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 تطوير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في الزراعة

 حسين فاضل الربيعي

  بغداد765، ص. ب.وزارة العلوم والتكنولوجيا، دائرة البحوث الزراعية

halrubeai@yahoo.com:البريد االلكتروني  

 مقدمة

 ومنها في مختلف انحاء العالم وخصوصا في الدول الناميةلمزارعين والفالحين كل يوم، يواجه الماليين من ا
تحول دون تحسين سبل معيشتهم لمواجه مثل هذه العقبات، حيث يلجأ العديد منهم الى تقنيةواقتصاديةاجتماعيةوثقافيةالعراقمشاكل

 هذه المعارفال تكفي وحدها للتعامل مع المشاكل اال انمعارفهم التقليدية في محاولة للتوصل الى حلول ناجعة لمثل هذه المشاكل.
المعقدة التي تواجههم وعموم القطاع الزراعي،فالقضايا الناشئة مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتغير المناخ، واالنتاجية 

والزراعة المحكمة واالدارة المتكاملة وغيرها تتطلب معرفة متكاملة ونهج ابتكاري من قبل المراكز الرسمية للبحث والتطوير 
واالرشادالزراعي فضال عن وجود دعم واسناد على المستويين السياسي والتنفيذي .لذلك يجب ان تكون المعرفة 

 واالبتكارمترابطة على المستويين التقليدي والرسمي لتسريعالتنمية الزراعية المستدامة.
والمعرفة كما عرفت هي المعلوماتأو البيانات المصنفة أوالمعالجة، في السعي إلى االبتكار. و لالبتكارأن يحدث، يجب خلق 
المعرفة، و تراكمها، وتقاسمها،واستخدامها. ان االبتكارات تتضمن األفكار ، الخبرات، أو المنتجات الجديدة التييتم ادخالها 
بنجاح في العمليات االقتصادية أو االجتماعية،ويمكن أن تنطوي على تقنيات ومنظمات ومؤسسات، أو سياسات ابتكارية 

 جديدة.فاالبتكار يعني وضع األفكار والمعارف والتكنولوجيافي األداء أو جودة المنتج.

 ان دفع عجلة التنمية الزراعية يتطلب المعرفةواالبتكار في عدة مجاالت رئيسية منها:
 ةجديداالقضايا الناشئة مثل تغير المناخبحوثتتطلب • التكنولوجيا: بالرغم من وجود  تكنولوجيات جيدة كثيرة غير مطبقة،

 لتطوير مقاومة النباتات للجفاف والغمر ، وانتاجأنواع من المحاصيل تعيش لفترات قصيرة.
• المؤسسات :هناك حاجة إلى مزيد من األبحاث االجتماعية واالقتصادية لفهمالعوائق المؤسسية امام االبتكار لتحسين سبل 

العيش.والمؤسسات هي نظام من القواعدوالقوانين واللوائح والتقاليد والعادات، والمعتقدات، واألعراف، والفوارق في المجتمع 
 التي تشكاللبيئة التي تحدث فيها االبتكارات.

• السياسات :هناك حاجة لتدخالت مناسبة، ذات صلة، وفي الوقت المناسبتهدف إلى تشجيع وتسهيل انتاج،وتبادل واستخدام 
 المعارف من اجل االبتكارات.

• المنظمات:يجب على منظماتالقطاعين العام والخاص اللجوء دائما لالبتكارات لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة فيالخدمات التي 
 تقدمها.

 ولتشجيع االبتكارات في مجال الزراعة، يتعين على صناع القرارزيادة االستثمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا الزراعية،
والبحوث واإلرشاد والتعليم الزراعي والتدريب، ومنظمات المزارعين والمؤسسات المحلية األخرى، وبذلك من شأنه نشر 

 التقدم المعرفي واالبتكار علىأوسع نطاق ممكن.
 

