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 مقدمة
 

ًا        .  .  يمثل االبتكار عامال  رئيسيا  في تنمية االقتصادات الناجحة       يمثل االبتكار عامًال رئيسيًا في تنمية االقتصادات الناجحة         ل حظ اطق األق ا         وغالبًا ما تكون البلدان والمن ل حظ اطق األق وغالبا  ما تكون البلدان والمن
ار، وب      ى االبتك درة عل ار، وب     هي تلك التي تفتقر إلى الق ى االبتك درة عل ة التي           هي تلك التي تفتقر إلى الق ا في السوق العالمي ى تحسين مكانته درة عل ى الق الي إل ة التي           الت ا في السوق العالمي ى تحسين مكانته درة عل ى الق الي إل الت

ى المنافسة       ى المنافسة      تحكمها اليوم القدرة عل ل                   .  .  تحكمها اليوم القدرة عل ى أن تحت ة عل دان والمجموعات اإلقليمي ار البل ى االبتك درة عل ل                   وتساعد الق ى أن تحت ة عل دان والمجموعات اإلقليمي ار البل ى االبتك درة عل وتساعد الق
 ..مكانة جيدة في القطاعات الصناعية وقطاعات الخدمات األساسيةمكانة جيدة في القطاعات الصناعية وقطاعات الخدمات األساسية

 
اءات في           ويمكن لشبكات البحث والتطوير واالبت    ويمكن لشبكات البحث والتطوير واالبت      ؤّمن الكف اءات في           كار المصمَّمة لتعزيز المدخالت االبتكارية أن ت ؤم ن الكف كار المصم مة لتعزيز المدخالت االبتكارية أن ت

ا             دان والمؤسسات بلوغه رادى البل ا            مجاالت الخبرة التي ال يسع ف دان والمؤسسات بلوغه رادى البل ًا في             .  .  مجاالت الخبرة التي ال يسع ف ذه الشبكات أيضًا دورًا جوهري ؤدي ه ا  في             وت ذه الشبكات أيضا  دورا  جوهري ؤدي ه وت
ُنهج الم      ة ال اد أهمي ل ازدي ي ظ يما ف واء، ال س ى الس ة عل رية والمالي وارد البش ن الم مة م ة حاس أمين آتل ن هج الم     ت ة ال اد أهمي ل ازدي ي ظ يما ف واء، ال س ى الس ة عل رية والمالي وارد البش ن الم مة م ة حاس أمين آتل ددة ت ددة تع تع

ائج ملموسة         ائج ملموسة        االختصاصات والطلب على مستويات أعلى من الموارد لتحقيق نت اع درجة     .  .  االختصاصات والطلب على مستويات أعلى من الموارد لتحقيق نت نعكس ارتف ل، ي اع درجة     وبالفع نعكس ارتف ل، ي وبالفع
ل أنشطة    ا يجع تهالآية، مم واد االس دات والم ة المع ي آلف ة البحث والتطوير ف هده عملي ذي تش ي ال ل أنشطة   التطور التقن ا يجع تهالآية، مم واد االس دات والم ة المع ي آلف ة البحث والتطوير ف هده عملي ذي تش ي ال التطور التقن

 ..ه بين أآبر عدد ممكن من الشرآاء المعنيينه بين أآبر عدد ممكن من الشرآاء المعنيينالبحث والتطوير عمال  باهظ الكلفة، من األفضل تقاس م تكاليفالبحث والتطوير عمًال باهظ الكلفة، من األفضل تقاُسم تكاليف
 

ي مع المنظمات                             اون الفعل ى التع درة عل ى المعلومات والق ك، تشكل سهولة الوصول إل ى ذل ي مع المنظمات                           وعالوة عل اون الفعل ى التع درة عل ى المعلومات والق ك، تشكل سهولة الوصول إل ى ذل وعالوة عل
ة     ار فضًال عن تنمي وير واالبتك اعي البحث والتط اح مس يين لنج رطين أساس رديين ذوي الصلة ش راء الف ة    والخب ار فضال  عن تنمي وير واالبتك اعي البحث والتط اح مس يين لنج رطين أساس رديين ذوي الصلة ش راء الف والخب

رية وارد البش ريةالم وارد البش ن لمعاه.  .  الم ن لمعاهوال يمك طة    وال يمك ي األنش ة ف رى المنخرط ات األخ ات والمنظم ث والجامع طة    د البح ي األنش ة ف رى المنخرط ات األخ ات والمنظم ث والجامع  د البح
درة                          ا الق وفر له م تت ا ل ة واالقتصادية م ة االجتماعي درة                         االبتكارية والتعليمية أن تواصل أنشطتها وأن تساهم في التنمي ا الق وفر له م تت ا ل ة واالقتصادية م ة االجتماعي االبتكارية والتعليمية أن تواصل أنشطتها وأن تساهم في التنمي

 ..على تبادل المعلومات مع نظرائها في الوقت المالئمعلى تبادل المعلومات مع نظرائها في الوقت المالئم
 

ولهذه الغاية،  ولهذه الغاية،  .  .   والتطوير واالبتكار في البلدان العربية      والتطوير واالبتكار في البلدان العربية     وتستهدف هذه الدراسة تشجيع إقامة شبكات البحث      وتستهدف هذه الدراسة تشجيع إقامة شبكات البحث       
رة أن   د فك ي تؤي ة الت ية الحديث ات المؤسس ك النظري ي ذل ا ف ة للموضوع، بم ة النظري اقش الفصل األول الخلفّي رة أن  ين د فك ي تؤي ة الت ية الحديث ات المؤسس ك النظري ي ذل ا ف ة للموضوع، بم اقش الفصل األول الخلفي ة النظري ين

ات المؤسسية األخرى          ات المؤسسية األخرى         للشبكات ميزة نسبية على الترتيب م                  .  .  للشبكات ميزة نسبية على الترتيب ام أله اني، استعراض ع ك، في الفصل الث ي ذل ّم يل م                  ث ام أله اني، استعراض ع ك، في الفصل الث ي ذل م  يل ث
 ..ع شبكات البحث والتطوير واالبتكار وخصائصهاع شبكات البحث والتطوير واالبتكار وخصائصهاأنواأنوا

 
ا وشرقي       ي أوروب ار ف ة شبكات البحث والتطوير واالبتك ة من تجارب إقام اقش الفصل الثالث نخب ا وشرقي     وين ي أوروب ار ف ة شبكات البحث والتطوير واالبتك ة من تجارب إقام اقش الفصل الثالث نخب وين

دان             .  .  آسيا، ويوجز الدروس المستفادة من قصص نجاح الشبكات       آسيا، ويوجز الدروس المستفادة من قصص نجاح الشبكات        ة في البل ى الحال اه إل ع االنتب دان             ويوّجه الفصل الراب ة في البل ى الحال اه إل ع االنتب ويوج ه الفصل الراب
از خصائص نشاط البحث والتطوير، ويصف عددا  مختارا  من مبادرات إقامة الشبكات            از خصائص نشاط البحث والتطوير، ويصف عددًا مختارًا من مبادرات إقامة الشبكات            العربية، وهو يعرض بإيج   العربية، وهو يعرض بإيج   

د                .  .  في المنطقة، مرآزا  على خصائصها وأنماط عملها      في المنطقة، مرآزًا على خصائصها وأنماط عملها       ام، يحاول الفصل تحدي ذا االستعراض الع ى ضوء ه د                وعل ام، يحاول الفصل تحدي ذا االستعراض الع ى ضوء ه وعل
ة ع     ادئ توجيهي راح مب ة؛ واقت ي المنطق و ف رة للنم ات آبي وفر إمكان ا ت رى أنه ي ُي االت البحث الت ة ع    مج ادئ توجيهي راح مب ة؛ واقت ي المنطق و ف رة للنم ات آبي وفر إمكان ا ت ي ي رى أنه االت البحث الت ام مج ة للقي ام ام ة للقي ام

ة شبكات البحث والتطوير               ة شبكات البحث والتطوير              بمشاريع إقليمية قابلة لالستمرار في مجال إقام اق          .  .  بمشاريع إقليمية قابلة لالستمرار في مجال إقام ع اآلف اقش الفصل الراب ذلك، ين اق          آ ع اآلف اقش الفصل الراب ذلك، ين آ
ث              بكات البح ي ش ة، وه دان العربي ة للبل ة األهمي ار البالغ وير واالبتك ث والتط بكات البح ة ش تقبلية إلقام ث             المس بكات البح ي ش ة، وه دان العربي ة للبل ة األهمي ار البالغ وير واالبتك ث والتط بكات البح ة ش تقبلية إلقام المس

 ..ماية حقوق الملكية الفكريةماية حقوق الملكية الفكريةوالتطوير القائمين على المصدر المفتوح للجميع وحوالتطوير القائمين على المصدر المفتوح للجميع وح
 

ار                  ين االعتب ار                وُيسلِّط الفصل الخامس الضوء على القضايا المؤسسية والفنية والقانونية التي يجدر أخذها بع ين االعتب وي سل ط الفصل الخامس الضوء على القضايا المؤسسية والفنية والقانونية التي يجدر أخذها بع
والغاية من ذلك هي تقديم اإلرشاد من خالل عدد من الخطوات               والغاية من ذلك هي تقديم اإلرشاد من خالل عدد من الخطوات               .  .  لكفالة نجاح شبكات البحث والتطوير واالبتكار     لكفالة نجاح شبكات البحث والتطوير واالبتكار     

ار، بهدف االضطالع بأنشطة مشترآة                األساسية والعملية الالزم اتخا   األساسية والعملية الالزم اتخا    ار، بهدف االضطالع بأنشطة مشترآة                ذها إلقامة شبكات البحث والتطوير واالبتك ذها إلقامة شبكات البحث والتطوير واالبتك
ذه الدراسة بمعلومات             .  .  في البحث والتطوير في مجاالت بحث مختارة      في البحث والتطوير في مجاالت بحث مختارة       ات به ذه الدراسة بمعلومات             وُتستكمل هذه المعلومات في المرفق ات به وت ستكمل هذه المعلومات في المرفق

ائق             اذج عن الوث ار، وبنم ة لشبكات البحث والتطوير واالبتك ائق            عن االحتياجات المادية من بنى تحتي اذج عن الوث ار، وبنم ة لشبكات البحث والتطوير واالبتك الرئيسية التي   الرئيسية التي   عن االحتياجات المادية من بنى تحتي
 ..ينبغي إعدادها خالل عملية إقامة الشبكاتينبغي إعدادها خالل عملية إقامة الشبكات
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ور              ن منظ رز، م ي تب ة الت ات الختامي ن المالحظ ددًا م ة ع ن الدراس ر م ل األخي رض الفص ور            ويع ن منظ رز، م ي تب ة الت ات الختامي ن المالحظ ددا  م ة ع ن الدراس ر م ل األخي رض الفص  ويع

دان              ى البل اتها عل ار، فضًال عن انعكاس دان             السياسات العامة، الجوانب الهامة إلقامة شبكات البحث والتطوير واالبتك ى البل اتها عل ار، فضال  عن انعكاس السياسات العامة، الجوانب الهامة إلقامة شبكات البحث والتطوير واالبتك
 ..العربيةالعربية
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 السياق النظري: إقامة شبكات البحث والتطوير واالبتكار  -أوال 
 

وى الرئيسية وراء            .  .  يشهد العالم تغيرات أساسية وسريعة      يشهد العالم تغيرات أساسية وسريعة        ة الشرآات واألسواق إحدى الق وى الرئيسية وراء            وتشكل عولم ة الشرآات واألسواق إحدى الق وتشكل عولم
ائم      .  .  عدد من التحوالت الجذرية التي يعز زها التطور التكنولوجي إلى حد ال يستهان به            عدد من التحوالت الجذرية التي يعّززها التطور التكنولوجي إلى حد ال يستهان به             ائم      ويشكل نشوء االقتصاد الق ويشكل نشوء االقتصاد الق

دة في التطّور              على المعر على المعر  ة جدي الم حقب دة في التطو ر              فة، الذي تمثل المعرفة فيه المورد االستراتيجي األساسي لتحقيق النمو، مع ة جدي الم حقب فة، الذي تمثل المعرفة فيه المورد االستراتيجي األساسي لتحقيق النمو، مع
 ..))١١((والنمووالنمو

 
ة     ة العربي ى المنطق ة عل ديات مهم دة تح ات عدي ادين وقطاع ي مي رات ف رض التغّي ة   وتف ة العربي ى المنطق ة عل ديات مهم دة تح ات عدي ادين وقطاع ي مي رض التغي رات ف ى أن .  .  وتف رًا إل ى أن ونظ را  إل ونظ

درة        المعرفة واالبتكار هما من دعائم الميزة التنافسية في االقتصاد     المعرفة واالبتكار هما من دعائم الميزة التنافسية في االقتصاد      ى اآتساب الق دول إل المي، تسعى معظم ال درة        الع ى اآتساب الق دول إل المي، تسعى معظم ال الع
 ..))٢٢((على االبتكار بوصفها االستجابة المثلى للتحديات الراهنة والمستقبليةعلى االبتكار بوصفها االستجابة المثلى للتحديات الراهنة والمستقبلية

 
ة                  ة                وعلى الرغم من التحّسن الجوهري في قدرة النظم الوطنية للبحث والتطوير واالبتكار في البلدان العربي وعلى الرغم من التحس ن الجوهري في قدرة النظم الوطنية للبحث والتطوير واالبتكار في البلدان العربي

ة             على مباشرة أنشطة البحث والتطوير واالبتكار ذات      على مباشرة أنشطة البحث والتطوير واالبتكار ذات       اني من أوجه قصور مهم ا تع ة              الصلة فإنه اني من أوجه قصور مهم ا تع رتبط بعض    .  .   الصلة فإنه رتبط بعض    وي وي
ًا آخر       .  .  العوائق البارزة بتشتت وتشرذم جهود البحث والتطوير واالبتكار       العوائق البارزة بتشتت وتشرذم جهود البحث والتطوير واالبتكار        ا  آخر       ويشّكل شح الموارد عائقًا مهم ويمكن  ويمكن  .  .  ويشك ل شح الموارد عائقا  مهم

م            م           تذليل هاتين العقبتين بإقامة شبكات البحث والتطوير واالبتكار على النحو المالئ ة شبكات الب      .  .  تذليل هاتين العقبتين بإقامة شبكات البحث والتطوير واالبتكار على النحو المالئ ان إقام ة شبكات الب      وبإمك ان إقام حث  حث  وبإمك
ة      اعدة هام ات مس دان والمؤسس اعد البل رها، أن يس ترآة ونش ة المش ق المعرف يلة لخل ار، آوس وير واالبتك ة     والتط اعدة هام ات مس دان والمؤسس اعد البل رها، أن يس ترآة ونش ة المش ق المعرف يلة لخل ار، آوس وير واالبتك والتط

 ..لتخطي الثغرات المعرفية، وندرة المواردلتخطي الثغرات المعرفية، وندرة الموارد
 

ة                         ة األهمي ل أدوات متعاظم ار تمث ة                       ومن المسلم به في الوقت الراهن، أن شبكات البحث والتطوير واالبتك ة األهمي ل أدوات متعاظم ار تمث ومن المسلم به في الوقت الراهن، أن شبكات البحث والتطوير واالبتك
ة                 في تعزيز بناء القدرات في    في تعزيز بناء القدرات في     ى األصعدة اإلقليمي دة عل افع عدي ة                  العلم والتكنولوجيا واالبتكار، وأنها توفر بالتالي من ى األصعدة اإلقليمي دة عل افع عدي  العلم والتكنولوجيا واالبتكار، وأنها توفر بالتالي من

ا        ).  ).  ١١انظر اإلطار انظر اإلطار ((والوطنية والمؤسسية وعلى صعيد الشرآات   والوطنية والمؤسسية وعلى صعيد الشرآات    ادين، بم ا        وفي نطاق واسع من القطاعات والمي ادين، بم وفي نطاق واسع من القطاعات والمي
ذ    ي تب دًا الت قة جي وير المنّس ود البحث والتط ة جه ت فعالي ة والصحة، ثبت ا الزراع ذ   فيه ي تب دا  الت وير المنس قة جي ود البحث والتط ة جه ت فعالي ة والصحة، ثبت ا الزراع العلم فيه ة ب ات المعني العلم لها الجه ة ب ات المعني لها الجه

ة      .  .  والتكنولوجيا واالبتكار العاملة في إطار شبكات مكر سة للبحث والتطوير واالبتكار         والتكنولوجيا واالبتكار العاملة في إطار شبكات مكّرسة للبحث والتطوير واالبتكار          ة      وقد اعترفت منظمات دولي وقد اعترفت منظمات دولي
 ..))٣٣((وإقليمية عديدة، منها األمم المتحدة، بهذا األمر، فاعتمدت ن هجا  إلقامة الشبكات في عملهاوإقليمية عديدة، منها األمم المتحدة، بهذا األمر، فاعتمدت ُنهجًا إلقامة الشبكات في عملها

 
 امة شبكات البحث والتطوير واالبتكار  العولمة والقدرة التنافسية وإق-ألف

 
ة        اليف، نتيج عار والتك ى صعيد األس ة عل دام المنافس ي احت ة ف ة للعولم ات المهم دى االنعكاس ل إح ة      تتمث اليف، نتيج عار والتك ى صعيد األس ة عل دام المنافس ي احت ة ف ة للعولم ات المهم دى االنعكاس ل إح تتمث

ابع      ة الط ة الوطني ارات القل ارات أو احتك ّوض االحتك ابع     لتق ة الط ة الوطني ارات القل ارات أو احتك و ض االحتك دة       .  .  لتق س جدي ى أس ًا إل ة أيض ت العولم د أفض دة       وق س جدي ى أس ا  إل ة أيض ت العولم د أفض  وق
ع             للمنافسة، ومنها تعزيز الترآيز على الجو     للمنافسة، ومنها تعزيز الترآيز على الجو      ة شبكات التوزي م، وفعالي ع             دة، ودخول السوق في الوقت المالئ ة شبكات التوزي م، وفعالي ة  .  .  دة، ودخول السوق في الوقت المالئ ة  وبغي وبغي

ة         ة الجودة بكلف اج منتجات عالي د إنت ة        العمل بنجاح في السوق العالمية الراهنة، يجب أن يكون بوسع الشرآة أو البل ة الجودة بكلف اج منتجات عالي د إنت العمل بنجاح في السوق العالمية الراهنة، يجب أن يكون بوسع الشرآة أو البل
ان تك                       ى أي مك م إل ليمها في الوقت المالئ ى تس درة عل تالك الق ة، وام ان تك                      منخفضة، وبيعها بأسعار مقبول ى أي مك م إل ليمها في الوقت المالئ ى تس درة عل تالك الق ة، وام ذه   منخفضة، وبيعها بأسعار مقبول ه ه ذه   ون في ه ه ون في

ة ات مطلوب ةالمنتج ات مطلوب ذآورة    .  .  المنتج ة الم ايير المنافس ة مع ت تلبي و آان ى ول ه حت و أن ك ه ن ذل م م ذآورة    واأله ة الم ايير المنافس ة مع ت تلبي و آان ى ول ه حت و أن ك ه ن ذل م م  واأله

                                                      
))١١((    The World Bank, “Knowledge economies in the Middle East and North Africa: toward new development strategies” 

(the International Bank for Reconstruction and Development/the World Bank, 2003).                                                                              

ـ نة فـي             اللة على التطبيق الواقعي للمعرفة في شكل تكنولوجيات جديدة ومحسـنة فـي             في هذه الوثيقة للد   في هذه الوثيقة للد   " " ابتكارابتكار""  يستخدم مصطلح       يستخدم مصطلح     ))٢٢(( اللة على التطبيق الواقعي للمعرفة في شكل تكنولوجيات جديدة ومحس
 ..وفي ذلك السياق، يعتبر االبتكار القوة المحر كة للتطور والنمو في الماضي والحاضر والمستقبلوفي ذلك السياق، يعتبر االبتكار القوة المحركة للتطور والنمو في الماضي والحاضر والمستقبل.  .  مجال المنتجات والعملياتمجال المنتجات والعمليات

 A Common Vision for the Future of Science and Technology for Development”, United Nations“: :   انظـر مـثال     انظـر مـثالً  ))٣٣((
Commission on Science and Technology for Development (UNCSTD), 1996.                                                                                          
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أآثر           ر ف د أآث ل، تعتم د الطوي ى األم ية، عل درة التنافس بحت الق د أص د، فق يرة األم افع قص وغ من ة لبل ًا آافي أآثر          آنف ر ف د أآث ل، تعتم د الطوي ى األم ية، عل درة التنافس بحت الق د أص د، فق يرة األم افع قص وغ من ة لبل ا  آافي  آنف
زة         .  .  ةةعلى قدرة الشرآة على االبتكار باستمرار في منتجات وعمليات جديد         على قدرة الشرآة على االبتكار باستمرار في منتجات وعمليات جديد          ار مي ى االبتك زة         وعليه، تشكل القدرة عل ار مي ى االبتك وعليه، تشكل القدرة عل

ة  ة مهم ا أن              .  .  مهم ة بم زداد أهمي ع أن ت ا ُيتوق اليف فإنه اج وخفض التك اءة اإلنت رتبط بكف درة ت ذه الق ى أن ه ا أن              وعالوة عل ة بم زداد أهمي ع أن ت ا ي توق اليف فإنه اج وخفض التك اءة اإلنت رتبط بكف درة ت ذه الق ى أن ه وعالوة عل
 ..))٤٤((الطلب يصبح أآثر ارتباطا  برغبات األفراد وبما أن دورة حياة المنتجات تواصل انكماشهاالطلب يصبح أآثر ارتباطًا برغبات األفراد وبما أن دورة حياة المنتجات تواصل انكماشها

 
رآات الدولي  ق الش ا تحق رآات الدوليوآيم ق الش ا تحق بكات   وآيم ة ش ى إقام أت إل د لج المي، فق ي االقتصاد الع ر ف ية أآب درة تنافس بكات   ة ق ة ش ى إقام أت إل د لج المي، فق ي االقتصاد الع ر ف ية أآب درة تنافس ة ق

ات                 ار في المنتجات والعملي وجي واالبتك ات                لمجموعة متنوعة من الوظائف، تشمل البحث العلمي والتطوير التكنول ار في المنتجات والعملي وجي واالبتك .  .  لمجموعة متنوعة من الوظائف، تشمل البحث العلمي والتطوير التكنول
ا المعلومات واال         ا المعلومات واال        وآانت هذه الشرآات في طليعة مستكشفي سلسلة من التكنولوجيات، بما فيها تكنولوجي تصاالت،  تصاالت،  وآانت هذه الشرآات في طليعة مستكشفي سلسلة من التكنولوجيات، بما فيها تكنولوجي

 ..لدعم أنشطتها عبر الوطنية في العديد من المجاالتلدعم أنشطتها عبر الوطنية في العديد من المجاالت
 

   بعض أبرز منافع ترتيبات إقامة شبكات البحث والتطوير واالبتكار-١اإلطار 
 

لقد ثبت أن مخططات إقامة شبكات البحث والتطوير تسفر عن عديد من المنافع، منها المنافع التالية التي تالئم البلدان                  لقد ثبت أن مخططات إقامة شبكات البحث والتطوير تسفر عن عديد من المنافع، منها المنافع التالية التي تالئم البلدان                   
 ::النامية بشكل خاصالنامية بشكل خاص

