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ي�صبح،  موحدة  عاملية  �صوق  نحو  التطور  اإن 
الف�صل  معه  يتال�صى  واقًعا،  اأمًرا  متزايد،  ب�صكل 
يتغري  كما  الدولية،  وال�صوق  املحلية  ال�صوق  بني 
تنميتها  وجهود  العربية  القت�صاديات  واقع 
للتغري  نتيجة  جذرية؛  وبطريقة  �رشيعة  بخطى 
التكنولوجي ال�رشيع خا�صة يف جمال تكنولوجيا 
انخفا�ش  جانب  اإىل  والت�صالت،  املعلومات 

تكاليف النقل. 
التقدم  اأن  اليوم  به  امل�صلم  من  اأ�صبح  وقد 
حمركا  هما  التكنولوجي  املجال  يف  والبتكار 
البعيد، ففي �صياق  النمو القت�صادي على املدى 
الوترية  حتركه  الذي  العاملي  املعرفة  اقت�صاد 
بالدول  يجدر  التكنولوجي،  لالبتكار  ال�رشيعة 
على  قدرتها  لبناء  متينة  اأ�ص�ش  اإر�صاء  العربية 
من  وتكنولوجيا؛  معارف  واإيجاد  اكت�صاب 
العوملة،  تتيحها  التي  الفر�ش  من  الإفادة  اأجل 
العاملية  التحديات  مواجهة  نف�صه  الوقت  ويف 

ماج�صتري 
القت�صاد، 

مدير اإدارة  
بوزارة 
التجارة 

وال�صناعة 
امل�رشية

يك�صف منط توزيع 
طالب التعليم العايل 
يف املنطقة العربية 

عن بعد نوعي للفجوة 
املعرفية، فمعدلت 

منو القيد على م�صتوى 
برنامج البكالوريو�س 
يف تخ�ص�صات العلوم 

والتكنولوجيا تقدر خالل 
الت�صعينات بنحو%3.6، 

ويف برامج العلوم 
الإن�صانية والجتماعية 
بنحو10.6%.. وهو 

ما يثري خماوف كبرية 
تتعلق بنوع املعرفة 
ال�صائدة يف املجتمع.

 املقال 
ماأخوذ عن 

درا�صة للباحث 
حتت عنوان: 
"الريادية 
وتطلعات 
التنمية 
العربية"

ت�صخري  يف  التحدي  يكمن  وبالتاىل  امل�صتجدة. 
مناخ  بتهيئة  وذلك  التنمية،  لأغرا�ش  املعارف 
ف�صال  وابتكارات،  اأفكار  ا�صتحداث  على  ي�صاعد 
عن ن�رشها وا�صتخدامها من قبل خمتلف الأطراف 
الفاعلة امل�صاركة ب�صورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة 

يف عملية ال�صتحداث هذه. 
على  مبنية  ت�صبح  اليوم  القت�صادية  فالإ�صكالية 
وفرة املعلومات ولي�صت وفرة املوارد النادرة، 
كامل  على  حا�صًما  يغدو  املعرفة  تاأثري  اأن  ذلك 
الن�صاط القت�صادي، واأ�صبحت املعرفة الأ�صول 
اأو اجتماعي، ومنه  الرئي�صية لأي منو اقت�صادي 
اأجل  من  والت�صادم  البحث  من  العامل  حتول 
والت�صادم  البحث  اإىل  النادرة،  املوارد  م�صادر 
من اأجل ال�صيطرة على اأكرب قدر ممكن من م�صادر 