 الحاجة إلى البحث والتطوير الزراعي
 

في الماضيأتت الكثير من االستثمارات في البحوث والتنمية الزراعيةثمارها بشكل رائع. وتعطينا الدراسة المنشورة  عام 
 في 43 من قبل المعهد العالمي لبحوث السياسة الغذائية دليال على أن االستثمار في الزراعةأسفر عن متوسط عائد من 2008

 في المئة في 1 أظهرته ابحاث اخرى من أن كل زيادة بنسبة ما من مشاريع التنمية في البلدان النامية.ومثال  آخر700المئةفي 
 في المئة، مما يشير إلى العالقةغير المباشر بين 1.83 الفقر في المناطق الريفية بحدود يقابلها انخفاضالتنمية الزراعية

 ظهر 1997-1970التطوير والبحوث الزراعية والحد من الفقر.وباستخدام بيانات على مستوى المقاطعات في الصين للفترة 
أن تأثير الحد من الفقر لكل وحدة إضافية فياالستثمار في البحث والتطوير الزراعي يأتي في المرتبة الثانية بعد االستثماراتفي 

التعليم في المناطق الريفية. وتبين دراسات باحثواالمجموعة الدولية للبحوث الزراعيةان أكبر مكسب للحد من الفقر في المناطق 
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الريفية وزيادة النمو الزراعيجاء من االستثمارات في مجال التطوير والبحوث الزراعية،والتعليم، والبنية التحتية الريفية، 
 الطرق بشكل خاص.ولذلك يجب أن تعامل مثل هكذا استثمارات على أنها استثمارات استراتيجية مركبةمن أجل التنمية الريفية.

وعلى الرغم من العائدات العالية نسبيالالستثمارات في مجال البحوث الزراعية،اال انمثل هذه االستثمارات الزالت منخفضة 
 للغاية في العديد من البلدان النامية ومنها العراق حيث االكثرية تمتهن الزراعة اوكونهامصدرا رئيسيا لمعيشة الناس.اال انه

وفقا لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا  فأن  كثافة البحوث الزراعية - وتقاس بمستوى اإلنفاق العام للبحوث الزراعية كنسبة من 
 في المئة 0.67 في البلدان منخفضة الدخل، بالمقارنة مع 2000  في المئة عام 0.37المنتجالزراعي المحلي اإلجمالي- كانت

 في المئة في البلدان ذات الدخل المرتفع.مع ذلك، فان استخدام نسب كثافة البحوث كقاعدة 2.35في البلدان متوسطة الدخل و
عامة ليسدائما مناسبة ألنها ال تأخذ في االعتبارالسياسات وبيئة المؤسسات التي تنفذ ضمنها البحوث الزراعية أو حجم وهيكل 

 القطاع الزراعي واالقتصاد.
واخذا بنظراالعتباران التكنولوجيا المبنية على العلم هي المحرك االساسي للنمو الزراعي، فأن انخفاض مستوى تمويل برامج 

اع أسعار المواد الغذائية يمثل فالبحث والتطوير الزراعي هو تهديد واضحلالبتكارات المستقبليةفي العديد من البلدان. ان ارت
بمثابة فرصة لزيادة االستثمارات في البحث والتطويرالزراعي بحيث تصبح الزياداتالمطلوبة في اإلنتاجية واإلنتاج حقيقة 

ة.واقع  
 

  نظم االبتكار                                                                                                           تبني
 

ات دالعديد من قصص النجاح، ولكن له محدان اتباع النهج التقليدي لمسارالبحوث الزراعيةوالتطوير التكنولوجي ونشره،
 خطيرة على النمو الزراعي المستداموالحد من الفقرألنه يتجاهل في كثير من األحيان الجهات الفاعلة مثل القطاع الخاص و

أخذ دائما المؤسسات أو المعرفة المحلية واألفضلياتبعين االعتبار. ان القاعدة العريضة للنمو الزراعي المستداميال   
والحد من الفقر يتطلبان مقاربة تفاعلية للتطور الزراعيلجلب الجهات الفاعلة ذات الصلة، والمنظمات،والمؤسسات، التي تلعب 
جميعها دورا في هذه العملية.ان نهج نظم االبتكار هو احد النماذج المفيدةلهذه التفاعالت.ان نظام االبتكار هو عبارة عن شبكة 

منالمنظمات التي تركز على تقديم منتجات جديدة وعمليات جديدة،وأشكال جديدة من التنظيم في االستخدام االقتصادي. ويشمل 
النظامالتفاعالت بين هذه المنظمات والمؤسسات والسياسات التي تؤثر على السلوك وأالداء.ان نهج نظم االبتكار تعتبر 