 
احثين               ))أأ((  ن الب مة م ة حاس اء آتل ران، وإنش يم األق الل تعل ن خ ات م راد والمؤسس درات األف ز ق م وتعزي احثين              دع ن الب مة م ة حاس اء آتل ران، وإنش يم األق الل تعل ن خ ات م راد والمؤسس درات األف ز ق م وتعزي  دع

ا خالل                       .  .  وذوي الخبرة في مجاالت محددة    وذوي الخبرة في مجاالت محددة     ي تواجهه ة الت ة االستجابة للتحديات المهم دان النامي ذا األمر للبل يح ه ا خالل                       وبدوره، يت ي تواجهه ة الت ة االستجابة للتحديات المهم دان النامي ذا األمر للبل يح ه وبدوره، يت
 مسيرتها التنموية؛مسيرتها التنموية؛

 
ا يسفر عن       تعزيز الن هج المتعددة    تعزيز الُنهج المتعددة     ))بب((  اون والتنسيق، مم ا يسفر عن       االختصاصات والمشترآة بين القطاعات، من خالل التع اون والتنسيق، مم االختصاصات والمشترآة بين القطاعات، من خالل التع
 وفي الواقع، أصبح تكامل البحث والتطوير شرطا  أساسيا  لالبتكار؛وفي الواقع، أصبح تكامل البحث والتطوير شرطًا أساسيًا لالبتكار؛".  ".  مجتمع للبحوثمجتمع للبحوث""تطوير تطوير 

 
 تحسين آمية البحث ونوعيته من حيث شموليته ومالءمته للمستخدمين النهائيين وإفادته لهم؛تحسين آمية البحث ونوعيته من حيث شموليته ومالءمته للمستخدمين النهائيين وإفادته لهم؛ ))جج(( 

 
وارد        تالتال ))دد((  رية والم ة والبش وارد المالي ل للم تعمال أفض ماح باس وير، والس ث والتط ود البح ة جه ي ازدواجي وارد        ف رية والم ة والبش وارد المالي ل للم تعمال أفض ماح باس وير، والس ث والتط ود البح ة جه ي ازدواجي  ف

دات                .  .  من البنى التحتية، المحدودة بشكل خاص في البلدان النامية        من البنى التحتية، المحدودة بشكل خاص في البلدان النامية         ا عن عائ م والتكنولوجي تثمارات في العل ه، تسفر االس دات                وعلي ا عن عائ م والتكنولوجي تثمارات في العل ه، تسفر االس وعلي
 أآبر؛أآبر؛

 
ة     تقاسم تكاليف البحث والتطوير ومخاطرهما، ال     تقاسم تكاليف البحث والتطوير ومخاطرهما، ال      ))•((  ة العالي ة      سيما في مجاالت التقان ة العالي ة الشبكات أن    .  .   سيما في مجاالت التقان ة الشبكات أن    ويمكن إلقام ويمكن إلقام

 تخفض من المهلة الزمنية المطلوبة لبلوغ نتائج ملموسة على صعيد البحث والتطوير؛تخفض من المهلة الزمنية المطلوبة لبلوغ نتائج ملموسة على صعيد البحث والتطوير؛
 

ى          .  .  نشر نتائج البحث وتوسيع نطاق استخدامها نشر نتائج البحث وتوسيع نطاق استخدامها  ))وو((  ائج البحوث الناجحة إل ل نت ى          ويمكن للشبكات أن تساعد في نق ائج البحوث الناجحة إل ل نت ويمكن للشبكات أن تساعد في نق
 .. هذه البحوث لتحقيق نتائج أفضل هذه البحوث لتحقيق نتائج أفضلمجاالت أخرى وفي تحسينمجاالت أخرى وفي تحسين

 
ه                  ال للبحث وامتالآ اد جدول أعم ى اعتم ه                وفي ظل التزام مختلف أصحاب المصلحة، يمكن للشبكة أن تؤدي بالفعل إل ال للبحث وامتالآ اد جدول أعم ى اعتم وفي ظل التزام مختلف أصحاب المصلحة، يمكن للشبكة أن تؤدي بالفعل إل

آذلك، عندما يكون مجتمع السياسات العامة      آذلك، عندما يكون مجتمع السياسات العامة      .  .  محليا ، ويكون جدول األعمال هذا ذا صلة بأولويات واحتياجات البلد أو المنطقة           محليًا، ويكون جدول األعمال هذا ذا صلة بأولويات واحتياجات البلد أو المنطقة           
ة        .  .  ي شبكة ما، يصبح البحث مستجيبا  للسياسات الوطنية       ي شبكة ما، يصبح البحث مستجيبًا للسياسات الوطنية       منخرطا  ف منخرطًا ف  ة        ويمكن لنتائج البحث أن تؤثر بدورها على السياسات العام ويمكن لنتائج البحث أن تؤثر بدورها على السياسات العام

 ..وصنع القرار، وأن تحس ن عملية تطور السياساتوصنع القرار، وأن تحّسن عملية تطور السياسات
________________________________ 

بس بتصرف من    : : المصدر المصدر  بس بتصرف من    مقت  A. Adamo, “A review of IDRC documentation on the intended results of IDRC’s support ofمقت
networks (1995-2004)” (International Development Research Centre (IDRC), November 2004).                                                  

تفادة                    د، يمكن االس ى وجه التحدي تفادة                  وبدراسة انعكاسات العولمة على سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار عل د، يمكن االس ى وجه التحدي وبدراسة انعكاسات العولمة على سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار عل
اءات          مم اءات          ن منظور القيمة المستندة إلى الموارد والمنظور القائم على الكف دان أيضًا في صياغة استراتيجيات          .  .  ن منظور القيمة المستندة إلى الموارد والمنظور القائم على الكف دان أيضا  في صياغة استراتيجيات          ويفي ويفي

                                                      
))٤٤((    T. Hamalainen and G. Schienstock, “Innovation networks and network policies” (Organization for Economic 

)2000, )OECD(Cooperation and Development متوفر على العنوان اإللكتروني، متوفر على العنوان اإللكتروني ، : :pdf.35/8/2100869/dataoecd/org.oecd.www.. 
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ات  وير التجمع بكات البحث وتط ة ش ات إقام وير التجمع بكات البحث وتط ة ش ي   .  .  ))٥٥((إقام تثمار األجنب ل دور االس ًا لتحلي ُنهج أيض ذه ال تخدام ه ن اس ي   ويمك تثمار األجنب ل دور االس ا  لتحلي ن هج أيض ذه ال تخدام ه ن اس ويمك
ي       ة، ف ر الوطني رآات عب ه الش وم ب ذي تق يما ال ر، وال س ي      المباش ة، ف ر الوطني رآات عب ه الش وم ب ذي تق يما ال ر، وال س ل   المباش ى نق ؤدي إل بكات ت ة ش ل   إقام ى نق ؤدي إل بكات ت ة ش  إقام

 ).).٢٢انظر اإلطار انظر اإلطار ((التكنولوجيا ونشرها التكنولوجيا ونشرها 
 

ى      ائم عل ور الق وارد والمنظ ى الم تندة إل ة المس ج القيم ن ُنه تنتاجات المستخلصة م ن االس دد م ى    ويظل ع ائم عل ور الق وارد والمنظ ى الم تندة إل ة المس ج القيم ن ن ه تنتاجات المستخلصة م ن االس دد م ويظل ع
ا  ة بالتكنولوجي ة معني ة وطني ة أو بسياس تراتيجية عام ر باس ق األم واء تعل اءات صالحًا، س ا الكف ة بالتكنولوجي ة معني ة وطني ة أو بسياس تراتيجية عام ر باس ق األم واء تعل اءات صالحا ، س ي إطار .  .  الكف ذا، وف ي إطار ل ذا، وف ل

ائج                    اا ع نت ًا توق وطني ال يستطيعون دائم ى الصعيدين المؤسسي أو ال رار عل ائج                    لمنظورين، فعلى حين أن صانعي الق ع نت ا  توق وطني ال يستطيعون دائم ى الصعيدين المؤسسي أو ال رار عل لمنظورين، فعلى حين أن صانعي الق
ين مستخدمي                     ائدة وتيسير التواصل المباشر ب ى االتجاهات الس ين مستخدمي                    نهج تنافسي معين، فإنه يمكنهم بالتأآيد التأثير عل ائدة وتيسير التواصل المباشر ب ى االتجاهات الس نهج تنافسي معين، فإنه يمكنهم بالتأآيد التأثير عل

 ..لم المؤسسي والوطنيلم المؤسسي والوطنيالدراية العملية ومنتجيها، وتعزيز الوسائل المفض لة في التعالدراية العملية ومنتجيها، وتعزيز الوسائل المفّضلة في التع
 

دًا     اءات بع ى الكف ائم عل وارد والمنظور الق ى الم تندة إل ة المس م منظور القيم ك، يتقاس ى ذل دا    وباإلضافة إل اءات بع ى الكف ائم عل وارد والمنظور الق ى الم تندة إل ة المس م منظور القيم ك، يتقاس ى ذل وباإلضافة إل
ه        .  .  إقليميا  مهما ، آما أنهما ي قران بأهمية االلتزام ببلوغ المزايا التنافسية والحفاظ عليها           إقليميًا مهمًا، آما أنهما ُيقران بأهمية االلتزام ببلوغ المزايا التنافسية والحفاظ عليها            رح أن ياق، ُيقت ه        وفي ذلك الس رح أن ياق، ي قت وفي ذلك الس

امالت ال ن إدارة المع امالت اليمك ن إدارة المع ة    يمك ة المتنوع اءات التكنولوجي ل الكف ة، مث افرة ومتكامل ول متن ى أص وي عل ي تنط ة    ت ة المتنوع اءات التكنولوجي ل الكف ة، مث افرة ومتكامل ول متن ى أص وي عل ي تنط ت
ين                            ات ب ى نحو أفضل من خالل الشبكات والتحالف ة وتسويقهما عل ين                           الضرورية لتطوير منتج معين أو عملية معين ات ب ى نحو أفضل من خالل الشبكات والتحالف ة وتسويقهما عل الضرورية لتطوير منتج معين أو عملية معين

 ..))٦٦((الشرآات، وليس على أساس الترشيد والتكامل الرأسي في داخل شرآة أو مؤس سة معينةالشرآات، وليس على أساس الترشيد والتكامل الرأسي في داخل شرآة أو مؤّسسة معينة
 

  المنظور القائم على الكفاءات مقابل منظور القيمة المستندة إلى الموارد -٢اإلطار 
 

ز                        ة في مختلف الحاالت وتحف ارات اإلنتاجي ز                      من منظور التطّور، تعتبر الكفاءات األساسية آليات تضمن تنسيق المه ة في مختلف الحاالت وتحف ارات اإلنتاجي من منظور التطو ر، تعتبر الكفاءات األساسية آليات تضمن تنسيق المه
د           .  .  على التكامل بين مختلف مجموعات التكنولوجيا     على التكامل بين مختلف مجموعات التكنولوجيا      اءات ُصلب الق د           ومن هذا المنظور، تشكل الكف اءات ص لب الق ي تتطور       ومن هذا المنظور، تشكل الكف ية، الت ي تتطور       رة التنافس ية، الت رة التنافس

ة      ي النهاي ة ف ية الفعلي درة التنافس ها الق ى أساس دد عل ي تح ات الت ن المنتج ر م بطء أآث ة     ب ي النهاي ة ف ية الفعلي درة التنافس ها الق ى أساس دد عل ي تح ات الت ن المنتج ر م بطء أآث ى  .  .  ب د تتجل ل، ق ى  وبالفع د تتجل ل، ق  وبالفع
ا                     .  .  الكفاءات في عدد متنوع من المنتجات     الكفاءات في عدد متنوع من المنتجات      ة ومحيطه اعي في داخل المنظم تعلم الجم ات ال اءات هي نتيجة لعملي ا أن الكف ا                     آم ة ومحيطه اعي في داخل المنظم تعلم الجم ات ال اءات هي نتيجة لعملي ا أن الكف آم

 ..لكفاءات بالتطبيق واالستعمال المشتركلكفاءات بالتطبيق واالستعمال المشتركويمكن تعزيز اويمكن تعزيز ا.  .  المباشرالمباشر
 

ى      ى    وبالمقابل، يقع تنّوع العناصر المكّونة للموارد فضًال عن طبيعتها االستثنائية وجمودها في صلب القيمة المستندة إل وبالمقابل، يقع تنو ع العناصر المكو نة للموارد فضال  عن طبيعتها االستثنائية وجمودها في صلب القيمة المستندة إل
وارد واردالم وارد  .  .  الم ى الم تندة إل ة المس يالت القيم ًا لتحل ة أساس ام المنافس ة أم ابقة والالحق واجز الس ود الح كل وج وارد  ويش ى الم تندة إل ة المس يالت القيم ا  لتحل ة أساس ام المنافس ة أم ابقة والالحق واجز الس ود الح كل وج زى وو.  .  ويش زى ُتع ت ع

ي            ود الت ى الحواجز األخرى في القي ي           الحواجز األولى بشكل رئيسي إلى التكاليف الموجبة للمعلومات والمعامالت، بينما تتجل ود الت ى الحواجز األخرى في القي الحواجز األولى بشكل رئيسي إلى التكاليف الموجبة للمعلومات والمعامالت، بينما تتجل
 ..تعاني منها قدرة المتنافسين على تقليد مجموعات الموارد الموجودة أو تبديلها أو استبدالها بالكاملتعاني منها قدرة المتنافسين على تقليد مجموعات الموارد الموجودة أو تبديلها أو استبدالها بالكامل

 
ة م            ة م          وعادة، يرفض مؤيدو منظور التطور بصفة عام ى                وعادة، يرفض مؤيدو منظور التطور بصفة عام ز عل ى الترآي ي درجت عل رى الت تراتيجيات الكب وم االس ى                فه ز عل ى الترآي ي درجت عل رى الت تراتيجيات الكب وم االس فه

داف  اء األه املة والتق نهج الش داف ال اء األه املة والتق نهج الش دة      .  .  ال ر المقي امالت غي ات والمع ايا العملي ى قض اههم إل ون انتب ك، يوّجه ن ذل ًا ع ل عوض دة      ب ر المقي امالت غي ات والمع ايا العملي ى قض اههم إل ون انتب ك، يوج ه ن ذل ا  ع ل عوض ب
 ..وهم يشددون أيضا  على أهمية نشر المعرفة داخل المنظمةوهم يشددون أيضًا على أهمية نشر المعرفة داخل المنظمة.  .  والمرونة واالنفتاح واالستقاللية المحليةوالمرونة واالنفتاح واالستقاللية المحلية

______________________________ 
بس بتصّرف من    : : المصدر المصدر  بس بتصر ف من    مقت  C. Lawson (1999), as cited in R. Green and J. Juniper, “Globalization and innovation: theمقت

implications of the Irish miracle”, Global Business Regulation: Some Research Perspectives, K. Thorne and G. Turner eds.  
(Prentice Hall, Australia, 2001).                                                                                                                                                       

دان التي تمر ف                       ة والبل دان المتقدم دان التي تمر ف                     وشيئًا فشيئًا، يحاول واضعو السياسات في البل ة والبل دان المتقدم ة نحو       وشيئا  فشيئا ، يحاول واضعو السياسات في البل ة انتقالي ة نحو       ي مرحل ة انتقالي ي مرحل
ى              ات عل ديم المعون رائب وتق ن الض اء م ا اإلعف ا فيه املة، بم ة الش ات التعميمي ب السياس وق تجّن اد الس ى             اقتص ات عل ديم المعون رائب وتق ن الض اء م ا اإلعف ا فيه املة، بم ة الش ات التعميمي وق تجن ب السياس اد الس  اقتص

                                                      
الحديث للداللة على الصناعات والكيانات ذات الصلة، وهي تشمل مزودي المدخالت           الحديث للداللة على الصناعات والكيانات ذات الصلة، وهي تشمل مزودي المدخالت           " " التجمعاتالتجمعات""  تعتمد هذه الدراسة مفهوم         تعتمد هذه الدراسة مفهوم       ))٥٥((

التحتية المتخصصة، والمؤسسات الحكومية والجامعات والوكاالت الواضعة للمعايير وخليات التفكير ومقـد مي التـدريب المهنـي                التحتية المتخصصة، والمؤسسات الحكومية والجامعات والوكاالت الواضعة للمعايير وخليات التفكير ومقـدمي التـدريب المهنـي                والبنية  والبنية  
 ..وليس التركيز الجغرافي شرطا  أساسيا  عند استخدام هذا التعريف المفاهيميوليس التركيز الجغرافي شرطاً أساسياً عند استخدام هذا التعريف المفاهيمي.  .  والرابطات التجاريةوالرابطات التجارية

))٦٦((    G.B. Richardson (1972) and N.J. Foss (1999), as cited in R. Green and J. Juniper, “Globalization and innovation: the 
implications of the Irish miracle”, Global Business Regulation: Some Research Perspectives, K. Thorne and G. Turner eds.  (Prentice 
Hall, Australia, 2001).                                                                                                                                                                                   
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ة الشبكات وتطوير التجمعات                   .  .  نطاق عريض نطاق عريض  ى إقام ة عل ى السياسات القائم ك، إل ون، عوضًا عن ذل م يميل ة الشبكات وتطوير التجمعات                   وه ى إقام ة عل ى السياسات القائم ك، إل ون، عوضا  عن ذل م يميل .  .  وه
ط قطاع               نهج في رب ك ال ط قطاع              ويكمن الهدف الرئيسي من ذل نهج في رب ك ال ه في الصناعة                 ويكمن الهدف الرئيسي من ذل ق مع مكّونات ًا أوث ا ربط م والتكنولوجي ه في الصناعة                  العل ق مع مكو نات ا  أوث ا ربط م والتكنولوجي  العل

دمات دماتوالخ ة      .  .  والخ ا معين وير تكنولوجي ي تط ارآة ف راف المش ين األط ارب ب ق تق ي تحقي م ف دف األه ل اله د يتمث ة      وق ا معين وير تكنولوجي ي تط ارآة ف راف المش ين األط ارب ب ق تق ي تحقي م ف دف األه ل اله د يتمث وق
 ..واستخدامها وشرائها ونشرهاواستخدامها وشرائها ونشرها

 
عينيات         الل التس دا خ ا آيرلن ا فيه دان، بم ن البل دد م ن ع ة ع االت إفرادي ات ح ر دراس عينيات       وتظه الل التس دا خ ا آيرلن ا فيه دان، بم ن البل دد م ن ع ة ع االت إفرادي ات ح ر دراس رن وتظه ن الق رن م ن الق م

ا أن    .  .  الماضي، بأن التدخالت من هذا القبيل على مستوى السياسات العامة تتحل ى بمزايا عديدة         الماضي، بأن التدخالت من هذا القبيل على مستوى السياسات العامة تتحّلى بمزايا عديدة          رز مزاياه ا أن    ومن أب رز مزاياه ومن أب
ة في             ل رغب ا تصبح أق ا أنه ي، آم ة في            الشرآات التي تكون متحرآة من دونها تصبح بعدها عالقة في االقتصاد المحل ل رغب ا تصبح أق ا أنه ي، آم الشرآات التي تكون متحرآة من دونها تصبح بعدها عالقة في االقتصاد المحل

 ..د القصيرد القصيراالنتقال إلى مواقع قد تبدو أآثر جاذبية على األماالنتقال إلى مواقع قد تبدو أآثر جاذبية على األم
 

   االقتصاد القائم على المعرفة وإقامة شبكات البحث والتطوير واالبتكار-باء
 

ة                  ة                يفترض أن تؤدي الشبكات وترتيبات إقامة الشبكات دورًا رئيسيًا في االقتصاد القائم على المعرف انظر  انظر  ((يفترض أن تؤدي الشبكات وترتيبات إقامة الشبكات دورا  رئيسيا  في االقتصاد القائم على المعرف
ار  ار اإلط ة آاقتصاد ال ).  ).  ٣٣اإلط ى المعرف ائم عل ا ُيعرف االقتصاد الق ًا م ل، غالب ة آاقتصاد ال وبالفع ى المعرف ائم عل ا ي عرف االقتصاد الق ا  م ل، غالب ىوبالفع ك عل بكات، وذل ىش ك عل بكات، وذل تويات   ش تويات مس مس

ار سيكون                    .  .  هرمية متعددة هرمية متعددة  ة أن االبتك ًا بحقيق ًا وثيق ة ارتباط ار سيكون                    ويرتبط دور الشبكات في االقتصاد القائم على المعرف ة أن االبتك ا  بحقيق ا  وثيق ة ارتباط ويرتبط دور الشبكات في االقتصاد القائم على المعرف
ة                   ر الحدود الوطني ا، داخل وعب ة                  سمة دائمة لهذا االقتصاد، وأنه سيتغلغل بالتالي في المؤسسات وعالقاته ر الحدود الوطني ا، داخل وعب ا أن   .  .  سمة دائمة لهذا االقتصاد، وأنه سيتغلغل بالتالي في المؤسسات وعالقاته ا أن   آم آم

ز                 سرعة وتيرة التغيير في ا    سرعة وتيرة التغيير في ا     ة لصالح تعزي ز                 القتصاد العالمي التنافسي الممِعن في العولمة والتحّرر تشّكل حجة قوي ة لصالح تعزي القتصاد العالمي التنافسي الممع ن في العولمة والتحر ر تشك ل حجة قوي
 ..اإلقامة الفعلية للشبكات، مع الترآيز على ابتكارات مختارة ونشرهااإلقامة الفعلية للشبكات، مع الترآيز على ابتكارات مختارة ونشرها

 
   خصائص االقتصاد القائم على المعرفة-٣اإلطار 

 
 ::يمكن تعريف االقتصاد القائم على المعرفة وفقا  للخصائص التاليةيمكن تعريف االقتصاد القائم على المعرفة وفقًا للخصائص التالية 

 
ًا عن                              ))أأ((  ه مختلف ة، وهي تجعل ى المعرف ائم عل ا االقتصاد الق ع به ة وأساسية يتمت ا  عن                             االبتكار السريع هو سمة دائم ه مختلف ة، وهي تجعل ى المعرف ائم عل ا االقتصاد الق ع به ة وأساسية يتمت االبتكار السريع هو سمة دائم

 األشكال السابقة من التنظيم؛األشكال السابقة من التنظيم؛

ة   .  .  االقتصاد القائم على المعرفة هو أساسا  اقتصاد قائم على الشبكات         االقتصاد القائم على المعرفة هو أساسًا اقتصاد قائم على الشبكات          ))بب((  ة مختلف ة   وهو يعمل على مستويات هرمي ة مختلف وهو يعمل على مستويات هرمي
 لتعاون والتفاعل بين القطاعين العام والخاص؛لتعاون والتفاعل بين القطاعين العام والخاص؛ويحوي أشكاال  عديدة من اويحوي أشكاًال عديدة من ا

تعلم مستوى          .  .  يؤدي رأس المال البشري دورا  حاسما  في االقتصاد القائم على المعرفة          يؤدي رأس المال البشري دورًا حاسمًا في االقتصاد القائم على المعرفة           ))جج((  ى ال درة عل وق الق تعلم مستوى          وتف ى ال درة عل وق الق وتف
تصاد  تصاد  وبالتالي، تصبح حيازة الشهادات العليا مؤهالت ال غنى عنها لقوة العمل المنخرطة في االق             وبالتالي، تصبح حيازة الشهادات العليا مؤهالت ال غنى عنها لقوة العمل المنخرطة في االق             .  .  المعرفة الجامدة المكتسبة  المعرفة الجامدة المكتسبة  

 آما أن القدرة على التعلم والتدريب المستمرين أساسيان؛آما أن القدرة على التعلم والتدريب المستمرين أساسيان؛.  .  القائم على المعرفةالقائم على المعرفة

ة               ))دد((  ز المعرف ة              تنتشر األنشطة المرتبطة بالمعلومات في آل قطاعات االقتصاد القائم على المعرفة، ويجري ترمي ز المعرف تنتشر األنشطة المرتبطة بالمعلومات في آل قطاعات االقتصاد القائم على المعرفة، ويجري ترمي
 ..الضمنية ونشرها على الدوامالضمنية ونشرها على الدوام

 
يًا في              وتترتب على آل ما سبق نتائج حتمية على سبل مزاولة         وتترتب على آل ما سبق نتائج حتمية على سبل مزاولة           امًال أساس يا  في               األعمال التجارية، بما أن المعرفة تصبح ع  األعمال التجارية، بما أن المعرفة تصبح عامال  أساس

 ..اإلنتاج، ولربما أآثر أهمية من األصول المالية والمادية، مما يستلزم اعتماد الشرآات الستراتيجيات وتقنيات جديدة لإلدارةاإلنتاج، ولربما أآثر أهمية من األصول المالية والمادية، مما يستلزم اعتماد الشرآات الستراتيجيات وتقنيات جديدة لإلدارة
____________________________ 

ادر ادرالمص  The World Bank, “Knowledge economies in the Middle East and North Africa: toward new: : المص
development strategies” (the International Bank for Reconstruction and Development/the World Bank, 2003); and T. Stewart, 
The wealth of knowledge: intellectual capital and the twenty-first century organization (Utopia Limited, 2001).                        