املعرفة. 
لهذا، فاإنه من ال�رشوري اأن تتكيف القت�صاديات 

بقلم:ح�صني عبد املطلب الأ�رشج

ال�سرق الأ��سط ��سمال اإفريقيا

العربية مع الأو�صاع اجلديدة، فاإذا اأريد لها اأن 
الظروف  املناف�صة يف ظل هذه  القدرة على  متلك 
تتحّلى  اأن  فعليها  اجلديدة،  والدولية  الإقليمية 
بالبتكار يف اإيجاد ال�صبل والأدوات التي ت�صاعدها 
على التعامل مع هذا التغيري، واأن يقوم ذلك من 
خالل بناء جيل من الرياديني الذين ميلكون روح 
املبادرة وتبنّي الفر�ش وا�صتغاللها؛ خللق اأ�صواق 
واأن  منها،  القائم  وتطوير  جديدة،  ومنتجات 

تتكيف مع التكنولوجيات اجلديدة وتطبيقاتها.
اأن  العامل  دول  يف  الكثرية  التجارب  اأكدت  فقد 
الرياديني هم الذين ياأتون بامل�رشوعات اجلديدة 
الناجحة، التي ترثي الأفراد والقت�صاد وحتّرك 
الن�صاط  من  اأعلى  م�صتويات  نحو  املجتمعات 

والرفاه والأمل.
باأنه   )Entrepreneur( الريادي  ف  وُيعرَّ
العمل  واإدارة  املخاطرة  يتحّمل  الذي  الفرد 

اأمرين  على  يركز  التعريف  وهذا  وامل�رشوع. 
دون  ريادية  فال  املخاطرة،  الأول:  اأ�صا�صيني، 
كل  العملة يف  والنجاح وجها  والف�صل  خماطرة، 
عادًة..  الريادي  به  يقبل  ما  وهذا  م�رشوع، 
والثاين: حتّمل م�صئولية اإدارة العمل وامل�رشوع، 
بالكامل  واآماله  وجهده  وقته  يكر�ش  فالريادي 
للكثري  بالن�صبة  فامل�رشوع  الريادي،  مل�رشوعه 
من الرياديني هو احللم الذي يحاول حتويله اإىل 

واقع.
اقت�صاد  يف  الأ�صا�صية  ال�صمات  اإحدى  وتتج�صد 
الأُ�صي  التزايد  يف  اجلديد  العاملي  املعرفة 
الإنتاج  بعيًدا عن حلقات  القيمة امل�صافة  لرتكيز 
العمالة(،  كثافة  على  املعتمد  الإنتاج  )ل�صيما 
على  املعتمدة  املراحل  اأو  احللقات  ل�صالح 
الكثافة التكنولوجية واملعرفية يف �صل�صلة القيم. 
بتحديد  الأمر  يتعلق  حينما  ذلك،  على  وبناء 
القت�صاد  من  كامل  اقت�صاد  اأو  م�رشوع  موقع 

�سد الفجوة املعرفية والتكنولوجية...

نحو تعزيز روح الريادية باملنطقة

ريادية الأعمال
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لال�ستثمار  داعمة  عامة  البدء..بيئة  نقطة 
اخلا�ض 

الدول  حول  احلديثة  والأدبيات  البحوث  ت�صري 
النامية، ومنها الدول العربية، اإىل احلاجة املا�صة 
ولذا  اخلا�ش؛  لال�صتثمار  داعمة  عامة  بيئة  خللق 
جهودها  يف  اخلطى  ت�رشع  اأن  احلكومات  فعلى 
ال�صوق  ت�صوب  التي  اخللل  اأوجه  اإزالة  اإىل  الرامية 
كما  عام،  بوجه  القت�صاد  فى  اإخفاقاته  وتعالج 
مع  التعامل  فى  عدالة  وجود  ت�صمن  اأن  عليها  يجب 
الأطراف املختلفة، حيث يتاأثر تدفق ال�صتثمار ب�صكل 
والجتماعية  القت�صادية  الأو�صاع  مبجمل  رئي�صي 
لال�صتثمار،  امل�صتقبل  القطر  ت�صود  التي  وال�صيا�صية 