التفاعالت المعقدة وتدفق المعرفة. ويتحركمن ؤكد على أن االبتكار يمكن أن ينشأمن مصادر عديدة وتاالبتكارعملية منهجية و  
اكتمال البحث يتم فيه تمرير  عندنهج نظم االبتكار بعيدا عن  النموذج الخطي للبحث والتطوير التقليدي ونموذج التنمية الذي

ؤكد على الضرورة والحاجة الملحة للمعرفة والتكنولوجيا بين ويالنتائج إلى المستفيدينعبر االرشاد الزراعي. بدال من ذلك، فه
اضعي السياسات،و شركات القطاع الخاص وطائفةمن الجهات الفاعلة، بما في ذلك المزارعين والباحثين وموظفي اإلرشاد،و

ورجال األعمال والوكاالتغير الحكومية ، وغيرها من المنظمات الوسيطة. ان تدفق المعرفة في اتجاهينبين هذه الجهات تمكن 
.ويستخدم   الغذاء والزراعة من أجل تحسين سبل العيش للجميع.ولتفعيل نموذج نظماالبتكارفي احداث التقدم مناالبتكارات

األمر الذي يضع المزارعين والمستفيدين )البحوث الزراعية المتكاملة من اجل التطورم(منتدى البحوث الزراعية في أفريقيامفهو
 على مساس مباشر مع التطبيقات االبتكاريةويشجع مفهوم البحوث الزراعية المتكاملة من اجل التطور

 IAR4D  على التعلم من خالل تبادل الممارسات واألفكار، والنجاحات، والفشل بين أصحاب المصلحة.ان،
ةالبد من  تعزيزها لتمكينهم من العمل بكفاءة في يقيمة الزراعالالمعارف والمعلومات التي يمتلكها المزارعين وغيرهم في سلسلة 

البحوث ومفهوم اقتصاد المعرفة بطريقةتمكن من زيادة الدخل والحد من الفقر. وعلى الرغم من االعجاب بنهج انظمة االبتكار 
 فيالواقع  تغيرا ايجابيا تحدثمن انالبتكاراتاكن يمتيةالزراعية المتكاملة من اجل التطورفمن المهم جدا اجراء الدراسات عنكيف

لنشر  الزراعية والنظمعلى طول سالسل القيمة المختلفة. وهذسوف يساعد على توفير مبادئ توجيهية لتحسين البحوث
 التكنولوجيات الجديدة المالئمة. 

 

 

 

 تعزيز المعرفةواالبتكار لتنمية القطاع الزراعي                                                    
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 تواجه حكومات البلدان النامية خيارات السياسة العامة، بوجود

 موارد محدودة، في اتخاذ القرارات بدقة وواقعية.
 ويمكن للسياسات واإلجراءات الحكومية الجيدة تشجيع األطراف الفاعلة فيسلسلة القيمة

 للغذاء والزراعة النتاج ، وتراكم،والمشاركة
 واستخدام المعرفة وانتهاج السياسات الجيدة في مجال المواد الغذائية

 والزراعة على
االبتكار، في حين أن السياسات السيئة ستثبط االبتكار. ومن  الخيارات المتاحة لتعزيز المعرفة واالبتكار لتنمية القطاع 

                                                                                :  الزراعي
- كما سبق بيانه، فإن األدلة تشيرمزارع  البحث والتطوير  

 الى أن االستثمار في البحث والتطوير الزراعي يعود بالفائدة على الجميع. وبالتالي،
 ينبغي أن تستثمر الحكومات

 في البحوث الزراعية التشاركية لمساعدة المزارعين على االبتكار
 لزيادة اإلنتاجية واإلنتاج. 

 ويمكن استخدام االبتكارات لتحفيز القطاع الخاص
 إلجراء أو تمويل البحوث الزراعية وتشجيع التجمعات والتنظيمات على

 تخصيص أموال لمعاهد البحوث
 أو الجامعات لتنفيذ برامجها البحثية. و يستطيع صناع القرار أيضا
 تقديم حوافز لشركات تجهيز المنتجات الزراعية النشاء مختبرات

 لتنفيذ أو تمويل البحوث الخاصة باالغذية. 
 ويمكن أن تشمل سياسة االبتكارات المنح التنافسية لألبحاث

  جوائز للبحوث المتميزة.تخصيصذاتالحاجة الفورية أو
 ويمكن أن تشمل االبتكارات التنظيمية في المنظمات البحثية 

 منهج البحوث التشاركية التي تجمع  كل  األطراف الفاعلة
 في سلسلة القيمة لألغذية والزراعة.