دة                             بًال جدي ار، س ا شبكات البحث والتطوير واالبتك ا فيه دة، بم دة                           وبالفعل، تتطلب آل أشكال التنظيم الجدي ار، سبال  جدي ا شبكات البحث والتطوير واالبتك ا فيه دة، بم وبالفعل، تتطلب آل أشكال التنظيم الجدي
ا         .  .  للتعاون بين عدد متنوع من الشرآاء في القطاعين العام والخاص         للتعاون بين عدد متنوع من الشرآاء في القطاعين العام والخاص          دور حاسم بم ا         ويضطلع رأس المال البشري ب دور حاسم بم ويضطلع رأس المال البشري ب

أثر ب             دة، وهو يت أثر ب            أنه أحد العناصر األساسية لألشكال التنظيمية الجدي دة، وهو يت دريب            أنه أحد العناصر األساسية لألشكال التنظيمية الجدي التعليم والت ر مباشر ب دريب            شكل مباشر وغي التعليم والت ر مباشر ب شكل مباشر وغي
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تعلم       .  .  واألشكال األخرى لتبادل المعلومات والمعرفة المالزم للنشاط المشترك       واألشكال األخرى لتبادل المعلومات والمعرفة المالزم للنشاط المشترك        تعلم       وعمومًا، تفوق أهمية القدرة على ال وعموما ، تفوق أهمية القدرة على ال
 ..وتراآم رأس المال البشري اللذين توفرهما شبكة معينة أهمية مستوى المعرفة المطلوب لبدء عمل الشبكةوتراآم رأس المال البشري اللذين توفرهما شبكة معينة أهمية مستوى المعرفة المطلوب لبدء عمل الشبكة

 
ر بوضوح بعض   ر بوضوح بعض وتظه ث      وتظه بكات البح يما ش دة، وال س ية الجدي كال المؤسس ن لألش ي يمك بل الت م الس ث       أه بكات البح يما ش دة، وال س ية الجدي كال المؤسس ن لألش ي يمك بل الت م الس  أه

ي  ا يل ة فيم ال البشري والمعرف راآم رأس الم ي ت ا ف ن خالله اهم م ار، أن تس ي والتطوير واالبتك ا يل ة فيم ال البشري والمعرف راآم رأس الم ي ت ا ف ن خالله اهم م ار، أن تس تعلم ) ) أأ: (: (والتطوير واالبتك ة ال تعلم إتاح ة ال إتاح
نية ونشرها؛   نية ونشرها؛   المساعدة على ترميز المعرفة الضم    المساعدة على ترميز المعرفة الضم    ) ) بب((المستمر وآذلك التدريب في أثناء العمل على نطاق أوسع؛          المستمر وآذلك التدريب في أثناء العمل على نطاق أوسع؛          

 ..تسهيل انتشار التنمية المتصلة بالمعرفة في آل قطاعات االقتصادات الوطنيةتسهيل انتشار التنمية المتصلة بالمعرفة في آل قطاعات االقتصادات الوطنية) ) جج((
 

ة         ة االجتماعي ار، التنمي وير واالبتك ث والتط بكات البح ا ش ا فيه دة، بم ية الجدي كال المؤسس ز األش ة       وتحف ة االجتماعي ار، التنمي وير واالبتك ث والتط بكات البح ا ش ا فيه دة، بم ية الجدي كال المؤسس ز األش وتحف
ا       ات والممارس ديات للنظري ّكل تح ي تش ذا، فه ة، وله ى المعرف ة عل ادية القائم ا      واالقتص ات والممارس ديات للنظري ك ل تح ي تش ذا، فه ة، وله ى المعرف ة عل ادية القائم ة واالقتص ادية التقليدي ة ت االقتص ادية التقليدي .  .  ت االقتص

ويمكن أن يعزى هذا األمر بشكل رئيسي إلى أن النمو في االقتصاد القائم على المعرفة يستند أساسا  إلى مستويات                   ويمكن أن يعزى هذا األمر بشكل رئيسي إلى أن النمو في االقتصاد القائم على المعرفة يستند أساسًا إلى مستويات                   
ة مضافة           .  .  عديدة من التعل م  عديدة من التعّلم   ة مضافة           فبواسطة التعلم يمكن بلوغ التطوير الداخلي للموارد وتحقيق قيم اع      .  .  فبواسطة التعلم يمكن بلوغ التطوير الداخلي للموارد وتحقيق قيم ى ارتف اع      ونظرًا إل ى ارتف ونظرا  إل

ذه   مستويات المنافسة في ا   مستويات المنافسة في ا    ذه   القتصاد العالمي، تكون أهمية مخزون المعرفة أقل بكثير من أهمية القدرة على تجديد ه القتصاد العالمي، تكون أهمية مخزون المعرفة أقل بكثير من أهمية القدرة على تجديد ه
وجي    تمرار بالبحث العلمي والتطوير التكنول ة باس وجي   المعرف تمرار بالبحث العلمي والتطوير التكنول ة باس ة   .  .  المعرف ؤثرات خارجي ى م ة إل د المعرف ذلك، يفضي تجدي ة   آ ؤثرات خارجي ى م ة إل د المعرف ذلك، يفضي تجدي آ

ا  ولكن، ولئن آانت المعرفة موردا  غير محدود وقابال  للتجديد، فمن      ولكن، ولئن آانت المعرفة موردًا غير محدود وقابًال للتجديد، فمن      .  .  ويزيد النواتج ويزيد النواتج  ا  الطبيعي أن يصعب تقييمها بم الطبيعي أن يصعب تقييمها بم
 ..أن مكونها الضمني قد يكون بأهمية مظاهرها الشكلية والملموسةأن مكونها الضمني قد يكون بأهمية مظاهرها الشكلية والملموسة

 
ة               ة معين ين أو مؤسس رد مع رف ف ن ط تخدامها م ا أن اس د، آم ى أح رًا عل ة حك ت المعرف ة             وليس ة معين ين أو مؤسس رد مع رف ف ن ط تخدامها م ا أن اس د، آم ى أح را  عل ة حك ت المعرف  وليس

ة ل      .  .  ال يستثنى إمكانيات استخدامها من طرف اآلخرين أو يقلل منها         ال يستثنى إمكانيات استخدامها من طرف اآلخرين أو يقلل منها          ة ل      وتشكل هذه الوقائع حججًا مهم صالح شبكات    صالح شبكات    وتشكل هذه الوقائع حججا  مهم
 ..البحث بوصفها عناصر حيوية في االقتصادات القائمة على المعرفةالبحث بوصفها عناصر حيوية في االقتصادات القائمة على المعرفة

 
ًا،           ا يعرف أحيان ين الشرآات في الصناعة، وبم ا ،         وتتعلق إحدى السمات األساسية لنظم االبتكار بالتعاون ب ا يعرف أحيان ين الشرآات في الصناعة، وبم وتتعلق إحدى السمات األساسية لنظم االبتكار بالتعاون ب

ه    وقد شهدت العقود القليلة الماضية تطورا  ملحوظا  في فهم نظم اال          وقد شهدت العقود القليلة الماضية تطورًا ملحوظًا في فهم نظم اال          .  .  بشكل عام، بمؤسسات المعرفة   بشكل عام، بمؤسسات المعرفة    ار وعمليات ه    بتك ار وعمليات بتك
ه الملموسة      ه الملموسة     وأهدافه المحددة وإنجازات وجي هو نتيجة لتفاعل                     .  .  وأهدافه المحددة وإنجازات ار التكنول ى أن االبتك ام عل اق ع اك اتف ه، هن وجي هو نتيجة لتفاعل                     وعلي ار التكنول ى أن االبتك ام عل اق ع اك اتف ه، هن وعلي

ات                  ات                 مستفيض بين البحث والتصميم واإلنتاج والتسويق، ويحدث هذا التفاعل على أساس شبكة من العالق ذلك،  .  .  مستفيض بين البحث والتصميم واإلنتاج والتسويق، ويحدث هذا التفاعل على أساس شبكة من العالق ذلك،  آ آ
ؤدي أدوارًا            يشارك في التعلم القائم على التفاعل عدد متن       يشارك في التعلم القائم على التفاعل عدد متن        ى آل مستويات االقتصاد، وي ة، عل وى الفاعل ؤدي أدوارا             وع من الق ى آل مستويات االقتصاد، وي ة، عل وى الفاعل وع من الق

ة  فة عام ة بص ة إيجابي فة عام ة بص دة وليست     .  .  إيجابي ي القاع اون ه ة للتع اط التعددي ات واألنم ددة للمعلوم دو أن المصادر المتع دة وليست     ويب ي القاع اون ه ة للتع اط التعددي ات واألنم ددة للمعلوم دو أن المصادر المتع ويب
 ..))٧٧((االستثناءاالستثناء

 
   إطار تحليل المزايا النسبية للشبكات-جيم

 
ا                بشكل عام، تكون المزايا النسبية لمختلف ا      بشكل عام، تكون المزايا النسبية لمختلف ا        ؤثرات شتى، بم اه م ديدة الحساسية تج ة ش ات التنظيمي ا                لترتيب ؤثرات شتى، بم اه م ديدة الحساسية تج ة ش ات التنظيمي لترتيب

ان      .  .  في ذلك المؤثرات التكنولوجية والسياسية والثقافية  في ذلك المؤثرات التكنولوجية والسياسية والثقافية   وع الصناعة والمك ًا لن دورها وفق ان      وتختلف هذه المؤثرات ب وع الصناعة والمك ا  لن دورها وفق وتختلف هذه المؤثرات ب
اج والخدمات                         .  .  والزمانوالزمان ة المضافة في مجال اإلنت ى األنشطة ذات القيم ؤثر عل ؤثرات ت اج والخدمات                         وال شك في أن هذه الم ة المضافة في مجال اإلنت ى األنشطة ذات القيم ؤثر عل ؤثرات ت     ..وال شك في أن هذه الم

ثًال، يفترض أن  ثال ، يفترض أن فم ة""فم ة العالي ة الثق ةثقاف ة العالي ة الثق بكات" " ثقاف ة الش ات إقام ان فضلت ترتيب ي الياب بكاتف ة الش ات إقام ان فضلت ترتيب ي الياب ات .  .  ف دان وثقاف د تفضل بل ات وق دان وثقاف د تفضل بل وق
 ..))٨٨((أخرى التنظيمات الهرميةأخرى التنظيمات الهرمية

                                                      
))٧٧((    J. Christensen, A. Schibany and A. Vinding, “Collaboration between manufacturing firms and knowledge institutions 

on product development: evidence from harmonized surveys in Australia, Denmark, Austria, Norway and Spain” (OECD,  
September 2000).                                                                                                                                                                                          

))٨٨((    M. Aoki, “Toward an economic model of the Japanese firm“, Journal of Economic Literature, vol. XXVIII (March 
1990), pp. 1-27.                                                                                                                                                                                             
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اءات   ة وآف ق المعرف ات دف ى آلي ه إل بكات، من الضروري التنّب بية للش ا النس ل المزاي ة تحلي د محاول اءات وعن ة وآف ق المعرف ات دف ى آلي بكات، من الضروري التنب ه إل بية للش ا النس ل المزاي ة تحلي د محاول وعن

ة    .  .  لومات في منظمات التعليملومات في منظمات التعليمالتعل م الالزمة إلدارة دفق المع التعّلم الالزمة إلدارة دفق المع  ع التالي تعلم األرب اءات ال ة    وفي ذلك السياق، ُحددت آف ع التالي تعلم األرب اءات ال : : وفي ذلك السياق، ح ددت آف
ة من الخارج؛        ) ) أأ(( ة من الخارج؛        استيعاب المعرف ة؛     ) ) بب((استيعاب المعرف ة؛     نشر المعرف ة؛     ) ) جج((نشر المعرف اج المعرف ة؛     إنت اج المعرف ة في المنتجات      ) ) دد((إنت ة في المنتجات      استغالل المعرف استغالل المعرف

ة   وقد ح ددت الشبكات آأدوات لتعزيز اثنتين على األقل من آفاءات التعلم تل     وقد ُحددت الشبكات آأدوات لتعزيز اثنتين على األقل من آفاءات التعلم تل     .  .  والخدماتوالخدمات تيعاب المعرف ة   ك، وهما اس تيعاب المعرف ك، وهما اس
 ..))٩٩((ونشرهاونشرها

 
د    ""ويرآز فرع جديد نسبيا  في علم االقتصاد، أطلق عليه مصطلح      ويرآز فرع جديد نسبيًا في علم االقتصاد، أطلق عليه مصطلح        م االقتصاد المؤسسي الجدي د    عل م االقتصاد المؤسسي الجدي ى  ""عل ى  ، عل ، عل

د       .  .  المزايا النسبية لألسواق والهياآل الهرمية والشبكات     المزايا النسبية لألسواق والهياآل الهرمية والشبكات      امالت لتأيي اليف المع ة تك ياق، ُتستخدم نظري د       وفي هذا الس امالت لتأيي اليف المع ة تك ياق، ت ستخدم نظري وفي هذا الس
اأن األنشطة االقتصادية تأن األنشطة االقتصادية ت اليف معامالته ًا لخصائص تك انظم وفق اليف معامالته ا  لخصائص تك ي .  .  ))١٠١٠((نظم وفق ى أن األنشطة االقتصادية الت ار إل ي ويش ى أن األنشطة االقتصادية الت ار إل ويش

ة أفضل                    ة أفضل                   تتميز بانخفاض تكاليف معامالتها يمكن تنظيمها بصورة فعالة وفقًا لألسواق، بينما تكون الهياآل الهرمي تتميز بانخفاض تكاليف معامالتها يمكن تنظيمها بصورة فعالة وفقا  لألسواق، بينما تكون الهياآل الهرمي
اول األنشطة    في تناول األنشطة ذات تكاليف المعامالت المرتفعة، وأن الشبكات تتمتع بمزية تنظي  في تناول األنشطة ذات تكاليف المعامالت المرتفعة، وأن الشبكات تتمتع بمزية تنظي   اول األنشطة    مية نسبية في تن مية نسبية في تن

 ::بيد أن نظرية تكاليف المعامالت قد تعر ضت لالنتقادات التالية مؤخرا بيد أن نظرية تكاليف المعامالت قد تعّرضت لالنتقادات التالية مؤخرًا.  .  ))١١١١((ذات تكاليف المعامالت المتوسطةذات تكاليف المعامالت المتوسطة
 

 ؛؛""تكاليف المعامالتتكاليف المعامالت""وو" " معاملةمعاملة""التعاريف المبهمة للمفردات التعاريف المبهمة للمفردات  ))أأ(( 
 

 تنسيق؛تنسيق؛تفاوت االنتباه المكر س للمعامالت مقارنة بقضايا اإلنتاج والتفاوت االنتباه المكّرس للمعامالت مقارنة بقضايا اإلنتاج وال ))بب(( 
 

افع               ))جج((  افع              يتسبب الترآيز على المعاملة الفردية آالوحدة األساسية للتحليل بإهمال حقيقة أن التكاليف والمن يتسبب الترآيز على المعاملة الفردية آالوحدة األساسية للتحليل بإهمال حقيقة أن التكاليف والمن
 الناجمة عن معاملة معينة قد تؤثر على أجزاء أخرى من نظام إنتاجي مترابط؛الناجمة عن معاملة معينة قد تؤثر على أجزاء أخرى من نظام إنتاجي مترابط؛

 
 ضعف االهتمام المعطي لديناميات االبتكار التكنولوجي والتنظيمي؛ضعف االهتمام المعطي لديناميات االبتكار التكنولوجي والتنظيمي؛ ))دد(( 

 
 ..أوجه عدم التيقن في االقتصاد وانعكاساتها التنظيميةأوجه عدم التيقن في االقتصاد وانعكاساتها التنظيميةتجاهل تجاهل  ))•(( 

 
ة        ن أهمي رغم م ى ال ه عل ل بأن المفهوم القائ امالت ب اليف المع ة تك اد نظري رتبط انتق ار، ي ة      وباختص ن أهمي رغم م ى ال ه عل ل بأن المفهوم القائ امالت ب اليف المع ة تك اد نظري رتبط انتق ار، ي  وباختص

اح والخسائر التي تنطوي                      ارات األرب اح والخسائر التي تنطوي                     تكاليف المعامالت، فإن االختيارات التنظيمية تتم حسب مجموعة من اعتب ارات األرب تكاليف المعامالت، فإن االختيارات التنظيمية تتم حسب مجموعة من اعتب
ول البدي  ا الحل ول البدي عليه ا الحل ب      عليه اليف فحس ق بالتك ارات تتعل ًا العتب يس وفق ة، ول ب      ل اليف فحس ق بالتك ارات تتعل ا  العتب يس وفق ة، ول ون    .  .  ل دما تك ى عن ذا، وحت ون    ل دما تك ى عن ذا، وحت  ل

ا                     ار، ومنه ين االعتب ة أن تأخذ عوامل أخرى بع ا                    تكاليف المعامالت عنصرًا مهما، يظل بإمكان القرارات التنظيمي ار، ومنه ين االعتب ة أن تأخذ عوامل أخرى بع تكاليف المعامالت عنصرا  مهما، يظل بإمكان القرارات التنظيمي
ه اال   ى األوج ة عل ار المترتب يق واآلث اليف التنس وارده، وتك اج وم طة اإلنت ي أنش ق ف ه التواف ه اال  أوج ى األوج ة عل ار المترتب يق واآلث اليف التنس وارده، وتك اج وم طة اإلنت ي أنش ق ف ه التواف دائل أوج ة للب دائل بتكاري ة للب بتكاري

 ..التنظيميةالتنظيمية
 

بكات  ة الش ات إقام الي لترتيب ا يجب، التفضيل الح ا، آم د ذاته امالت بح اليف المع ة تك بكاتوال تشرح نظري ة الش ات إقام الي لترتيب ا يجب، التفضيل الح ا، آم د ذاته امالت بح اليف المع ة تك .  .  وال تشرح نظري
نظم                            ا ال ى به ددة أساسية تتحل ى خصائص متع ذي ينطوي عل ا الغني ال نظم                           وُيعزي تفضيل إقامة الشبكات إلى إطاره ا ال ى به ددة أساسية تتحل ى خصائص متع ذي ينطوي عل ا الغني ال وي عزي تفضيل إقامة الشبكات إلى إطاره

                                                      
))٩٩((    S. Have et al., Key management models: the management tools and practices that will improve your business, 

(Financial Times Prentice Hall, Pearson Education Limited, 2003).                                                                                                            

))١٠١٠((    R. Coase, The nature of the firm (Economica 4, November 1937), pp. 386-404; O. Williamson, Markets and 
hierarchies: analysis and antitrust implications (New York: Free Press, 1975); and O. Williamson, The economic institutions of 
capitalism (New York: Free Press, 1985).                                                                                                                                                    

))١١١١((    O. Williamson, “Comparative economic organization: the analysis of discrete structural alternatives”, 
Administrative Science Quarterly, No. 36 (June 1991), pp. 269-296.                                                                                                          
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داه  د إال إح افة، وال تتجّس ة المض داه ذات القيم افة، وال تتجس د إال إح ة المض امالت ذات القيم اليف المع ي تك امالت ا ف اليف المع ي تك بكات   .  .  ا ف ألة ش ول مس ة ح ة حديث ير وثيق بكات   وتش ألة ش ول مس ة ح ة حديث ير وثيق وتش
ة   ى ثالث ار إل ة  االبتك ى ثالث ار إل ة""االبتك ددات تنظيمي ةمح ددات تنظيمي ي " " مح امالت، وه ة المع افية لكلف ي إض امالت، وه ة المع افية لكلف وارد؛  ) ) أأ: (: (إض ين الم ابه ب ه التش وارد؛  أوج ين الم ابه ب ه التش  أوج

اه         .  .  ))١٢١٢((ونشاط االبتكار ونشاط االبتكار ) ) جج((وتكاليف التنسيق؛   وتكاليف التنسيق؛   ) ) بب(( ة باالستعراض أدن اه         ويمكن لتلك المحددات اإلضافية، المتناول ة باالستعراض أدن ، ، ويمكن لتلك المحددات اإلضافية، المتناول
أن تعزز النواتج المتباينة من زاوية الترتيبات التنظيمية، وأن تؤثر على المزايا النسبية للشبكات في األنشطة ذات                 أن تعزز النواتج المتباينة من زاوية الترتيبات التنظيمية، وأن تؤثر على المزايا النسبية للشبكات في األنشطة ذات                 

 ..القيمة المضافةالقيمة المضافة
 

 أوجه التشابه بين الموارد  -١
 

ا           ن أحجامه ر ع تخدامه، بصرف النظ ّين واس اري مع اتج ابتك ق ن ة بتحقي ات المعني ل المؤسس ك آ ا         تمل ن أحجامه ر ع تخدامه، بصرف النظ ي ن واس اري مع اتج ابتك ق ن ة بتحقي ات المعني ل المؤسس ك آ تمل
ا، أوج  ا، أوج وتوجهاته ددة         وتوجهاته لبيات مح ات وس ن إيجابي فر ع ا يس ا، مم ة به ة خاص عف تنظيمي وة وض ددة         ه ق لبيات مح ات وس ن إيجابي فر ع ا يس ا، مم ة به ة خاص عف تنظيمي وة وض ؤخرًا، .  .  ه ق ؤخرا ، وم  وم

ة        نظم ذات القيم ة لل ة التنظيمي الم البني دد مع دراتها أن تح رآات وق وارد الش ن لم ف يمك ل آي ري بحث لتحلي ة       أج نظم ذات القيم ة لل ة التنظيمي الم البني دد مع دراتها أن تح رآات وق وارد الش ن لم ف يمك ل آي ري بحث لتحلي أج
ات تنظيم           يم ترتيب ة وال تق طة معين تهدف أنش رآات ال تس ى أن الش ث إل ذا البح ص ه افة، وخل ات تنظيم          المض يم ترتيب ة وال تق طة معين تهدف أنش رآات ال تس ى أن الش ث إل ذا البح ص ه افة، وخل ة  المض ة معين ة  ي ة معين  ي