وهو ما يطلق عليه مناخ ال�صتثمار. 
فالبيئة ال�صيا�صية واملوؤ�ص�صية الثابتة وال�صفافة، والتي 
ميكن التنبوؤ بها لأغرا�ش التخطيط املايل والتجاري 
وال�صتثماري بوا�صطة الأفراد واملوؤ�ص�صات والهيئات 
ال�صيا�صات وال�صلوكيات احلكومية-  اإىل  -بالإ�صافة 
خالل  من  ال�صتثمار،  مناخ  على  قوي  تاأثري  لها 
تاأثريها على: التكاليف، واملخاطر، والعوائق اأمام 

املناف�صة. 
ويف هذا ال�صدد، يوؤكد تقرير التنمية فى العامل لعام 
فى  احلكومة  تلعبه  الذي  املهم  الدور  على   2005
اإيجاد بيئة اآمنة وم�صتقرة، مبا فى ذلك حماية حقوق 
امللكية، فقد اأ�صار التقرير اإىل اأن غمو�ش ال�صيا�صات 
واللوائح  الكلى  القت�صاد  فى  ال�صتقرار  وعدم 
املخاطر  من   %51 ت�صكل  الع�صوائية  التنظيمية 
املرتبطة بال�صيا�صات على خماوف ال�رشكات املتعلقة 
مبناخ ال�صتثمار، كما خل�ش التقرير اإىل اأنه من �صاأن 
حت�صني و�صوح ال�صيا�صات وحده اأن يوؤدي اإىل زيادة 

ال�صتثمارات اجلديدة بن�صبة %30.
الهتمام باآليات دعم البتكار وت�سجيعه 

يف  واملهاري  املعريف  املدخل  دور  تزايد  مع 
القدرة  ذلك يف طبيعة  الناجت عن  الإنتاج، والتحول 
التناف�صية، اأ�صبحت البنية الأ�صا�صية العلمية والتعليمية 
اأهم عامل اقت�صادي يف عامل اليوم، فبدون قوة عاملة 
واأ�صا�ش  واملهارة،  التعليم  من  عالية  درجة  على 
والتعليم  والبتكار،  والتطوير   البحث  من  قوي 
من  والتعليم  العلم  بني  القوية  والروابط  امل�صتمر، 
اأخرى،  جهة  من  القت�صادي  العمل  وبني  جهة، 
الطويل.  املدى  على  تتاآكل  التناف�صية  القدرة   �صتظل 
التعليمي  للنظام  احلا�صم  الدور  يتخطى  اأن  وينبغي 

العاملي، ترتبط العائدات القت�صادية بالرتقاء 
والتطور  والبتكار،  والتطوير  البحث  خالل  من 
املنتجات،  يف  امل�صتمر  والتح�صني  التكنولوجي، 
ووجود قاعدة موارد ب�رشية تتمتع بدرجة عالية 
الإمكانيات  وتدعمها  املتعددة،  املهارات  من 
�صمن  -من  ال�رشورية  والتكنولوجية  الفنية 
احلديث  الطريق  ت�صكل  اأ�صبحت  اأخرى-  عوامل 

للمناف�صة، امل�صحوبة بزيادة القيمة. 
التقليدية  الأ�صاليب  اأن  جند  اأخرى،  جهة  ومن 
عوامل  اإىل  امل�صتندة  التناف�صية  القدرة  لزيادة 
الطبيعية،  واملوارد  املاهرة،  غري  العمالة  مثل 
اأهميتها  تفقد  بداأت  الب�صيطة،  والتكنولوجيات 
) العوامل  هذه  واأ�صبحت  ومتزايد،  �رشيع  ب�صكل 

التناف�صية  امليزة  فقدان  خاللها  من  ميكن  التي 
الذي  للمناف�صة  التقليدي  الطريق  متثل  ب�صهولة(، 
يك�صف عن نف�صه يف تخفي�ش الأ�صعار التي توؤدي 
وهناك  القاع.  نحو  �صباق  اإىل  الأمر  نهاية  يف 
وجود  تت�صمن  اأخرى  رئي�صية  متغريات  ا  اأي�صً
نظام عام -اإىل جانب النظام املايل- يوؤدي اإىل 
التناف�صية، من  منو امل�رشوعات وزيادة قدرتها 
بكفاءة  الالزمة  واملوارد  العوامل  توفري  خالل 

