )المرتبة 42(. باإلضافة إىل ذلك، تحقق الفلبين )المرتبة 59( الشيء نفسه مقارنًة بليتوانيا )المرتبة 39( 

واليونان )المرتبة 44(، بمستويات أدنى من مدخالت االبتكار.

ومن ناحية أخرى، تكافح العديد من االقتصادات ذات الدخل المرتفع من أجل تحقيق توازن أفضل بين مستوى 

االستثمار والنتائج المحققة، وغالبًا ما يكون ذلك عىل حساب أدائها االبتكاري العام. وتشمل تلك المجموعة من 

االقتصادات، عىل وجه الخصوص، البلدان المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الطبيعي وهي كندا )المرتبة 15( والنرويج 

)المرتبة 22( واإلمارات العربية المتحدة )المرتبة 31( والمملكة العربية السعودية )المرتبة 51( والبحرين )المرتبة 72( 
وبروناي دار السالم )المرتبة 92(. وتشمل االقتصادات األخرى التي تكافح لترجمة المدخالت إىل مخرجات كل من 

سنغافورة )المرتبة 7( وأستراليا )المرتبة 25( وأوزبكستان )المرتبة 82( ورواندا )المرتبة 105(.

ومن بين االقتصادات الـ25 في االبتكار )قادة االبتكار(، تمكّنت كندا من قلب الميزان لصالحها هذا العام من 

خالل زيادة اإلنتاجية في تحويل مدخالت االبتكار إىل مخرجات، لتعود بذلك إىل المراتب الـ15 األوىل في مؤشر 

االبتكار العالمي.
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أداء مدخالت ومخرجات االبتكار في عام 2022 الشكل 4 
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المصدر: قاعدة البيانات الخاصة بمؤشر االبتكار العالمي، الويبو، 2022

ويتجىل األداء المتوازن والقوي عبر جميع ركائز االبتكار السبعة بشكل أكثر وضوًحا بين قادة االبتكار )المراتب الـ25 األوىل(، 

ولكن عىل وجه الخصوص، كان أوضح في االقتصادات الموجودة في المراتب العشرة األوىل. ويقدم 15 اقتصادا فقط - بما 

في ذلك النرويج ونيوزيلندا اللتان لم تندرجا في المراتب الـ20 في مؤشر االبتكار العالمي - أداًء قويًا عبر جميع ركائز مؤشر 

االبتكار العالمي السبعة )الجدول 3(.

ومع ذلك، تُعد بعض االقتصادات التي ُصنفت في مرتبة أدنى بشكل عام في مؤشر االبتكار العالمي أيضا رائدة 

في مجاالت محددة. ومن األمثلة عىل ذلك أوروغواي )المرتبة 32( ورواندا )المرتبة 33( التي تحتل مرتبة متقدمة 

من حيث جودة مؤسساتها؛ والبحرين )المرتبة 32( من حيث بنيتها التحتية؛ وجمهورية إيران اإلسالمية )المرتبة 

11( والهند )المرتبة 19( وماليزيا )المرتبة 26( من حيث تطور سوقها. وباإلضافة إىل ذلك، بلغت سلوفاكيا )المرتبة 

28( ورومانيا )المرتبة 31( مرتبة متقدمة في المخرجات المعرفية والتكنولوجية، وتركيا )المرتبة 15( في المخرجات 

اإلبداعية. وتشير تلك االختالالت في األداء داخل االقتصادات إىل أن أنظمة االبتكار تتغير وديناميكية ولديها القدرة 

عىل زيادة األداء العام في المستقبل.
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خاتمة

يرمي مؤشر االبتكار العالمي إىل توفير بيانات ثاقبة حول االبتكار، لتتبع التطورات االبتكارية الرئيسية عىل المستوى 

القطري واإلقليمي، وبالتالي مساعدة صانعي السياسات في تقييم أداء االبتكار واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن 

سياسة االبتكار.

وليس القصد من هذا المؤشر أن يُنظر إليه كتصنيف نهائي وحاسم لالقتصادات في االبتكار. وعىل العكس من 

ذلك، يمثل مؤشر االبتكار العالمي بشكل أفضل السعي المستمر إليجاد المقاييس والنهج التي تقيم ثراء االبتكار 

بشكل أكثر فعالية، مع القيام بمراجعات مستمرة تعكس توفير أفضل اإلحصاءات والتقدم النظري في هذا المجال، 

وبالتالي تمهيد الطريق العتماد سياسات ابتكارية أفضل وأكثر استنارة في جميع أنحاء العالم.

وتُستشف رؤى عديدة رئيسية من تقرير مؤشر االبتكار العالمي لهذا العام.