 ..إال عندما تتناسب بصورة واضحة مع الموارد المحددة لتلك الشرآاتإال عندما تتناسب بصورة واضحة مع الموارد المحددة لتلك الشرآات
 

ي            احثين ف دى الب عبية ل وارد بالش ى الم ة عل ة القائم ت النظري ية، حظي ادات المؤسس ي االقتص ي          وف احثين ف دى الب عبية ل وارد بالش ى الم ة عل ة القائم ت النظري ية، حظي ادات المؤسس ي االقتص وف
رن الماضي      ن الق عينيات م ات والتس الل الثمانيني ة خ ال التجاري تراتيجيات األعم رن الماضي     اس ن الق عينيات م ات والتس الل الثمانيني ة خ ال التجاري تراتيجيات األعم ة  .  .  ))١٣١٣((اس ذه النظري رز ه ة  وُتب ذه النظري رز ه وت ب

ا         ا بينه ًا فيم ًا وثيق رتبط ارتباط ي ت طة الت ذ األنش ي تنفي ا ف ة م درات مؤسس وارد وق تخدام م رورة اس ا        ض ا بينه ا  فيم ا  وثيق رتبط ارتباط ي ت طة الت ذ األنش ي تنفي ا ف ة م درات مؤسس وارد وق تخدام م رورة اس  .  .  ض
وتتطرق النظرية القائمة على الموارد إلى المؤسسات، وال سيما الشرآات، من زاوية مجموعات مواردها الفريدة               وتتطرق النظرية القائمة على الموارد إلى المؤسسات، وال سيما الشرآات، من زاوية مجموعات مواردها الفريدة               

ي      .  .  التي من شأنها تشكيل ميزتها النسبية     التي من شأنها تشكيل ميزتها النسبية      ا يل ي      وهي تشمل م ا يل ا       مزايمزاي) ) أأ: (: (وهي تشمل م ة عن موقعه ا الناجم ا       اه ة عن موقعه ا الناجم ي؛     اه ي؛   الجغراف ا  ) ) بب((الجغراف ا  م م
ة، ضمنية وصريحة؛    ة مملوآ ة عملي ا ودراي ن تكنولوجي ه م ع ب ة، ضمنية وصريحة؛   تتمت ة مملوآ ة عملي ا ودراي ن تكنولوجي ه م ع ب ائن  ) ) جج((تتمت ران والزب ين األق ة ب معة الطيب ائن  الس ران والزب ين األق ة ب معة الطيب الس

 ..وثقافة تنظيمية وروتين إداري رفيعا المستوىوثقافة تنظيمية وروتين إداري رفيعا المستوى) ) دد((والمور دين؛ والموّردين؛ 
 

رى أو ال     ات أخ تعانة بمؤسس ذ االس ص، تحّب د التخّص ى تزاي رًا إل رى أو ال   ونظ ات أخ تعانة بمؤسس د التخص ص، تحب ذ االس ى تزاي را  إل اطن  ونظ ن الب ا م د معه اطن  تعاق ن الب ا م د معه  تعاق
وارد                      رة والم ة من الخب ًا وافي ك أسس ة، وهي مؤسسات تمل ة والتكميلي وارد                     لالضطالع باألنشطة الخارجي رة والم ة من الخب ا  وافي ك أسس ة، وهي مؤسسات تمل ة والتكميلي وإن أمكن   وإن أمكن   .  .  لالضطالع باألنشطة الخارجي

ى السواء،                         ات عل ار في المنتجات والعملي ى السواء،                        تطبيق هذا األمر على األنشطة التجارية المضطلع بها في مجال االبتك ات عل ار في المنتجات والعملي تطبيق هذا األمر على األنشطة التجارية المضطلع بها في مجال االبتك
ى المعر   ة عل ة القائم ة الحديث رى النظري ى المعر  ت ة عل ة القائم ة الحديث رى النظري ي    ت ي ف دد أساس ار عنصر مح رآات أن االبتك يم الش ة بتنظ ة والمتعلق ي    ف ي ف دد أساس ار عنصر مح رآات أن االبتك يم الش ة بتنظ ة والمتعلق ف

 ).). أدناه أدناه٣٣انظر القسم الفرعي انظر القسم الفرعي ((التحليل التنظيمي التحليل التنظيمي 
 

 تكاليف التنسيق  -٢
 

اليف                  اليف                يشكل مستوى الترابط بين األنشطة ذات القيمة المضافة عنصرًا محّددًا رئيسيًا آلليات التنسيق والتك يشكل مستوى الترابط بين األنشطة ذات القيمة المضافة عنصرا  محد دا  رئيسيا  آلليات التنسيق والتك
ارة أخرى،    .  .  المرتبطة بها المرتبطة بها  ارة أخرى،    أي، بعب ين مختلف األنشطة             أي، بعب ة وتوجد صالت ب ادل المعلومات المهم دما يجري تب ين مختلف األنشطة              عن ة وتوجد صالت ب ادل المعلومات المهم دما يجري تب  عن

ة للتنسيق               ات قوي ة للتنسيق              ذات القيمة المضافة في شرآة معينة، تبرز ضرورة وضع آلي ات قوي ة، يكون        .  .  ذات القيمة المضافة في شرآة معينة، تبرز ضرورة وضع آلي ة، يكون        وفي الصناعة الدينامي وفي الصناعة الدينامي
دة في داخل                           ة المرت ادل التغذي ات تب ر حلق ا تكث د، آم دة في داخل                          الترابط المتبادل بين األنشطة شائعًا إلى حد بعي ة المرت ادل التغذي ات تب ر حلق ا تكث د، آم ا    الترابط المتبادل بين األنشطة شائعا  إلى حد بعي ة وم ا    األفرق ة وم األفرق

 ..بينهابينها
 

                                                      
))١٢١٢((    T. Hamalainen and G. Schienstock, “Innovation networks and network policies” (OECD, 2000)   متـوفر علـى   ، متـوفر علـى ، 

 ..pdf.35/8/2100869/dataoecd/org.oecd.www: : العنوان اإللكترونيالعنوان اإللكتروني

 ..المرجع نفسهالمرجع نفسه    ))١٣١٣((
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رآات          ا ش طلع به ي تض افة والت ة المض ة ذات القيم طة المترابط ى األنش وم عل ذا المفه ق ه د تطبي رآات        وعن ا ش طلع به ي تض افة والت ة المض ة ذات القيم طة المترابط ى األنش وم عل ذا المفه ق ه د تطبي وعن
ا     وعي بينه ا    مختلفة، يتضح بأن الشرآات تحتاج إلى أن تتعاون فيما بينها، من خالل إقامة الشبكات لتحقيق تنسيق ن وعي بينه مختلفة، يتضح بأن الشرآات تحتاج إلى أن تتعاون فيما بينها، من خالل إقامة الشبكات لتحقيق تنسيق ن

 ..يشمل التوصل إلى فهم وقيم ورؤى مشترآةيشمل التوصل إلى فهم وقيم ورؤى مشترآة
 

ات                   بيد أن بيد أن   ات                    آلفة ذلك التنسيق القائم على التواصل المعّزز بين الشرآات قد تكون عائقًا بفعل اختالف الثقاف  آلفة ذلك التنسيق القائم على التواصل المعز ز بين الشرآات قد تكون عائقا  بفعل اختالف الثقاف
ة         .  .  وتصادم اإليديولوجيات والقيم  وتصادم اإليديولوجيات والقيم   وارد النابع ى صعيد الم ة عل ا المحقق ة عن المزاي ة         وقد تزيد آلفة التنسيق المرتفع وارد النابع ى صعيد الم ة عل ا المحقق ة عن المزاي وقد تزيد آلفة التنسيق المرتفع

ة          ة         من جّراء إقامة الروابط مع الشرآات المعني ذا إ      .  .  من جر اء إقامة الروابط مع الشرآات المعني ؤدي ه د ي ذا إ      وق ؤدي ه د ي ة الشبكات وتفضيل اتساع نطاق              وق ة إقام ى إعاق ة الشبكات وتفضيل اتساع نطاق              ل ة إقام ى إعاق ل
ة     ة متجانس من ثقاف ا يض رآات، مم ي الش ة ف ل الهرمي ة    الهياآ ة متجانس من ثقاف ا يض رآات، مم ي الش ة ف ل الهرمي ر  .  .  الهياآ د العناص ل أح ر  ويتمث د العناص ل أح  ويتمث

ان                          ا هو الحال في الياب ين الشرآات، آم ة ب ان                         الهامة لمواجهة هذا األثر وخفض تكاليف التنسيق في توافر ثقة عالي ا هو الحال في الياب ين الشرآات، آم ة ب .  .  الهامة لمواجهة هذا األثر وخفض تكاليف التنسيق في توافر ثقة عالي
 ..نجاح أنماط التعاون فيما بين الشرآات اليابانيةنجاح أنماط التعاون فيما بين الشرآات اليابانيةوبالفعل، ذآر أن هذا العنصر عامل رئيسي لوبالفعل، ذآر أن هذا العنصر عامل رئيسي ل

 
 نشاط االبتكار  -٣

 
وم                        الم الي ة خاصة في ع وم                      إن لمنح االبتكار مكانة رئيسية في التحليل التنظيمي وتحليل إقامة الشبكات أهمي الم الي ة خاصة في ع إن لمنح االبتكار مكانة رئيسية في التحليل التنظيمي وتحليل إقامة الشبكات أهمي

ات التنظ                 .  .  المتسم بالمنافسة المتسم بالمنافسة  رًا أو صغيرًا في الترتيب ار دورًا آبي ات التنظ                 وباختصار، يمكن أن يلعب االبتك را  أو صغيرا  في الترتيب ار دورا  آبي ة    وباختصار، يمكن أن يلعب االبتك ة والمتعلق ة    يمي ة والمتعلق يمي
درس           د ال درس          بإقامة الشبكات، رهنًا بخصائص الصناعة أو القطاع قي د ال ر            .  .  بإقامة الشبكات، رهنا  بخصائص الصناعة أو القطاع قي ار دورًا أآث ؤدي االبتك ع أن ي الي، يتوق ر            وبالت ار دورا  أآث ؤدي االبتك ع أن ي الي، يتوق وبالت

ا   ة به بكات المتعلق ة الش ي إقام ة وف ى المعرف ة عل دمات القائم اج والخ يم أنشطة اإلنت ي تنظ ة ف ا  أهمي ة به بكات المتعلق ة الش ي إقام ة وف ى المعرف ة عل دمات القائم اج والخ يم أنشطة اإلنت ي تنظ ة ف ة .  .  أهمي ن جه ة وم ن جه وم
وارد و        وارد و       أخرى، يتوقع أن تكتسب اعتبارات الم ل               أخرى، يتوقع أن تكتسب اعتبارات الم و واألق ة النم ر في األنشطة المكتمل ة أآب امالت أهمي اليف المع ل               تك و واألق ة النم ر في األنشطة المكتمل ة أآب امالت أهمي اليف المع تك

 ..دينامية في اإلنتاج والخدماتدينامية في اإلنتاج والخدمات
 

ة       ة والمتعلق ى المعرف ة عل ة القائم ي صلب النظري اله ف ائل أع ن المس ارات، تكم ائر االعتب ين س ن ب ة     وم ة والمتعلق ى المعرف ة عل ة القائم ي صلب النظري اله ف ائل أع ن المس ارات، تكم ائر االعتب ين س ن ب وم
زة عل         .  .  بالتنظيم المؤسسي بالتنظيم المؤسسي  ة الضمنية والمرّم ة الضمنية والمرم زة عل         وتعالج هذه النظرية انعكاسات المعرف درة التنافسية والتواصل    وتعالج هذه النظرية انعكاسات المعرف درة التنافسية والتواصل    ى الق ى الق

ة     .  .  ونظم المعلومات والترتيبات التنظيمية   ونظم المعلومات والترتيبات التنظيمية    ة     وبشكل رئيسي، تشير النظرية القائمة على المعرفة إلى أن أفضل طريق وبشكل رئيسي، تشير النظرية القائمة على المعرفة إلى أن أفضل طريق
ة              ة بغي ة معين ة في منظم ة             لبلوغ الميزة النسبية المستدامة هي التفاعل النشط بين القواعد الضمنية والمرّمزة للمعرف ة بغي ة معين ة في منظم لبلوغ الميزة النسبية المستدامة هي التفاعل النشط بين القواعد الضمنية والمرم زة للمعرف

دة ة جدي وين معرف دةتك ة جدي وين معرف د  .  .  ))١٤١٤((تك ة التعقي ي األوضاع البالغ ة أيضًا ف رة والودي اليب التواصل المباش ة أس رز أهمي د  وتب ة التعقي ي األوضاع البالغ ة أيضا  ف رة والودي اليب التواصل المباش ة أس رز أهمي وتب
 ..))١٥١٥((والغامضة والديناميةوالغامضة والدينامية

 
درة الشرآات                       ى ق ؤثر عل ة ت ة عناصر تنظيمي ى أربع ة عل درة الشرآات                     وباختصار، تشدد النظرية القائمة على المعرف ى ق ؤثر عل ة ت ة عناصر تنظيمي ى أربع ة عل وباختصار، تشدد النظرية القائمة على المعرف

ي ار، وه ى االبتك يعل ار، وه ى االبتك ة للتواصل، : : عل ة المطلوب ة، والكثاف وع المعرف ة للتواصل، تن ة المطلوب ة، والكثاف وع المعرف وافر األصول  تن اعي، وت ال االجتم وافر األصول   ورأس الم اعي، وت ال االجتم  ورأس الم
 ..التكميليةالتكميلية

 
دما               ة الموجودة بعضها مع بعض، أو عن واع المعرف دما             ويمكن خلق المعرفة الجديدة عندما ُتوحَّد مختلف أن ة الموجودة بعضها مع بعض، أو عن واع المعرف ويمكن خلق المعرفة الجديدة عندما ت وح د مختلف أن

دة           ة جدي ة بطريق ة المتداول دة          ُتجمَّع العناصر المالزمة للمعرف ة جدي ة بطريق ة المتداول ع         .  .  ت جم ع العناصر المالزمة للمعرف ك التجمي ا يحقق ذل ًا م ع         وغالب ك التجمي ا يحقق ذل ا  م ، ، ""مخترعون أبطال  مخترعون أبطال  ""وغالب
ة                        وهم يعملون   وهم يعملون    ك الخلفي الهم بفضل تل ر أعم ة متنوعة أو تتيّس ام من خلفي زلين، ويستمدون اإلله ة                        أحيانًا آثيرة منع ك الخلفي الهم بفضل تل ة متنوعة أو تتيس ر أعم ام من خلفي زلين، ويستمدون اإلله .  .  أحيانا  آثيرة منع

ة            دة من المعرف ار جدي ق أفك ة أو خل واع المعرف ة           وعندما يقترن هذا بالتدريب، فإنه يوفر قدرة على دمج مختلف أن دة من المعرف ار جدي ق أفك ة أو خل واع المعرف وعندما يقترن هذا بالتدريب، فإنه يوفر قدرة على دمج مختلف أن

                                                      
))١٤١٤((    I. Nonaka and H. Takeuchi (1995), as cited in T. Hamalainen and G. Schienstock, op. cit.. 

))١٥١٥((    R. Daft and R. Lengel (1986) , as cited in T. Hamalainen and G. Schienstock, op. cit.. 
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ة ة المجّمع ةالقديم ة المجم ع ة متخصصة.  .  ))١٦١٦((القديم ة للمعرف ا أن تصبح األسس الفردي ة متخصصةأم ة للمعرف ا أن تصبح األسس الفردي د من أم ي العدي ه ف ك بأن ي ذل ة، فيعن د من  للغاي ي العدي ه ف ك بأن ي ذل ة، فيعن  للغاي
ة وجود مجموعة                        ارات مهم ى ابتك ؤدي إل ة المتخصصة التي ت ة وجود مجموعة                       الحاالت، يلزم لتجميع مختلف مجموعات المعرف ارات مهم ى ابتك ؤدي إل ة المتخصصة التي ت الحاالت، يلزم لتجميع مختلف مجموعات المعرف

وبطبيعة األمر، فحتى وإن أمكن تقاسم قاعدة المعرفة الناتجة          وبطبيعة األمر، فحتى وإن أمكن تقاسم قاعدة المعرفة الناتجة          .  .  ))١٧١٧((واحدواحد" " مخترع بطل مخترع بطل ""من الخبراء وليس مجرد     من الخبراء وليس مجرد     
 ..ال يمكن تقاسمها بالكامل على اإلطالقال يمكن تقاسمها بالكامل على اإلطالقتقاسما  جزئيا  نوعا  ما، فتقاسمًا جزئيًا نوعًا ما، ف

 
د   الي، ق راد، وبالت ا أف ي يملكه ة الت ة من المعرف م مجموعات مختلف ون من السهل تقاس د ال يك ًا، ق د وعملي الي، ق راد، وبالت ا أف ي يملكه ة الت ة من المعرف م مجموعات مختلف ون من السهل تقاس د ال يك ا ، ق  وعملي

ا بعضها مع بعض في          .  .  ال يمكن تجميعها إلنتاج مزايا جماعية ملموسة  ال يمكن تجميعها إلنتاج مزايا جماعية ملموسة   ة وجمعه ال للمعرف تلزم التقاسم الفع ا بعضها مع بعض في          ويس ة وجمعه ال للمعرف تلزم التقاسم الفع ويس
ويكمن شرط أساسي آخر في    ويكمن شرط أساسي آخر في    .  .  ة مشترآة وأطر متشابكة للمعرفة واإلدراك منذ البدايةة مشترآة وأطر متشابكة للمعرفة واإلدراك منذ البدايةمرحلة الحقة بأن تتوفر لغ  مرحلة الحقة بأن تتوفر لغ  

ه      .  .  اعتراف الخبراء المنخرطين في تقاسم المعرفة بمجاالت معرفة آل منهم         اعتراف الخبراء المنخرطين في تقاسم المعرفة بمجاالت معرفة آل منهم          ه      وبشكل عام، تعني هذه الخصائص أن وبشكل عام، تعني هذه الخصائص أن
.  .   من الصعب إيصالها       من الصعب إيصالها      ينبغي للخبراء المنخرطين في تقاسم المعرفة امتالك المعرفة الضمنية، التي عادة ما يكون             ينبغي للخبراء المنخرطين في تقاسم المعرفة امتالك المعرفة الضمنية، التي عادة ما يكون             

ة التي                     ة التي                    ولكن متى أنشئت قاعدة معينة للمعرفة المشترآة، فإنه ينبغي تمكين فرادى الخبراء من تقاسم أوجه المعرف ولكن متى أنشئت قاعدة معينة للمعرفة المشترآة، فإنه ينبغي تمكين فرادى الخبراء من تقاسم أوجه المعرف
ا آانت لتتحقق بخالف          ال تكون بالضرورة مشترآة بينهم، وتوحيدها، وفي الوقت نفسه،     ال تكون بالضرورة مشترآة بينهم، وتوحيدها، وفي الوقت نفسه،      دة م ار جدي ا آانت لتتحقق بخالف        صياغة أفك دة م ار جدي صياغة أفك

ة            ومن المعروف عموما  بأن التحلي ب     ومن المعروف عمومًا بأن التحلي ب     .  .  ذلكذلك ة المتفّرق ل مجموعات المعرف ة            قدرات التواصل الفعلي ضروري لتحوي ة المتفر ق ل مجموعات المعرف قدرات التواصل الفعلي ضروري لتحوي
دة مشترآة للمعلومات   ى قاع دة مشترآة للمعلومات  إل ى قاع ة   .  .  إل دما تصبح مجموعات المعرف ر صعوبة عن الزم أآث ك التواصل ال ة   ويصبح ذل دما تصبح مجموعات المعرف ر صعوبة عن الزم أآث ك التواصل ال ويصبح ذل

افراً    افرا    األساسية أآثر تن ة                  .  .  األساسية أآثر تن ة األولي دما تكون قواعد المعرف دة مستحيلين عن ة الجدي ق المعرف ة                  ويصبح التواصل وخل ة األولي دما تكون قواعد المعرف دة مستحيلين عن ة الجدي ق المعرف ويصبح التواصل وخل
ة األصلية                 .  .  لفة بالكامل لفة بالكامل مختمخت ابه مجموعات المعرف دما تتش ة األصلية                 وخالفًا لذلك، يسهل التواصل وخلق المعرفة الجديدة عن ابه مجموعات المعرف دما تتش وخالفا  لذلك، يسهل التواصل وخلق المعرفة الجديدة عن
 ..بيد أن التعلم واالختراع يحظيان بقدر ضئيل من الزخم بفعل تشابههما الشديدبيد أن التعلم واالختراع يحظيان بقدر ضئيل من الزخم بفعل تشابههما الشديد.  .  بشدةبشدة

 
ى  والنتيجة الطبيعية للرأي السابق هي أن العالقة بين تنوع المعرفة وإمكانيات االخ     والنتيجة الطبيعية للرأي السابق هي أن العالقة بين تنوع المعرفة وإمكانيات االخ       ى  تراع والتعّلم يمثلها عل تراع والتعل م يمثلها عل

اً   Uأفضل نحو ممكن المنحنى الذي يتخذ شكل حرف          أفضل نحو ممكن المنحنى الذي يتخذ شكل حرف           ة مقلوب ا     باإلنكليزي ة مقلوب ة من      .  .  ))١٨١٨(( باإلنكليزي ة من      ويمكن دمج مجموعات مختلف ويمكن دمج مجموعات مختلف
ط     وع المتوس روط التن ًا لش تعلم وفق ار وال بة لالبتك ن أرض خص ك ع فر ذل د يس ة، وق ط    المعرف وع المتوس روط التن ا  لش تعلم وفق ار وال بة لالبتك ن أرض خص ك ع فر ذل د يس ة، وق  المعرف

ة     آما يمكن افتراض أن االبتكارات الناجمة تميل إلى       آما يمكن افتراض أن االبتكارات الناجمة تميل إلى       .  .  للمعرفةللمعرفة ة      أن تكون أآثر حدَّة حيثما آانت مجموعات المعرف  أن تكون أآثر حد ة حيثما آانت مجموعات المعرف
 ..األصلية أآثر تنوعا األصلية أآثر تنوعًا

 
ات                    ات                  أما العنصر الثالث المحّدد لالبتكار، فهو رأس المال االجتماعي، الذي يمكن تعريفه آشبكة من العالق أما العنصر الثالث المحد د لالبتكار، فهو رأس المال االجتماعي، الذي يمكن تعريفه آشبكة من العالق

ة          رد أو وحدة اجتماعي ة         الفعلية والمحتملة المتاحة لف رد أو وحدة اجتماعي اعي هو مجموع ال             .  .  الفعلية والمحتملة المتاحة لف ال االجتم إن، رأس الم ذا ف اعي هو مجموع ال             ل ال االجتم إن، رأس الم ذا ف ة    ل ة    شبكة الفعلي شبكة الفعلي
 ..))١٩١٩((المتوفرة لفرد أو وحدة، تضاف إليها الصالت األخرى التي يمكن حشدها بواسطة تلك الشبكةالمتوفرة لفرد أو وحدة، تضاف إليها الصالت األخرى التي يمكن حشدها بواسطة تلك الشبكة

 
ات    رتبط بالعالق ي ت ة والت ك اإلدراآي ة وتل اد الهيكلي ي األبع اعي ف ال االجتم أثير رأس الم ى ت ات  ويتجل رتبط بالعالق ي ت ة والت ك اإلدراآي ة وتل اد الهيكلي ي األبع اعي ف ال االجتم أثير رأس الم ى ت .  .  ))٢٠٢٠((ويتجل

بكية الموجو      ى نطاق وتشكيل الصالت الش ي عل د الهيكل بكية الموجو     وينطوي البع ى نطاق وتشكيل الصالت الش ي عل د الهيكل ة   وينطوي البع ا وحدة اجتماعي ة التي تملكه ة   دة أو القديم ا وحدة اجتماعي ة التي تملكه دة أو القديم
 ..وتؤثر تلك الصالت تأثيرا  قويا  على تنوع المعرفة المتوفرةوتؤثر تلك الصالت تأثيرًا قويًا على تنوع المعرفة المتوفرة.  .  معينةمعينة

                                                      
ويمكن تيسير حدوث ذلك التنوع بإنشاء نظام تربـوي         ويمكن تيسير حدوث ذلك التنوع بإنشاء نظام تربـوي         .  .    يرتدي التنوع الثقافي أهمية بالغة في اإلنجازات العلمية الرئيسية            يرتدي التنوع الثقافي أهمية بالغة في اإلنجازات العلمية الرئيسية          ))١٦١٦((

 .R. Hollingsworth (2000), as cited in T. Hamalainen and G.  .  يقوم على التعرف على عدد متنوع من أنمـاط السـلوك والمنظـورات   يقوم على التعرف على عدد متنوع من أنمـاط السـلوك والمنظـورات   
Schienstock, op. cit.. 