وفعالية.
ومن ثم، جند اأن اإحدى الدعائم الأ�صا�صية للطريق 
اأ�صا�صية  بنية  وجود  يف  تتمثل  للمناف�صة  احلديث 
وحيوية،  حديثة  وتكنولوجية  وعلمية،  تعليمية، 
املوارد  من  امل�رشوعات  احتياجات  ت�صبع 
يتطوران  اللذين  والتطوير،  والبحث  الب�رشية، 
تتحقق  لن  الأ�صا�ش،  هذا  ودون  �رشيعة،  بخطى 
قاعدة  وقدرة  للمن�صاآت،  البتكارية  الإمكانيات 
التكنولوجيات  ا�صتيعاب  على  الب�رشية  مواردها 

اجلديدة وتطويرها.
وحيث ترتبط القدرة التناف�صية يف اقت�صاد املعرفة 
البحث  خالل  من  بالرتقاء  اجلديد  العاملي 
التكنولوجي،  والتطور  والبتكار،  والتطوير 
والتح�صني امل�صتمر يف املنتجات، ووجود قاعدة 
املهارات،  وتعدد  بالرقي  تتمتع  ب�رشية  موارد 
والتكنولوجية  الفنية  بالإمكانيات  تتمتع  كما 
فاإن  اأخرى-  عوامل  �صمن  -من  ال�رشورية 
يف  العربية،  التنمية  يف  الريادية  دور  لتعظيم 
باأركان  اللتزام  من  لبد  املعرفة،  اقت�صاد  ظل 

اأ�صا�صية عدة:

القت�صادية  الوظيفة  هذه  اخل�صو�ش  وجه  على 
جوهر  تطوير  يف  موؤثًرا  دوًرا  ليلعب  املبا�رشة، 
نظام القيم اخلا�ش باملجتمع، وتوجيهه نحو ت�صجيع 
والتفكري  والبتكار،  احلر،  العمل  فكر  ومكافاأة 
النقدي؛ ذلك اأن الرتقاء اإىل حلقات و�صال�صل اأعلى 
املهارات  من  جمموعة  على  الرتكيز  يتطلب  للقيمة 
القت�صاد.  يف  حالًيا  ال�صائدة  تلك  عن  تختلف 
ا اأن  وبالإ�صافة اإىل ذلك، يتطلب هذا الرتقاء اأي�صً
تلبي منظومة التعليم احتياجات ال�صوق من العمالة 
القيم  منظومة  على  ينبغي  واأخرًيا،  اأف�صل.  ب�صكل 
يعززها  اأن  املفرت�ش  من  )الذي  ال�صائدة  الثقافية 
النظامان التعليمي والتدريبي( اأن ت�صجع على اإقامة 
والبتكار  امل�صتمر،  والتعلم  اخلا�صة،  املن�صاآت 

والإبداع.
فجوة  من  العربية  الدول  تعاين  الواقع،  ويف   
ملعدل  العربي  العام  فاملتو�صط  خطرية،  معرفية 
البالغني  ال�صكان  من   %30.1 نحو  يبلغ  الأمية 
 15-24( ال�صباب  من  )15 �صنة فاأكرث(، و%14.7 
و%12.6  مقابل%21.1   ، عام2004  يف  �صنة( 
الدول  يف  وال�صباب  البالغني  لل�صكان  التوايل  على 
البالغات  الإناث  بني  الن�صب  وتتزايد  النامية، 
على  و%19.6   % اإىل40.3  فت�صل  وال�صابات 
ميكن  و)2(   )1( ال�صكلني  اإىل  وبالرجوع  الرتتيب. 
فى  املناظرة  املعدلت  مع  املعدلت  هذه  مقارنة 