 ونتيجة العمل الجماعي لمؤسسات البحوث الزراعيةالوطنية ،
 والمراكز الدولية للبحوث، والمزارعين، واإلرشاد

قد أسفرت بالفعل عن نتائج و خدمات عديدة ف  
 أدت إلى زيادة المعرفة واالبتكار في مجال الزراعة.

 هذه النتائج تظهر أهمية التركيز ليس فقط على التقنية،
 ولكن أيضاعلى العمل المؤسسي والتنظيمي، وسياسة االبتكارات 

 في الحصول على تمويل البحوثوتنظيمها وتنفيذها
 بكفاءة ونشر المعلومات  بين  مختلف المستخدمين

 
 وعلى سبيل المثال، فأن اطالق صنف األرز الجديد في افريقيا (نيريكا)زاد

 أربعة أضعاف من محصول األرز في كثير من البلدان األفريقية، كما تم تحسين
 وزيادة العائدات من أصناف الذرة التي كانت أقل من واحد 

 طن إلى أكثر من أربعة أطنان في الهكتار الواحد. وحققت اصناف القطن الجديدة
  في المئة.37-34في السنغال زيادة في العائدات بنسبة 

 كما أدت االستثمارات في مجال بحوث الكاكاو في نيجيريا عن  إدخال
  رقابة فعالة على االفات من حشرات وفطريات،واقامةبذور مهجنة

 عن زيادة فيالعائدات السنوية
  في المئة.  ان هذه االكتشافات التقنية تتطلب ايضا40الكثر من 

 احداث التغييرات المطلوبة في المنظمات
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 واإلدارة، وكذلك في السياسات والمؤسسات. ومع ذلك،ال زال العمل مطلوبا في بعض الحاالت 
 لمساعدة المزارعين على االستفادة من االبتكارات التقنية اإلنتاجية.

 فمثال ال يزال االعتماد على األرز الجديد منخفضا وكثير من المزارعين األفارقة
 يفتقرون إلى المعرفة عن إالمكانات المتنوعة لصنفاألرز الجديدومن كونها تتطلب

 عمل إضافي. 
 ويمكن من خالل آليات مبتكرة 

 توعية المزارعين وتقديم القروض بأسعار معقولة للسماح
 للمزارعين لتوظيف العمالة.

 وفي كينيا، زاد متوسط وزن عذق الموزمن
  كغم،نتيجة مزيج40 كيلوغرام إلى أكثر من 15-30

 من العوامل ،منها الجوانب التقنية لزراعةاألنسجة
 وصناديق تنضيج الموز 

 وتوفير المعلومات عن األسواق
 وفتح قنوات للمنتجين.

 
-ويعد طرفا مهمااإلرشاد الزراعي  

 يمكن أن يجمع بين الباحثين والمزارعين وغيرهم من
 االطراف المستفيدة من نظام االبتكار. ويعرف االرشاد الزراعي على انه

 الخدمات التي تساعد الناسعلى المشاركة في اإلنتاج الزراعي و على حل المشاكل والحصول على المعرفة والمعلومات،
 والمهارات والتقنيات لتحسين أحوالهم المعيشية

 لقد تطور اإلرشاد الزراعي من كونه اقسام ودوائر في وزارات الزراعة
 الى نظم لإلرشاد الوطني و الى نظم للتدريب والزيارات والى انظمةمتخصصة.

 وما يهم هو ليس النهج أو النظام، وإنما
 ان كانت هذه النظم  تقدم افضل الحلول المناسبة  لالحتياجات والظروف المحلية.

 ان التكنولوجيات والمعلومات والمهارات التي ال تأخذ المستخدمين
 في االعتبار أو ال تصل إلى المستخدمين تفقد تأثيرها المطلوب.

 ويشتكي العديد من المزارعين من عدم فاعلية
مركزيتها.متطرفة في الخدمات االرشادية، والتي ينظر إليها على أنها غير تشاركية،و  

 
  في المئة من5فعلى سبيل المثال، ال تحصل النساءالمزارعات  إالعلى 

 خدمات اإلرشاد الزراعي في جميع أنحاء العالم، ، في حين أظهرت األبحاث أنانتاجية المزارع 
  في المئة عندما تحصل المرأة على نفس22زيد بنسبة ت

 الخدمات االستشارية المقدمة للرجال. تبعا لذلك يجب احداث اصالحات  تقنية،
 و مؤسسية، وتنظيمية لجعلها أكثر استجابة للطلب و المشاركة.