))١٧١٧((    R. Grant (1996) , as cited in T. Hamalainen and G. Schienstock, op. cit.. 

))١٨١٨((    J. Nahapiet and S. Ghoshal (1998), and R. Hollingsworth (2000), as cited in T. Hamalainen and G. Schienstock,  
op. cit.                                                                                                                                                                                                            

 .. المرجع نفسه المرجع نفسه  ))١٩١٩((

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٢٠٢٠((
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نظم                      ا، وهو ي ة وتطبيقه ق المعرف ة لخل نظم                    ويشتمل البعد اإلدراآي الثاني على اللغة المشترآة واألطر الالزم ا، وهو ي ة وتطبيقه ق المعرف ة لخل ويشتمل البعد اإلدراآي الثاني على اللغة المشترآة واألطر الالزم

ة   ات المعرف ين مجموع ة التواصل ب ة وآثاف ة  فعالي ات المعرف ين مجموع ة التواصل ب ة وآثاف ى ال.  .  فعالي ى الوُيعن ق   وي عن و المتعل اعي، وه ال االجتم رأس الم ث ل د الثال ق   بع و المتعل اعي، وه ال االجتم رأس الم ث ل د الثال بع
بكة،        اء الش ين أعض ائد ب ة الس توى الثق ي مس ى ف ة، ويتجل لوآية واالجتماعي ايير الس ات، بالمع بكة،       بالعالق اء الش ين أعض ائد ب ة الس توى الثق ي مس ى ف ة، ويتجل لوآية واالجتماعي ايير الس ات، بالمع  بالعالق

بكية                      د الوصالت الش ة وتمدي ادل المعرف ى تب ز عل ة ويحّف بكية                     مما يؤثر على الوصول إلى المعرفة التكميلي د الوصالت الش ة وتمدي ادل المعرف ى تب ة ويحف ز عل ذا    .  .  مما يؤثر على الوصول إلى المعرفة التكميلي ذا    وفي ه وفي ه
ؤدي رأس الم  ياق، ي ؤدي رأس الم الس ياق، ي وع     الس ى تن أثير عل ك بالت ار، وذل اتج االبتك الم ن د مع ي تحدي يًا ف اعي دورًا أساس وع     ال االجتم ى تن أثير عل ك بالت ار، وذل اتج االبتك الم ن د مع ي تحدي يا  ف اعي دورا  أساس ال االجتم

 ..المصادر المتوفرة للمعرفة وعلى مدى إمكانية تعزيز القدرات إلقامة الشبكاتالمصادر المتوفرة للمعرفة وعلى مدى إمكانية تعزيز القدرات إلقامة الشبكات
 

ا                   ة، مم ا                 ولكي تصبح االختراعات ابتكارات فعلية، يجدر دمجها مع مجموعة متنوعة من األصول التكميلي ة، مم ولكي تصبح االختراعات ابتكارات فعلية، يجدر دمجها مع مجموعة متنوعة من األصول التكميلي
د    د   يفضي إلى تق ى السوق      يفضي إلى تق ى السوق      يمها بنجاح إل ات                  .  .  يمها بنجاح إل اد الحلق ة يمكن بواسطتها إيج اد ممارسات منهجي ك اعتم ات                  ويتطلب ذل اد الحلق ة يمكن بواسطتها إيج اد ممارسات منهجي ك اعتم ويتطلب ذل

ى إضفاء                    ؤدي إل ى إضفاء                   المفقودة في السلسلة التي تفصل بين االختراع واالبتكار، فضًال عن االضطالع باألنشطة التي ت ؤدي إل المفقودة في السلسلة التي تفصل بين االختراع واالبتكار، فضال  عن االضطالع باألنشطة التي ت
د       راع الجدي ى االخت د      القيمة عل راع الجدي ى االخت ان من نظ         .  .  القيمة عل ذه األنشطة أي جزء آ ان من نظ         ويمكن أن تشمل ه ذه األنشطة أي جزء آ ا     ويمكن أن تشمل ه ا فيه ة المضافة، بم ا     ام القيم ا فيه ة المضافة، بم ام القيم

ة                          ات التكميلي ى المكّون ار النظمي عل ا يرآز االبتك اج والتسويق، بينم ا واإلنت زود، والتكنولوجي ة                         تحديد مصادر الت ات التكميلي ى المكو ن ار النظمي عل ا يرآز االبتك اج والتسويق، بينم ا واإلنت زود، والتكنولوجي تحديد مصادر الت
 ..األخرى للنظاماألخرى للنظام

 
ه      ى أن ين إل ار بعض المحلل ذآورة، أش ة الم ي العملي ي ف يم الهرم ى دور التنظ ديد عل ي معرض التش ه    وف ى أن ين إل ار بعض المحلل ذآورة، أش ة الم ي العملي ي ف يم الهرم ى دور التنظ ديد عل ي معرض التش  وف

دفقات                    ال يمكن خلق االختراع   ال يمكن خلق االختراع    ى دعم الت ادرة عل دفقات                    ات الجديدة بواسطة آليات السوق فحسب، التي عادة ما ال تكون ق ى دعم الت ادرة عل ات الجديدة بواسطة آليات السوق فحسب، التي عادة ما ال تكون ق
اق  ع النط ل الواس ن التواص ة م اق المطلوب ع النط ل الواس ن التواص ة م ق    .  .  ))٢١٢١((المطلوب ا ُتخل ادة م دة ع ة الجدي ى أن المعرف رون إل ار آخ ق    وأش ا ت خل ادة م دة ع ة الجدي ى أن المعرف رون إل ار آخ  وأش

 ..تتفاعل بصورة وثيقة، وتتحلى بأطر وقوانين مهنية وقواعد معرفة مشترآةتتفاعل بصورة وثيقة، وتتحلى بأطر وقوانين مهنية وقواعد معرفة مشترآة" " مجتمعات ممارساتمجتمعات ممارسات""في في 
 

   مالحظات ختامية-دال
 

ى              دان عل دًا، الشرآات والبل يًا جدي ى            تساعد إقامة شبكات البحث والتطوير واالبتكار، بوصفها شكًال مؤسس دان عل دا ، الشرآات والبل يا  جدي تساعد إقامة شبكات البحث والتطوير واالبتكار، بوصفها شكال  مؤسس
ة                         ة والتحّول نحو االقتصادات القائم ة عن العولم ة                        تحقيق قدرة تنافسية أآبر ومن ثم تخفيف وطأة التحديات الناجم ة والتحو ل نحو االقتصادات القائم ة عن العولم تحقيق قدرة تنافسية أآبر ومن ثم تخفيف وطأة التحديات الناجم

درة                  وبشكل رئيسي، تتعزز ا   وبشكل رئيسي، تتعزز ا   .  .  على المعرفة على المعرفة  ي بق ى التحل ّددها، إضافة إل ة وتج درة                  لقدرة التنافسية بفعل سرعة المعرف ي بق ى التحل ة وتجد دها، إضافة إل لقدرة التنافسية بفعل سرعة المعرف
 ..أآبر على االبتكارأآبر على االبتكار

 
ات   ة بالترتيب بكات مقارن بية للش زة النس م المي ة لفه ي محاول ات االقتصادية ف دد من النظري وقش ع د ن ات وق ة بالترتيب بكات مقارن بية للش زة النس م المي ة لفه ي محاول ات االقتصادية ف دد من النظري وقش ع د ن وق

رى  ية األخ رى المؤسس ية األخ ي وال      .  .  المؤسس ار الغن ي أن اإلط اش ف ذا النق ية له ة الرئيس ل الخالص ي وال      وتتمث ار الغن ي أن اإلط اش ف ذا النق ية له ة الرئيس ل الخالص ده   وتتمث ذي تعتم ابك آال ده   متش ذي تعتم ابك آال متش
بية للشبكات                       زة النس ان المي ى بي ادر عل بية للشبكات                      النظريات االقتصادية القائمة على القابلية للتطّور، هو وحده الق زة النس ان المي ى بي ادر عل ه،  .  .  النظريات االقتصادية القائمة على القابلية للتطو ر، هو وحده الق ه،  وعلي وعلي

امالت والتنسيق، ينبغي أن يشمل               اليف المع وارد وتك يًال للم امالت والتنسيق، ينبغي أن يشمل              فإنه ناهيك عن ضرورة أن يضم اإلطار األنسب تحل اليف المع وارد وتك يال  للم فإنه ناهيك عن ضرورة أن يضم اإلطار األنسب تحل
 ..تكار، وهي آليات خلق المعرفة ورأس المال االجتماعيتكار، وهي آليات خلق المعرفة ورأس المال االجتماعيذلك اإلطار المكونات المهمة لالبذلك اإلطار المكونات المهمة لالب

                                                      
 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٢١٢١((
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   استعراض ترتيبات شبكات البحث والتطوير واالبتكار-ثانيا 
 

م يحظ         " " إقامة الشبكات إقامة الشبكات ""أصبح مفهوم   أصبح مفهوم     ه ل م يحظ         شائعًا خالل العقد الماضي إلى درجة أن وضع تعريف محدد ل ه ل شائعا  خالل العقد الماضي إلى درجة أن وضع تعريف محدد ل
ددة ويظهر هذا أيضا  واقع أنه يمكن للشبكات أن تتخ       ويظهر هذا أيضًا واقع أنه يمكن للشبكات أن تتخ       .  .  بإجماع يذآر بإجماع يذآر  ددة ذ أشكاًال متع ارة   .  .  ذ أشكاال  متع ارة   وتستخدم عب شبكة البحث   شبكة البحث   ""وتستخدم عب
ام بأنشطة البحث                      " " والتطويروالتطوير ى القي ام بأنشطة البحث                      بمعناها العام لإلشارة إلى عدد متنوع من األنشطة المشترآة التي تنطوي عل ى القي بمعناها العام لإلشارة إلى عدد متنوع من األنشطة المشترآة التي تنطوي عل

وألغراض هذه الدراسة، ت عر ف شبكات     وألغراض هذه الدراسة، ُتعّرف شبكات     .  .  والتطوير، بما فيها نشر المعلومات وتقاسم المعرفة وتدريب قوة العمل         والتطوير، بما فيها نشر المعلومات وتقاسم المعرفة وتدريب قوة العمل         
تطوير بأنها ترتيبات مشترآة تعتمدها قوى فاعلة متنوعة، بما في ذلك الباحثون األفراد ومراآز البحث                تطوير بأنها ترتيبات مشترآة تعتمدها قوى فاعلة متنوعة، بما في ذلك الباحثون األفراد ومراآز البحث                البحث وال البحث وال 

ى تحقيق أهداف ومهمات مشترآة                  .  .  ومجموعات البحث األآاديمي والشرآات   ومجموعات البحث األآاديمي والشرآات    ة إل وى الفاعل ذه الق ى تحقيق أهداف ومهمات مشترآة                  وتسعى آل ه ة إل وى الفاعل ذه الق وتسعى آل ه
ث            ال للبح دول أعم ى ج ل عل ترآة وتعم وارد مش ًا م تخدم أحيان ة، وتس فة عام ث           بص ال للبح دول أعم ى ج ل عل ترآة وتعم وارد مش ا  م تخدم أحيان ة، وتس فة عام  بص

 ..تفق عليه عموما  ويضم أهدافا  محددة جيدا تفق عليه عمومًا ويضم أهدافًا محددة جيدًامم
 

رن         ن الق ات م بعينيات والثمانيني ذ الس ر وضوحًا من د أصبحت أآث وير ق بكات البحث والتط ع أن ش رن       وم ن الق ات م بعينيات والثمانيني ذ الس ر وضوحا  من د أصبحت أآث وير ق بكات البحث والتط ع أن ش وم
ة                             ))٢٢٢٢((الماضيالماضي ر نظامي ات غي ى أساس ترتيب ًا عل دين، غالب ذين العق ل ه ا قب ذ م آخر من ة                             ، فهي موجودة بشكل أو ب ر نظامي ات غي ى أساس ترتيب ا  عل دين، غالب ذين العق ل ه ا قب ذ م آخر من .  .  ، فهي موجودة بشكل أو ب

ول إن العدي   ن الق ل، يمك ول إن العدي  وبالفع ن الق ل، يمك يما      وبالفع رين، وال س ر والعش ع عش رنين التاس الل الق زة خ ة المنج ائج القيم ن النت يما      د م رين، وال س ر والعش ع عش رنين التاس الل الق زة خ ة المنج ائج القيم ن النت  د م
ة       ي أو نظامي كل رئيس ة بش ر نظامي بكات غي ة ش ة إلقام ت نتيج ة، آان ة والنظري اء الذري وم الفيزي ال عل ي مج ة      ف ي أو نظامي كل رئيس ة بش ر نظامي بكات غي ة ش ة إلقام ت نتيج ة، آان ة والنظري اء الذري وم الفيزي ال عل ي مج  ف

 ..ما بين المختبرات والخبراء في البلدان المتقدمةما بين المختبرات والخبراء في البلدان المتقدمة
 

دد         دد       ويمكن التطرق إلى الشبكات من زوايا متع ه            ويمكن التطرق إلى الشبكات من زوايا متع واتج المرجوة من ًا لمصالح البحث والن ه            ة، وفق واتج المرجوة من ا  لمصالح البحث والن ا    .  .  ة، وفق ًا م ا    وغالب ا  م وغالب
نيف         ياق تص ي س ي ف ا الجغراف كيلها وتوزيعه يقها وتش ق تنس ا وطرائ ال عمله بكات ومج وين الش ي تك ر ف نيف        ُينظ ياق تص ي س ي ف ا الجغراف كيلها وتوزيعه يقها وتش ق تنس ا وطرائ ال عمله بكات ومج وين الش ي تك ر ف ي نظ

بكات بكاتالش ك   .  .  الش ين تل رابط ب ات والت ذها المؤسس ي تتخ ة الت راءات النظامي دى اإلج تخدام م ن اس ا يمك ك   آم ين تل رابط ب ات والت ذها المؤسس ي تتخ ة الت راءات النظامي دى اإلج تخدام م ن اس ا يمك  آم
ن د لتص ات آقواع نالمؤسس د لتص ات آقواع بكاتالمؤسس بكاتيف الش بكات  .  .  يف الش أنواع الش ة ب ائل المتعلق رز المس ض أب ل بع ذا الفص ين ه بكات  وُيب أنواع الش ة ب ائل المتعلق رز المس ض أب ل بع ذا الفص ين ه وي ب

ق المناقشات      .  .  وخصائصها، مع التشديد على النقاط المرتبطة بمسائل التصميم والتشغيل   وخصائصها، مع التشديد على النقاط المرتبطة بمسائل التصميم والتشغيل    ياق، تنطب ك الس ق المناقشات      وفي ذل ياق، تنطب ك الس وفي ذل
ة أو مراآز بحوث أو إدارات                    ى مؤسسات أآاديمي ة أو مراآز بحوث أو إدارات                   أدناه على الشبكات عمومًا، سواء آانت تشتمل عل ى مؤسسات أآاديمي ة أو  أدناه على الشبكات عموما ، سواء آانت تشتمل عل ة أو  حكومي حكومي

 ..منظمات غير حكومية أو مشاريع خاصةمنظمات غير حكومية أو مشاريع خاصة
 

ة        ال الدينامي ى إدخ ات واالتصاالت إل ا المعلوم ي تكنولوجي رز ف دم المح ك، أدى التق ى ذل افة إل ة      وباإلض ال الدينامي ى إدخ ات واالتصاالت إل ا المعلوم ي تكنولوجي رز ف دم المح ك، أدى التق ى ذل افة إل وباإلض
ادل المعلومات                       الزم لتب ادي، وخفض الوقت ال ادل المعلومات                      والحيوية في إقامة الشبكات، وتحريره من االتكال على القرب الم الزم لتب ادي، وخفض الوقت ال والحيوية في إقامة الشبكات، وتحريره من االتكال على القرب الم

ى                        ونتيجة ل   ونتيجة ل   .  .  بشكل جذري  بشكل جذري   تنادًا إل دعم من شبكات افتراضية، اس ة أن تتلقى ال وم للشبكات التقليدي ى                        ذلك، يمكن الي تنادا  إل دعم من شبكات افتراضية، اس ة أن تتلقى ال وم للشبكات التقليدي ذلك، يمكن الي
ديو                        ي، والتحاور بالفي ائق بالشكل اإللكترون ادل الوث ديو                       أشكال جديدة من التفاعل، بما فيها، من بين أشكال أخرى، تب ي، والتحاور بالفي ائق بالشكل اإللكترون ادل الوث أشكال جديدة من التفاعل، بما فيها، من بين أشكال أخرى، تب

ا المعلومات واالتصاالت    وفي حين تيس ر تكنول وفي حين تيّسر تكنول .  .  وبواسطة اإلنترنت وغرف التحاور اإللكترونية المخصصة     وبواسطة اإلنترنت وغرف التحاور اإللكترونية المخصصة      ا المعلومات واالتصاالت    وجي وجي
أمن         التفاعل بين أعضاء الشبكات إلى حد بعيد، فهي أيضا  قد أوجدت قضايا تتطلب        التفاعل بين أعضاء الشبكات إلى حد بعيد، فهي أيضًا قد أوجدت قضايا تتطلب         ق ب ا يتعل ديدًا في م ًا ش أمن       اهتمام ق ب ا يتعل ديدا  في م ا  ش اهتمام

وفرًا                      .  .  المعلومات والتوثيق المعلومات والتوثيق  ل وأصبح بعضها مت ك القضايا توضع بسرعة، ب وفرا                       بيد أن الحلول الالزمة للتصدي لتل ل وأصبح بعضها مت ك القضايا توضع بسرعة، ب بيد أن الحلول الالزمة للتصدي لتل
ذ ًا للتنفي ًا ومتاح ذتجاري ا  للتنفي ا  ومتاح ا   ويقويق.  .  تجاري ة لتكنولوجي ة التحتي ات البني ول احتياج ة ح االت إفرادي ة لح ق األول دراس ا   ّدم المرف ة لتكنولوجي ة التحتي ات البني ول احتياج ة ح االت إفرادي ة لح ق األول دراس د م المرف

 ..المعلومات واالتصاالت الالزمة لدعم أنشطة إقامة شبكات البحث والتطوير واالبتكارالمعلومات واالتصاالت الالزمة لدعم أنشطة إقامة شبكات البحث والتطوير واالبتكار
 

   شبكات االبتكار مقابل شبكات البحث والتطوير-ألف
 

                                                      
 Making North-South research networks work: a contribution to A Common Vision for the Future of Science“  انظر   انظر ))٢٢٢٢((

and Technology for Development” (European Centre for Development Policy Management, 6 May 1999), which was presented to 
the fourth session of the Commission on Science and Technology for Development (Geneva, 17 May 1999).                                         
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اق     طة ذات نط ات أنش ات والعملي ي المنتج ار ف مل االبتك اق   يش طة ذات نط ات أنش ات والعملي ي المنتج ار ف مل االبتك ث    يش اعي البح اق مس ن نط ر م ث     أعرض بكثي اعي البح اق مس ن نط ر م  أعرض بكثي
ا ة له وير المقابل اوالتط ة له وير المقابل ًا   .  .  والتط ع نطاق ة أوس ات ابتكاري اد منتجات وعملي ى إيج ة إل بكات الرامي ة الش ون إقام ذا، تك ا    ول ع نطاق ة أوس ات ابتكاري اد منتجات وعملي ى إيج ة إل بكات الرامي ة الش ون إقام ذا، تك ول

 ..وأطول أمدا  من تلك التي تنطوي على أنشطة بحث وتطوير بحتةوأطول أمدًا من تلك التي تنطوي على أنشطة بحث وتطوير بحتة
 

ث        بكات البح ة ش ار وإقام بكات االبتك ة ش ين إقام م ب رق المه ن الف ث      ويكم بكات البح ة ش ار وإقام بكات االبتك ة ش ين إقام م ب رق المه ن الف ة   ويكم كيل األفرق ي تش وير ف ة   والتط كيل األفرق ي تش وير ف والتط
ى أساس                       .  .  والمؤسسات الشريكة والمؤسسات الشريكة  ليم عل ة شبكات البحث والتطوير بشكل س ى أساس                       وعلى حين أنه يمكن التعامل مع إقام ليم عل ة شبكات البحث والتطوير بشكل س وعلى حين أنه يمكن التعامل مع إقام

ام   اع الع ة للقط ز البحث التابع امعي ومراآ رات البحث الج ا مختب ا فيه ريكة، بم ات الش ام  المؤسس اع الع ة للقط ز البحث التابع امعي ومراآ رات البحث الج ا مختب ا فيه ريكة، بم ات الش ي ))٢٣٢٣((المؤسس ه ينبغ ي ، فإن ه ينبغ ، فإن
ة        ة       إشراك نطاق أوسع من المؤسسات في إقام ار    إشراك نطاق أوسع من المؤسسات في إقام ار     شبكات االبتك ار، سواء             .  .   شبكات االبتك ة شبكة ابتك ار، سواء             ومن األرجح أن تتطلب أي ة شبكة ابتك ومن األرجح أن تتطلب أي

زودين    رآات وم ة والش ات الفني ين المؤسس راآات ب رام الش دة، إب ة جدي دًا أو عملي ًا جدي تهدفت منتج زودين   اس رآات وم ة والش ات الفني ين المؤسس راآات ب رام الش دة، إب ة جدي دا  أو عملي ا  جدي تهدفت منتج  اس
ار ووضع        ايا االختب الج قض ي تع ات الت ن المؤسس ًال ع نهم، فض ا بي ة، وفيم دمات الفني ارين للخ وّردين مخت ار ووضع       وم ايا االختب الج قض ي تع ات الت ن المؤسس نهم، فضال  ع ا بي ة، وفيم دمات الفني ارين للخ ور دين مخت وم