بع�ش مناطق العامل للعام نف�صه 2004.
كما يك�صف منط توزيع طالب التعليم العايل عن بعد 
القيد  منو  فمعدلت  املعرفية،  للفجوة  اآخر  نوعي 
البكالوريو�ش يف تخ�ص�صات  على م�صتوى برنامج 
الت�صعينات  خالل  تقدر  والتكنولوجيا  العلوم 
الإن�صانية  العلوم  برامج  ويف   ،% بنحو3.6 
توزيع  اأ�صبح  ولذا   ،%  10.6 بنحو  والجتماعية 
ل�صالح  متحيًزا  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  خريجي 
وبعيًدا  والجتماعية،  الإن�صانية  العلوم  خريجي 
منط  وهو  الهند�صة؛  وفروع  التطبيقية  العلوم  عن 
ممثلة  اآ�صيا،  �رشق  منور  يف  ال�صائد  للنمط  معاك�ش 
فيهما  تت�صاعف  اللتني  كوجن،  وهوجن  كوريا  يف 
ن�صبة الطالب امل�صجلني يف فروع العلوم الطبيعية، 
فى  ال�صائدة  الن�صب  عن  والزراعة  والهند�صة، 
خماوف  ذلك  يثري  اأخرى،  ومرة  العربية.  الدول 
املجتمع. يف  ال�صائدة  املعرفة  بنوع  تتعلق  كبرية 

واإذا ا�صتمرت الزيادة ال�رشيعة يف خريجي العلوم 
الإن�صانية والجتماعية، ف�صوف يزيد عدم التوافق 

العمالة،  بني املهارات املطلوبة واملعرو�صة من 
غري  العاملة  الأيدي  من  الوفري  العر�ش  يعد  فلم 
لتحقيق  ناجًحا  طريًقا  الأجور  املنخف�صة  املاهرة 

النمو ال�رشيع والرخاء الوطني.
اإىل  املناف�صة  على  القدرة  ت�صتند  اليوم،  عامل  يف   
ال�رشكات التي توظف قوة عمل جيدة التعليم وماهرة 
تكنولوجيات  اعتماد  على  قادرة  وتكون  فنيًّا، 
جديدة وبيع �صلع وخدمات متقدمة، وعند املقارنة 
درجة  يقي�ش  -الذي  املعرفة  اقت�صاد  موؤ�رش  على 
اقت�صاد املعرفة-  النخراط يف  البلدان يف  جناح 
البلدان  معظم  تقع  الأخرى،  واملناطق  بالبلدان 
العربية حتت النطاق الأو�صط للتوزيع، فهي ت�صجل 
ب�صكل عام درجات اأدنى من الدرجات التي حت�صل 
عليها البلدان الأع�صاء يف منظمة التنمية والتعاون 
طريق  على  ال�صائرة  البلدان  ومعظم  القت�صادي 
�رشق  بلدان  وبع�ش  ال�صوق،  اقت�صاد  اإىل  التحول 
درجات  ت�صجل  التي  البلدان  اأن  ويالحظ  اآ�صيا، 
جديدة،  درا�صية  مو�صوعات  عادة  ُتدرج  اأعلى 
املتقاطعة  وتوفر جمموعات جديدة من املهارات 
ومع  عديدة(  قطاعات  يف  لال�صتخدام  ت�صلح  )التي 
ل  واحل�صاب  والكتابة  القراءة  مبادئ  تعليم  اأن 
اأعلى  اإجادة  م�صتويات  وجود  )مع  اأ�صا�صيًّا  يزال 
باطراد)، فاإن اللغات الأجنبية والعلوم لهما اأهمية 
اإىل  اإ�صافة  التزايد.  يف  واآخذة  تقريًبا،  مت�صاوية 
ذلك، اأ�صبحت مهارات حل امل�صاكل والت�صالت، 
اأموًرا  روتينية،  مهام  اأداء  على  القدرة  ولي�ش 
التدري�ش  واأ�صاليب  الإنتاجية.  لزيادة  جوهرية 
املعتمدة يف جميع اأنحاء العامل تدمج التعلم امل�صتند 
ليالئم قدرات  التدري�ش  الأ�صئلة وتطويع  اإىل طرح 
الدول  معظم   اأما  الأفراد،  الطالب  لدى  التعلم 
تدري�صيا  ت�صتخدم منوذًجا  تزال  فاإنها ل  العربية، 
املثال،  �صبيل  وعلى  التقليدية،  اإىل  مياًل  اأكرث 
النقل من ال�صبورة، وانخفا�ش درجة التفاعل بني 

