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 الملتقى العربي األول للتنمية اإلنسانية

 (نحو إقامة مجتمع المعرفة ) 

 

 

 :مقدمة

 
ألهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية المعنية بتنفيذ أنشطةة البثطو و التةطوير إطد ثثطداو 

شطاملة إطد ممتمعاتنطا العربيطة إمطد تطك التر يطه إطد هطذح الورجطة ثطول الموانطل الم تلفطة التطد تنمية 
" سططاهك إي ططا تلططس المؤسسططات إططد  لططح البنيططة التثتيططة القهمططة للتنميططة التمنيططة المططؤدي ثلطط   لططح ت

ولمد تك التر يه إد هذا اإلةار عل  العقجة التشاب ية بين المؤسسطات العلميطة و ". ممتمع المعرإة 
  .المؤسسات الصناعية وذلس ألهمية الصناعة  داإع أساسد للتنمية العلمية والت نولومية

 
  التنمية الت نولومية 

يشير إرانسيس و أياال  إد تمرير اليونس و عن العلطك إطد العطالك ثلط  أن المةطات اإلنتطامد الجتصطاد 
و مططن  ططك إططفن الرإاهيططة . أيططة دولططة صططناعية يتةلططل جططوت عاملططة تمتلططس أساسططيات المعرإططة العلميططة

و ثذا . لعلميطة و الت نولوميطة إي طا االجتصادية ألي دولة تعتمد علط  ارتفطات مسطتويات األساسطيات ا
 انت الفتوثات العلمية و ال ندسطية تشط ل أسطاإل اإلنتاميطة الصطناعية   إطفن التةطور الصطناعد و 
االجتصططادي همططا نتططار مباشططر لتةويططع األإ ططار العلميططة   م ططل اسططتنباة مططواد و أسططاليل تصططنيعية 

نوعيطة المنتمطات   و امتطذال المسطت لس  مستمدت   و االرتماء باإلنتامية و أداء العاملين   وضطبة
 . و التسويح

 
ثال أنططه مططن المؤ ططد أيضططان أن التنميططة االجتصططادية و الصططناعية تعتمططد علطط  العلمططاء و الم ندسططين  

غيطر أن التةبيططح .  م تشطفين و م تطرعين   و علطط  مطن يمومطون بتةططوير مطا ي ططون جطد تطك ابت ططارح 
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د  ططوادر مططن العططاملين المتعلمططين ذوي الم ططارت إططد تشطط يل النططامل ل ططذح االبت ططارات يعتمططد علطط  ومططو 
 . اآلالت و الثواسل و مرا ه التث ك و معالمة المعلومات ال مية و المواد 

 

المطدرت علط   اتالمؤسسط الطدول و ثن التنمية الت نولومية بمف وم طا الشطامل تمتضطد أن تتطوإر لطد 
الصطناعية علط  الومطه األ مطل بتجطل ت لفطة و ا تيار أنسطل الت نولوميطات القهمطة لتشط يل منشط ت ا 

بططت بر عا ططد و بشطط ل  مططن مططع الثفططات علطط  متةلبططات صططون البي ططة    ططك العمططل علطط  تةويططع هططذح 
الت نولوميططا و اسططتيعال موانب ططا الفنيططة و ال ندسططية و تةويرهططا وتثسططين ا   مططع مططا يتبططع ذلططس مططن 

تطوإر ل طا الثطد األدنط  مطن المعرإطة الفنيطة ضرورت تدريل و تنميطة ال طوادر الوتيفيطة المعنيطة ثتط  ت
القهمة  للتعامل مع  فايا الت نولوميا المسطت دمة التطد تم ن طا مطن تعطديل و تثسطين التمنيطة ذاتيطا 

و إططد أسططوأ األثططوال التططد تثططول إي ططا الميططود . لتططتقءك مططع تططروغ التشطط يل للشططر ات الصططناعية
لوميططا التططد ثصططل علي ططا المسططت دك إقبططد مططن بنططاء المانونيططة التعاجديططة دون ثم انيططة تعططديل الت نو 

المدرت الذاتية للمست دك للث ك عل  أإضطل الت نولوميطات المتاثطة لق تيطار بين طا و معالمطة موانطل 
لططذا إططان المف ططوك المت امططل للتنميططة الت نولوميططة يمتضططد أن يططتك بنططاء . المصططور إي ططا ثن و مططدت

عال  م رمططات العلططك و الت نولوميططا و االسططتفادت  من ططا و المططدرات الذاتيططة إططد  ططل االتماهططات السططتي
تةويع ا بما ي دك التروغ التش يلية للمنش ت الصناعية الوةنية و تثميطح أ بطر جطدر مطن المعرإطة 

تططوةين " التمنيططة لتثسططين ا و تةويرهططا    و هططذا عططادت مططا يشططار ثليططه إططد   ططططير مططن األثيططان   ل
التد جطد تعةطد ثيثطاءن يمتصطر إمطة علط  اسطت داك م رمطات " نولوميانمل الت " بدال من" الت نولوميا 

إان المةلول هنا لطيإل إمطة اسطتيراد األم طهت  و المعطدات الثدي طة و التمطرن   لذا .التمنية الثدي ة 
علططط  تشططط يل ا   بطططل المةلطططول هطططو اإللمطططاك ال امطططل بتساسطططيات عمطططل هطططذح األم طططهت و المعطططدات و 

 )و هذا هو الفرح بين التعامل مع الت نولوميا الثدي ة  صندوح أسطود . يميا يت ا أو مي اني يت ا 

Black Box Technology )     تعتمد إد مميع مراثل است دام ا علط  المصطدر األساسطد ل طا
و بططين أن يططتك الف ططك و السططيةرت علطط  ال فايططا الفنيططة ل ططا التططد تم ططن مططن تثديططد موانططل المططوت و 

 . لة متةلبات التنمية  ك تةويرها لمماب المصور إي ا
 

 :ممومات التنمية الت نولومية 
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لمططد أصططبثت المططدرت علطط  األ ططذ بتسططبال التمنيططة المتةططورت هططد أثططد متططاهر الممتمعططات اإلنسططانية 
الطدوال األساسطية التطد تثطدد    ما أصبثت المدرت عل  ثنتار الت نولوميا وتةبيم طا أثطد. المتةورت 

 إ ناس الدول المتمدمة أو  . ن التممعات الدولية الم تلفة هوية الدول و درمة تصنيف ا  ضم

 

 Industrialized )أو الطططدول الصطططناعية   ( Developed Countries )المتةطططورت 

Countries )    و تتميطه . ثلط  ...و هد تشمل معتك الدول األوروبية و أمري ا و  ندا و اليابان
و هنططاس الططدول .   تنتم ططا و تةورهططا و تصططدرها بتن ططا مميع ططا دول صططناعية  وتمتلططس ت نولوميططا 

و هطد السطواد العطاك مطن دول العطالك   و من طا دول    ( Developing Countries ) الناميطة 
العالك العربد   ثيو أن معتم ا يست دك م رمات الت نولوميا التطد تنتم طا الطدول المتمدمطة بشط ل 

د دول تعططاند مشططا ل اجتصططادية ثططادت و تعططاند  مططا أن هنططاس الططدول األجططل نمططوان   و هطط. أو بطط  ر 
 . شعوب ا من تدند مستويات الد ل إي ا 

 
و  صوصططان إططد ال مانينططات و التسططعينات      ثال أنططه مططن المططدير بالططذ ر أن بعططن الططدول الناميططة

سعت ثل  أن تةور جدرات ا الصناعية ضمن برامج تنموية ةموثة اعتمدت بشط ل  بيطر علط  تنميطة 
شري و است قل الموارد الةبيعية المتاثة ل ا عل  النثو الذي ي فل ل ا الطد ول النطامل العنصر الب

ممطا يعطهه  ( Export Based Industries )إطد بعطن الصطناعات الم تطارت المابلطة للتصطدير 
بعطن  تثتط  أصطبث. الناتج المومد المثلد من م ة و يوإر د قن عاليان نتيمطة تصطدير منتمات طا 

الممموعة  م ل  وريا و الصطين و ماليهيطا و سطن اإورت   تصطنغ عالميطا بتن طا دول  الدول من هذح
) أو الططدول إططد ةططور التصططنيع (  countries in transition state) إططد المرثلططة االنتماليططة 

industrializing countries   . ) و ال شس أن ذلس ماء نتيمطة بطرامج تنمويطة م  فطة عطدت إطد
لطط  مميططع المسططتويات لتشططمل سياسططات التصططنيع و التعلططيك و االسططت مار و مميططع االتماهططات و ع

إلسفة اإلدارت الثدي ة و توةين و تةوير الت نولوميا و بطرامج التعطاون التمنطد مطع الطدول األ طر  و 
 .االستعانة بالدول المتمدمة و المشاريع المشتر ة و االستمرار السياسد 

 
يطر بف فاجاتطه و نماثاتطه   و سياسطاته و ثسطناته   اهدهطار و جد وا طل ذلطس التوسطع الصطناعد ال ب

   ( technology based industries )علمد ملثطوت بميطادت الشطر ات الصطناعية عاليطة التمانطة
ثت  أصبثت تلس الدول تنتج ت نولوميا متةورت و تسطيةر علط  ثمطوح مل يت طا و تصطدرها ثلط  أن 
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و لعطططل أإضطططل م طططال لطططذلس الصطططناعات ال وريطططة . ا غطططهت منتمات طططا أسطططواح الطططدول الصطططناعية ذات ططط
 .       والماليهية المتةورت 

 

 

 

ثن التنمية الت نولومية عل  المستو  الوةند هد أثد أر طان رباعيطة التنميطة الوةنيطة التطد تشطتمل 
و إطد بعطن األدبيطات .  ذلس علط  التنميطة االجتصطادية و التنميطة الصطناعية و التنميطة االمتماعيطة 

ثال أنطه ألهميطة الصطناعة . التنمية الصناعية تثت العناصر األساسية إد التنميطة االجتصطادية تدرر 
  إمطد تطك التت يطد عليطه  عنصطر  ضوت اهتمامنطا إطد هطذح الورجطةإد التنمية الت نولومية    و هو مو 

 .أساسد من عناصر التنمية 
 

 :الماعدت الصناعية 

 
ومود جاعدت صناعية صلبة واعطدت تمطدك منتمطات ن ا يطة ثن من أهك أسإل التنمية الت نولومية هد 

يسطتدعد أن تثطره هطذح  اتسع  من  قل ا الدول أو الشر ات للمناإسة إد األسواح العالميطة ممط
الصططناعات للوصططول ثلطط  مرا ططه تناإسططية  متمدمططة مططن  ططقل تمططديك منتمططات مديططدت ذات مواصططفات 

لطذا تعمطد .  ل ضررا للبي طة أو أ  طر أمنطا و سطقمة أإضل أو أجل  لفة أو ذات تةبيمات مديدت أو أج
  ير من الصناعات ثل   لح جاعدت علمية تمنية جادرت عل  تمديك الطدعك العلمطد و الفنطد القهمطين 

 .للثفات عل  المدرت التناإسية ل ذح الصناعات   من  قل أنشةة ثبداعية و ثبت ارية 

 
ألساسد للتمدك العلمطد التمنطد للطدول هطو ومطود صطناعات و عليه   إفنه باإلم ان المول أن الداإع ا

ومطن دون تلطس . ثنتامية تم ل مادت األنشةة التمنية و األبثاو العلمية   التةبيمية من طا  صوصطا 
الماعدت الصناعية إفن مشاريع البثو العلمطد عند طذ تصطبل إطد معتم طا أنشطةة إطد ممطال العلطوك 

عنططدها تميططيك إا ططدت ا أو الوجططوغ علطط  مردودهططا علطط  األساسططية ولططيإل التةبيميططة   ممططا يصططعل 
 .االجتصاد الوةند بش ل عاك أو تثديد مساهمت ا التنموية عل  المستو  الوةند 

 
لذا إفن ومود جاعدت صناعية جوية من شتنه أن يثمح العديد من الفوا طد بشطتن سياسطات و أنشطةة 

 :العلوك و الت نولوميا من ا 
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 ة العلميططة نثططو المضططايا ذات األهميططة للصططناعة   ممططا يعنططد توميططه األبثططاو و األنشططة

 تعهيه البعد التنموي لألنشةة العلمية و التمنية 
   توميه االست مارات الرأسمالية و التش يلية إد المؤسسات العلمية سواء عل  مستو 

الدولططة أو الشططر ة ثلطط  األنشططةة التططد تعططود بفا ططدت مباشططرت ممططا يعتططك العا ططد علطط        
 .إد األنشةة العلمية و الت نولومية و يعهه من اجتصاديات ا       االست مار 

 

  تعتطططيك االسطططتفادت مطططن المطططوارد البشطططرية المشطططار ة إطططد األنشطططةة العلميطططة بثيطططو يطططتك
تومي  ا لقن طراة إطد المشطاريع الت نولوميطة ذات الفا طدت المباشطرت دون االنشط ال إطد 

مسطتو  الطوةند أو علط  ك أغطران التنميطة علط  المشاريع علمية أجل إا طدت أو ال ت طد
إفد دول تعتمد م ق عل  الصناعة :و لنضرل م اال هنا . الصناعية  مستو  الشر ات

النفةية  تساإل للنشاة االجتصادي و الصطناعد إي طا    ثطال الطدول العربيطة ال ليميطة 
ك الفضاء بطالرغك م ق   إفنه من غير المناسل أن تومه األنشةة العلمية م ق ثل  علو 

من أهميت ا للمعرإة اإلنسانية التد جد تموك ب ا دول أ ر  تمتلس برامج إضطا ية   إطد 
ألنشطططةة العلميطططة المعنيطططة تومطططل علططط  هطططذح الطططدول النفةيطططة ثعةطططاء األهميطططة لثطططين ي