ار أشكاًال عدة،                   .  .  التصديقالتصديقالمعايير و المعايير و  ار أشكاال  عدة،                   إضافة إلى ذلك، يمكن أن تتخذ الروابط بين القوى الفاعلة في شبكات االبتك إضافة إلى ذلك، يمكن أن تتخذ الروابط بين القوى الفاعلة في شبكات االبتك
 ).).١١انظر الجدول انظر الجدول ((رهنا  بمرحلة المنافسة ونوع التعاون وعدد الشرآاء رهنًا بمرحلة المنافسة ونوع التعاون وعدد الشرآاء 

 
   تصنيف الروابط في شبكات االبتكار-١الجدول 

 المرحلةالمرحلة نوع التعاون عدد الشرآاء
بحث جامعي تعاوني، تموله شرآات ذات صلة  العديد من الشرآاء 

 )بتمويل عام أو بدونه(بالجامعات 
التعاون في البحث 

 والتطوير 
مرحلة ما قبل 

 المنافسة 
مشاريع مشترآة في البحث والتطوير بين الحكومة  

 والصناعة، تشترك فيها الجامعات ومعاهد البحث العامة
  

دا  إلى مشروع مشترك شرآات للبحث والتطوير، استنا عدة شرآاء
 خاص

  

عدد قليل أو قليل 
 جدا  من الشرآاء 

رأس المال المشترك المخاطر به في الشرآات الصغيرة 
تقدمه شرآة واحدة أو عدة (المعنية بالتقانة العالية 

 )شرآات تتنافس بخالف ذلك

 مرحلة المنافسة التعاون التكنولوجي

ل في مجال اتفاقات مشترآة غير قائمة على رأس الما 
 البحث والتطوير بين شرآتين في مجاالت مختارة
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 ..في هذا السياق، تقدم شركات القطاع العام أحيانا  مساهماتها الخاصة من بحث وتطويرفي هذا السياق، تقدم شركات القطاع العام أحياناً مساهماتها الخاصة من بحث وتطوير    ))٢٣٢٣((
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رم         د المنص الل العق ر خ ام آبي ات باهتم ات الممارس ت مجتمع رم       حظي د المنص الل العق ر خ ام آبي ات باهتم ات الممارس ت مجتمع ن    .  .  حظي ة م ا آمجموع ن تعريفه ن    ويمك ة م ا آمجموع ن تعريفه ويمك
ة ت  ترآة، بغي ات مش ة بممارس ذين يضطلعون بأنشطة معين ة ت األشخاص ال ترآة، بغي ات مش ة بممارس ذين يضطلعون بأنشطة معين ة  األشخاص ال ع وتنمي ي الموق تعلم ف ة  طوير فرص ال ع وتنمي ي الموق تعلم ف طوير فرص ال

ة المشترآة             ود الجماعي ة المشترآة            القدرات القائمة على المعرفة، من خالل الجه ود الجماعي ة            .  .  القدرات القائمة على المعرفة، من خالل الجه ر نظامي ات غي ا ترتيب ذا يمكن اعتباره ة            ل ر نظامي ات غي ا ترتيب ذا يمكن اعتباره ل
ية أو       ر مؤسس ي أط ة ف ات االبتكاري ر الممارس ة ونش م المعرف ز تقاس ممت لتعزي بكات، ص ة الش ية أو      إلقام ر مؤسس ي أط ة ف ات االبتكاري ر الممارس ة ونش م المعرف ز تقاس ممت لتعزي بكات، ص ة الش  إلقام

 ..اختصاصية معي نةاختصاصية معّينة
 

ع    وم مجتم ع مفه ع  وينب وم مجتم ع مفه اط        وينب ة، والنش ن جه اط، م ة والنش ين المعرف ات ب ن العالق ات م اط         الممارس ة، والنش ن جه اط، م ة والنش ين المعرف ات ب ن العالق ات م   الممارس
ل عن مجموعات               ""وعليه،  وعليه،  .  .  والمجموعات التنظيمية، من جهة ثانية    والمجموعات التنظيمية، من جهة ثانية     ل عن مجموعات               ال تنتج المعرفة عن أفراد عديمي التفاعل، ب ال تنتج المعرفة عن أفراد عديمي التفاعل، ب

 ..))٢٢٤٤((""ويقي م هذا المفهوم جماعيا ، وليس بأحكام فردية منعزلةويقّيم هذا المفهوم جماعيًا، وليس بأحكام فردية منعزلة.  .  اجتماعية متفاعلة منخرطة في أنشطة معينةاجتماعية متفاعلة منخرطة في أنشطة معينة
 

ة       زج المعرف ى م كل رئيسي عل ة بش ارات التكنولوجي ذ االبتك ي، ينطوي تنفي اعي فن ور اجتم ن منظ ة     وم زج المعرف ى م كل رئيسي عل ة بش ارات التكنولوجي ذ االبتك ي، ينطوي تنفي اعي فن ور اجتم ن منظ وم
ية   ة األساس غيلية والمعرف ات التش ة والممارس ل التنظيمي ع الهياآ ا م ة به ة المرتبط ال الحرفي دة واألعم ية  الجدي ة األساس غيلية والمعرف ات التش ة والممارس ل التنظيمي ع الهياآ ا م ة به ة المرتبط ال الحرفي دة واألعم الجدي

 ..واألعمال الحرفية القائمةواألعمال الحرفية القائمة
 

ا           دِّد مجتمع ات، تح ا         وآما يرد في بعض المؤلف ات، تحد د مجتمع ت الممارسات الموجودة في هيكل تنظيمي أو اختصاصي       ت الممارسات الموجودة في هيكل تنظيمي أو اختصاصي       وآما يرد في بعض المؤلف
ات من                   ى مخزون اظ عل ى الحف ي، وتساعد عل ات من                  معّين معالم هيكل قاعدة المعرفة في المؤسسة أو االختصاص المعن ى مخزون اظ عل ى الحف ي، وتساعد عل معي ن معالم هيكل قاعدة المعرفة في المؤسسة أو االختصاص المعن

 ..وهي تتمتع بإمكانية أداء دور مهم في تنفيذ االبتكارات التكنولوجيةوهي تتمتع بإمكانية أداء دور مهم في تنفيذ االبتكارات التكنولوجية.  .  المعرفة التنظيمية واالختصاصيةالمعرفة التنظيمية واالختصاصية
 

اون       والنشاط جزء ال    والنشاط جزء ال      ة والتع رز أوجه المعرف اون       يتجزأ من التعاريف الحالية لمجتمعات الممارسات، التي تب ة والتع رز أوجه المعرف يتجزأ من التعاريف الحالية لمجتمعات الممارسات، التي تب
ابهة               الجون قضايا ذات صلة أو متش ذين يع ين أو ال املين في إطار مع راد الع ين األف ابهة              في التفاعالت ب الجون قضايا ذات صلة أو متش ذين يع ين أو ال املين في إطار مع راد الع ين األف ي   .  .  في التفاعالت ب ا يل ي   وفيم ا يل وفيم

ذي             ) ) أأ: (: (الخصائص الرئيسية لمجتمعات الممارسات   الخصائص الرئيسية لمجتمعات الممارسات    املين ال ذي             المشارآة في مجموعة من الع املين ال ًا من      المشارآة في مجموعة من الع ا  من      يملكون مخزون يملكون مخزون
وتوافر قيم وأنماط سلوك مشترآة في ما يتعلق بالموضوع الرئيسي، وتقاسم             وتوافر قيم وأنماط سلوك مشترآة في ما يتعلق بالموضوع الرئيسي، وتقاسم             ) ) بب((المعرفة ويرغبون في تقاسمه؛     المعرفة ويرغبون في تقاسمه؛     

 ..وامتالك هوية مجموعة مشترآةوامتالك هوية مجموعة مشترآة) ) جج((المعرفة المرتبطة به؛ المعرفة المرتبطة به؛ 
 

ى   والرابط بين مجتمعات الممارسات واالبتكارات ذو أهمية خاصة، ال سيما وأن هذه المجتمعات تم            والرابط بين مجتمعات الممارسات واالبتكارات ذو أهمية خاصة، ال سيما وأن هذه المجتمعات تم              ل إل ى   ي ل إل ي
ا               ة ومن قبله ة معين ا              التأثير على العمليات التي تدخل في االبتكار ونشره في منظم ة ومن قبله ة معين ا     .  .  التأثير على العمليات التي تدخل في االبتكار ونشره في منظم ة وتكييفه ع تكامل المعرف ا     ويق ة وتكييفه ع تكامل المعرف ويق

ات         ك العملي ام تل ات        في مرآز اهتم ك العملي ام تل ا                    .  .  في مرآز اهتم دة وفق ة الجدي ة يكمن تكييف مدخالت المعرف ا                    وفي قلب الممارسات االبتكاري دة وفق ة الجدي ة يكمن تكييف مدخالت المعرف وفي قلب الممارسات االبتكاري
ة     الحتياجات الزبائن وإدراجها في إطار الهياآل والم      الحتياجات الزبائن وإدراجها في إطار الهياآل والم       ة القائم ة     مارسات والمعرف ة القائم ل إحدى الخصائص       .  .  مارسات والمعرف ه، تتمث ل إحدى الخصائص       وعلي ه، تتمث وعلي

ات           ة بمجتمع ي العناي ا ف ي فعاليته ة ف ات االبتكاري ا المنظم ع به ي تتمت ية الت ات          األساس ة بمجتمع ي العناي ا ف ي فعاليته ة ف ات االبتكاري ا المنظم ع به ي تتمت ية الت  األساس
 ..الممارسات الموجودة فيها وتعزيزها واستعمالهاالممارسات الموجودة فيها وتعزيزها واستعمالها

 
ة ومجتمعات الممارسات التا                       ة معين دور في منظم ار التي ت ات االبتك ة ومجتمعات الممارسات التا                     أما العالقة بين عملي ة معين دور في منظم ار التي ت ات االبتك ا، فهي      أما العالقة بين عملي ة له ا، فهي      بع ة له بع

اه واحد      اه واحد     بعيدة آل البعد عن أن تسير في اتج ة ذات اتجاهين    .  .  بعيدة آل البعد عن أن تسير في اتج ة ذات اتجاهين    فهي بالفعل عالق ن      .  .  فهي بالفعل عالق ة، ل ن      وفي ظل الظروف العادي ة، ل وفي ظل الظروف العادي
يساهم مجتمع الممارسات في عمليات االبتكار في المنظمة فحسب، بل ستتحدد معالمه بأي مدخل ابتكاري يشتمل                 يساهم مجتمع الممارسات في عمليات االبتكار في المنظمة فحسب، بل ستتحدد معالمه بأي مدخل ابتكاري يشتمل                 

ة  ويمكن لمجتمعات الممارسات تحم ل عب    ويمكن لمجتمعات الممارسات تحّمل عب    .  .  عليه محيطه عليه محيطه  ة  ء التغيير، إضافة إلى االنقطاع المرتبط به، الناجم عن أي ء التغيير، إضافة إلى االنقطاع المرتبط به، الناجم عن أي
 ..ابتكارات تكنولوجية يمكن لتلك المجتمعات التوصل إليهاابتكارات تكنولوجية يمكن لتلك المجتمعات التوصل إليها

 

                                                      
))٢٤٢٤((    B. Barnes, Interests and the growth of knowledge (London: Routledge and Kegan Paul, 1977), p. 2, as cited in  

D. Hislop, “The complex relations between communities of practice and the implementation of technological innovations”, 
International Journal of Innovation Management, vol. 7, No. 2 (Imperial College Press, June 2003) pp. 163-188.                                  
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وم مجتمع                 وفره مفه ذي ي ا بواسطة اإلطار ال ة م ار في منظم وم مجتمع               وتعزز بمعالجة المسائل المرتبطة باالبتك وفره مفه ذي ي ا بواسطة اإلطار ال ة م ار في منظم وتعزز بمعالجة المسائل المرتبطة باالبتك
د           وبالفعل، يوفر مفهوم    وبالفعل، يوفر مفهوم    .  .  الممارسات، فهم ديناميات االبتكار   الممارسات، فهم ديناميات االبتكار    ه تحدي د           مجتمع الممارسات بعدًا إضافيًا يمكن من خالل ه تحدي مجتمع الممارسات بعدا  إضافيا  يمكن من خالل

 ..خصائص عمليات ديناميات التجديد في منظمة معينة وتعزيزهاخصائص عمليات ديناميات التجديد في منظمة معينة وتعزيزها
 

ة بتشكيل            ة المتعلق تنتاجات العام ة بتشكيل          وقد أسفر البحث الذي أجري على مدى العقد الماضي عن عدد من االس ة المتعلق تنتاجات العام وقد أسفر البحث الذي أجري على مدى العقد الماضي عن عدد من االس
رو    ات المع ي المنظم ا ف ي تنتهجه ق الت ات والطرائ ات الممارس رو   مجتمع ات المع ي المنظم ا ف ي تنتهجه ق الت ات والطرائ ات الممارس كل   مجتمع ذا الش تغالل ه ي اس ا نجحت ف كل   ف أنه ذا الش تغالل ه ي اس ا نجحت ف ف أنه

ك المجتمعات الناجحة               .  .  ))٢٥٢٥((التنظيميالتنظيمي وفرة لتل ة المت ك المجتمعات الناجحة               ومن أبرز خصائصها المشترآة تشرذم قواعد المعرف وفرة لتل ة المت ذا  .  .  ومن أبرز خصائصها المشترآة تشرذم قواعد المعرف ذا  وه وه
ى                 راء ينتمون إل دة، خب ا عدي ه، من زواي ى                يؤيد المفهوم القائل بأنه بغية تنفيذ ابتكار معّين بنجاح، يجدر أن ينظر في راء ينتمون إل دة، خب ا عدي ه، من زواي يؤيد المفهوم القائل بأنه بغية تنفيذ ابتكار معي ن بنجاح، يجدر أن ينظر في

ؤخرًا أن المنظمات التي                  .  .  ختصاصات ذات الصلة  ختصاصات ذات الصلة  عدد متنوع من اال   عدد متنوع من اال    وثمة درس مستفاد آخر من بحث أجري مؤخرا  أن المنظمات التي                  وثمة درس مستفاد آخر من بحث أجري م
ة     ات الممارسات القابل ن مجتمع رًا م ددًا آبي ك ع ت تمل ات، آان ات الممارس م مجتمع ق ودع ي خل ا ف ت نجاحه ة    ثب ات الممارسات القابل ن مجتمع را  م ددا  آبي ك ع ت تمل ات، آان ات الممارس م مجتمع ق ودع ي خل ا ف ت نجاحه ثب

 ..لالستمرار والممي زةلالستمرار والممّيزة
 

ك        ومن الواضح أن هذا يشكل تحديا  خاصا  بالنسبة إلى معظم الشرآات ال           ومن الواضح أن هذا يشكل تحديًا خاصًا بالنسبة إلى معظم الشرآات ال             ك        صغيرة والمتوسطة الحجم، آتل صغيرة والمتوسطة الحجم، آتل
ة    ة العربي ي المنطق ة ف دان النامي ي البل ودة ف ة   الموج ة العربي ي المنطق ة ف دان النامي ي البل ودة ف ك   .  .  الموج ي تل ة لتخط ول ابتكاري ن حل ًى ع ك   وال غن ي تل ة لتخط ول ابتكاري ن حل ى  ع  وال غن

ه،  .  .  ويمكن إلقامة مجتمعات الممارسات في القطاعات أو القطاعات الفرعية أن يقدم ذلك الحل             ويمكن إلقامة مجتمعات الممارسات في القطاعات أو القطاعات الفرعية أن يقدم ذلك الحل             .  .  الصعوباتالصعوبات ه،  وعلي وعلي
ة تشكيل مجتمعات الم              د للغاي ة تشكيل مجتمعات الم             قد يكون من المفي د للغاي دة قطاعات في                  قد يكون من المفي املة لع ارات الش دة قطاعات في                  مارسات التي تتعامل مع االبتك املة لع ارات الش مارسات التي تتعامل مع االبتك

ويمكن أن تشمل المشاآل التي بوسع مجتمع   ويمكن أن تشمل المشاآل التي بوسع مجتمع   .  .  صناعة األغذية الزراعية، لصالح نقابات منتجي األغذية الزراعية     صناعة األغذية الزراعية، لصالح نقابات منتجي األغذية الزراعية     
ة بالتوضيب أو االمت                           ك المتعلق ال، تل ى سبيل المث ا، عل ا فيه عًا من القضايا، بم ة بالتوضيب أو االمت                          ممارسات معالجتها نطاقًا واس ك المتعلق ال، تل ى سبيل المث ا، عل ا فيه ال  ممارسات معالجتها نطاقا  واسعا  من القضايا، بم ال  ث ث

 ..لنظم محددة للتشريع البيئي أو الصحة أو جودة الصادراتلنظم محددة للتشريع البيئي أو الصحة أو جودة الصادرات
 

   الشبكات الرأسية مقابل الشبكات األفقية-جيم
 

دور       .  .  بشكل عام، توجد فئتان رئيسيتان من الشبكات، وهما الرأسية واألفقية         بشكل عام، توجد فئتان رئيسيتان من الشبكات، وهما الرأسية واألفقية           ى ال ذا التصنيف إل تند ه دور       ويس ى ال ذا التصنيف إل تند ه ويس
ذه الدراسة،       .  .  بهابهاالذي تؤديه الشبكة المعنية في سلسلة القيمة المضافة أو تعاق         الذي تؤديه الشبكة المعنية في سلسلة القيمة المضافة أو تعاق          ذه الدراسة،       وعلى ضوء أهداف ه ار      وعلى ضوء أهداف ه ار    يمكن اعتب يمكن اعتب

ة                    ق المعرف ة                   أن تحقيق القيمة المضافة يتخطى المنفعة المالية أو الثروة المادية بشكل عام ليشمل تراآم المعرفة وخل ق المعرف أن تحقيق القيمة المضافة يتخطى المنفعة المالية أو الثروة المادية بشكل عام ليشمل تراآم المعرفة وخل
 ..الجديدةالجديدة

 
افة أو         ة المض ن القيم ة م لة معين ول سلس ى ط بعض عل ها ب ات بعض ية المؤسس بكات الرأس افة أو       وتصل الش ة المض ن القيم ة م لة معين ول سلس ى ط بعض عل ها ب ات بعض ية المؤسس بكات الرأس وتصل الش
ة محددة               .  .  ))٢٦٢٦((لمعرفةلمعرفةخلق ا خلق ا //تراآمتراآم ة محددة               أما الشبكات األفقية، فتربط بين األفراد والمنظمات المشارآة في مجاالت عملي أما الشبكات األفقية، فتربط بين األفراد والمنظمات المشارآة في مجاالت عملي

ين           .  .  مثل البحث واإلنتاج والخدمات واللوجستيات والتسويق     مثل البحث واإلنتاج والخدمات واللوجستيات والتسويق      ين           ويمكن إقامة الشبكات من النوعين األفقي والرأسي ب ويمكن إقامة الشبكات من النوعين األفقي والرأسي ب
 ..مؤسسات القطاعين العام والخاصمؤسسات القطاعين العام والخاص

 
 شبكات المفتوحة  الشبكات النظامية مقابل ال-دال

 
امي       ابع النظ توى الط بكات مس د خصائص الش تخدامها لتحدي ن اس ي يمك رى الت رات األخ مل المؤش امي     تش ابع النظ توى الط بكات مس د خصائص الش تخدامها لتحدي ن اس ي يمك رى الت رات األخ مل المؤش تش
ل                           .  .  واالنفتاحواالنفتاح اين بشكل هائ د يتب ين ق د في إطار مع ر النظامي، المعتم ل                           ومن الواضح أن الطابع النظامي، أو غي اين بشكل هائ د يتب ين ق د في إطار مع ر النظامي، المعتم .  .  ومن الواضح أن الطابع النظامي، أو غي

ددًا التي يمكن        فهو يختلف بين الحاالت التي تكون فيها العالقات الشخصية ب         فهو يختلف بين الحاالت التي تكون فيها العالقات الشخصية ب          ددا  التي يمكن        الغة األهمية وبين الشبكات األآثر تش الغة األهمية وبين الشبكات األآثر تش

                                                      
))٢٥٢٥((    D. Hislop, op. cit.. 