املدر�صني والطالب.
ا  فر�صً تتيح  التي  البلدان  فاإن  اأخرى،  ناحية  من 
على  اأعلى  درجات  ا  اأي�صً ت�صجل  للتعلم،  متعددة 
الذي  التعليم  عن  وبدل  املعرفة،  اقت�صاد  موؤ�رش 
متناق�صة  جمموعة  تنتقل  )حيث  الهرم  �صكل  يتخذ 
بداأت  الأعلى(،  التعليمية  املراحل  اإىل  الطالب  من 
وتنوًعا،  اإ�رشاًكا  اأكرث  ت�صبح  التعليمية  الأنظمة 
خا�صة بعد مرحلة التعليم الإلزامي )اأي املرحلتني 
للمرحلة  الالحق  التعليم  بينما  والعالية(،  الثانوية 

عند املقارنة على 
موؤ�رش اقت�صاد 

املعرفة -الذي 
يقي�س درجة 
جناح البلدان 
يف النخراط 
يف اقت�صاد 

املعرفة- بالبلدان 
واملناطق، ت�صجل 

معظم البلدان 
العربية درجات 

اأدنى من الدرجات 
التي حت�صل 

عليها البلدان 
الأع�صاء يف منظمة 
التنمية والتعاون 

القت�صادي، 
ومعظم البلدان 

ال�صائرة على طريق 
التحول اإىل اقت�صاد 

ال�صوق، وبع�س 
بلدان �رشق اآ�صيا.

تقرير حقوق 
الإن�صان 
يف الدول 
العربية 

لعام 2007: 
البحث العلمي 

يف الدول 
العربية 

يعاين من 
تدين ن�صبة 
الإنفاق، فال 
تتعدى هذه 
الن�صبة نحو 
0.2 % من 

جملة الناجت 
القومي على 

م�صتوى 
املنطقة 

العربية، 
مقابل 2.36 % 
على امل�صتوى 

العاملي.

ال�سرق الأ��سط ��سمال اإفريقيا
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ريادية الأعمال

37 مركز امل�صروعات الدولية اخلا�صة

النوع  بهذا  يت�صم  ل  العربية  املنطقة  يف  الإلزامية 
اأي  اأمام  قليلة  املتاحة  والفر�ش  املرونة،  من 
�صخ�ش ملوا�صلة درا�صاته بعد دخول �صوق العمل 
الر�صمي،  املهني  التعليم  وميثل  حمدودة؛  لفرتة 
عادة، طريًقا م�صدوًدا يف معظم البلدان العربية، 
وتركز اأنظمة المتحانات على الختبار ملوا�صلة 
�صهادات  منح  على  تركز  مما  اأكرث  الدرا�صة، 
العتماد واإدخال اآليات ل�صمان اجلودة، وزيادة 
درجة ا�صتقالل املدار�ش، واللتزام بالتعلم مدى 

احلياة. 
ول ميكن حتقيق القدرة التناف�صية دون ا�صتثمارات 
�صخمة يف املوارد واجلهود املخ�ص�صة لالإ�صالح 
التعليمي الذي يهدف اإىل ت�صييق الفجوة املعرفية 
كميًّا ونوعيًّا بني الدول العربية وبقية العامل، ويف 