 يتيح التقدم في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 فرصا لتغييرات فنية 

 يمكن لموظفي االرشاد وعمالئه االستفادة منها. فالهواتف النقالة و
 أكشاك اإلنترنت توفر قنوات سريعة وبأسعار معقولة اليصال

 المشورة الزراعية. ويمكن للهواتف النقالة منح الموظفين
 وسيلة لتقديم المشورة للمنتجين الذين ال يستطيعون القراءة أو الكتابة.

 وتشكل صور الهاتف وتسجيالت الفيديووسائل مفيدة 
 لشرح التقنيات وتبادل المعلومات األخرى. ففي كينيا هناك

 نظام جديد  يقرأ النص عبر الهاتف المحمول لمساعدة
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 منتجي الموز. وهذا الخط  يوفرمعلومات عن الموز،يعد نعمة لالميين من
 المزارعين، وهو متاح باللغة السواحيلية واالنجليزية، ويساعد

 المستخدمينعلى استكشاف مشاكل زراعة الموز.
 ان توفير الهواتف النقالة إلى المهندسين الزراعيين والعاملين في مجال اإلرشاد والمزارعين

 يعد وسيلة فعالة من حيث التكلفة
 لتبادل المعلومات بين هذه المجموعات الثالث.

 
ويلزم أيضا اجراء تغييرات مؤسسية وتنظيمية في االرشاد الزراعي حتى يتسنى للخدمات منان تذهب ابعد من نقل التكنولوجيا 

 الى تسهيلها  والى ابعد من التدريب الى التعلم، كما
 يجب أن
عمليات مثل المساعدة في تشكيل تجمعاتالمزارعينعلى تشمل   

 والتعامل مع قضايا التسويق، والشراكة على نطاق واسع مع
 مقدمي الخدمات والوكاالت المعنية.

 وعلى المستوى المؤسسي، يمكن لالرشاد االستفادة من المنظمات األخرى
 التي تشجع على انتشار المعلومات.

 فالتواصل غير الرسمي من خالل الشبكات االجتماعية والمعرفية
 يوفر الفرص للوصول إلى المزارعين بصورة غير مباشرة. وعلى المزارعين االستفادة من اللقاءات 

 االجتماعية لمناقشة القضايا ذات االهتمام. وعليهم أن يتعلموا من
  بعضهم البعض  خالل هذه التفاعالت. ان للجمعيات التسويقية و

 األسواق أيضا دور فعال في نشر المعلومات اإلنتاجية و
 والتسويقية ألعضائها

 
- تعد عمليات تعزيز القدراتالتعليم وتعزيز القدرات  

 ذات أولوية  رئيسية لتحفيز  اكتساب المعرفة 
 واالبتكار. لذلك يتطلب نظام االبتكار االرتقاء بطاقات المعنيين والتنظيمات

 في العديد من المستويات من أجل العمل بشكل أكثر فاعلية.
 كما يتطلب االمر تقوية وتعزيز المزارعين ومنظماتهم

 وعلى سبيل المثال،  ان تأسيس ناجح الرشاد يلبي الطلبات
 يتطلب تعزيز قدرة المستخدمين للمطالبة

 بنوع الخدمات التي يحتاجون إليها.ويجب تدريب منظمات القطاع العام والقطاع الخاص
  أو المجتمع المدني التي توفر خدمات اإلرشاد الزراعي

  للرد على المستخدمين. ويحتاج الباحثون لمعرفة كيفية العمل مع المزارعين و
 التواصل مع العاملين في مجال اإلرشاد.ويحتاج صناع القرار

 إلى فهم أفضل لنظام االبتكار ومختلف مكوناته .
 وبالنسبةلصانعي القرار، فإن السؤال الرئيسي هو المكان المناسب لصرف 

 الموارد الشحيحة لتعزيز القدرات:هل على المستوى الحكومي
 ام على مستوى مؤسسات البحوث، اوالتعليم، اواإلرشاد؛

 أو بين المزارعين ومنظماتهم؟ ويمكن القول ان
 أالولوياتتعتمدعلىالظروف المحلية، مثل المستوى االجتماعي واالقتصادي، والنظم الحاكمة

 والنظام السياسي العام، وتوافر البنية التحتية.وهنا البد 
 لجميع أصحاب المصلحة  المشاركة في تحديد األولويات.