ثذ أن التنميطة االجتصطادية و االمتماعيطة تعتمطد    بمساندت الصناعة النفةية و تنميت طا
 .ل  تنمية الصناعة النفةية التد هد أساإل النشاة الصناعد بش ل  بير ع

  

  تمليططل العططلء علطط  المؤسسططات العلميططة و علطط  البططاث ين والعلميططين لمثاولططة تثديططد
المضططايا و المواضططيع التططد ينب ططد ثمططراء أبثططا  ك و أنشططةت ك العلميططة إي ططا و مططن  ططك 

ح وجتطططا و م طططدا البثطططو عطططن مصطططادر لتمويل طططا   و التطططد بةبيعت طططا عمليطططة تسطططت ر
 .مضاعفين 

  تمليططل ال ططدر إططد المططوارد البشططرية و الماليططة بشطط ل عططاك علطط  المسططتويين   الدولططة مططن
 . مانل و الصناعة من مانل   ر 

 
تبند سياسات  ابتطة ل لد  الصناعة االستعداد القهك من مانل   ر   إفنه من الم ك مدا أن يتوإر

بناء المدرات الذاتيطة و  لطح المنطال المق طك أو نشطر  ماإطة  للعلوك و الت نولوميا تشمع التومه نثو
 & create the science) و الت نولوميططا ضططمن أوسططاة شططرا ل الممتمططع الم تلفططة  العلططوك
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technology culture   . ) و ثن ذلططس دون شططس يسططتومل بططدورح هرت  ماإططة الت ييططر اإليمططابد
و المؤسسطة  ( organization unit)لتنتيمية و الوثدت ا ( ( individual  عل  مستو  الفرد 
  corporate )) بات ططاذ ثمططراءات عديططدت باتمططاح تعهيططه مف ططوك   تسططتدعد أن تمططوك الططدول و التططد

 :  من ا عل  سبيل الم ال " تس ير العلك و الت نولوميا ألغران التنمية "
-  

-  

 ول علططط  ماليطططة    ت صطططيه الميهانيطططات السطططنوية و بنطططود الصطططرغ التطططد تتطططيل الثصططط
 intellectual)تمنيطططات متةطططورت ثمطططا عطططن ةريطططح عمطططود ثمطططوح المل يطططة الف ريطططة 

property wrights / royalty )   أو عمود مشاريع األبثاو و التةويرproject 

)  R&D  ( 

  بشرية    تتهيل المطوارد البشطرية القهمطة للتعامطل مطع الت نولوميطا المتةطورت مطن  طقل
 . برامج تدريبية و تتهيلية

  تنتيميططة   علطط  شطط ل اسططتثداو هيا ططل مؤسسططية أو وثططدات تنتيميططة ضططمن ال يا ططل
 .التنتيمية للشر ة 

 
 : البعد البي د –التنمية المستدامة 

 
 امططل إي ططا تلمططد أدرس العططالك أهميططة مراعططات البعططد البي ططد لتثميططح التنميططة الثميميططة الشططاملة التططد ت

و لمططد نططتج عططن ذلططس بططروه . اعيططة و ال ماإيططة و البي يططة األبعططاد االجتصططادية و الصططناعية و االمتم
 . تساإل ل ةة عمل العالك للمرن الواثد و العشرين " التنمية المستدامة " مف وك 

 
و يشير سيد إتثد ال ولد ثل  أنه بينما تتم ل التنمية إطد العمليطة المتعطددت األبعطاد لضطمان هيطادت 

إططد توهيططع الططد ل المططومد مططن  ططقل ت ييططر ال يا ططل معططدالت النمططو االجتصططادي و تثميططح العدالططة 
اإلنتامية و االست ق ية و االمتماعية و السلو ية و ال ماإية و السياسية و اإلدارية   إفن التنميطة 
المسططتدامة هططد التنميططة التططد تلبططد اثتيامططات األميططال الثاليططة دون المسططاإل أو التططت ير علطط  جططدرت 

 . ات ك من الموارد الةبيعية األميال المادمة للوإاء باثتيام
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و تع إل التنمية المستدامة االثتيامات النوعية إد البي ة باعتبارها الرصطيد أو الم طهون األساسطد 
للمططوارد الةبيعيططة المتاثططة للممتمططع  ططقل إتططرت همنيططة معينططة للوإططاء باثتيامططات اإلنسططان الثاليططة و 

 . المستمبلية  

 
ممرد التنمية الصناعية أو االجتصطادية بطل تتعطداها ثلط  التنميطة  إلك يعد مف وك التنمية يمتصر عل 

الشططاملة المسططتدامة التططد تثمططح التططواهن بططين الموانططل االجتصططادية و االمتماعيططة و البي يططة   علطط  
 النثو الذي ي فل الت امل و التشابس بين البي ة من ناثية و متةلبات التنمية االجتصادية من ناثية 

 

ات علطط  ديمومططة المططوارد الةبيعيططة مططن أمططل األميططال المادمططة   سططواء إططد المططوارد أ ططر    مططع الثفطط
 .الةبيعية المتاثة ثاليان و المثتملة أو إد الموارد البشرية التد تستلهك تنميت ا  مان و نوعان 

و بالرغك من ا تقغ وم ات النتر بين الدول الصناعية المتمدمة و الدول النامية ثول اإلمطراءات 
همططة لتثميططح أهططداغ التنميططة المسططتدامة ثال أن ططا مميع ططا تمططر و تعتططرغ بالثامططة الملثططة ثلطط  الق 

ثمايطططة البي طططة علططط   و طططل األرن مطططن التطططدهور النطططاتج عطططن النشطططاةات اإلنسطططانية بشططط ل عطططاك و 
 .الصناعية بش ل  اه 

 
ثططد المصططادر ثلطط  أن اسططتمرار تططدهور البي ططة يشطط ل أ 2002و يشططير تمريططر التنميططة البشططرية لعططاك 

.  السططتمرار ت ططريإل الفمططر و مططن  ططك ت بططية عمليططات التنميططة االجتصططادية إططد العديططد مططن البلططدان 
و يعطي  . إالممتمعات الفميرت تعتمد إد معيشت ا عل  الموارد الةبيعية   و  اصة المشاعة من طا 

إ طك أ  طر مطن  لطذلس. ثطوالد نصطغ بليطون مطن الفمطراء إطد البلطدان الناميطة إطد منطاةح هشطة بي يطان 
يعططاند مططن تططدهور البي ططة لططيإل إمططة بسططبل الت ديططد الططذي تتعططرن لططه أسططبال معيشططت ك مططن مططوارد 
ةبيعية   و ل ن أيضطان بسطبل تفطاجك المشط قت الصطثية الناممطة عطن التلطوو و انصطراغ جطدر  بيطر 

تطوام  ك   من الناتج المثلد االممالد و الم طود المبذولطة لثطل المشط قت البي يطة األساسطية التطد 
دون االنشطط ال إططد التصططدي لمتةلبططات  ثلطط  ...أو نضططول الميططاح الموإيططة  م ططل مشطط لة التصططثر

لططذا إططفن أ بططر مشطط لة بي يططة توامططه العططالك ثمططان هططد . التنميططة االجتصططادية أو الصططناعية أو العلميططة 
يططة المثليططة و ثال أن معتططك المشطط قت البي يططة إططل العططالك تنبططل مططن تططدهور الططنتك اإلي ولوم. الفمططر 

 . النتاك العالمد 
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 0790و إد البلدان النامية ال يتماوه نصيل الفرد من ثمدادات المياح  لو ما  ان عليطه إطد عطاك 
من الس ان إد الدول العربية مطن شطثة الميطاح ثيطو يبلطل نصطيل الفطرد % 55و يعاند أ  ر من . 

لنطامد يفمطد  طل عطاك مطا يتطراو  بطين و إطد العطالك ا. متر م عل من الميطاح  0000 ل سنة أجل من 
و إد أإريميا منول الصثراء تثطول ) ( .  مانية مقيين و عشرت مقيين ه تار من أراضد ال ابات 

و . مليون ه تار من األراضطد المنتمطة ثلط  أراضطد صطثراوية  طقل ال مسطين عامطان الماضطية  55
 . إد با ستان % 20ة   و من األراضد المروية إد  سيا الوس% 25تضر الملوثة بنسبة 

 

مليطون نسطمة   معتم طك مطن النسطاء  900و يم ل تلوو ال واء مش لة  ةيرت أيضان   إ ناس نثطو 
و األةفططال إططد المنططاةح الريفيططة الفميططرت يتططت رون باستنشططاح الططد ان المنهلططد النططامك عططن اسططتعمال 

 . وجود ال تلة الثيوية 

 
و . ميططدت   يم ططن أن تلططوو الميططاح و التربططة و ال ططواء و الفضططقت الصططلبة   مططا لططك تعططالج بصططورت 

 00و  2سط ان المدينطة إططد البلطدان الصطناعية ينتمططون مطن النفايطات مططا هطو أ  طر بمططا يتطراو  بططين 
مرات عن س ان المدينطة إطد البلطدان الناميطة   ثيطو ال يطتك ممطع مطا بطين  لطو  و نصطغ الفضطقت 

 .الصلبة 

 
أن الثامطة لثمايطة البي طة تم طل اثطد التثطديات الم مطة و الطدواإع  و من الم ك ذ رح إد هذا الممطال

و  إطططد عصطططرنا الثطططالد  التطططد تنفطططذها المؤسسطططات العلميطططة  الر يسطططية ألنشطططةة البثطططو و التةطططوير
لذا إفننا نمد أن مناثد تنميطة البثطو العلمطد همطا الثامطة .  قل العمود ال ق ة الماضية صوصان 

   .ة لصون البي ة للتنمية األجتصادية  والثام
 

 اإلستراتيميات الوةنيةالعلوك و الت نولوميا و 
 

 )هد  لمة ذات أصل ثغريمد مشتمة من  لمتين هما ت ند   ( technology )ت نولوميا 

Techne )  و تعند إنون أو ثرإة و  لمة لوموإل   ( Logos )   و تعند ال لمة أو ال ةابة .
 ل التد بواسةت ا يثمح األإراد ثامات ك و رغبات ك من  قل و هد تعود ثل  مميع السبل و الوسا

و تشمل الت نولوميا است داك . دراسة منتمة ألساليل و ثست دامات اإلبداعات و االست شاإات 
  و مصادر الةاجة من " الت نيس " الم ا ن و األم هت   والمواد   والمعدات   و أساليل التش يل 
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بش ل أيسر و أ  ر ثنتامية و لتم ين األإراد من ا تسال جدرت أعمح و  أمل ثنماه العمل أو الم اك
أشمل إد التث ك إد التروغ الةبيعية من ثول ك من أمل بناء سبل ثيات أ  ر ثضارت و تةوران و 

 .رإع مستو  معيشة األإراد 

 

ثال أنه ال   " االستراتيمية الت نولومية " وجد اجترثت تعاريغ عديدت من جبل عدت  تال لمصةلل 
 يومد تعريغ واثد ي ةد  اإة أبعادها نتران ألن ا تش ل ممموعة من النشاةات الموم ة لشر ة 

 

ويم ن المول أن  ل هذح التعاريغ ت مل . معينة لتثميح أهداغ مثددت  قل إترت همنية مثددت 
 .بعض ا اآل ر 

  
تتبعططططه الشططططر ة  االسططططتراتيمية الت نولوميططططة بططططالمن ج الططططذي Porterوجططططد عططططرغ بططططورتر 

Company’s approach)   )وعليطه إطفن االسطتراتيمية يمطل أن . للتنمية باست داك الت نولوميطا
 :تتةرح ثل   ق ة أمور عامة 

    أو تةورها الشر ة   وتلس التد ل ا أ بر التطت يرات / ما هد الت نولوميات التد ستتبناها و      *

 .المنتماتالمستدامة عل  ال لفة أو تنويع       

 . (Technology Licensing)دور ترا يه الت نولوميا        * 

 .البثو عن الت نولوميا الرا دت      *   

 
وداإع شا ونيد عن  ةة للبثو والتةوير م ونة من عدت جرارات ثول الت نولوميات التطد يمطل 

 ونيد إطفن م طل هططذح علط  الشطر ة أن تر ططه علي طا   وتلطس التططد لطن تمطدك ل ططا أي دعطك   وبطرأي شططا
 : ال ةة يمل أن تنبند عل  تمديرات ثول 

 .ثم انيات مراإح البثو والتةوير  -

 .الثامات اآلنية واستراتيمية العمل التد يمل عل  منتومة البثو والتةوير ثتباع ا  -

 .اإلم انيات الفنية المستمبلية لم تلغ الت نولوميات المتاثة  -

 .ميات تمديمه إد التةبيح العملدالتثسين الذي يم ن لتلس الت نولو  -
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مططاء إططد دراسططة أعططدت لصططالل لمنططة األمططك المتثططدت للعلططوك و الت نولوميططا مططن أمططل التنميططة و  

" مساهمة الت نولوميا   بما إي ا الت نولوميا الثدي ة والناشط ة   إطد تصطنيع الطدول الناميطة" بعنوان 
من الوصول ثل  الفوا د المرموت من تةبيح أنتمطة الت نولوميطا الثدي طة    أنه ثت  تتم ن الصناعة

 :   إفنه ال بد من مراعات األمور التالية
 . لح بي ة مق مة للبثو والتةوير واالبت ار الت نولومد  .0

 . ثمراءات م تارت لنمل الت نولوميا  .2

 . ثفه المشاريع المعتمدت عل  البثو والتةوير .3

 .ةوالتةوير العام تثويل مؤسسات البثو .4

استراتيمية الشر ة للت نولوميا والبثو 
 والتةوير

تثديد االثتيامات الت نولومية وأنشةة 
 البثو والتةوير للشر ة

تثديد االثتيامات الت نولومية وأنشةة 
البثو والتةوير للوثدات التنتيمية 

 ممتمعة

 بثاومشاريع األ مشاريع األبثاو مشاريع األبثاو
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للمملططإل االجتصططادي  OECDوإططد دراسططة أ ططر  جططدمت ا منتمططة التعططاون االجتصططادي والتنميططة
يططة إططد الططدول ثدارت الت يططرات الت نولوم" التابعططة لألمططك المتثططدت   بعنططوان  ECOSOCواالمتمططاعد 