 ..تقليديا ، تكون هذه المؤسسات شركات منخرطة في أنشطة اإلنتاج أو الخدماتتقليدياً، تكون هذه المؤسسات شركات منخرطة في أنشطة اإلنتاج أو الخدمات    ))٢٦٢٦((
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دًا ر تعقي والت أآث دا أن تشمل بروتوآ ر تعقي والت أآث ن أن تتطور  .  .  أن تشمل بروتوآ بكات البحث والتطوير بشكل خاص، يمك ق بش ا يتعل ي م ن أن تتطور  وف بكات البحث والتطوير بشكل خاص، يمك ق بش ا يتعل ي م وف
ر   امي أآث ابع نظ ى ط ه، إل د بدايت امي عن ر النظ ابع غي ن الط ّدم المشروع م وازاة تق بكات بم ة الش ات إقام ر  ترتيب امي أآث ابع نظ ى ط ه، إل د بدايت امي عن ر النظ ابع غي ن الط د م المشروع م وازاة تق بكات بم ة الش ات إقام .  .  ترتيب

الي، تأخ الي، تأخوبالت ن    وبالت أجزاء م ي االضطالع ب بكات ف ي الش رآاء ف ف الش ار فضل مختل ين االعتب ات بع ذه الترتيب ن    ذ ه أجزاء م ي االضطالع ب بكات ف ي الش رآاء ف ف الش ار فضل مختل ين االعتب ات بع ذه الترتيب ذ ه
 ..العمل، وتسمح بالملكية المشترآة ألي حقوق ملكية فكرية قد تنجم عن ذلك العملالعمل، وتسمح بالملكية المشترآة ألي حقوق ملكية فكرية قد تنجم عن ذلك العمل

 
بكة        دود الش ًا بح ًا وثيق امي ارتباط ابع النظ ية الط رتبط قض بكة      وت دود الش ا  بح ا  وثيق امي ارتباط ابع النظ ية الط رتبط قض ة ذات    .  .  وت بكات مفتوح د ش يمكن أن توج ة ذات    ف بكات مفتوح د ش يمكن أن توج ف

الي، يمكن    .  .  ة النطاق، من جهة، وشبكات أخرى محدودة إلى مقيدة العضوية، من جهة أخرى            ة النطاق، من جهة، وشبكات أخرى محدودة إلى مقيدة العضوية، من جهة أخرى            عضوية واسع عضوية واسع  الي، يمكن    وبالت وبالت
ة دود واضحة أو مبهم بكات ح ون للش ةأن تك دود واضحة أو مبهم بكات ح ون للش بكة .  .  أن تك دود الش ى طول ح ة عل يح الحرآ رة، تت ة األخي ذه الحال ي ه بكة وف دود الش ى طول ح ة عل يح الحرآ رة، تت ة األخي ذه الحال ي ه وف

ى بفعل أسباب بر زًا أدن ون مرآ دماء أو يحتل ادر أعضاء ق ا يغ دد، بينم ى بفعل أسباب برالتحاق أعضاء ج زا  أدن ون مرآ دماء أو يحتل ادر أعضاء ق ا يغ دد، بينم ية أو التحاق أعضاء ج ة أو مؤسس ية أو نامجي ة أو مؤسس نامجي
وقد يبلغ هذا التفاوت درجة يصبح من          وقد يبلغ هذا التفاوت درجة يصبح من          .  .  وتشير المؤلفات إلى درجات متفاوتة من انفتاح الشبكات       وتشير المؤلفات إلى درجات متفاوتة من انفتاح الشبكات       .  .  أسباب أخرى أسباب أخرى 

ة أم ال               ى شبكة معين ة أم ال              الصعب عندها البت في ما إذا آان فرد معين أو منظمة معينة تنتمي إل ى شبكة معين ه من األشيع     .  .  الصعب عندها البت في ما إذا آان فرد معين أو منظمة معينة تنتمي إل ر أن ه من األشيع     غي ر أن غي
ة بموضوعها األساسي         أن تحوي الشبكات عددا  قليال  من ال     أن تحوي الشبكات عددًا قليًال من ال      ّد من دخول المؤسسات المعني ود التي تح ة بموضوعها األساسي         قي ود التي تحد  من دخول المؤسسات المعني ن،  .  .  قي ن،  ولك ولك

ة لتحقيق هدف                  ّدمها األطراف المتعاون ة لتحقيق هدف                 يمكن الحقًا وضع شروط بصدد ملكية نتائج التعاون والمساهمات التي تق د مها األطراف المتعاون يمكن الحقا  وضع شروط بصدد ملكية نتائج التعاون والمساهمات التي تق
 ..معي نمعّين

 
وا             ًا ألن اوت وفق ة تتف بكة معين دها ش ي تعتم اح الت ة االنفت ار أن درج ي اعتب ن المنطق ذلك، م وا           آ ا  ألن اوت وفق ة تتف بكة معين دها ش ي تعتم اح الت ة االنفت ار أن درج ي اعتب ن المنطق ذلك، م  ع ع آ

ًا                .  .  المنظمات المشارآة واألنشطة قيد الدرس    المنظمات المشارآة واألنشطة قيد الدرس     ة وفق اح في شبكة معين ا                 آما أنه من الممكن أن تتفاوت درجات االنفت ة وفق اح في شبكة معين آما أنه من الممكن أن تتفاوت درجات االنفت
ى                            .  .  للمرحلة التي بلغها النشاط    للمرحلة التي بلغها النشاط     ين إل ة نشاط مع د بداي اح آامل عن د تتحول الشبكات من انفت ياق، ق ك الس ى                            وفي ذل ين إل ة نشاط مع د بداي اح آامل عن د تتحول الشبكات من انفت ياق، ق ك الس وفي ذل

 ..رحلة تنشأ فيها قضايا الملكية الفكرية وحقوق االختراعرحلة تنشأ فيها قضايا الملكية الفكرية وحقوق االختراعمرحلة أآثر تقييدا  عندما يتقدم المشروع المحدد إلى ممرحلة أآثر تقييدًا عندما يتقدم المشروع المحدد إلى م
 

   مدة الشبكات واستقرارها-هاء
 

ى مشروع واحد أو مجموعة من              ة عل ى مشروع واحد أو مجموعة من            عند اتخاذ مدة إقامة الشبكات آمؤشر يمكن أن ترآز شبكات معين ة عل عند اتخاذ مدة إقامة الشبكات آمؤشر يمكن أن ترآز شبكات معين
دة المشروع ال                    . . المشاريعالمشاريع ًا لم دة الشبكة محدودة وفق دة المشروع ال                    وفي تلك الحاالت، من المؤآد أن تكون م ا  لم دة الشبكة محدودة وفق ي أو المشاريع     وفي تلك الحاالت، من المؤآد أن تكون م ي أو المشاريع     معن معن
ك، يمكن للشبكة التي تعمل       .  .  لذا يلتزم أعضاء الشبكة بتحقيق هدف محدد قصير األجل      لذا يلتزم أعضاء الشبكة بتحقيق هدف محدد قصير األجل      .  .  المعني ةالمعنّية ك، يمكن للشبكة التي تعمل       وعوضًا عن ذل وعوضا  عن ذل

ذ المشاريع في                      ك تنفي ا في ذل ّين، بم ذ المشاريع في                     على إنشاء عالقة طويلة األمد أن تستهدف األنشطة المشترآة في مجال مع ك تنفي ا في ذل ي ن، بم على إنشاء عالقة طويلة األمد أن تستهدف األنشطة المشترآة في مجال مع
ال   ة بعضها ب االت المرتبط ن المج وع م دد متن ال  ع ة بعضها ب االت المرتبط ن المج وع م دد متن دة   .  .  بعضبعضع بكات قاع ن الش وع م ذا الن كل ه ن أن يش ن الممك دة   وم بكات قاع ن الش وع م ذا الن كل ه ن أن يش ن الممك وم

ات، يمكن        .  .  لتحالفات استراتيجية يمكن لألعضاء أن يلتزموا حيالها على األجل الطويل         لتحالفات استراتيجية يمكن لألعضاء أن يلتزموا حيالها على األجل الطويل          ات، يمكن        وفي هذا النوع من الترتيب وفي هذا النوع من الترتيب
 ..تشكيل أفرقة تستهدف تحقيق نواتج أآثر تحديدا ، آما هو الحال في النوع السابق من الشبكاتتشكيل أفرقة تستهدف تحقيق نواتج أآثر تحديدًا، آما هو الحال في النوع السابق من الشبكات

 
تقر  كل االس تقرويش كل االس بكات ويش د خصائص الش ه لتحدي ر ُينظر في رًا آخ بكات ار مؤش د خصائص الش ه لتحدي ر ي نظر في را  آخ اوت  .  .  ار مؤش ن أن يتف ام، يمك كل ع اوت  وبش ن أن يتف ام، يمك كل ع وبش

تمرار             وارد واس وافر الم تمرار ت ًا باس ًا وثيق رتبط ارتباط و ي وهري، وه و ج ى نح بكات عل تقرار الش تمرار            اس وارد واس وافر الم تمرار ت ا  باس ا  وثيق رتبط ارتباط و ي وهري، وه و ج ى نح بكات عل تقرار الش  اس
ة، فمن ا       .  .  الترتيبات المؤسسية الفردية  الترتيبات المؤسسية الفردية   ة، فمن ا       ورغم أنه قد ال يكون من الحكمة تثبيت االستقرار منذ البداي ل   ورغم أنه قد ال يكون من الحكمة تثبيت االستقرار منذ البداي ل   لمستحسن، ب لمستحسن، ب

 ..المرجو ، تعزيز بعض تدابير الترابط والثقة بين األعضاء، بهدف تحقيق استقرار أآبر للشبكةالمرجّو، تعزيز بعض تدابير الترابط والثقة بين األعضاء، بهدف تحقيق استقرار أآبر للشبكة
 

   هيكل الشبكة وتنظيمها-واو
 

ة              ذ البداي ه من ة            يشكل تنظيم الشبكة اعتبارًا مهمًا آخر تجدر معالجت ذ البداي ه من ويمكن أن تختلف الشبكات من حيث      ويمكن أن تختلف الشبكات من حيث      .  .  يشكل تنظيم الشبكة اعتبارا  مهما  آخر تجدر معالجت
تقلة تتقاسم مصلحة                 .  .  هاهاالطبيعة المرآزية والموز عة لعمليات   الطبيعة المرآزية والموّزعة لعمليات    ة مس وى فاعل ع لق تقلة تتقاسم مصلحة                 وباختصار، فإن الشبكات هي تجّم ة مس وى فاعل وباختصار، فإن الشبكات هي تجم ع لق

ات          .  .  واسعة النطاق وأهدافا  محددة جيدا  بصفة عامة      واسعة النطاق وأهدافًا محددة جيدًا بصفة عامة       ات          وفي حين تضم الشبكات عمومًا أعضاء يملكون حقوقًا وواجب وفي حين تضم الشبكات عموما  أعضاء يملكون حقوقا  وواجب
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ح أن تنشأ في الواقع     ح أن تنشأ في الواقع     فمن األرج فمن األرج .  .  متساوية، يمكن أحيانا  استثناء عدد من أشكال التبعية والالتماثل من هيكل الشبكة           متساوية، يمكن أحيانًا استثناء عدد من أشكال التبعية والالتماثل من هيكل الشبكة           
د    دور رائ رآاء ب ن الش ة م بكة أو مجموع ي الش ريك ف ا ش ة يضطلع فيه د   حال دور رائ رآاء ب ن الش ة م بكة أو مجموع ي الش ريك ف ا ش ة يضطلع فيه ريك  .  .  حال ل ش ل أن يحت ل، يحتم ريك  وبالفع ل ش ل أن يحت ل، يحتم وبالفع

 ..رئيسي أو شرآاء رئيسيون مرآزا  رائدا  في شبكة معينة، وأن يتحكموا نوعا  ما بأنشطة الشبكة وربما بشرآائهارئيسي أو شرآاء رئيسيون مرآزًا رائدًا في شبكة معينة، وأن يتحكموا نوعًا ما بأنشطة الشبكة وربما بشرآائها
 

و             ة أن ى ثالث ؤخرًا إل و           وأشار استعراض أجري م ة أن ى ثالث ا               وأشار استعراض أجري مؤخرا  إل ا               اع رئيسية من الشبكات النشطة التي تستهدف عملياته اع رئيسية من الشبكات النشطة التي تستهدف عملياته
 ::وهي آالتاليوهي آالتالي.  .  ))٢٧٢٧((أهدافا  مشترآة، وهي تعتمد بشدة على نمط العالقات بين أعضاء الشبكةأهدافًا مشترآة، وهي تعتمد بشدة على نمط العالقات بين أعضاء الشبكة

 
ات                  ))أأ((  ة العالق ه إقام ه ويمكن ات                 الشبكات المقفلة، وتتميز بهيكل ثابت ويتمتع آل عضو فيها بالمستوى ذات ة العالق ه إقام ه ويمكن الشبكات المقفلة، وتتميز بهيكل ثابت ويتمتع آل عضو فيها بالمستوى ذات

دء من     وي وُي.  .  مع آل األعضاء اآلخرين مع آل األعضاء اآلخرين  نهج الب ًا لم دء من     نظم عمل الشبكة اإلقناع وبناء توافق اآلراء والشرعية والثقة وفق نهج الب ا  لم نظم عمل الشبكة اإلقناع وبناء توافق اآلراء والشرعية والثقة وفق
اآلخر   ان ب رد آ ا أي ف تحكم فيه دة، وال ي اآلخر  القاع ان ب رد آ ا أي ف تحكم فيه دة، وال ي بكات    .  .  القاع ي الش ات، وف ر المعلوم بكات نش ي ش وع ف ذا الن يع ه بكات    ويش ي الش ات، وف ر المعلوم بكات نش ي ش وع ف ذا الن يع ه ويش

 األآاديمية المحلية للباحثين؛األآاديمية المحلية للباحثين؛
 

.  .  تمتع بسلطة تنظيم أنشطة األعضاء اآلخرين       تمتع بسلطة تنظيم أنشطة األعضاء اآلخرين       الشبكات الهرمية، وهي تتمحور حول نواة تنظيمية ت       الشبكات الهرمية، وهي تتمحور حول نواة تنظيمية ت        ))بب(( 
يم     ه والتنظ لطة والتوجي طة الس يطرة بواس ا الس اَرس فيه ي تم ة الت ات الفردي ل المنظم به هيك ي تش يم    وه ه والتنظ لطة والتوجي طة الس يطرة بواس ا الس ار س فيه ي تم ة الت ات الفردي ل المنظم به هيك ي تش ر  وه رالمباش .  .  المباش

ل من أجل تحقيق أهداف                             د الطوي ى األم اعي عل ة تنسيق العمل الجم ل من أجل تحقيق أهداف                            وتالئم هذه الشبكات إلى أفضل درجة ممكن د الطوي ى األم اعي عل ة تنسيق العمل الجم وتالئم هذه الشبكات إلى أفضل درجة ممكن
 ا يكون تقسيم العمل فيها واضحا ؛ا يكون تقسيم العمل فيها واضحًا؛وعادة موعادة م.  .  محددة مسبقا محددة مسبقًا

 
ا من أجل العمل                   ))جج((  ة له ات التابع ا من أجل العمل                  الشبكات االنفرادية، وهي منظمات وحيدة تطّور مجموعة من الهيئ ة له ات التابع الشبكات االنفرادية، وهي منظمات وحيدة تطو ر مجموعة من الهيئ

 ..على مهام محددة من خالل عقود واتفاقاتعلى مهام محددة من خالل عقود واتفاقات
 

دم الشكل   دم الشكل ويق ك١١ويق ة تل بكات الثالث واع الش ًا ألن يًال بياني ك تمث ة تل بكات الثالث واع الش ا  ألن يال  بياني بكات الق.  .   تمث ون الش دة، تك ي حاالت عدي بكات القوف ون الش دة، تك ي حاالت عدي ة وف ة ائم ائم
ز بمجموعة متنوعة من المواصفات                 واع وتتمي ذه األن ز بمجموعة متنوعة من المواصفات                أشكاًال هجينة بين ه واع وتتمي ذه األن ل الجدول     .  .  أشكاال  هجينة بين ه ل الجدول     ويمث وة    ٢٢ويمث واطن الق م م وة     أه واطن الق م م  أه

 ..والضعف التي يتميز بها آل نوعوالضعف التي يتميز بها آل نوع
 

ة              ة            ويالحظ اتجاه نحو الشبكات ذات الهيكل المقفل، بوصفها آلية فعالة لتعزيز نقل المعرفة وال سيما المعرف ويالحظ اتجاه نحو الشبكات ذات الهيكل المقفل، بوصفها آلية فعالة لتعزيز نقل المعرفة وال سيما المعرف
 ..ر أن هيكل الشبكة يتأثر بشدة بأنماط الروابط الموجودة بين المنظمات األعضاءر أن هيكل الشبكة يتأثر بشدة بأنماط الروابط الموجودة بين المنظمات األعضاءوالجدير بالذآوالجدير بالذآ.  .  الضمنيةالضمنية

                                                      
 N. Goodwin et al., “Managing across diverse networks: lessons from other sectors” (Service  أجـرى االسـتعراض     أجـرى االسـتعراض   ))٢٧٢٧((

Development and Organization Programme, January 2004).                                                                                                                       
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   تمثيل بياني للشبكات المقفلة والهرمية واالنفرادية-١الشكل 
 

  

 

 شبكة انفرادية) ج( شبكة هرمية) ب( شبكة مقفلة) أ(
 N. Goodwin et al., “Managing across diverse networks: lessons from other sectors” (Service Development and Organization: : المصدرالمصدر

Programme, January 2004).                                                                                                                                                                          
 

   مواطن القوة والضعف في مختلف أنواع الشبكات-٢الجدول 
 

 نوع الشبكةنوع الشبكة مواطن القوة مواطن الضعف
إمكانية الفشل في حالة التصادم بين المبادئ  -

 أو نقص الحوافز
 ضعف الطابع المؤسسي -

المساواة بين األعضاء تعز ز االلتزام والثقة  -
 والنزاهة

 واألفكارتقدم الحوافز لتقاسم المعلومات  -

 الشبكات المقفلة -

 البيروقراطية -
 إحباط األعضاء -
 يمكن أن يكون االبتكار محدودا  -

القدرة على تنسيق مهمة محددة مسبقا  والتحكم  -
 بها

استعمال أفضل للموارد المشترآة على األمد  -
 الطويل

 الشبكات الهرمية  -

 ارتفاع مستويات تكاليف المعامالت -
ث المنافسة والمنازعات بين إمكانية حدو -

 الشرآات التابعة

 تقدم الحوافز لالبتكار -
 المرونة -
 عضوية مرنة -

 الشبكات االنفرادية -

 N. Goodwin et al., “Managing across diverse networks: lessons from other sectors” (Service Development and Organization: : المصدرالمصدر
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   هدف الشبكات-زاي

 
 ::))٢٨٢٨((أهداف محددةأهداف محددةيمكن تحديد أنواع شبكات البحث الثالث التالية استنادا  إلى يمكن تحديد أنواع شبكات البحث الثالث التالية استنادًا إلى  

 
زراعيين     ))أأ((  اد ال بكة البحث واإلرش ل ش ات، مث ادل المعلوم بكات لتب زراعيين    ش اد ال بكة البحث واإلرش ل ش ات، مث ادل المعلوم بكات لتب ة (AGREN)ش بكة الحراج ة  وش بكة الحراج  وش

 ؛؛))٢٩٢٩(((RDFN)للتنمية الريفية للتنمية الريفية 
 

ال               ))بب((  ال              شبكات لتنسيق البحوث، يقوم فيها األعضاء بأبحاثهم باستقاللية، وهم يرتكزون على جدول أعم شبكات لتنسيق البحوث، يقوم فيها األعضاء بأبحاثهم باستقاللية، وهم يرتكزون على جدول أعم
ا               وبعد ذلك، يجري تبا   وبعد ذلك، يجري تبا   .  .  مشترك للبحث مشترك للبحث  ارن له ل مق ا               دل نتائج البحوث بين األعضاء من أجل إجراء تحلي ارن له ل مق وتشمل  وتشمل  .  .  دل نتائج البحوث بين األعضاء من أجل إجراء تحلي
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and Technology for Development” (European Centre for Development Policy Management, 6 May 1999), which was presented to 
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ى الخصائص العامة للشبكات، فإن ما يشار إليه هنا هو الشبكات التي ال تضطلع إال بهذا                ى الخصائص العامة للشبكات، فإن ما يشار إليه هنا هو الشبكات التي ال تضطلع إال بهذا                  بينما يشكل تبادل المعلومات إحد        بينما يشكل تبادل المعلومات إحد      ))٢٩٢٩((
 ..uk.org.odifpeg.www/ و وagren/uk.org.odi.www/: : وتتوفر األمثلة المعروضة علىوتتوفر األمثلة المعروضة على.  .  النوع من النشاطالنوع من النشاط
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ي              (CBN)األمثلة عن هذا النوع شبكة آسافا للتكنولوجيا اإلحيائية         األمثلة عن هذا النوع شبكة آسافا للتكنولوجيا اإلحيائية          ادة البحث الزراعي في غرب ؤتمر ق ي               وشبكات م ادة البحث الزراعي في غرب ؤتمر ق  وشبكات م
 ؛؛))٣٠٣٠(((CORAF)ووسط أفريقيا ووسط أفريقيا 

 
وتشمل  وتشمل  .  .  حث أهدافها الرئيسية حث أهدافها الرئيسية شبكات استشارية معنية بسياسات البحث، تشك ل سياسات الدعم والب       شبكات استشارية معنية بسياسات البحث، تشّكل سياسات الدعم والب        ))جج(( 

ة   ة المداري ي الحراج ث ف ة للبح بكة األوروبي ة الش ة  األمثل ة المداري ي الحراج ث ف ة للبح بكة األوروبي ة الش ث (ETFRN)األمثل ة بالبح ارية المعني ة االستش ث  والمجموع ة بالبح ارية المعني ة االستش  والمجموع
دولي    دولي   الزراعي ال ا تسمية         ١٥١٥، التي تضم   ، التي تضم   ))٣١٣١(((CGIAR)الزراعي ال ق عليه دًا للبحث في مجموعة توصية ُتطل ا تسمية          معه ق عليه دا  للبحث في مجموعة توصية ت طل  Future معه

Harvest))نيف  .  .  ))٣٢٣٢ ن تص ا يمك نيف  آم ن تص ا يمك بكة ال""آم بكة الالش بكات الش ن ش ة م بكات مكوَّن ن ش ة م تمل    " " مكو ن ي تش بكات، الت ن الش وع م ذا الن تمل    ضمن ه ي تش بكات، الت ن الش وع م ذا الن ضمن ه
ة       بكات وطني ن ش اؤها م ون أعض ة يتك بكة إقليمي ى ش ًا عل ة      نموذجي بكات وطني ن ش اؤها م ون أعض ة يتك بكة إقليمي ى ش ا  عل بكة    .  .  نموذجي ك الش وع تل ى ن ال عل بكة    ومث ك الش وع تل ى ن ال عل  ومث

 ..))٣٣٣٣(((ASARECA)المكونة من شبكات، الجمعية المعنية بتعزيز البحث الزراعي في شرقي ووسط أفريقيا المكونة من شبكات، الجمعية المعنية بتعزيز البحث الزراعي في شرقي ووسط أفريقيا 
 

ا   ومن المألوف أن تتبد ل شبك   ومن المألوف أن تتبّدل شبك     ر محور اهتمامه ا   ة معينة مع تغّي ة        .  .  ة معينة مع تغي ر محور اهتمامه دأ شبكة معين د تب ال، ق ى سبيل المث ة        وعل دأ شبكة معين د تب ال، ق ى سبيل المث وعل
 ..آشبكة لتبادل المعلومات، ثم تتحو ل إلى شبكة معنية بالتنسيق أو شبكة استشارية معنية بالسياسات العامةآشبكة لتبادل المعلومات، ثم تتحّول إلى شبكة معنية بالتنسيق أو شبكة استشارية معنية بالسياسات العامة

 
   دورة حياة الشبكات-حاء

 
ة نض                   م تمر في مرحل ائها، ث ة نض                 تتبّدل الشبكات عما تكون عليه عند إنش م تمر في مرحل ائها، ث دافها أو تصبح           تتبد ل الشبكات عما تكون عليه عند إنش ى أن تحقق أه دافها أو تصبح           وج إل ى أن تحقق أه وج إل

وتتغير أيضا  قاعدة عضويتها وهيكل إدارتها وأنشطتها وتنسيق عملها، وهي تتحول            وتتغير أيضًا قاعدة عضويتها وهيكل إدارتها وأنشطتها وتنسيق عملها، وهي تتحول            .  .  بخالف ذلك عديمة الحرآة   بخالف ذلك عديمة الحرآة   
أثير                   .  .  ))٣٤٣٤((من آيان غير نظامي إلى هيكل مستقل راسخ         من آيان غير نظامي إلى هيكل مستقل راسخ          وال وت وفر األم ى ت د عل ى حد بعي ة إل ذه العملي د ه أثير                   وتعتم وال وت وفر األم ى ت د عل ى حد بعي ة إل ذه العملي د ه وتعتم

 ..٣٣دورة الحياة النموذجية للشبكات في الجدول دورة الحياة النموذجية للشبكات في الجدول وتبي ن وتبيَّن .  .  الوآاالت المانحةالوآاالت المانحة
 

   خصائص شبكات البحث من الشروع فيها إلى اآتمال نموها-٣الجدول 
 

 الخصائصالخصائص عند الشروع فيها عند اآتمال نموها
 العضويةالعضوية صغيرةصغيرة عريضة النطاقعريضة النطاق

مجلس إدارة نظامي، يضم مثال  لجنة لإلدارة ولجنة استشارية علمية 
 ل المعني بالسياسات واإلشراف على تنفيذهلتحديد جدول األعما

 اإلدارةاإلدارة غير نظامية

قواعد البيانات : نطاق من األنشطة والمنتجات العادية، ومنها ما يلي
 والمنشورات ومشاريع التدريب والبحث المشترك

 األنشطة والمنتجاتاألنشطة والمنتجات عند الحد األدنى أو محدودة

ظفي طوعي أو من طرف مو موظفون فنيون وإداريون دائمون
 المؤسسات الرئيسية في الشبكة

 التنسيقالتنسيق

بس بتصرف من   : : المصدر المصدر  بس بتصرف من   مقت  Making North-South research networks work: a contribution to A Common Vision for the Future of“: : مقت
Science and Technology for Development” (European Centre for Development Policy Management, 6 May 1999), which was 
presented to the fourth session of the Commission on Science and Technology for Development (Geneva, 17 May 1999).                     
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   تجارب إقامة شبكات البحث والتطوير واالبتكار-ثالثا 
 في بلدان ومناطق مختارة