هذا اخل�صو�ش نقرتح عدًدا من الإجراءات:
• وال�صتجابة 	 باحل�صا�صية  تتمتع  نظم  اإقامة 

املناهج  تطوير  اأجل  من  ال�صوق  ملتطلبات 
مع:  ذلك  يتواكب  اأن  وينبغي  وتعديلها، 
القطاعات  واحتياجات  ال�صوق،  احتياجات 
واملعايري  ال�صرتاتيجية،  الأولوية  ذات 

الدولية. 
• املوارد 	 ا�صتثمار  يف  الرت�صيد  من  مزيد 

على  والعايل-  الثانوي  التعليم  -خا�صة يف 
واأهمية  التعليم،  جودة  ذلك:  يف  ُيراعى  اأن 
لحتياجات  ال�صتجابة  مع  الفني،  التعليم 

ال�صوق .
• لرت�صخ 	 البتدائية  املدار�ش  مناهج  تعديل 

على  والقدرة  ال�صتثمارية،  :املهارات 
البتكار والإبداع والتفكري النقدي .

الدول  تويل  اأن  �رشورة  على  التاأكيد  ينبغي  كما 
والتطوير،  البحث  بتمويل  خا�صة  اأهمية  العربية 
جمال  يف  العربية  ال�صتثمارات  اأن  املالحظ  فمن 
البحث والتطوير ب�صكل عام مل ت�صل اإىل امل�صتوى 
الأمثل، ففي الوقت الذي تتزايد فيه اأهمية البحث 
البحث  اأن  جند  العاملي،  القت�صاد  يف  والتطوير 
من  العديد  يواجه  العربية  الدول  يف  العلمي 
املعوقات، اأولها تدين ن�صبة الإنفاق على البحث، 
فال تتعدى هذه الن�صبة نحو 0.2% من جملة الناجت 
مقابل  العربية،  املنطقة  م�صتوى  على  القومي 
2.36 % على امل�صتوى العاملي، ونحو 5.1% فى 
اإ�رشائيل. بالإ�صافة اإىل العديد من امل�صاكل التى 
ال�صتغالل  وعدم  البحوث  مراكز  حرية  من  حتد 
فعلى  �صاآلتها،  برغم  املخ�ص�صات،  لهذه  الأمثل 
مما   %70 اأن  اإىل  التقديرات  ت�صري  املثال  �صبيل 
تنفقه م�رش على البحث والتطوير يغطي املرتبات 
وامل�رشوفات الإدارية، بينما يتم تخ�صي�ش اجلزء 
النظرية  البحوث  لتغطية  الأوىل  بالدرجة  املتبقي 
بدل عن التطبيقية، كما اأن التقديرات ت�صري اإىل اأن 
95% من الإنفاق امل�رشي على البحث والتطوير 
ياأتي من احلكومة، بينما ياأتي من القطاع اخلا�ش 

5% فقط من النفقات ال�صئيلة اأ�صال.
العربية  الدول  على  املاأزق،  هذا  من  وللخروج 
اتخاذ عدد من ال�صيا�صات والإجراءات، نوجزها 

فيما يلي:

• زيادة  حجم التمويل املتاح للبحث والتطوير 	
من خالل جمموعة متنوعة من الأدوات املالية 
وترتيبات  واملنح،  املي�رشة،  )القرو�ش 

امل�صاركة يف التكاليف.. اإلخ(.
• تخ�صي�ش اأجزاء من ميزانيات البحث اخلا�صة 	

باملوؤ�ص�صات البحثية لل�صناعات التي تعمل يف 
اإمكانية  لديها  يوجد  والتي  خمتارة،  اأن�صطة 

لتحقيق ميزة تناف�صية. 
• من 	 اأجزاء  بتغطية  البحثية  املوؤ�ص�صات  اإلزام 

مع  امل�صرتكة  البحوث  خالل  من  تكاليفها 
القطاع اخلا�ش .