ال لطد ل اإطة أشط ال  يم ن للدول النامية أن تسطتفيد مطن الممطال: " ماء ما يلد" النامية األجل تةوران 
 الت نولوميا واثتماالت ا المتوإرت اليوك بدءان من   ر التةورات إد الت نولوميا المتمدمة   ثل  

 

ت نولوميططات عمليططات الميططاإل   وصططوالن ثلطط  معتططك التثسططينات األساسططية إططد تمنيططات اإلنتططار 
 " . والتةبيمات االجتصادية

 
درت علططط  تثديطططد االثتيامطططات والفطططره ال تيطططار وإطططد مميطططع األثطططوال   إطططفن هطططذا يتةلطططل المططط 

الت نولوميا  المناسبة لوضع  ل دولة عل  ثدت   وت ييغ أو تةطوير هطذح الت نولوميطات وإمطان لبي طة 
 .  ل دولة عل  ثدت

 
 : وتعاند معتك الدول النامية من مدارس مثدودت ل ا م هاها ب ذا ال صوه 

 
يد اثتيامات ا الت نولومية   وتفتمر هذح الدول ثلط  بعن الدول النامية تعتمد عل  غيرها لتثد -

 . ثم انية تمييك نةاح ال يارات الت نولومية المتاثة واصةفاء المق ك من بين ا

 

 . هو دور هامشد إد معتك األثوال –ثن ومدت  –ثن دور مؤسسات البثو والتةوير  -

 

ميططة و الت نولوميططة العالميططة االإتمططار ثلطط  المططوت االجتصططادية لمططذل المم ططودات والمسططاعد العل -
 .لتتعامل مع ثامات ا ال اصة

 

إمدان ال ادر البشطري والسياسطات والمؤسسطات والمسطتو  الثضطاري إطد بعطن األثيطان والتطد  -
 .يم ن عن ةريم ا  لح الت نولوميا أو نمل ا ونشرها

 
لطططططط  االسططططططت مار ال ططططططاك المباشططططططر إططططططد      -           االإتمططططططار ثلطططططط  المةاعططططططات ال اصططططططة المهدهططططططرت وا 

جطد يتصطور الطبعن نمطل الت نولومياو مرا ه البثو و التةوي المؤسسات والمنش ت الت نولومية
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ثال أن . أن مف وك الت نولوميا يمتصر عل  ثست داك اآلالت والمعدات و األم طهت الثدي طة إمطة 
 الثميمططة أن مف ططوك الت نولوميططا يتعطططد  ذلططس ب  يططر ليشططمل باإلضطططاإة ثلطط  ذلططس المططدرت علططط 

و المططدرت علطط  تةبيمططات . اإلسططتثواذ علطط  المعرإططة و نتططك ثدارت ططا و الططتث ك ب ططا و تةويرهططا 
م تارت ل طا علط  النثطو الطذي ي فطل تثميطح أغطران التنميطة المسطتدامة   سطواءن علط  مسطتو  

 .الدولة أو الشر ة الصناعية 
 

شطط ال التاليططة   منفططردت أو و مططن المططدير باإلشططارت أنططه يم ططن اإلتمططار بالت نولوميططا  سططلعة بتثططد األ
 :ممتمعة 

  capital goodsمنتمات رأسمالية          – 0  
 skilled manpower & laborموارد بشرية ذات  فاءت عالية     – 2  
 high –tech information     معلومات عالية التمانة   – 3  
 operating & management systemsو ثدارية   نتك تش يلية – 4  
 

 :  ما يم ن أن تشتمل عملية نمل الت نولوميا و تثويل ا عل  األش ال التالية 
( i )  أصططول غيططر ملموسططة م ططل التصططاميك   و ال ةططة ال ندسططية   و م ةةططات المشططاريع   و

النماذر ال ندسية   و تثاليل النتك   و تمارير دراسات المطدو    و بطراءات اإل تطرات للمنتمطات أو 
 . ثل  ... ش يلية العمليات الت

(ii)    ثل  ... أصول ملموسة م ل المنتمات الرأسمالية   اآلالت   المعدات   الوثدات النمةية. 
   (iii) الموارد البشرية    الم ارات و المعارغ عل  مميع المستويات الفنيطة و اإلداريطة و التنتيميطة

. 

 
تمطات أو العمالطة البشطرية المدربطة   أو و الت نولوميا يم طن أن ت طون بشط ل تطاهر و ملثطوت  المن

بش ل غير تاهر  ثموح المل ية الف رية   و المعرإة  وبراءات اإل تطرات   و العقمطات المسطملة و 
 .المعلومات الفنية و الدعك الفند
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و من المعلوك أن الت نولوميا تستثدو بفستمرار مطن  طقل اإل تراعطات و اإلبت طارات بدايطة   و مطن 
اب ا  ططك تةبيم طا  ططك ثسططت دام ا بشطط ل ثجتصطادي  ططك نشططرها بشطط ل واسطع    ططك تبادل ططا مططع  طك ثسططتيع

 .اآل رين أو بيع ا أو شراؤها أو تثدي  ا و تثسين ا 

 
 International Companies و من مانل   ر   إمد ثستةاعت الشر ات متعطددت المنسطيات 

 ا الشر ات النفةية العالمية  أو  ما تسم  أثيانان بعابرات الموميات   و من أبرهه
 
 
  International Oil Companies, IOC )) أن تشط ل جطوت ر يسطية مطؤ رت إطد األوضطات  

 .ث م ا إد عمليات البثو و التةويراألجتصادية العالمية من  قل ت
 

و جد أشار مثمد مثمود األماك إد دراسطة لطه نشطرت أنطه بطالرغك مطن أن الشطر ات متعطددت المنسطية 
د علطط  نمططل الت نولوميططا المتةططورت بسططبل ثنتشططار عمليات ططا إططد أرمططاء العططالك   ثال أن هططذا تسططاع

اإلنتمال يتك إد سياح ثثت ارها ل ا   ضمن النتك العالمية الم تلفة لثماية ثمطوح المل يطة الف ريطة 
  سططواء مططا مططر  التوصططل ثليططه   أو مططا يمططري العمططل علطط  تةططويرح   و تماضططي ا عا ططدات تثططددها 

و مططن  ططك تومططه هططذح الشططر ات ثلطط  المواجططع . مومططل ثمايططة ثمططوح مل يت ططا العلميططة و الصططناعية ب
البث ية التد يمري إي ا التةوير   سواء لمهيد من البثطو و التةطوير أو لهسط اك إطد تطوإير البنيطة 
 األساسطية القهمطة لتثميطح التمطدك   بمطا يتضطمنه مطن ثم انيطة التةطوير إطد ممطاالت أ طر  مديطدت 

(spill-over )    و ثذا تطك ثعتبطار العا طدات التطد .   تعمل بعطد ذلطس علط  منطد  مارهطا و عوا طدها
 .قن عادالن للبثوو التد أدت ثليهتتثمح ممابل التةوير تم ل مماب

   
 :أش ال نمل الت نولوميا 

 
 :المل ية الف رية  -0

ول العطالك و المنتمطات العالميطة لمد ثتد موضوت ثماية الثمطوح الف ريطة باهتمطاك  بيطر مطن جبطل د
و ال ي طاد ي لطو تشطريع أو . المعنية و عل  رأسط ا منتمطة األمطك المتثطدت و المنتمطات التابعطة ل طا 

جطانون أو تنتططيك دولططد مططن ثمطراءات وةنيططة أو ثجليميططة أو دوليططة لثمايطة الثمططوح المل يططة لمال ي ططا 
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التشريعات التد ات ذت ا منتمة التمارت الدولية و لعل اإلمراءات و . دوال  انت أو شر ات أو أإرادا 
أل بر دليل عل  اهتماك الطدول بفطرن تشطريعات تثمطد المل يطة الف ريطة و اإلنتطار اإلبطداعد و ذلطس 
لما يم له مانبه مل يطة اإلبطدات الت نولطومد  ثمطر هاويطة للتميطه التمنطد للشطر ات أو الطدول و الطذي 

 .صناعد و االجتصادي بدورح يم ل مثور التمدك و التفوح ال
 

و جططد أنشططتت األمططك المتثططدت منتمططة جا مططة بططذات ا وصططية بثمططوح المل يططة الف ريططة و هططد الوايبططو 
WIPO) ) و ممرها إد منيغ  ما أنشتت لمنة دا مة تابعة للمملإل االجتصادي و االمتماعد 

 
 Commission of Science ) لألمك المتثدت و هد لمنطة العلطك و الت نولوميطا مطن أمطل التنميطة

&Technology for Sustainable Development )  . 
  

 : هذا و يم ن تمسيك ثموح المل ية الف رية ثل   ق ة عناصر أساسية  هد عل  النثو التالد 
 
 (  patents) براءات اال ترات  - أ

 ليطا أو  و تشمل اال تراعات عل  ابت ار أم هت معينة أو تصميك لعملية ثنتاميطة أو منطتج مديطد أمطا
ل ت طاليغ لم ونات مديدت تك استثدا  ا أو تةوير و تثسطين لعمليطات جا مطة و مومطودت ب طدغ تمليط

و هد تلس اال تراعطات و اإلبطداعات . أو تمليل الم اةر أو رإع اإلنتار  التش يل أو تثسين األربا 
لطغ أجطاليك العطالك و الت نولومية التد تك تسميل ا إد م اتل براءات اال تطرات المعتطرغ ب طا إطد م ت

التد ت فل تو يح الثموح المعرإية و المانونية و المعنويطة و الماديطة لصطاثل اال تطرات الطذي سطبح 
غيرح بتسميله من  قل عملية مرامعة و تثميح و تمثطيه و تسطميل ةويلطة و مضطينه تمطوك ب طا 

 . م اتل اال ترات المنتشرت إد العالك 
 

 :  (Trade Marks & Know How)لمعرإة العقمات المسملة و ثموح ا –ل 
و يشمل ذلس مميع أنوات المعرإة التمنية التد عادت ال تنشر تفاصيل ا الفنيطة بطل يطتك االثتفطات ب طا 

و هذا ما يفرج ا عطن بطراءات اال تطرات   ثذ أن مطن شطروة تسطميل بطراءات اال تطرات .  تسرار تمنية 
لعقمات التمارية وثمطوح المعرإطة ي تفطد مال وهطا بنشطر هو نشر تفاصيل ا الفنية و التمنية  بينما ا
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و اإلعقن عن أسما  ا التمارية و مواصفات ا الفنية ومميهات تةبيمات ا الصطناعية ضطمن اتفاجيطات 
 :ثماية مث مة   ثيو يم ن أ  تشتمل عل  اآلتد 

 .األسرار الصناعية و المعلومات غير المسملة  -      
 .النمةية  تصاميك الوثدات -      
 .مواصفات المواد ال اك  -      
 .مواصفات التش يل  -      

 .التصاميك ال ندسية  -
 . نتا ج التةبيمات الثملية أو التش يلية  -     

 
 .تمارير نتا ج األداء للمنتمات الن ا ية  -     
 . نتا ج تثليل الت اليغ و األربا   -     

 
 : ( Licensing )الترا يه الصناعية   –ر 
و هططططد أ  ططططر وسططططا ل نمططططل الت نولوميططططا انتشططططارا   ثذ يعمططططد مططططال و الت نولوميططططا ثلطططط  السططططما      

للمست دمين   و عادت ما ت ون الشر ات الصناعية   بثح است داك الت نولوميا العا دت ل طك ممابطل 
و .  (Royalties)ثمططوح ماليططة أو صططناعية يتفططح علي ططا   ويشططار عططادت ثلي ططا برسططوك التططر يه 

 . التر يه الصناعد هو أشبه بشراء ثح االنتفات 
 
 : نمل المل ية التمنية   -د
و هو النمل ال امل للت نولوميا مطن مالطس ثلط    طر بالتنطاهل عن طا ممابطل مبلطل مطن المطال أو عطن   

و . ةريح شراء الشر ة المال ة للت نولوميا   ثذ تنتمل الثموح تلما يا ثل  الشطر ة المال طة المديطدت 
هذا النوت من نمل المل ية شا ع مدا بين الشطر ات المل طة للت نولوميطا   بينمطا هطو أجطل شطيوعا بطين 

 .شر ة مال ة للت نولوميا و شر ة مست دمة ل ا 
 
 :(Technical Assistance Agreements )اتفاجيات الدعك الفند  -2
ة تمدم ا شر ات تملس تمنية معينطة وتشتمل هذح االتفاجيات عل  عدد من األنشةة الفنية الداعم   

 وهذا النوت من نمل الت نولوميا مةبح بش ل واسع إطد صطناعة الطنفة العالميطة. ثل  أ ر  تثتام ا 
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بسطططبل النتطططا ج االجتصطططادية  والصطططناعات البترو يماويطططة  وشطططر ات اإلتصطططاالت وتمنيطططة المعلومطططات
يسطتفيد اتفاجيطات الطدعك الفنطد أو التمنطد  ثال أن. اإليمابية التد تمني ا عادت الشطر ات المسطت دمة 

 .ودت للت نولوميا و الم ة المستفيدت من ا الةرإان   الم ة المه 
 

 : (joint venture)المشاريع المشتر ة   -3

يعتبطر مطن أ  طر أشط ال نمطل الت نولوميطا  التشط يل المباشطر للمنشط ت الصطناعية ولعل هذا النمة من
 مد ثل  الد ول إد مشاريع مشتر ة مع الشر ات المال ةنماثان ثذ أن الشر ات العاملة تع