 تنظيمات ومؤسسات االبتكارات
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 يجب أن تكونالمنظمات والمؤسسات التي توجه اداء و نتائج عمل القطاع الزراعي واثاره المترتبة،
 أكثرابتكارا لتصبح اكثر كفاءة وفاعلية. كما يجب تعزيز مراكزالبحوث الوطنية

 ومنظمات اإلرشاد والمزارعين، ومقدمي الخدمات الريفية 
وتمكينهم من االبتكار والعمل بكفاءة. و يجب على هذه المنظمات أن تكون قادرة على وضعاألهداف االستراتيجية قصيرة 

 وطويلة االمد
 وتحديد األولويات، وإنشاء

 نظام تقييم األداء التنظيمي لالسترشاد بها في
 عمليات االبتكار .ان تحديد

 اإلطار المؤسسي سيشكل العمليات الحاسمة 
 للنظام االبتكاري ، وهذا يتضمن التفاعالت، وتبادل المعارف،

 والتعلم المستمر لتحقيق التغييرات المرجوة.
 ان من المهم إجراء تحليل مؤسسي 

 بالنسبة لالبتكاراتو لمعالجةالتساؤالت
 التالية:

 • كيف تتحققاالبتكارات ؟
 • ما هي الجهات التي تشارك في نظام االبتكار و

 ما هي األدوار التي يضطلع بها كل منهم؟
 • ما هي "القواعد" التي توجه سلوك وممارسات

 الجهات الفاعلة؟
 • كيف يتم الصحاب الحيازات الصغيرة العاملة التفاعل مع

 التعلم المؤسسي والتأثير فيه؟
• ما هي اقتصاديات هذه االستثمارات؟                                                                                                  
  

 من جهة اخرى يجب على الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة المضافة لألغذية والزراعة فهم
 القوانين واللوائح والتقاليد والعادات، والمعتقدات، واألعراف،

 والفوارق الدقيقة للمجتمع، التي تحظراو تسمح، أو تتطلب بعض
 اإلجراءات. على سبيل المثال، توفرحقوق واضحة للملكية الفكرية

 يعزز االختراعات و األفكار الجديدة، وقوانيين حيازة األراضي
 تشجع االستثمار فيها. وقد وجد ان نظم اعتقاد معينة تميل إلى

 فشل تشجيع االبتكار؛ كما وجد أن بعض 
 المؤسسات التقليدية تقدم حلوال ابتكارية  جيدة  للمجتمعات المحلية؛

 على سبيل المثال، صناديق االدخار والقروضالميسرة التيتوفر
 طريقا مهما لتشجيع تبني التكنولوجيات الجديدة.

 
 الخاتمة

 في عالم ديناميكي تعد االبتكارات مهمة للبقاء بمستوى 
 التنافس، وحماية البيئة، ومواكبة التطور،

 وتحسين الرفاهية.مع ذلك فان  االبتكارات ال تحدث
فراغ. انها تحدث عندما يكتسب المبدعين من  

 المعرفة وكيفية معالجتها من أجل التوصل إلى أفكار وممارسات اوأشياء جديدة
 يمكن ادخالها بنجاح فيالسلسلة االقتصادية.

 ان المعرفة  حاليا تعد محور التنمية، والمرجح أن تصبح
 أكثر من ذلك . ان تراكم المعرفة وتطبيقاتها سيسرع من
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 عمليات التنمية ويخلق
 فرص ال مثيل لها لتحقيق النمو واالرتقاء بمستوى المعيشة.

 لذلك يجب االرتقاء بمستوىانتاج المعرفة وتراكمها وتمكينها من ان
  تكون مفيدة لالبتكار. وفي عصر العولمة

 والتغير السريع، ينبغي على صناع القرار  تعزيز االبتكارفي
 المنظمات والمؤسسات، والسياسات الرامية إلى تحقيق نتائج افضل

 حيثما  يمكن استخدام المعرفة  وتبنيها، وتكييفها، وتنفيذها
 من أجل تعزيز التنمية.
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