• تقدمي حوافز �رشيبية مهمة للبحث والتطوير 	
ل�صيما  اخلا�ش،  القطاع  به  يقوم  الذي 

املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة.
• احل�صول على م�صاعدة فنية ومالية من اجلهات 	

والتطوير  البحث  برامج  لتطوير  املانحة 
ا�صتناًدا اإىل اأف�صل املمار�صات.

• القطاع 	 ت�صتهدف  عامة  توعية  البدء يف حملة 
يف  والتطوير  البحث  اأهمية  حول  اخلا�ش، 

تعزيز قدراته التناف�صية.
• لتحديد 	 ومتوازنة  �صليمة  معايري  و�صع 

اأولويات الأن�صطة امل�صتوفية ل�رشوط التمويل 
احلالية  التناف�صية  قدرتها  اإىل  ا�صتناًدا 

واملحتملة.
• للتطوير 	 قومي  برنامج  و�صع  يف  البدء 

البحثية  املوؤ�ص�صات  ي�صتهدف  املوؤ�ص�صي 
واجلامعات، بغية اإيجاد هياكل تتمتع بدرجة 
عالية من احلوكمة، مع وجود متثيل للقطاع 

اخلا�ش بها.
• البحثية 	 املنظمات  كفاءة  تعزيز  على  العمل 

طريق  عن  التناف�صية،  وقدرتها  والتعليمية 
عطاءات  على  املنظمات  هذه  ح�صول 
بدل عن توزيع هذه  امل�رشوعات احلكومية، 
حمددة  موؤ�ص�صات  على  البحثية  امل�رشوعات 

ب�صكل م�صبق.
• زيادة ال�صالت الفعالة بني املوؤ�ص�صات البحثية 	

والأكادميية املحلية والدولية التي ميكن من 
خاللها توفري املعرفة للقطاع اخلا�ش.

• ت�صجيع التعاون امل�صرتك بني القطاع اخلا�ش 	
مثل  جمالت  يف  الأكادميية  واملوؤ�ص�صات 
برامج البحث امل�صرتك والتدريب يف مرحلتي 

الدرا�صة اجلامعية والدرا�صات العليا.
على  التاأكيد  مبكان  ال�رشورة  من  اخلتام،  وفى 
اأهمية العمل على خلق بيئة عامة داعمة لال�صتثمار 
العوائق  على  التغلب  اإىل  وال�صعي  اخلا�ش، 
والبريوقراطية،  ال�صالحيات  بتداخل  املت�صلة 
مع  املختلفة،  الأطراف  بني  التن�صيق  وانعدام 
�رشورة التكامل العربي لتحقيق القدرة التناف�صية، 
وت�صييق الفجوة املعرفية كميًّا ونوعيًّا بني الدول 
الهتمام  اإىل  بالإ�صافة  العامل،  وبقية  العربية 
بتحديث القدرات التكنولوجية للدول العربية، عن 
طريق توثيق التعاون بني اأن�صطة البحث والتطوير، 
من  ذلك  كل  لها..  املالية  املخ�ص�صات  وزيادة 
املبادرة  روح  لت�صجع  مواتية  بيئة  تهيئة  �صاأنه 

وتنمية امل�رشوعات الريادية.

تقرير حقوق 
الإن�صان يف الدول 

العربية لعام 
2007: ت�صري 
التقديرات اإىل 
اأن 70% مما 

تنفقه م�رش على 
البحث والتطوير 
يغطي املرتبات 
وامل�رشوفات 

الإدارية، بينما يتم 
تخ�صي�س اجلزء 
املتبقي بالدرجة 

الأوىل لتغطية 
البحوث النظرية 
بدًل عن التطبيقية.

تقرير حقوق 
الإن�صان 
يف الدول 

العربية لعام 
 %95 :2007
من الإنفاق 
امل�رشي 

على البحث 
والتطوير 
ياأتي من 

احلكومة، 
بينما ياأتي من 
القطاع اخلا�س 

5% فقط 
من النفقات 

ال�صئيلة اأ�صاًل.
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