 
 
للت نولوميا تتماسك إي طا الثمطوح والوامبطات ثسطل عمطود ثنشطاء تث طك مطاذا يمطدك  طل ةطرغ ومطاذا  

 . يثصل عليه بالممابل
 

 :ومن أهك مميهات المشاريع المشتر ة بالنسبة لنمل الت نولوميا التالد
 نولوميا عل  تمديك أإن ما لديه من تمنية وأساليلثره الشريس األمنبد والمالس للت  -

دارت من أمل ضمان نما  المشروت       .تش يل وا 
 .تمليل الم اةر االست مارية عل  الةرإين  -

 .االستفادت من المدرات التسويمية للشريس األمنبد  -

 تةويرية منبد إلمراء األبثاو الاالستفادت  من المراإح والم تبرات العلمية لد  الشريس األ -
 أنشةة البثو و التةوير     

 

 :أهمية البثو والتةوير
 
الشططر ات ذات اإلنمططاه المتميططه  انططت را ططدت إططد وضططع ودمططج  الططدول و ولمططد  بططت تاري يططان أن 

الططدول لططذا تتميططه هططذح . ا وإططد عمليططة ت ةططية االسططت ماراتج البثططو والتةططوير إططد اسططتراتيميت بططرام
لطط  اسططت داك اإلنسططان المناسططل المشططارس إططد ممططال الت نولوميططا الشططر ات والمؤسسططات بططالتر يه عو 

 .لمق مة للتنمية المستدامة والبثو والتةوير وإد اجتناء ما يعتبرونه الت نولوميات ا
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ل  المد  الةويطل بطين ربثيطة الشطر ات لمد تمت اإلشارت دا مان ثل  العقجة اإليمابية الموية ع
 .  رغل الشر ة وضع ا إد ممال البثو والتةويروثمك االست مارات التد ت الصناعية
 

اإلدارت العليططا للشططر ات  إططد الططدول و إططد مت ططذوا المططرار وام  ططاثن مططن أهططك المططرارات التططد ي 
همع تنفيذها وعل  أي مستو  مطن ثسك مستلة البثو والتةوير التد ي الصناعية وأشدها تعميدان هو

سسات تدرس بش ل متهايد  أن العامطل األ  طر أهميطة إطد وجد أصبثت ثدارات المؤ . الموارد واألولوية 
 النما  الشامل للبثو والتةوير هو ا تيار األهداغ الميمة للبثو والتةوير وتلس 

 
 

المتعلمة بت صيه الموارد   ووضطع السياسطات الضطرورية لتثميطح األهطداغ   والتطد يمطل أن يطتك 
 .تثديدها إد الوجت المناسل والش ل الفعال 

 
ال بططد مططن  ثذ  لطط  البثططو والتةططوير الفعططال وال ططغءأسططبال أ ططر  ضططاغةة للتر يططه عتومططد 

أمطا العامطل الضطاغة اآل طر . التعامل مع تنطامد النطدرت  إطد الثصطول علط  الموهبطة التمنيطة ال فطوءح
الذي يستلهك إعالية أ  ر للبثو والتةوير هو بي طة المناإسطة الثدي طة   ثيطو أصطبل تمطديك منتمطات 

 ليططة المططودت بشطط ل سططريع ومسططتداك   ومنتمططات مبت ططرت مديططدت ذات  لفططة ممبولططة   هططووأعمططال عا
 .عل  مستو  العالك  عنوان اللعبة إد الصناعة 

 
 ثيمطابد ومن الناثية االستراتيمية إفن أهداغ البثو والتةوير الصطثيثة سطي ون  ل طا مطردود 

د الشططثيثة   ة إفن ططا هطدر للمططوار   أمططا األهططداغ غيطر الصططثيث علط  الدولططة أو الشططر ات الصطناعية
 .لمصداجية العلميةوضيات للوجت وإمدان ل

 
لذا إفن استمرارية التفاعل اإليمابد بين الصناعة ومال د الت نولوميا مع مؤسسطات البثطو  

. والتةوير عملية ضرورية   وستؤدي إطد النتيمطة الن ا يطة ثلط  تثميطح م اسطل ثميميطة للصطناعة 
  أو ذات ةبيعططة مسططتمبلية   (  ثططل مشطط لة تشطط يل جا مططة) م اسططل  نيططة ويم ططن أن ت ططون هططذح ال
 .وهذح الثالة هد األعك 
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 :ويم ن أن ت ون هذح الم اسل عل  األش ال التالية 
 هيادت األربا    -
 أو تمليل ال سا ر والنفمات والت اليغ/و -

 .أو تثسين تش يل الوثدت/و -

 .أو تمديك منتمات أو  دمات مديدت للسوح/و -

 .و االست داك األإضل لقعتمادات المتاثة وللعمالةأ/و -

 .أو بناء جدرات الت نولومية والوصول ثل  أرجاك جياسية/و -
 
 

 :  ( Industrial Research )األبثاو الصناعية 
لمططد سططاهمت األبثططاو الصططناعية منططذ منتصططغ المططرن التاسططع عشططر إططد بططروه صططناعات   يططرت  ططان 

لعلمية التد يشرإون علي ا عادت أصطثال الصطناعات و ينفطذون ا أصثاب ا يست مرون إد األبثاو ا
و لمد  ان الداإع دا مان هو  لح تطروغ و بي طة صطناعية . بتنفس ك أو بواسةة م تبرات المامعات 

لطذا إطفن بطروه . تش يلية أإضل لمصانع ك الما مطة أو لتمطديك منتمطات مديطدت مناإسطة إطد األسطواح 
 ران نسططبيان بالممارنططة مططع البثططوو العلميططة األساسططية و ذلططس بسططبل دور البثططوو الصططناعية مططاء متططت

نضور الصناعة و  صوصطان إطد أمري طا و اوروبطا و اليابطان   ثيطو أصطبثت هطد الطداإع األساسطد 
لألبثاو التةبيمية من  قل تومي  ا ثل  ال ايات و األهداغ التد تبت ي ا   و تموك مرا طه األبثطاو 

أو تلططس التابعططة للمامعططات أو الما مططة بططذات ا   بفت ططاذ مططا يلططهك لتنفيططذ    سططواء المملو ططة للصططناعة
لططذا  إمططد أصططبثت   يططر مططن . أبثا  ططا العلميططة مططن أمططل الوصططول ثلطط  تثميططح أهططداغ الصططناعة 

بثيطو ت طدغ مطن  . م تبرات األبثاو تنفذ برامج أبثاو علميطة أساسطية و أ طر  تةبيميطة صطناعية 
لعلميططة األساسططية و ثثاةت ططا بتسططرار المططادت و تةططوير أم ططهت و معططدات األولطط  ثلطط  تعهيططه جططدرات ا ا

تثليلية عالية التمانة   و التد بدورها تم ن ا من تنفيذ برامج األبثاو التةبيميطة الصطناعية العا طدت 
و نمد أن هطذا التواإطح بطين بطرامج األبثطاو . إد معتم ا ثل  الصناعة ب فاءت أ بر و بوجت أجصر 

لصططناعية مططن أبططره سططمات مرا ططه األبثططاو النامثططة إططد العططالك التططد سططاهمت بتمططديك األساسططية و ا
 .تمنيات مديدت للبشرية 
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إطط  مميططع الثططاالت  ططان هنططاس الططتقهك الو يططح بططين توم ططات األسططواح العالميططة وثامططة الشططر ات  و
هطذا الطتقهك وجطد نطتج عطن . الصناعية و ةة ا واسطتعداد مرا طه األبثطاو وجطدرات ا العلميطة المؤهلطة 

لذا إفن من ا  ر المرا ه البث ية اسطتمرارا إطد . اإليمابد انتعا  لبرامج األبثاو الصناعية الموم ة
 مم ا علد مشاريع البثوو الصناعيةتنفيذ مشاريع ا البث ية تلس الت  تعتمد إد تنفيذ برا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knowledge 
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Semi- skilled labor 

Intensive industries 

skilled labor Intensive 

Industries 

skilled labor & 
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 بثو والتةوير ألنشةة الالمنةلمات األساسية 
          

 : ( Partnership)المشار ة  ( أ   
وتشطمل  .المؤ ر هنا هو التطرويج للثطوار الطذي يسطتمةل مميطع المشطار ين إطد عمليطة التنميطة 

المشار ة صانعد السياسات   رمال األعمال إد  اإة المةاعات ذات العقجة   الممموعات الم نيطة 
الططط      وإطططد عمليطططة ثدارت الت يطططرات الت نولوميطططة ... والمشططط لين   مطططال د الت نولوميطططا   العلمطططاء 

واالمتماعيططة والسياسططية التططد تتةلططل  physicalوالبثططو والتةططوير   مططع مراعططات العوامطططل الماديططة 
ويمططل أن يطؤدي هططذا  لططه ثلطط  تثديطد األولويططات   التططد يمطل الوصططول ثلي ططا عططن . اهتمامطان  اصططان 

ول الثامططات والفططره المتاثططة   ولططيإل إمططة عططن ةريططح المططهودين ةريططح الثططوار بططين الشططر اء ثطط
suppliers  بالعلوك والت نولوميا و ذلس مؤسسات البثو والتةوير  سواء  انطت مثليطة أو  ارميطة

. 
 

و لمططد عمططدت منتمططة اليونسطط و و المملططإل العططالمد للعلططوك مططؤتمران موسططعان إططد شطط ر يونيططو لسططنة 
 World )يطططا سطططمد بطططالمؤتمر العطططالمد ثطططول العلطططك ك إطططد مدينطططة بودابسطططت ب ن ار  0777

Conference on Science )   نطاج  إيططه مم لطو الث ومططات و الممتمعطات العلميططة الم ططود  
المةلططول بططذل ا لمعططل العلططك يوا ططل توجعططات الممتمططع و التثططديات التططد تملي ططا ضططرورات التنميططة 

هذا المطؤتمر مبطدأ المشطار ة إطد تسط ير  و لمد عهه. و االجتصادية للممتمعات البشرية االمتماعية
العلطططك مطططن أمطططل التنميطططة مطططن جبطططل الشطططر اء الر يسطططيين و هطططك الث ومطططات و المؤسسطططات الوةنيطططة   

Time 
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المؤسسات التعليمية و البث ية   الممتمع العلمطد   المةطات الصطناعد   الو طاالت المت صصطة إطد 
  و اإلتثطادات العلميطة العالميطة   و  منتومة األمطك المتثطدت   و المنتمطات عبطر الث وميطة األ طر 

 . وسا ل اإلعقك و المةاعات األ ر  إد الممتمع 
 

و جد صدر عن هذا المطؤتمر الفريطد و يمتطين إطد غايطة األهميطة ت طدإان ثلط  رسطك أةطر عامطة لطدور 
العلك إد التنمية للمرن الواثطد و العشطرين   همطا ثعطقن بودابسطت ثطول العلطك و ثسطت داك المعرإطة 

و    ( Declaration on Science and the Use of Scientific Knowledge )لعلميطة ا
 (  ( Science Agenda – Framework for Action  من ج عمل   –و يمة أمندت العلوك 

 
ثلط  تومطه اإلدارت األمري يطة  طقل التسطعينات ثلط  تعهيطه ) ( و تشير أدبيات وهارت الةاجة األمري يطة 

 ة مطططع ال ي طططات الث وميطططة األ طططر  و المةطططات الصطططناعد و مؤسسطططات األبثطططاو و مبطططدأ  المشطططار 
المامعات من أمل تةوير ت نولوميا واعدت و من أمل ضمان نمل الت نولوميا و نشرها عل  الةيطغ 

إططفذا  ططان األمططر  ططذلس إططد الواليططات المتثططدت . الواسططع و ال بيططر للمؤسسططات األمري يططة ذات العقجططة 
تعططد الدولططة األ  ططر تمططدمان و تةططوران إططفن ذلططس يصططبل أدعطط  و ألططهك إططد دول العططالك األمري يططة و هططد 

النامد و التد تستومل بناء عقجة تشاب ية و تضامنية بطين مميطع المؤسسطات و ال ي طات المعنيطة 
جفهت  و جد نتج عن الم ود التد بذلت ا وهارت الةاجة األمري ية . جتصادية و الت نولومية بالتنمية اال

بيرت و تمطدمان ملثوتطان إطد الم طود المبذولطة مطن وهارت الةاجطة إطد ممطال نمطل و تةطوير الت نولوميطا  
يطل المشطاريع الت نولوميطة   و رإطع درمطة التنسطيح و المتمدمة مما أد  ثل  هيادت الموارد الماليطة لتم

رت والتطد تعتبطر و الت امل بين المؤسسات المعنية   و تعهيه العقجة مع المشاريع الصطناعية الصط ي
أدات إاعلطططة إطططد تطططوةين التمانيطططات  ذات المطططردود العطططالد مطططن  طططقل ثنشطططاء صطططناعات جا مطططة علططط  

 0775و جد بلل بتيمة ذلس عدد المشاريع المشتر ة إد سنة . التمنيات الثدي ة التد يتك تةويرها 
. مري يطة شطريس إطد م تلطغ أنثطاء الواليطات  المتثطدت األ 500مشطروت مطع ثطوالد  500أ  ر مطن 

مطن اال تراعطات العا طدت ثلط  % 95ثطوالد   ( licensing) ما أد  ذلس أيضان ثل  ثم انية تسطويح 
 و جد جامت الوهارت .  ( DOE) وهارت الةاجة األمري ية 

 
 : ( competitive advantage)الميهت التناإسية ( ل
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ر علط  الوضطع التناإسطد للطدول التطد تسطع  ثلط  تعهيطه أنشطةة البثطو العلمطد إمن أمل التت ي     
" إططرح التميططه" يمططل أن تلعططل دوران إططد تثديططد الت لفططة النسططبية أو  لططدي ا  إططفن نتططا ج تلططس البططرامج 