يتواصل تغير مشهد االبتكار العالمي - سواء داخل االقتصادات الـ25 األوىل في مجال االبتكار، وكذلك بشكل عام  	

ضمن االقتصادات المصنفة في مؤشر االبتكار العالمي وجداول التصنيف حسب فئة الدخل أو اإلقليم. وتتمثل 

أبرز هذه التغييرات فيما يلي: )1( حدوث تحول كبير ضمن المراتب الـ15 األوىل في االبتكار لهذا العام، حيث 

تقدمت الواليات المتحدة وسنغافورة وألمانيا والصين في الترتيب، إذ أزاحت هذه األخيرة فرنسا من مرتبتها، 

وعادت كندا إىل المراتب الـ15 األوىل بفضل تحسين كفاءة االبتكار؛ )2( واستمرار قوى االبتكار الناشئة، تركيا 

والهند وإىل حد ما جمهورية إيران اإلسالمية، في إحراز تقدم كبير، بينما توقف تقدم فييت نام والفلبين مؤقًتا؛ 

)3( وقدوم عالمات مبكرة عن إمكانات االبتكار من إندونيسيا وأوزبكستان وباكستان، والتي تفوقت جميعها في 
أداء االبتكار مقارنة بتنميتها ألول مرة في عام 2022.

عىل الرغم من هذه التحوالت، وعىل الرغم من حقيقة أن آسيا كإقليم يلحق بسرعة بأمريكا الشمالية وأوروبا،  	

فإن الفجوة مع أقاليم العالم األخرى، وال سيما أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 

تحتاج إىل إيالئها اهتمام عاجل. واألهم من ذلك، البد من فتح العين عىل اآلثار القصيرة والطويلة األجل لجائحة 

كوفيد19-، واالضطرابات الجيوسياسية الحالية، وتشديد السياسات النقدية، وتداعيات الصدمات التي تضرب 

سالسل التوريد العالمية وشبكات االبتكار العالمية عىل أنظمة االبتكار الناشئة في البلدان ذات الدخل المتوسط 

والمنخفض. وقد تحققت في العقدين الماضيين أشياء عظيمة من حيث إدراج أنظمة االبتكار وسياسات 

االبتكار في جدول أعمال صانعي السياسات والمشرعين والجهات الفاعلة في مجال االبتكار في البلدان النامية. 

وسيكون من العار الشديد أن يكون هذا االهتمام، إىل جانب اإلرادة السياسية لدى البلدان وخبراتها المتراكمة، في 

مرمى التهديد بسبب األزمات المستمرة.

وستتبع اإلصدارات المستقبلية من مؤشر االبتكار العالمي تلك التطورات عن كثب وتواصل الرحلة نحو تمكين قادة 

السياسات واألعمال من خالل تعزيز فهم االبتكار وقياسه بنحو أفضل.

مالحظة

تتوافق التصنيفات اإلقليمية مع متوسط الدرجات غير المرجحة القتصادات اإلقليم.   1



يتتبع مؤشر االبتكار العالمي 2022 اتجاهات االبتكار العالمية عىل خلفية جائحة كوفيد19- 

المستمرة، التي أدّت إىل تباطؤ نمو اإلنتاجية والتحديات الجارية األخرى.

ويكشف مؤشر االبتكار العالمي عن أكثر االقتصادات ابتكاراً في العالم، ويصنف أداء االبتكار 

لما عدده 132 اقتصاداً، ويسلط الضوء عىل نقاط القوة ومواطن الضعف لتلك االقتصادات 

في مجال االبتكار، ويحدد أي فجوات في مقاييس االبتكار الخاصة بتلك االقتصادات.

وتركز نسخة عام 2022 من مؤشر االبتكار العالمي عىل التأثير المتوقع لالبتكار في ثالثة 

مجاالت رئيسية: اإلنتاجية والنمو االقتصادي ورفاهية المجتمع خالل العقود القادمة. ويسأل 

التقرير: هل ستبقى حالة الركود والنمو المنخفض لإلنتاجية، أم أننا عىل وشك الدخول 

في حقبة جديدة، يسهم فيها كل من العصر الرقمي والعلوم العميقة في تنشيط االبتكار 

وتحقيق االرتقاء االقتصادي واإلنتاجي؟

ومنذ عام 2007، يُعتّد بمؤشر االبتكار العالمي كمرجع ثمين للبلدان الراغبة في وضع 

استراتيجيات سياسات ابتكارية واقتصادية جديدة وكأداة لتحسين مقاييس االبتكار. وقد 

أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة بمؤشر االبتكار العالمي بوصفه معياراً مرجعياً موثوقاً 

به لقياس االبتكار في قراراتها لعامي 2019 و2021 بشأن تسخير العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار ألغراض التنمية المستدامة.

ويُنشر مؤشر االبتكار العالمي بالشراكة مع معهد Portulans وبدعم من شبكة الشركاء 

 Ecopetrol المؤسسيين: اتحاد الصناعة الهندي واالتحاد الوطني البرازيلي للصناعة وشركة

وجمعية المصدرين األتراك )TİM(، إضافًة إىل شبكة الشركاء األكاديميين والمجلس 

االستشاري لمؤشر االبتكار العالمي.
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