(differentiation Uniqueness) أو التمنيطات التطد يطتك التوصطل ثلي طا للمنتمات أو ال طدمات. 
الت نولوميططات " سلسططلة الميمططة علطط  ممموعططة معينططة مططن  إططد ر مططن األثيططانويططؤ ر ذلططس إططد   يطط

  أو المواعططد العلميططة   وتنتشططر هططذح الت نولوميططات ال انويططة علطط   sub-technologies" ال انويططة 
ات العلميططة ليسطت وثططدها ذات األ طر الفعططال وإطد هططذح الثالطة إططفن اال تراعط. تططارامتطداد سلسطلة اإلن
. تتطد ل أيضطان  incremental changesإسية لوثدت العمل ول ن الت يرات ال مية عل  الميهت التنا

إمطد اسطتنتج هوالنطدر . وتؤيد البيانات التمريبية هذح النتيمة ثتط  عنطد بعطن الم تطرعين الريطاديين
Hollander  إد دراسته لمعامل دي بونتDuPont  للثرير الصناعدRayon  أن 

 
 ات المذرية أ  ر أهمية إد الشر ة من اال تراعممموع ا بش ل التمديدات البسيةة جد ساهمت ب

 
 :ال يا ل المؤسسية الصناعية ( ر

من ومود هيا ل مؤسسية مناسبة   تت ذ عل   والتةوير للدول ال بد لنما  ثستراتيميات البثو    
والبطد . مطدعاتم ا رسك االستراتيميات المناسبة وتنفيذها عل  ش ل مشاريع بث ية جصيرت وةويلة األ

وثطدات تنتيميطة أو أجسطاك   مطن تطوإر  مؤسسطات و ل ذح ال يا ل   والتد عادت ما ت ون عل  هي ة
وتشط ل هطذح األجسطاك أو . الموارد الر يسية من اعتمطادات ماليطة ومراإطح بث يطة وجطو  بشطرية مؤهلطة

يطا ألن طا سطت ون الوثدات التنتيمية ضرورت جصو  لنما  أي اسطتراتيمية معنيطة بطالعلوك والت نولوم
ن جصططور وا   .وك والت نولوميططا  والبثطو العلمططد الثاضطنة األساسططية المنطوة ب ططا تنفيطذ سياسططات العلط

العلططوك والت نولوميططا والبثططو  إططد تبنططد وتةبيططح سياسططات نامثططة معنيططة بمضططايا  العديططد مططن الططدول
  أو ثتط  عطدك العلمد يم ن نسبته ثل  ضطعغ ال يا طل المؤسسطية المسطؤولة عطن البثطو والتةطوير

 .ومودها أصقن 
   
 : (Innovation Indicators )مماييإل اإلبدات ( د
مططن المفيططد مططدان ألم ططهت البثططو والتةططوير العاملططة أن تثططدد ل ططا معططايير وممططاييإل  اصططة ب ططا  

ثيططو أن العمليططة اإلبداعيططة هططد مططوهر أنشططةة البثططو  (Innovation)لميططاإل مسططتويات اإلبططدات 
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  ثيو باإلم ان ترممة بعن مد قت أو م رمات المشاريع البث ية ثلط  مطواد   والتةوير التةبيمد
 .يم ن جياس ا بش ل أو ب  ر 

 
وبالرغك من أنه ليإل هناس أسلول موثد أو جياإل معيطاري متفطح عليطه ثال أن  طل مؤسسطة أو  

علطط  شططر ة يم ن ططا أن تتبنطط  بعططن المعططايير اال تياريططة التططد يم ططن جياسطط ا  ميططان ألمططل الوجططوغ 
 مطا باإلم طان مرامعطة . مستويات أداء أم هت ووثطدات البثطو والتةطوير مطن  طقل جيطاإل ثنماهات طا 

 . وتثديو هذح المعايير دوريان والنتر إد مد  جابليت ا للتةبيح
 
 
 
 

 : تد ه األبثاو إد الدول األوروبية اآلومن هذح المماييإل التد اعتمدت من جبل العديد من مرا 
 
 ترات المسملة عدد براءات اال (registered patents) . 

 المشاريع البث ية المشتر ة مع مؤسسات بث ية أ ر  وةنية وعالمية . 

  عدد العاملين إد المشاريع البث ية. 

 عدد و ثمك المشاريع البث ية التعاجدية. 

  نسبة ثنماه المشاريع البث ية سنويان. 

 ثمك الميهانية المعتمدت للصرغ عل  مصاريغ البثو . 

 عدد وثمك التةبيمات العملية والثملية لم رمات مشاريع األبثاو. 

 ةة تةوير الباث ين  . 

  عدد اإلصدارات العلمية 

  عدد وثمك المنش ت الصناعية المستفيدت من مشاريع األبثاو. 

 التت ير االجتصادي اإليمابد للمشاريع البث ية. 

  عدد ونوت المنتمات المديدت(products) أو العمليات(processes). 

  عدد ونوت أساليل التش يل(operations) التد تك تثسين ا وتةويرها. 

 عمح العقجة مع الصناعة(Industry-Science relationship ISR). 
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 :أنماة و أش ال البثو العلمد 

هناس العديد من األش ال و األنمطاة إلمطراء وتنفيطذ أنشطةة البثطو العلمطد   مميع طا تطؤدي مطهء 
ن البثو العلمد و ت تلغ إيما بين طا مطن ثيطو ثةارهطا العطاك و عناصطرها التنتيميطة   ثال من أغرا

يم طن  و. عن المعرإة و التمنية القهمة أن ا مميعان تشترس إد تثميح بعن أو  ل أغران البثو 
 :ذ ر أهك هذح األنماة عل  النثو التالد 

 
 
 
 
 

 : األبثاو التابعة للشر ات الصناعية مرا ه( 0
عمد   ير من الشر ات الصناعية ألن ي ون لطدي ا ضطمن أم هت طا و وثطدات ا التنتيميطة م طاهان ت

و . مت صصان إلمراء األبثاو العلمية تو ل له ثل المشا ل التش يلية و تةوير ت نولوميات مديطدت 
ا عادت ت ون هذح الوثدات علط  شط ل مرا طه أبثطاو تطؤول مل يت طا ثلط  الشطر ة األك و تنفطذ برامم ط

و إطد معتطك الثطاالت تمطوك هطذح المرا طه بوضطع  ةة طا . عل  النثطو الطذي يثمطح أهطداغ الشطر ة 
لطططذا إطططفن . اإلسطططتراتيمية و التشططط يلية بالشططط ل الطططذي يتفطططح مطططع ال ةطططة اإلسطططتراتيمية للشطططر ة األك 

و . سياسات و  ةة البثو العلمد إد هذح الثالة تنب ح من السياسطات و ال ةطة العامطة للشطر ة 
 :ا النمة من ثدارت وتنفيذ أنشةة البثو العلمد عدد من المميهات   من ا ل ذ
 
   يضططمن ل ططل مططن الشططر ة المال ططة وم ططاه البثططو التططابع ل ططا درمططة عاليططة مططن التر يططه علطط

 .األنشةة البث ية ذات األولوية لعمليات الشر ة 
 ة المتاثططة إلمططراء ثن ذلططس يططؤدي بططدورح ثلطط  تعتططيك اإلسططتفادت مططن المططوارد البشططرية و الماديطط

مشاريع بث ية ذات أهميطة مباشطرت للشطر ة و تمليطل ال طدر للمطوارد الطذي جطد يثطدو و النطاتج 
عن ثست قل تلس الموارد   والتد عادت ت ون مثدودت   إد بطرامج بث يطة علميطة ليسطت ذات 

 .أولوية للشر ة 

  تمليل  لفة المشاريع البث ية  . 
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 تططدإمات الماليططة القهمططة ثلطط  مرا ططه األبثططاو التابعططة ل ططا مططن ي فططل ثلتططهاك الشططر ة بفسططتمرار ال
 .أمل تنفيذ برامم ا البث ية المرسومة مسبمان و القهمة لتثميح مرا ه متمدمة للشر ة 

 
و ال شططس أن هططذا الططنمة يعتبططر مططن أإضططل ال يا ططل المؤسسططية لتنفيططذ أنشططةة البثططو العلمططد 

و هو من أ  ر األنماة شيوعان إطد .  ة المال ة التةبيمد و المومه ل دمة أغران مثددت للشر 
و التطد تسطع  ألن تثمطح مرا طه  ( Mega Size Companies)الشر ات ذات الثمطك ال بيطر 

ولعل أإضطل م طال علط  ذلطس هطد مرا طه . متمدمة و متميهت لمنتمات ا إد أسواح تناإسية  بيرت 
 International Oil )األبثطططاو التابعطططة لمعتطططك الشطططر ات النفةيطططة العالميطططة ال بطططر  

Companies )  م ل BP ,Chevron ,Shell , Total , Philips   ...  ثل. 
 
 

ثال أنه من عيول هذا النوت من ال يا ل المؤسسية للبثو العلمطد إطد الشطر ات الصطناعية أنطه 
بعد سطنوات عديطدت إطد التشط يل و عطدك ثامطة الشطر ة ثلط  ثثطداو ت ييطرات ت نولوميطا مسطتمرت 

لططل الثامططة ثلطط  تشطط يل مرا ططه بث يططة  بيططرت تسططت لس مت ططا أو بتنمططاة تشطط يل ا إططفن ذلططس يبعمليا
ثمططا ثلطط   عند ططذ تعمططد الشططر ات عططادت . يططا مططوارد بشططرية و ماليططة  بيططرت ثتطط  تصططبل عبططت ثميم

تمليه أم هت ا البث ية أو ثعادت هي لت ا أو ثت  الت له من ا و اال تفطاء بعمطود أبثطاو مطع 
 ( .  out sourcing)  ه األبثاو المامعات و مرا

 
 :لمامعات و مرا ه األبثاو األ ر با الصناعية ثستعانة الشر ات(  2
يلمت العديد من الشر ات الصناعية ثل  االستعانة بمرا ه األبثاو و المامعات إلمراء األبثطاو  

را ه األبثطاو العلمية التد تثتام ا الشر ات   و ذلس بواسةة مشاريع تعاجدية بين الشر ة و م
 . 
 

و عططادت مططا ت ططون الشططر ات التططد تلمططت ثلطط  هططذا النططوت مططن الترتيبططات العلميططة و البث يططة مططع 
المامعات ص يرت إد ثمم ا   أي أن هيا ل ا التنتيميطة ال تتثمطل اسطتثداو م طاه مت صطه 

. او إيطه لألبثاو أو أن ا ال تمتلس ال برت ال اإية إد إطرت الت نولوميطا المةلطول و ثمطراء األبثط
و لعل هذا النوت من  ليات الثصول عل  الت نولوميا يضمن للشر ة الصطناعية الثصطول علط  
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المنتج الن ا د لألنشةة العلمية دون الثامة لقست مار إد  لطح بنيطة تثتيطة جطد ت طون م لفطة 
ة و لعل أ  ر األش ال شيوعا إطد هطذا الطنم. و ال تستدعد الثامة ثلي ا ثال مرات مثدودت إمة 

عندما ت ون مرا ه األبثطاو وةنيطة تابعطة للدولطة تمطري أبثا  طا إطد ال  يطر مطن الت صصطات و 
  .تمدك  دمات ا ثل  الشر ات الصناعية عل  ش ل عمود  دمات أو استشارات

 
 :  من ا  ت البثو العلمد عدد من المميهاتو ل ذا النمة لترتيبا

 
 ةر الشر ة ثل  االلتهاك بت صيه مطوارد ماليطة ال لفة المليلة اآلتية عل  الشر ة   ثذا ال تض

 .و بشرية  بيرت
   تتططيل للشططر ة اإلةططقت علطط  مططا يم ططن أن تمدمططه المامعططات و مرا ططه األبثططاو المثليططة و

ال ارمية و ا تيار ما يناسب ا من البرامج العلمية التد تمدم ا هذح المؤسسطات   ممطا ي فطل 
األجطل ت لفطة و األنسطل  من طا و لو ا تبطار األإضط تعددية الت نولوميا المراد الثصطول علي طا

 . لشر ة لعمليات ا

  تمليل العلء اإلداري عل  الشر ات الصناعية مطن ثيطو الثامطة ثلط  تةطوير م اههطا البث طد
 .مراء األبثاو و الدراسات بش ل مستمر و تهويدح بتثدو األم هت و المعدات القهمة إل

 
 (R &D Management ) :   ثدارت البثو العلمد 

الشس أن أساليل ثدارت أنشةة البثو و التةوير جد تدرمت ةبيعيان بث طك تطدرر أنمطاة الثصطول 
إمديمان    طان الم طد الفطردي إطد أسطلول تنفيطذ األبثطاو العلميطة هطو . عل  المعرإة بش ل عاك 

إ طك  إمد  انطت همطة الباثطو و رغبتطه إطد. الداإع األساسد إد تثميح اإلبداعات و االبت ارات 
التواهر الةبيعية من ثولطه و تةويع طا ل دمتطه هطد الثطاإه النشط ال أول طس العلمطاء المبطدعين 

البثطو و " لطذا إمطد غلطل علط  البطاث ين األوا طل مبطدأ . األوا ل إد معامل ك مريان وراء الثميمة 
و .  و جطد  طان ذلطس إطد ثينطه ثنمطاهان عتيمطان لصطاثبه" . الدراسة من أمل االسطتهادت مطن العلطك 

عليه إفن ثدارت نشاة البثو و الدراسة إد ثين ا   انطت بسطيةة تعتمطد أساسطان    مطا أسطلفنا   
علطط  رغبططة و همططة الباثططو و علطط  مططا يتططوإر لططه مططن أمططوال للصططرغ علطط  أبثا ططه   مططن مالططه 
ال اه أو من ي دح عليه التمار و األمراء   و  ذلس عل  ما يتوإر له مطن معطدات و أدوات   

 .يةة و جليلة بالممارنة مع ما هو عليه الثال اآلن  انت بس
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ثال أنه إد تل التوسع الصناعد الذي ساد المرون المتت رت و  صوصان المرن العشطرين   إمطد 
أصبثت الثامة أ بر لتطتةير أنشطةة البثطو العلمطد و توصطيف ا   و تصطنيف ا  ومطن  طك بلطورت 

ي ططدك أهططداغ ال ةططة التنمويططة للططدول و نتططك  اصططة إلدارت ططا و تومي  ططا علطط  النثططو الططذي 
الشر ات   إلطك تعطد الدراسطة و البثطو إمطة مطن أمطل االسطتهادت مطن العطاك هطد الطداإع األساسطد 

و بططره  ططقغ ذلططس منططذ الثططرل العالميططة األولطط  و ال انيططة مبططدأ . ألنشططةة البثططو و التةططوير 
 و . اإلستراتمية للدول  البثو و التةوير المومه لتلبية ثامة الصناعة و لتثميح األهداغ

 
 

لمد دإع ذلس مؤسسات البثو العلمد للت صه إد ممطاالت مثطددت   ثذ تقشطت تطاهرت العطالك 
 .الشامل الموسوعد إد  ل العلوك و ثل مثل ا العالك المت صه إد أثد مماالت العلك 

سطات العلميطة و يعتمد أثد نماذر ثدارت األبثاو التد  طان ل طا انتشطارا واسطعان إطد أوسطاة المؤس
 قل الستينات و السبعينات من المرن العشرين عل  الصي ة التتابعية إطد الت ةطية لمشطاريع 

إتبعططان ل ططذا .  ( pipeline model )" نمططوذر التتططابع " األبثططاو و تنفيططذها   لططذلس سططمد 
 النمططوذر   إططفن اإلبططدات التمنططد هططو عمليططة تتابعيططة تمودهططا األنشططةة البث يططة مم لططة بوثططدات

ره المتاثطة البثو و التةوير إد الشر ات أو مرا ه األبثاو   مسترشطدت بدراسطة تثليليطة للفط
ثيو يطتك الثصطول علط  هطذح المعلومطات عطادت مطن وثطدات التشط يل أو  .و المشا ل التش يلية

و يتك بعد ذلس تثويل نتا ج البثطو و التةطوير إطد المرثلطة التاليطة . التسويح التابعة للشر ات 
دات تنتيمية أ ر   ال ندسة م قن  ك التش يل  طك التسطويح و المبيعطات مطن أمطل العمطل ثل  وث

و بطالرغك مطن أنطه ال هال   يطر مطن مرا طه األبثطاو تعتمطد علط  هطذا  .عل  تةبيطح هطذح النتطا ج 
النمططوذر إطططد ثدارت و تطططرويج مشطططاريع أبثا  طططا   ثال أن هطططذا الطططنمة يعتريطططه بعطططن المصطططور و 

م طططا أنطططه ال يت طططذ إطططد الثسطططبان العقجطططة التشطططاب ية بطططين مميطططع الوثطططدات السطططلبيات   مطططن أه
التنتيمية للشطر ات و  صوصطان اإلنتطار والتسطويح إطد المراثطل األولط  أ نطاء اإلعطداد لمشطاريع 
األبثطاو و أ نطاء تنفيططذها لضطمان الوصططول ثلط  النتطا ج المرمططوت ضطمن المططدت الهمنيطة المثططددت 

ر جد يشوبه أن المطدد الهمنيطة الم ةطة ل طا لتنفيطذ المشطاريع إطد  ما أن هذا النموذ. للمشروت 
  يطر مططن األثيطان يططتك تماوههططا و ذلطس بسططبل ضططعغ  ليطات الططتث ك و المراجبططة علي طا مططن جبططل 
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الوثدات المستفيدت إد الشر ات إد ثال ثمراء األبثاو من جبل مرا ه األبثطاو الما مطة بطذات ا 
. 
 
ية إطد هطذا الطنمة مطن أنمطاة ثدارت األبثطاو   و ثن  طان و ال شس أن تلطس نمةطة ضطعغ أساسط 

البعن من العاملين إد المؤسسطات البث يطة مطن علمطاء و بطاث ين و م ندسطين يطرون أن هطذا 
األسلول إد العمل يعةي ك درمة  بيرت من ثرية الثر طة و المرونطة إطد تنفيطذ مشطاريع ك دون 

ذلس  ةطت شطا ع يمطع إيطه   يطر مطن البطاث ين  ثال أن. رجابة و متابعة  بيرت من الم ات األ ر  
ثذ من شتنه أن يوسع الفموت بين الباث ين و الصناعيين   ثيو   يطران مطا يشطت د الم ندسطون 

 و اإل تصاصيون العاملون إد المةاعات اإلنتامية من الصناعة أن الباث ين 
 

يإل بالضططرورت أن ليسططوا ثال ممموعططة مططن الثططالمين الططذين ينشطط لون إططد م تبططرات ك بتبثططاو لطط
تم ططل أولويططة ل ططك أو ذات إا ططدت   ممططا يترتططل عليططه ضططعغ التعططاون بططين الةططرإين إططد ممططال 
توةين و تس ير الت نولوميا و الذي بدورح يؤدي ثل  ضطعغ تطدإح المعلومطات الفنيطة المتعلمطة 

ن إطد بنشاة الشر ة الصناعية و التد تم ل المادت ال طاك األساسطية التطد يعتمطد علي طا البطاث و
إالباثططو بث ططك ةبيعططة عملططه و أسططلول  . مططن  ططك تنفيططذها  بلططورت الرؤيططة األوليططة لمشططاريع ك و

تدريبه إ و يعتمد عل  البثو الدا ك عن المشطا ل الفنيطة التطد تتعطرن ل طا الصطناعة و العمطل 
إطفذا تنطاجه عنطدها دإطح المعلومطات . بعد ذلس عل  ثل طا عطن ةريطح تنفيطذ مشطاريعه البث يطة 

مة بالوثدات الصطناعية تضطاءلت علط  أ رهطا  فطاءت البطاث ين إطد بلطورت أإ طار و مشطاريع المتعل
بث ية رصينة تلبد ثامة الصناعة   مما ينطتج عنطه عطهوغ عطاك مطن المطا مين علط  الصطناعة 
إططد هيططادت االسططت مار إططد أنشططةة البثططو العلمططد لعططدك المططدرت إعططقن علطط  الوجططوغ علطط  إا ططدت ا 

شتن ذلس بالتالد أن يؤدي ثل  ثهدار الموارد الماليطة و البشطرية المتاثطة  و من. المباشرت ل ك 
   ططك يططؤدي بعططدها ثلطط  ضططعغ المططدرت  البث يططة و الصططناعية  إططد  ططل مططن المؤسسططات العلميططة

 . ل ق الصناعة و مؤسسات البثو العلمد    ( Technical Competency )التناإسية 
 

انينات نموذر   ر إلدارت البثطو و التةطوير يعتمطد علط  و من مانل   ر   إمد أنتشر منذ ال م
التفاعل الو يطح بطين وثطدات األبثطاو و الوثطدات التشط يلية األ طر  إطد الشطر ات بثيطو تعمطل 
ممططاميع تنتيميططة أساسططية إططد الشططر ات م ططل األبثططاو و ال ندسططة و اإلنتططار و التسططويح إططد 
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ت نولوميا و األبثاو العلمية التةبيمية علط   ةوة متواهية لتنفيذ المشاريع المتعلمة بتوةين ال
لتنفيطذ مشطاريع ا البث يطة مطن البدايطة ثلط   ( corporate  )النثطو الطذي يؤهطل الشطر ة   طل 

 . الن اية بمشار ة  اإة األةراغ ذات العقجة 
 
وهطططذا الطططنمة مطططن األدارت النامثطططة ألنشطططةة البثطططو العلمطططد  فيطططل بطططتن يعطططهه  ماإطططة العلطططك و  

بشط ل  إطد الشطر ات الصطناعية ( Culture of Science & Technology )يطا الت نولوم
ن المطططيك و يمعطططل ذلطططس مطططن ضطططم  و  صوصطططان الناميطططة من طططا   بشططط ل عطططاك  طططاه و الطططدول 

 .   ( Main national & Corporate Values) المؤسسية ل ا
 

ايا الملثطة التطد إطفن هنطاس عطدد مطن المضط ذ ورت أعقحمال و ألي نمة من أنماة البثو العلمد
مططن هططذح  .تمدمططة مططن أداء المؤسسططات البث يططة يمطل مراعات ططا مططن أمططل الوصططول ثلطط  درمطة م

 : المضايا 
الشاملة و معل ا ثثد  العناصطر األساسطية  لت نولوميا إد أستراتيمية الدولة يفية ربة ا  -0 

 .المؤ رت إي ا 
 
الت لطد عطن ت نولوميطات جديمطة بمطد    يفية ثستيعال الت نولوميات الثدي ة المتةطورت أو  -2

و دون ثثطداو إمطوت إطد جططدرت  همنطد مطؤ ر و ب فطاءت عاليطة دون اإل طقل بالعمليططات التشط يلية
 .بالوإاء بالتهامات ا الدولة

 
لتةبيططح الت نولوميططا الثدي ططة الناتمططة عططن  المططردود األجتصططادي لتميططيك الوسططا ل المتاثططة  -  3

ضطية مطن األهميطة بم طان بثيطو تع طإل المسطتو  الفنطد و التمنطد و هطذح الم.  األبثاو العلمية
لث طك علط  ثثتيامات طا للتمنيطات الم تلفطة  طك المطدرت الذي يم ن ا مطن ا صلت ثليه الدولةالذي و 

توإطح الطدول و  و نعتمد أنطه ثتط  لطو لطك. عل  ث تيار أإضل التمنيات من بين البدا ل المتاثة 
   ثدي ة بنفس ا من مراء تنفيذها مشاريع بث ية متةطورت ة بتةوير تمنياتالمؤسسات الصناعي

إفن ممرد تعهيه جدرات أم هت ا الفنية عل  ث تيار أإضل التمنيات التد تردهطا مطن ال طارر بمطا 
 . يتق ك مع عمليات ا التش يلية و يضمن ل ا عا دان ثضاإيان إفن ذلس ثنماه  بير 
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و   شطرا ل الممتمطع الواثطد يء ال ماإة التمنية بطينأساليل نمل الت نولوميا و تعميك مباد  - 4
لم اإ ططة المبططدعين مططن أإططراد و  ةالتططد تشططمل ضططمن أمططوران عديططدت ثيمططاد نتططاك ثططواإه ممديطط

  . عل  المستو  الوةند والمؤسسد مؤسسات و ثبراه تميههك
 
اه و عل  بلورت أولويات ا إيما يتعلح بسياسات و أنشةة البثطو بشط ل  ط جدرت الدولة  - 5 

 . أنشةة توةين الت نولوميا عمومان 
 
 
 
تمليل المدد الهمنيطة القهمطة إلنمطاه األبثطاو العلميطة ذات المطردود المباشطر   أ طذان إطد   - 5 

االعتبار أن أنشةة البثو العلمد هد م لفة بةبيعت ا   و بطدون مراجبطة دجيمطة و ضطبة مث طك 
يطنع إل سطلبان علط   فطاءت لمرموت إلنماههطا ممطا لمشاريع ا إفن من شتن ا تمديد المدد الهمنية ا

و إططد ثطال مطا ثذا  انطت الم ططة المنفطذت لمشطاريع األبثططاو .  التةطوير البثطو و أداء مؤسسطات
هطد مرا طه وةنيططة جا مطة بططذات ا   إطفن ذلططس مطن شطتنه أن يضططعغ  مطة الصططناعة ب فطاءت مرا ططه 

بشط ل  بيطر علط  تلبيطة اثتيامطات األبثاو لتلبية اثتيامات ا    صوصان و أن الصطناعة تعتمطد 
أسططواج ا و هبا ن ططا المثليططين و العططالميين إططد مططدد همنيططة مثططددت سططلفان يصططعل إططد   يططر مططن 

و تصطبل الصطعوبة أ بطر ثذا  طان ذلطس يطرتبة بمنطتج معطين سطتموك . األثيان ت ييرهطا و تعطديل ا 
عطل ذلطس مطن أ  طر و ل. ن مواصطفاته مطن أمطل ةرثطه إطد األسطواح يمرا ه األبثاو بدراسة تثس

المشا ل الشا عة إد مشاريع البثطوو التعاجديطة بطين الصطناعة و مرا طه األبثطاو ثيطو يشطت د 
العاملون إد الصناعة   يران من تمديد مدد ثنماه المشاريع بش ل غير مثسول له من السابح 

 . مما يع إل سوء الت ةية إد بلورت المشاريع عند البداية و اإلعداد له
 
ت عل  ثدارت مشاريع بث ية  بيرت إد ثمم ا و معمدت إد هيا ل ا الفنيطة و اإلداريطة المدر  - 9 

 .أو من  ارم ا  عدت م ات من المؤسسات العلمية من دا ل الدولة و تشترس إد تنفيذها
 
المطططدرت علططط  اسطططتيعال و ثدارت المطططوارد البشطططرية الفنيطططة و العلميطططة القهمطططة لتنفيطططذ بطططرامج  - 8

بوضططع  ةططة  الدولططةثذ ال ي فططد أن تمططوك . لثدي ططة و بططرامج البثططو العلمططد تططوةين التمنيططة ا
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ةموثة للبثو العلمد دون أن تتوإر ل ا اإلم انيطات البشطرية مطن البطاث ين و الم تصطين ذوي 
إالبثططو العلمطد هطد م نططة تثتطار ثلط    يططر . ال فطاءت العاليطة و التعلططيك و التطدريل المناسطبين 

لططذا تعتبططر هططذح . الم ططابرت للوصططول ثلطط  مسططتويات أداء مرضططية مططن التططدريل و الممارسططة و 
 .  و و المؤسسات العلميةالمضية من أهك التثديات التد توامه مرا ه األبثا

 
ثم انيططة تةبيطططح و تسطططويح نتطططا ج البثطططو العلمططد مطططن ثيطططو جابليطططة أم طططهت الشطططر ات و   - 7

 و العلمد و بلورت ا عل  ش ل ثما استعدادها لمبول النتا ج النامثة و الواعدت لمشاريع البث
 

( i )  وثدات صناعية مديدت   أو( ii )  نتك و عمليات تشط يلية   أو(iii )  مواصطفات مةطورت
... أسطاليل عمطل ثداريطة  ( v )تصاميك هندسطية مثسطنة   أو  ( iv )لمنتج جا ك أو مديد   أو 

 .ثل  
 

ث تطرات يم طن تسطميل او تسطويما  الثره علط  ثبت طار تمنيطات مديطدت علط  شط ل بطراءات -00
    . بعد ذلس

 
 :   تمويل البثو العلمد 

االجتصطادية هطد عقجطة معمطدت مطدان و  التنميطةو  ( R & D )ثن العقجطة بطين البثطو العلمطد  
و ثذا  ان من الس ل اإلثاةة بالوسا ل التد يستعمل ا البثو العلمطد   إطفن ةبيعطة . متدا لة 

و مطع ذلطس يبمط  االجتصطاد الطذي ينطتج أ بطر . رمطوت مؤ طدت بدرمطة أجطل المنتمات أو النتطا ج الم
إ ططذح هططد ثالططة .  ميططة مططن السططلع المديططدت أو مططن التمنيططة العاليططة مططدينان ب ططذا للبثططو المومططه 

الواليططات المتثططدت األمري يططة و اليابططان و ألمانيططا و إرنسططا و بريةانيططا   و  ططذلس الططدول األ ططر  
و البطد مطن اإلشطارت ثلط  أن هنطاس تطقهك . و التةوير إي ا دعمان إعاالن  النامية التد تدعك البثو

و يح بين ثمك ما تست مرح أي دولة إطد البثطو و التةطوير ضطمن ثةطار العلطك و الت نولوميطا و 
 .بين مستو  المعيشة إي ا 

 
ت نفمطات البثطو و التةطوير بتن طا النفمطا  ( UNDP )و يعرغ برنامج األمك المتثطدت اإلنمطا د 

المارية و الرأسمالية التطد تصطرغ علط  النشطاة ال طقح المنطتتك الطذي يمصطد بطه هيطادت رصطيد 



32 

و يشمل ذلس البثوو األساسية و التةبيمية و أعمال التةوير التمريبية التد تفضطد . المعرإة 
 .ثل  استنباة أم هت أو منتمات أو عمليات مديدت 

 
هانيات سنوية ممهية يمول ا المةاعان العطاك تموك معتك الدول المتمدمة تمنيان بت صيه مي

إفططد الواليططات المتثططدت األمري يططة مطط قن يصططل مممططوت مططا يصططرغ علطط  البثططو . و ال ططاه معططان 
مططن النططاتج المططومد اإلممططالد بينمططا يصططل إططد % 8 2العلمططد بمططا إيططه البثططوو العسطط رية ثلطط  

 اهك المةات العاك بنسبة ويس. تمريبان %  2و إد أوروبا يبلل المتوسة %  5 2اليابان 
 

وإد الدول . النصغ إد أمري ا و أوروبا   إد ثين يساهك إد اليابان بنسبة الربع تمريبان 
ل ل من ألمانيا و بريةانيا و إرنسطا %  2تتماوه : األوروبية تتباين النسبة عل  النثو التالد 

يةاليطا و الطدنمارس و ثيرلنطدا ل ل من بلمي طا و ث%  5 0بينما تتراو  النسبة ثوالد . و هولندا 
 .إد ثين تن فن النسبة بمدر واضل إد  ل من أسبانيا و البرت ال و اليونان . 

 
مطن النطاتج المطومد اإلممطالد    طك %  4 0و من المدير بالذ ر أن المةات العاك يساهك بنثطو 
إيسطاهك المةطات أما جد بلمي ا %  .  2 0تتتد بريةانيا و ألمانيا و هولندا بنسل تبلل موالد 

إمة   مما يعند أن المةات ال اه يت فل بت  ر من  ل طد تمويطل البثطو %  5 0العاك بثوالد 
تمويطل من المانل اآل ر إفن مساهمة الناتج المومد اإلممالد إد الدول العربيطة إطد . العلمد 

 .إد متوسة ا العاك %  0008أنشةة البثو العلمد اجل من 
  

ة للبثو و التةوير يم ل أ ةر معوجات إعالية البثو و التةوير إطد ثن ضعغ البنية المؤسسي
 .و يلعل  ل من جلة التمويل و ضعغ المدرات البشرية دوران م مان إد ذلس . البلدان العربية 

 
نططادر إرمططاند ثلطط  أنططه بططالرغك مططن ثططاالت عططدت مضططي ة إططد الططدول .و إططد هططذا الصططدد يشططير د

التةططوير يتسططك بملططة المططوارد الم صصططة علطط  الططرغك مططن العربيططة إططفن ثططال منتومططة البثططو و 
 .الوإرت النسبية للمدرات البشرية و بضعغ البنية المؤسسية للبثو و التةوير و لدعم ا 

و إد نفإل السياح إفن نصيل الدول العربية من النشر العلمد و تسميل براءات اال تطرات إطد 
 . بالما ة   0العالك يمل إد متوسةه العاك عن 
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هنا تبره أهمية الدور الطذي تمطوك بطه المؤسسطات العلميطة التمويليطة التطد تت طذ علط  عاتم طا  و

تعهيطه منتومطة المعرإطة بشط ل يتناسطح و يتنطاغك مطع تمويل مشاريع األبثاو العلمية مطن أمطل 
وتهداد أهمية هذح المؤسسات عند شل الموارد الماليطة الم صصطة . متةلبات التنمية إد دولنا 

 العلمية التش يلية  المامعات و مرا ه األبثاو لصرإ ا عل   للمؤسسات
 

ولمطد . و هذا لألسغ ما يوامه معتك المؤسسات العلميطة إطد الطوةن العربطد. المشاريع البث ية
توإر الموارد المالية لطدي ا  تصدت الدول الصناعية ل ذح المش لة بالرغك من غن  هذح الدول و

و  مطا أنشطت   (NSF)م قن المؤسسة الوةنيطة للعلطوك  األمري ية انشتت الواليات المتثدت إمد . 
اإلتثططاد األوروبططد ضططمن  سطط رتاريته م ططاهان  اصططان لتمويططل المشططاريع البث يططة المشططتر ة التططد 

و األمططر . تنفطذها الطدول األعضطاء باإلضطاإة ثلط  األم طهت األ طر  إطد الطدول األعضطاء منفصطلة
ح المؤسسططات التمويليططة باإلضططاإة ثلطط  مططا تططوإرح وهارت نفسططه إططد اليابططان ثذ هنططاس عططدد مططن هططذ
و التد تسع  لتميل أبثاو علمية مشطتر ة  (MITI)اإلجتصاد و التمارت ال ارمية و الصناعة 

و يبره  ذلس إد الوةن العربد  .تنفذ  ارر اليابان  منل لدول أ ر  و  صوصان النامية من ا 
التد تثت  برعايطة ؤسسة ال ويت للتمدك العلمد بعن التمارل المضي ة إد هذا اإلةار من ا م

 ريمة و مباشرت من صاثل السمو أمير دولة ال ويطت و تمطدك دعم طا المباشطر لمميطع العلمطاء 
 .و الباث ين العرل إد  ل م ان

 
 :معوجات البثو والتةوير

ر إطد ال يم ن المول بتن هناس  سبل واثد يؤدي ثل  تش يل معوح أساسد لم ود البثو و التةوي
 .   و ثنما تتدا ل و تتشابس ممموعة من العوامل إد هذا اإلةار  لوةن العربدا
 
لبثطو والتةطوير عمبطات توامطه الطدول و المؤسسطات العلميطة المعنيطة بتنشطةة ا من المتوجع أن 

وإيما يلد عطرن م تصطر  . دا لية و ارمية تت ر جبل وأ ناء تثضير االستراتيميات وبعد تةبيم ا
 :العمبات المثتملة ألهك هذح 

 
 .غيال الت امل بين الصناعة ومؤسسات البثو والتةوير -0
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بطططين اسطططتراتيمية المؤسسطططة ال ليطططة واسطططتراتيمية نمطططل الت نولوميطططا  Synergyضطططعغ الطططتقهك -2

الماليطططة والبشطططرية ) والبثطططو والتةطططوير والطططذي يم طططن أن يطططؤد  ثلططط  الفشطططل إطططد تطططتمين المطططوارد 
 .ةار المؤسسة  من أمل البدء إد  ةة العمل وبرامج البثو إد ث( ها واللوميستية واإلدارية وغير 

 

وثيطططو أن عمليطططة نمطططل الت نولوميطططا تتطططت ر ثلططط  ثطططد  بيطططر بالتفاعطططل بطططين الصطططناعة ومطططال د -3
. الت نولوميا أو مؤسسات البثطو والتةطوير   إطفن االسطتعداد ل طق الةطرإين يمطل أن ي طون مضطمونان 

ليططة لقسططت داك يططان ثال أنططه إططد الواجططع ثمططر األسططاإل إططد أي عمومططع أن هططذا يبططدو ألول وهلططة نتر 
وعليططه إططفن علطط  اإلدارت العليططا . الت نولوميططا    اصططة مططن ةططرغ المسططت دك النططامل ألدوات تططوةين

 اصطة اإلدارت ) للمؤسسة أن تعمل بمطد علط  ت ي طة المنطال المناسطل لطد  العطاملين إطد المؤسسطة 
 من أمطل المشطار ة إطد االسطت داك" ل الت نولوميا والبثو والتةويرنم" لتمبل إ رت ( الوسة  والدنيا 

وجد يتةلل تثميح هذا من جبل اإلدارت العليا بعن الوجطت   . والوصول ثل  النتا ج المتوجعة  األم ل
 brainوربما تستعين اإلدارت بوسا ل أ ر  من أمطل ذلطس   م طل تنتطيك امتماعطات لشطثذ األذهطان 

stormingاضطططرات مت صصطططة وهيطططارات ثلططط  مؤسسطططات أ طططر  ومرا طططه بثطططوو   ونطططدوات ومث ...
 .وغيرها

 

ال تهال الصناعة إد العديد مطن الطدول الناميطة تفتمطر ثلط  ال مطة ال املطة بفم انيطات المؤسسطات -4
 .المثلية للبثو والتةوير 

 
يتططردد بعططن مططال د الت نولوميططا إططد تمططديك تمنيططات ك وم ترعططات ك للسططوح المفتوثططة   و اصططة -5
أو / وميططة وسططواء  انططت ث) وتفضططل م ططل هططذح المؤسسططات . ل ططس المصططنفين إططد جا مططة المبططدعينأو 

ت نولوميات ا دون أن تعرضط ا   ثال إطد ثالطة الترتيبطات التشطريعية والتمنيطة أن تثاإت عل  (  اصة
ويقثططت أن م ططل هططذا التومططه   ططذ بططالترامع    اصططة إططد تططل التةططور ال بيططر لت نولوميططا . الةويلططة 

معلومات وهيادت المناإسة واالندمار بين المؤسسطات الصطناعية ال بيطرت علط  المسطتويين اإلجليمطد ال
 .والدولد

 
صعوبة التمييك ال مد للفوا د المباشرت واآلنية لنشطاةات البثطو والتةطوير ممطا يمعطل الصطناعة -5

 .مد  تتردد إد معتك الثاالت لتوإير االثتيامات االست مارية لبرامج البثوو ةويلة ال



35 

 
وجطد شط ه . يم ن ألنتمة البثو والتةوير غيطر المق مطة أن تعطاند مطن نمطاة ضطعغ عديطدت-9

أثد تمارير األمك المتثطدت عطن أنتمطة البثطو والتةطوير إطد الطدول الناميطة   نمطاة الضطعغ تلطس بمطا 
   :يلد

 

 .صناعيةان فان مستويات اإلنفاح عل  البثو والتةوير بش ل  بير بالممارنة مع الدول ال(  أ)

 
ال يموك المةات الصناعد   وهطو المسطت دك الر يسطد والمنطتج لقبت طارات الناتمطة عطن البثطو ( ل)

والتةططوير  ثال بالمليططل مططن البثططو والتةططوير عططن ةريمططه ال ططاه أو بالتعططاون مططع مؤسسططات بث يططة 
 .أ ر    وجد ال يموك بذلس أبدان 

 

عاد ت هشة وغير موم ة بش ل  اغ لت ةية ثن معتك مرا ه البثو والتةوير العامة ت ون (  ر)
 .ثامات الصناعة

 
لك تنمل   ير مؤسسات البثو والتةوير الممولة من جبل المةطات  العطاك إطد ثنتطار مطا ي فط  (  د)

 . من االبت ارات التمارية المابلة للتةبيح  نتيمة لنشاةات ا
  
ساسية أ  ر من األمرا ه البثو والتةوير عل  البثوو التر يه غير المت اإئ ل ( ه)

 . البثوو التةبيمية 

 
 البثوو والتةوير ثل  ثنتار أوراحيتمه اهتماك العلماء إد بعن مرا ه   ( و)   

 .بث ية ا  ر من اهتمام ك بثامات الصناعة       

 

 االإتمار عمومان ثل  البواعو والمبادرات المناسبة والتشريعات لهجنات بتهمية ( ي) 
 .البثو والتةوير      

 تواضع ال فاءات التسويمية لمؤسسات البثو والتةوير والوعد غير ال اإد( ر)     
 .لد  المم ور ألهمية البثو والتةوير     

 المشاريع التد تديرها مؤسسات البثو والتةوير جد ال تق ك بالضرورت ( ه)
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 .توجعات الصناعة أو توا ل ثامات ا    
 
 
 

 مد المتعلح بالصناعة أهك سبل تعهيه أنشةة البثو العل
 
 :ةيمن مانل شر ات الصناع ( أ

 
مططن أمططل التنميططة المسططتدامة بنططاء  فططاءات ت نولوميططة  ايتةلططل تةبيططح العلططك والت نولوميطط -0

أو مؤسسطات البثطو والتةطوير /مثلية مو وجة   وذلس باالستعانة ب برت معرإة مطال د الت نولوميطة و
 .تثمح أهداغ وةموثات استراتيمية الصناعة   والعمل مع ك منبان ثل  منل إد برامج م تارت

تعتبطططر العقجطططة المؤسسطططية بطططين الصطططناعة ومؤسسطططات البثطططو والتةطططوير ثمطططر األسطططاإل  -2
 .لقست داك النامل لبرامج البثو والتةوير ذات الميمة المضاإة

المعنيطة بتنشطةة البثطو و  ال يا طل التنتيميطة المق مطة الضطروري أن ت لطح الصطناعةمن  -3
 (.بشرية منش ت وتمويل)ت صه الموارد المناسبة  وأن التةوير

. وبمواضطيع البثططو والتةططوير اأن تةطور  ةططة ر يسططية للعلطك  والت نولوميططعلط  الصططناعة   -4
ويمل أن تثدد هذح ال ةطة وبشط ل واضطل البطرامج والمشطاريع علط  المطد  المصطير والةويطل   وأن 

م انيططة تمططرر بنططاء علطط  ذلططس البططرامج والمشططاريع التططد سططتنفذ عططامقن   و مططقن مططع تثديططد أهططداإ ا   وا 
 .رد الضروريةتسليم ا   والمدول الهمند والموا

البثطو و  بطرامجيطة إلعتمادات طا الماليطة لتمويطل أن يتوإر للشر ة بش ل دا ك تدابير اثتياة -5
مطططان أن إمطططد  طططان واجططع الثطططال دا  .تنفيطططذها  مطططهء مططن المطططدول المعتمططدالم تلفطططة الوامططل  التةططوير
وجطد . تست دغ لقجتةطات أوالن عنطد ثطدوو أي عمطه أو صطعوبات ماليطة  ات البثو  والتةويراعتماد

ي ون هذا اإلمراء مفيدا عل  المد  المصير لمعالمة جصور إد الميهانية ثال أن   ارح السلبية  بيطرت 
التضططثية  عططدك" والنصطيثة هنططا ببسططاةة هطد . علط  ثنمططاهات الشطر ة بمممل ططا علطط  المطد  البعيططد 

 " .البثو التةوير  برامجب
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م ارت تثتار ثل  تنمية ضمن األةطر المؤسسطية  بثو والتةوير عبارت عنلثدارت الت نولوميا وا  .5
عن ةريح تنفيذ برامج مشتر ة مع مؤسسات البثو والتةطوير وعبطر  ذلس   ويم ن تثميح للصناعة

 .برامج التدريل المعدت ل ذا ال رن 

 
 

اعتمططاد بططرامج تعليميططة متمدمططة  بططرامج الططدبلوك العططالد أو  مططن الضططروري النتططر إططد ثم انيططة  .9
ل ططادر الشططر ة   ويم ططن  لتططدريل المق مططة ثططول مواضططيع معينططةالمامسططتير أو الططد توراح وبططرامج ا

تثميططح ذلططس عططن ةريططح مشططاريع مشططتر ة مططع المامعططات المثليططة والعالميططة ومؤسسططات التططدريل 
 .المت صصة 

 
 :يرمن مانل مؤسسات البثو والتةو  ( ل
 
عل  مؤسسات البثو والتةوير ات اذ اإلمراءات الضرورية لموا مة  -0

وليإل هذا بالم مة . برامم ا مع برامج الصناعة اعتمادان عل  ثامات ا الفعلية 
مؤسسات ن برامج الصناعة المستمبلية أماك الس لة نتران ألن ا تتةلل ال شغ ع

 .البثو والتةوير
ثة بين الصناعة ومؤسسات البثو ضرورت تتمين تدإح المعلومات المتا -2

 .والتةوير 

عل  مؤسسات البثو والتةوير العمل عن جرل مع الصناعة ل سل  مت ا  -3
يم ن تثميح ذلس بعدت و . ه استعداد الصناعة لقست مار إد البثو والتةوير يوتعه 

 :وسا ل   م ل

 .االمتماعات النتامية المبرممة *

 (umbrella agreements)اتفاجيات المتلة * 

 الهيارات*      

 الندوات المشتر ة والثلمات الدراسية والمؤتمرات*      

 اللمان الفنية*      

 برامج التدريل*       
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 المصداجية  يع للصناعة دون ممابل من أمل  لحتنفيذ بعن المشار *       

 تمديك  دمات ت نولومية مت صصة رإيعة المستو  للصناعة*       

 ومماالت إنية مشتر ة  أوراح*        

 تشميع االتصاالت الش صية مع الصناعة*        

 التشاور المستمر مع الصناعة ثول النشاةات الم تلفة لمؤسسات البثو *        
 والتةوير والعمل عل  مساهمة مم لد الصناعة عند الثامة إد االمتماعات          
 .مال اجتراثات كال اصة بمرامعة المشاريع وعدك ثه          

 العمل المشترس مع منتمات دولية  ارمية ذات سمعة عل  المشاريع ذات *        
 .الميمة المضاإة أو ما يم ن أن تمترثه الصناعة           

  .تعهيه تماول مؤسسات البثو مع متةلبات الصناعة من المساعدت التمنية*         

 
دت دا ما من برامج التمويل العملية المثلية يم ن لمرا ه البثو والتةوير االستفا .4

ومما ال شس إيه أن هذا سي فن  . واإلجليمية والعالمية لتمويل برامم ا البث ية لصالل الصناعة
مديدت  وتشميع ا بالتالد عل  است شاغ ثست داماتبعن األعباء المالية التد تتثمل ا الصناعة 

 .بالتعاون مع مؤسسات البثو والتةوير 

ت تشميع ومنل الثواإه للعلماء والم ندسين والفنيين الذي يعملون عل  مشاريع بث ية ضرور  .5
 .موم ة للصناعة   والتد ت ون بةبيعت ا ذات ةابع سري وال تنشر نتا م ا إد بعن األثيان 

اإلنماه النامل للمشاريع المسندت لمؤسسات البثو والتةوير من جبل الصناعة   وإطد الوجطت  .5
ة ثططدود االعتمططادات الم صصططة   هططو الةريمططة األم ططل لبنططاء المصططداجية و سططل  مططالمثططدد   وإططد 

 . الصناعة 

 ..تمدر الصناعة وت من عاليان تثول مؤسسات البثو والتةوير نثو الوم ة الصناعية  .9

علطط  مؤسسططات البثططو والتةططوير أن تبسططة وتمصططر مططدت دراسططة واعتمططاد اإلمططراءات لمشططاريع  .8
 .س المشاريع ذات الةبيعة التعاجدية مع الصناعة البثو والتةوير    اصة تل

 
 التنمية البشرية

 



39 

لططذلس إططفن م ططود رسططك . ثن اإلنسططان هططو مططادت أي عمليططة تنمويططة   و هططو هططدإ ا الن ططا د 
السياسات و وضع ال ةة التنموية الم تلفة ال يم طن أن ي تطل ل طا النمطا  مطا لطك تتوا طل و 

ية تسططت دغ العناصططر البشططرية الدا لططة إططد شططت  تططتقهك مططع م ططود ثميميططة للتنميططة البشططر 
 أو المثدود (   macro) العمليات اإلنما ية و بم تلغ مستويات ا   عل  المستو  ال لد 

 
 (micro   )  المسطططططتو  الطططططوةند      و علططططط( national   ) أو مسطططططتو  الشطططططر ات
(corporate   ) بططل و يتعططد  ذلططس ثلطط  مسططتو  الوثططدات التنتيميططة((organization 

units        ثلط  أن إ طرت التنميطة البشطرية )   (  0779و يشير تمرير التنمية البشرية لعطاك
تمع إد صلل عملية هيادت ال يارات المةروثة عل  الناإل و مستو  ما يثممونطه مطن ر طاء 

و ل طن ب طن النتطر عطن مسطتو  التنميطة   إطفن . و هذح ال يارات ليسطت ن ا يطة أو  ابتطة . 
األساسططية ال ق ططة تشططمل المططدرت علطط  العططي  ثيططات ةويلططة و إططد صططثة ميططدت   و  عناصططرها

علط  . ا تسال المعرإة   و التمتع بفره الثصول عل  الموارد القهمطة للعطي  ثيطات ال مطة 
أن التنميطططة البشطططرية ال تمطططغ عنطططد هطططذا الثطططد إالنطططاإل أيضطططا يمطططدرون الثريطططة السياسطططية و 

ة الفططره أمططا م ططك لهبططدات و اإلنتططار   و اثتططراك الططذات و االجتصططادية و االمتماعيططة و ثتاثطط
 .ضمان ثموح اإلنسان 

 
و لمططد جامططت منتومططة األمططك المتثططدت متم لططة ببرنططامج األمططك المتثططدت اإلنمططا د بوضططع دليططل 
للتنمية البشرية و هو مميطاإل بسطية مطومه ل ق طة أبعطاد لمف طوك التنميطة البشطرية و هطد أن 

و . و موإطورت الصطثة   و أن يطتعلك و يتمتطع بمسطتو  معيشطة  طريك  يثيا المرء ثيطات مديطدح
من  ك إ و يممع بين ممطاييإل العمطر المتوجطع و ا تسطال المعرإطة و الطد ل أو نصطيل الفطرد 

 .من الناتج المثلد اإلممالد  
 

ك   لططه أبعططادح االمتماعيططة و 0770و بططالرغك مططن أن هططذا الططدليل   منططذ تةبيمططه إططد سططنة 
المنسططانية و الصططثية و البي يططة و االجتصططادية ثال أن أثططد  أهططك ر ططا هح تتنططاول السياسططية و 

مد  ما يثصل عليه الفطرد مطن معرإطة بطاألدوات المتاثطة الم تلفطة و ضطمن البطرامج الوةنيطة 
و ثن  ان الدليل جد ر ه عل  مسطتويات تعلطيك األإطراد ثال أن طا ضطمنيا دالطة . من ا و ال اصة 

المططوارد البشططرية التططد تةبم ططا الططدول بشطط ل عططاك ممططا يتططيل ألإرادهططا مر بططة لبططرامج تنميططة 
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بتجل ت لفة و أجل م د و تعهيه جدرت ك علط   تالثصول عل  إره ال تسال المعرإة المتةور 
 .استيعال أسرارها و توةين ا و من  ك تةويرها بما يتق ك مع االثتيامات الممتمعية ل ك 

 
 

ية إمد ارتبةت بشط ل مباشطر بنصطيل الفطرد مطن النطاتج المثلطد أما الر يهت األ ر  لدليل التنم
اإلممالد مما يع إل الثالة االجتصادية للدولة و التد عادت مطا يلعطل المةطات الصطناعد إي طا 

 .دورا أساسيا لتعهيه الر اء االجتصادي 
 

علطط  و العقجططة بططين دليططل التنميططة البشططرية و الر ططاء االجتصططادي هططد عقجططة متشططاب ة ثيططو ي لططل 
و الع إل صطثيل ثيطو ي لطل . الدول الصناعية أن ا تتمتع بمستويات عالية لدليل التنمية البشرية 

ثال أنطه لطوثت . عل  الدول الفميرت أو األجل إمطران أن مسطتويات دليطل التنميطة البشطرية إي طا مطن فن 
تططرت مططن سططنة أن   يططرا مططن ممططاميع الططدول الناميططة   و من ططا الططدول العربيططة   جططد ثممططت  ططقل الف

ك معدالت تنامد إطد دليطل التنميطة البشطرية إي طا إطاح إطد بعطن األثيطان 2000ك ثل  سنة 0780
المعدالت ذات ا للدول الصناعية   ثال أن مستويات الدليل ذات ا ال هالت أجل من م يقت طا إطد الطدول 

 .الصناعية 
 

امطل و و التةطوير  تثطد أهطك العضن هذا السياح يبره دور التنمية التمنيطة مطن  طقل انشطةة البثطو 
ثذ أن النططاتمين األساسططيين .  "ممتمططع المعرإططة " المسططاهمة إططد التنميططة البشططرية مططن أمططل  لططح 

ألنشةة البثو و التةوير التد تنفذها المؤسسات العلمية  هما ثنتار تمنية مديدت و تنمية المطدرات 
 ليطة التنميطة البشطرية  ك مطا يميطهولعطل أهط. البشرية عل  مستو  الفرد و المؤسسطة علط  ثطد سطواء

تت ذ إطد  أن المعرإة الناتمة عن أنشةة البثو و التةوير هد ترا مية بةبيعت ا هو إد هذا اإلةار
 .ثسبان ا اإل فاجات و النماثات التد توام  ا أ ناء تنفيذ مشاريع ا البث ية

لضطمان ا بطر  ثتيطة القهمطةثال أن ذلس يستدعد أن تموك أنتمة ممتمعية أ ر  إد تطوإير البنيطة الت
  النتططاك التعليمططد بمميططع إ اتططه ويططتتد إططد ممدمططة تلططس األنتمططة. جططدر مم ططن مططن التنميططة البشططرية 

        .والذي يمل أن يبند لد  الةلبة  ماإة العلوك والت نولوميا
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