 
ة                  .  .   في إقامة الشبكات    في إقامة الشبكات   يشهد العالم تجارب عديدة   يشهد العالم تجارب عديدة     ى إقام ة إل ود الرامي ى أنجح الجه ذا الفصل عل ز ه ة                  ويرّآ ى إقام ة إل ود الرامي ى أنجح الجه ذا الفصل عل ويرآ ز ه

الم             ارة في أرجاء الع الم            شبكات البحث والتطوير واالبتكار في بلدان ومناطق مخت ارة في أرجاء الع وفرت المعلومات ذات    .  .  شبكات البحث والتطوير واالبتكار في بلدان ومناطق مخت ا ت وفرت المعلومات ذات    وحيثم ا ت وحيثم
ه استعراض ع                  ار، يلي ا واالبتك م والتكنولوجي وطني للعل ه استعراض ع                 الصلة، ُتقّدم لمحة موجزة عن النظام ال ار، يلي ا واالبتك م والتكنولوجي وطني للعل بعض تجارب   الصلة، ت قد م لمحة موجزة عن النظام ال بعض تجارب   ام ل ام ل

 ..إقامة الشبكات القائمةإقامة الشبكات القائمة
 

ب      ة وضوح جوان ى أن درج ارة إل در اإلش ب    وتج ة وضوح جوان ى أن درج ارة إل در اإلش ار""وتج اراالبتك ة    " " االبتك ات إقام ي ترتيب ا ف ًا م ة نوع ون متباين ة    تك ات إقام ي ترتيب ا ف ا  م ة نوع ون متباين تك
وتتفاوت درجة وضوحها وفقا  لنطاق مشارآة الشرآات ورابطات           وتتفاوت درجة وضوحها وفقًا لنطاق مشارآة الشرآات ورابطات           .  .  الشبكات التي تنفذها البلدان قيد االستعراض     الشبكات التي تنفذها البلدان قيد االستعراض     

 ..ت، ولمستوى تجاوب البرامج التي تعتمدها الشبكات مع أولويات الشرآاتت، ولمستوى تجاوب البرامج التي تعتمدها الشبكات مع أولويات الشرآاتالشرآات في ترتيبات إقامة الشبكاالشرآات في ترتيبات إقامة الشبكا
 

ة الفصل                 ة الفصل               ويرد موجز للدروس المهمة التي يمكن استخالصها من هذه التجارب في نهاي رد دراسات    .  .  ويرد موجز للدروس المهمة التي يمكن استخالصها من هذه التجارب في نهاي رد دراسات    وت وت
 ..حاالت إفرادية إضافية في المرفق الثانيحاالت إفرادية إضافية في المرفق الثاني

 
 )٣٥(  حالة فنلندا-ألف

 
مكنت من تحويل اقتصادها التقليدي القائم على الموارد إلى اقتصاد قائم           مكنت من تحويل اقتصادها التقليدي القائم على الموارد إلى اقتصاد قائم           فنلندا هي أحد البلدان القليلة التي ت      فنلندا هي أحد البلدان القليلة التي ت       

ات                           .  .  على االبتكار على االبتكار  ع بإمكاني المي، ويتمت ى الصعيد الع درة التنافسية عل ة من حيث الق ة عالي ل مرتب د يحت ات                           وهي بل ع بإمكاني المي، ويتمت ى الصعيد الع درة التنافسية عل ة من حيث الق ة عالي ل مرتب د يحت وهي بل
دي عل    .  .  مهمة لنمو صادرات التقانة العالية فيه في المستقبل   مهمة لنمو صادرات التقانة العالية فيه في المستقبل    اتي الفنلن دي عل    ويقوم االقتصاد المعلوم اتي الفنلن وي   ويقوم االقتصاد المعلوم دا الق وي   ى دور فنلن دا الق ى دور فنلن
ا المعلومات واالتصاالت تج لتكنولوجي د من ا المعلومات واالتصاالتآبل تج لتكنولوجي د من ام .  .  آبل ي ع ام وف ي ع ات ٢٠٠٠٢٠٠٠وف ا المعلوم د، وظف قطاع تكنولوجي ات  بالتحدي ا المعلوم د، وظف قطاع تكنولوجي  بالتحدي

درها  ة، وق ل اإلجمالي وة العم ن ق عة م بة متواض االت نس درها واالتص ة، وق ل اإلجمالي وة العم ن ق عة م بة متواض االت نس ى ٣٣واالتص ى  إل ة، ٤٤ إل ي المائ ة،  ف ي المائ   ف
 ..))٣٦٣٦((تج المحلي اإلجماليتج المحلي اإلجمالي في المائة من النا في المائة من النا٤٥٤٥وما زال مع ذلك يشكل ثلث إجمالي الصادرات وزهاء وما زال مع ذلك يشكل ثلث إجمالي الصادرات وزهاء 

 
دا          (Nokia)وغالبا  ما ت ذآر تجربة شرآة نوآيا       وغالبًا ما ُتذآر تجربة شرآة نوآيا         ة بقصة نجاح فنلن دا           في النقاشات المتعلق ة بقصة نجاح فنلن د        .  .   في النقاشات المتعلق ل من عق د        ففي أق ل من عق ففي أق

ة                           ى مرتب ة إل دات الهواتف الجوال ة لمع ال من وضعها األصلي آشرآة وطني ا من االنتق ة                          من الزمن، تمكنت نوآي ى مرتب ة إل دات الهواتف الجوال ة لمع ال من وضعها األصلي آشرآة وطني ا من االنتق من الزمن، تمكنت نوآي
ة بنسبة            منتج ضخم ومتعدد الجنسيات للهواتف الجوا     منتج ضخم ومتعدد الجنسيات للهواتف الجوا      ة بنسبة            لة، مكتسبة في هذه العملية حصة من السوق العالمي  في   في  ٣٥٣٥لة، مكتسبة في هذه العملية حصة من السوق العالمي

يًا في نجاح                      .  .  ٢٠٠٢٢٠٠٢المائة في عام    المائة في عام     ه دورًا رئيس دا ألدائ ار في فنلن وطني لالبتك يا  في نجاح                      وغالبًا ما يعترف بفضل النظام ال ه دورا  رئيس دا ألدائ ار في فنلن وطني لالبتك وغالبا  ما يعترف بفضل النظام ال
ة                      ة الوطني ا الوآال ة                     نوآيا، وُيعزى فضل آبير في ذلك إلى ُنهج إقامة الشبكات والتجمعات التي عززته ة الوطني ا الوآال ا  نوآيا، وي عزى فضل آبير في ذلك إلى ن هج إقامة الشبكات والتجمعات التي عززته ا  للتكنولوجي للتكنولوجي

 .. ملخصا  ألنشطة البحث والتطوير التي تؤديها نوآيا ملخصًا ألنشطة البحث والتطوير التي تؤديها نوآيا٤٤ويقدم اإلطار ويقدم اإلطار .  .  في فنلندافي فنلندا
 
 
 

   تجربة نوآيا في البحث والتطوير-٤اإلطار 
 

                                                      
 ”E.Y. Park, “Cluster approach for promoting innovation: Comparison of Finland and Korea يستند هذا الفـرع إلـى    يستند هذا الفـرع إلـى     ))٣٥٣٥((
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))٣٦٣٦((    M. Castells and P. Himanen, The Information Society and the Welfare State: The Finnish Model (Oxford University 
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-٢٢-

ورو في سنة     ٣٫٧٦٣٫٧٦فقد بلغ إنفاقها على البحث والتطوير فقد بلغ إنفاقها على البحث والتطوير .  .  تستثمر نوآيا آثيرا  في البحث والتطوير   تستثمر نوآيا آثيرًا في البحث والتطوير     ار ي ورو في سنة      ملي ار ي ، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣ ملي
ل  ا يمث ل أي م ا يمث ي ١٢٫٨١٢٫٨أي م ي  ف ات  ف افي المبيع ن ص ة م ات المائ افي المبيع ن ص ة م اء .  .  المائ ل زه اء ويعم ل زه ف   ٣٩٣٩ويعم ي مختل وظفين ف ن الم ة م ي المائ ف    ف ي مختل وظفين ف ن الم ة م ي المائ   ف

 .. بلدا  بلدًا١١١١، الواقعة في ، الواقعة في (Nokia Research Center)فروع مرآز نوآيا العام للبحوث فروع مرآز نوآيا العام للبحوث 
 

ة،               ة،             وتكمن إحدى أهم استراتيجيات نوآيا في رصد التطورات التكنولوجية والتأثير عليها من خالل االتصاالت العالمي وتكمن إحدى أهم استراتيجيات نوآيا في رصد التطورات التكنولوجية والتأثير عليها من خالل االتصاالت العالمي
اون مع الجامعات                بمابما اون مع الجامعات                 فيها المشارآة النشطة في وضع المعايير ومشاريع البحث والتطوير في مرحلة ما قبل المنافسة، بالتع  فيها المشارآة النشطة في وضع المعايير ومشاريع البحث والتطوير في مرحلة ما قبل المنافسة، بالتع

ا الشمالية          ادئ وأمريك ة المحيط اله يا ومنطق ا وآس ا الشمالية         ومعاهد البحث وشرآات أخرى في أوروب ادئ وأمريك ة المحيط اله يا ومنطق ا وآس ا أيضًا باستمرار     .  .  ومعاهد البحث وشرآات أخرى في أوروب وم نوآي ا أيضا  باستمرار     وتق وم نوآي وتق
ال   اط األعم ع أوس ة م بكات الخارجي ة الش ال  بإقام اط األعم ع أوس ة م بكات الخارجي ة الش ن أصحاب المصلحة    بإقام لة م ات وسلس تخدمي المنتج ائن ومس ة والزب ن أصحاب المصلحة     التجاري لة م ات وسلس تخدمي المنتج ائن ومس ة والزب  التجاري

 ..اآلخريناآلخرين
 

د                           ى األم ة بالصناعات وتطوير المنتجات عل ة األجل المتعلق ا باألبحاث األساسية والطويل د                         ويقوم مرآز أبحاث نوآي ى األم ة بالصناعات وتطوير المنتجات عل ة األجل المتعلق ا باألبحاث األساسية والطويل ويقوم مرآز أبحاث نوآي
وث التي أبرمت عقود بشأنها مباشرة       وث التي أبرمت عقود بشأنها مباشرة       ويؤم ن تمويل المرآز ببيع البح    ويؤمَّن تمويل المرآز ببيع البح    .  .  القصير لخدمة أوساط األعمال التجارية التابعة لنوآيا      القصير لخدمة أوساط األعمال التجارية التابعة لنوآيا      

 ..إلى المجموعات التجارية التابعة لنوآياإلى المجموعات التجارية التابعة لنوآيا
______________________________ 

 ..html.50249,00,,0/nokia/com.nokia.www: : ، متوفر على العنوان اإللكتروني، متوفر على العنوان اإللكترونيNokia Research Center: : المصدرالمصدر

 
ك                      وقد أ وقد أ   رن الماضي، وذل ات من الق دًا في الثمانيني ًا جدي ك                      عطيت سياسة العلم والتكنولوجيا في فنلندا اتجاه رن الماضي، وذل ات من الق دا  في الثمانيني ا  جدي عطيت سياسة العلم والتكنولوجيا في فنلندا اتجاه

ار                 ا واالبتك ى تطوير التكنولوجي ى المستوى االستراتيجي عل ار                بالتشديد عل ا واالبتك ى تطوير التكنولوجي ى المستوى االستراتيجي عل ياق،      ).  ).  ٥٥انظر اإلطار     انظر اإلطار     ((بالتشديد عل ك الس ياق،      وفي ذل ك الس وفي ذل
مية        ات الرس ي المناقش ار ف وطني لالبتك ام ال د للنظ وم الجدي د المفه مية       اعتم ات الرس ي المناقش ار ف وطني لالبتك ام ال د للنظ وم الجدي د المفه ائق    اعتم ي الوث ة وف ات العام أن السياس ائق    بش ي الوث ة وف ات العام أن السياس  بش

 ..))٣٧٣٧((ذات الصلةذات الصلة
 

ا          ا        آذلك، أنشأت فنلندا الوآالة الوطنية للتكنولوجي م       (Tekes)آذلك، أنشأت فنلندا الوآالة الوطنية للتكنولوجي دعم الرسمي للعل ديم ال وفير أداة أساسية لتق م       ، لت دعم الرسمي للعل ديم ال وفير أداة أساسية لتق ، لت
ل البحث           .  .  والتكنولوجيا واالبتكار والتكنولوجيا واالبتكار  ل البحث           وبواسطة هذه الوآالة، تمكنت الحكومة من استخدام تموي ا        وبواسطة هذه الوآالة، تمكنت الحكومة من استخدام تموي ا      والتطوير في نهجه والتطوير في نهجه

ة في                 .  .  امي إلى إقامة اقتصاد قائم على االبتكار      امي إلى إقامة اقتصاد قائم على االبتكار      الرالر ذه االستراتيجية الوطني ة في                 وتمثل عنصر مهم آخر من عناصر ه ذه االستراتيجية الوطني وتمثل عنصر مهم آخر من عناصر ه
ا   ى التكنولوجي ة عل ة القائم ات اإلقليمي ز للتجمع ة آمراآ م اإلقليمي تودعات العل وض بمس ا  النه ى التكنولوجي ة عل ة القائم ات اإلقليمي ز للتجمع ة آمراآ م اإلقليمي تودعات العل وض بمس ذه .  .  النه ت ه ذه وُدعم ت ه ود عم

ي ارتف        ى ف ذي تجل ر ال وارد، األم ادة الم ي بزي كل رئيس تراتيجية بش ي ارتف       االس ى ف ذي تجل ر ال وارد، األم ادة الم ي بزي كل رئيس تراتيجية بش ث  االس ل البح ث  اع تموي ل البح  اع تموي
 ..١٩٩٠١٩٩٠ في المائة بحلول عام  في المائة بحلول عام ٢،٢٢،٢ إلى  إلى ١٩٨٢١٩٨٢ في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام ١٫٢١٫٢والتطوير من والتطوير من 

 
ار، وهي الجامعات وشرآات القطاع الخاص                     ار، وهي الجامعات وشرآات القطاع الخاص                   وشجعت القوى الفاعلة األساسية في النظام الوطني لالبتك وشجعت القوى الفاعلة األساسية في النظام الوطني لالبتك

ل لمشاريع البحث المشترآة      والمؤسسات العامة للبحث، على التعاون الوثيق بتخصيص ا       والمؤسسات العامة للبحث، على التعاون الوثيق بتخصيص ا        د من التموي ل لمشاريع البحث المشترآة      لمزي د من التموي ا  .  .  لمزي ا  آم آم
ا   دم له دولي، لتق اون ال ة بالتع ى عناصر معني ي تنطوي عل ك الت ددة االختصاصات وتل اريع المتع ُتهدفت المش ا  اس دم له دولي، لتق اون ال ة بالتع ى عناصر معني ي تنطوي عل ك الت ددة االختصاصات وتل اريع المتع ت هدفت المش اس

 .. دعما  تمويليا  خاصا  دعمًا تمويليًا خاصًاTekesأيضا  أيضًا 
 

بكات              ة ش م إقام ي دع ة ف ى دور الوآال ق إل رة أوث ة نظ ة التالي ام الفرعي ي األقس رد ف بكات            وت ة ش م إقام ي دع ة ف ى دور الوآال ق إل رة أوث ة نظ ة التالي ام الفرعي ي األقس رد ف ث وت ث البح  البح
ي          ث البيئ مالية للبح بكة الش ي الش دا، وه ي فنلن ودة ف وير موج ث والتط بكة للبح ن ش ال ع دَّم مث وير، ويق ي         والتط ث البيئ مالية للبح بكة الش ي الش دا، وه ي فنلن ودة ف وير موج ث والتط بكة للبح ن ش ال ع د م مث وير، ويق والتط

(NorNet).. 
   التغيرات الرئيسية في نظام االبتكار في فنلندا-٥اإلطار 

 
 ::تشمل التغيرات التي طرأت على طرائق التمويل ما يليتشمل التغيرات التي طرأت على طرائق التمويل ما يلي 

 
                                                      

 ..بالرغم من تبد ل محور االهتمام، ما زالت فنلندا تخصص دعما  كبيرا  للبحوث في العلوم األساسيةبالرغم من تبدل محور االهتمام، ما زالت فنلندا تخصص دعماً كبيراً للبحوث في العلوم األساسية    ))٣٧٣٧((
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الغ           التحو ل من وضع الميزانية على    التحّول من وضع الميزانية على     ))أأ((  ى أساس المب ة عل الغ            أساس التخصيص للبنود المتسلسلة إلى وضع الميزاني ى أساس المب ة عل  أساس التخصيص للبنود المتسلسلة إلى وضع الميزاني
 المقطوعة، خاصة لتمويل البحث الجامعي؛المقطوعة، خاصة لتمويل البحث الجامعي؛

 تقديم التمويل باالستعانة أآثر فأآثر بوآاالت التمويل المتخصصة وتعزيز التنسيق بين تلك الوآاالت؛تقديم التمويل باالستعانة أآثر فأآثر بوآاالت التمويل المتخصصة وتعزيز التنسيق بين تلك الوآاالت؛ ))بب(( 

 المحددة ذات األهداف الواضحة؛المحددة ذات األهداف الواضحة؛التشديد على التمويل القائم على المنافسة والبرامج التشديد على التمويل القائم على المنافسة والبرامج  ))جج(( 

 ..وضع مشاريع الميزانية على مدى عدد من السنواتوضع مشاريع الميزانية على مدى عدد من السنوات ))دد(( 
 

 ::وترمي صياغة أنشطة البحث وتطويرها إلى ما يليوترمي صياغة أنشطة البحث وتطويرها إلى ما يلي 
 

 وضع برامج للبحث والتكنولوجيا وإنشاء التجمعات؛وضع برامج للبحث والتكنولوجيا وإنشاء التجمعات؛ ))أأ(( 
 تعزيز تدويل البحث؛تعزيز تدويل البحث؛ ))بب(( 
 ..تعزيز إقامة الشبكات والتعاونتعزيز إقامة الشبكات والتعاون ))جج(( 

 
 ::مؤسسية إلى ما يليمؤسسية إلى ما يليوترمي التغيرات الوترمي التغيرات ال 

 
 ؛؛""بالمهن الفنية في مجال البحثبالمهن الفنية في مجال البحث""إقامة مدارس الدراسات العليا والنهوض إقامة مدارس الدراسات العليا والنهوض  ))أأ(( 
 إقامة مراآز تفوق؛إقامة مراآز تفوق؛ ))بب(( 
 إقامة منظمات لالتصال والدعم، تضم مثال  مكاتب اتصال داخل االتحاد األوروبي؛إقامة منظمات لالتصال والدعم، تضم مثًال مكاتب اتصال داخل االتحاد األوروبي؛ ))جج(( 
 ..تشجيع تطوير هياآل الجامعات وتحديد خصائصهاتشجيع تطوير هياآل الجامعات وتحديد خصائصها ))دد(( 

 
 ::قات المعنية بالسياسات الوطنية واالتفاقات التنظيمية إلى ما يليقات المعنية بالسياسات الوطنية واالتفاقات التنظيمية إلى ما يليوترمي االتفاوترمي االتفا 

 
 صياغة نظام وطني لالبتكار واعتماده؛صياغة نظام وطني لالبتكار واعتماده؛ ))أأ(( 
 التحول من التنظيم التفصيلي إلى اإلدارة القائمة على األداء؛التحول من التنظيم التفصيلي إلى اإلدارة القائمة على األداء؛ ))بب(( 
 اعتماد تقييم ألنشطة البحث والتكنولوجيا يكون موجها  نحو النتائج؛اعتماد تقييم ألنشطة البحث والتكنولوجيا يكون موجهًا نحو النتائج؛ ))جج(( 
 توافق مع نظم حقوق الملكية الفكرية؛توافق مع نظم حقوق الملكية الفكرية؛التشديد على الالتشديد على ال ))دد(( 
 ..تطبيق نظم للمساءلةتطبيق نظم للمساءلة ))•(( 

________________________________ 
 E. Park, “Cluster approach for promoting innovation: Comparison of Finland and Korea” (Handong Global: : المصدر المصدر 

University, October 2003).                                                                                                                                                               

 
 )Tekes(الوآالة الوطنية للتكنولوجيا   -١

 
دا                    ل البحث والتطوير في فنلن ة الرئيسية لتموي ة العام دا                  هذه الوآالة هي المنظم ل البحث والتطوير في فنلن ة الرئيسية لتموي ة العام ة المشاريع      .  .  هذه الوآالة هي المنظم دعم الوآال ة المشاريع      وت دعم الوآال وت

ث ات البح ناعية ومنظم رآات الص ي الش اطر ف ة المخ ة العالي ثاالبتكاري ات البح ناعية ومنظم رآات الص ي الش اطر ف ة المخ ة العالي ديين .  .  االبتكاري احثين الفنلن ربط الب ا ت ا أنه ديين آم احثين الفنلن ربط الب ا ت ا أنه آم
اون                    ة للتع أداة فعال الي آ ة أخرى، فتخدم بالت اون                   بالشرآات الصناعية في فنلندا، من جهة، بالباحثين األجانب، من جه ة للتع أداة فعال الي آ ة أخرى، فتخدم بالت بالشرآات الصناعية في فنلندا، من جهة، بالباحثين األجانب، من جه

 ..وإقامة الشبكات بين الشرآات وقطاع البحثوإقامة الشبكات بين الشرآات وقطاع البحث
 

وم  .  .   المشاريع من خالل برامج البحث في قطاعات محددة من التكنولوجيا أو الصناعة             المشاريع من خالل برامج البحث في قطاعات محددة من التكنولوجيا أو الصناعة            وتمو ل الوآالة وتمّول الوآالة   وم  وتق وتق
دوات               دوات              بإعداد البرامج باالشتراك مع الشرآات ومنظمات البحث بواسطة مجموعات العمل والن ذه الممارسة    .  .  بإعداد البرامج باالشتراك مع الشرآات ومنظمات البحث بواسطة مجموعات العمل والن ذه الممارسة    وه وه

رآات        ة والش مها الوآال ا تتقاس ًا م اريع غالب اليف المش ى أن تك رًا إل رى نظ ة آب رآات       ذات أهمي ة والش مها الوآال ا تتقاس ا  م اريع غالب اليف المش ى أن تك را  إل رى نظ ة آب اوي ذات أهمي ارآة بالتس اوي المش ارآة بالتس .  .  المش
 ..وتشارك الشرآات الصغيرة والمتوسطة الحجم على قدم المساواة في العمليةوتشارك الشرآات الصغيرة والمتوسطة الحجم على قدم المساواة في العملية
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ام      ي ع ث ف رامج البح ة ب لت ميزاني ام    ووص ي ع ث ف رامج البح ة ب لت ميزاني ى ٢٠٠٣٢٠٠٣ووص ى  إل نة   ١٨٠١٨٠ إل ي س ورو، وف ون ي نة    ملي ي س ورو، وف ون ي ا  ٢٠٠٤٢٠٠٤ ملي ان م ا  ، آ ان م ، آ
 .. برنامجا  وطنيا  واسع النطاق للتكنولوجيا قيد التطبيق برنامجًا وطنيًا واسع النطاق للتكنولوجيا قيد التطبيق٢٣٢٣مجموعه مجموعه 

 
ة                  وتتولى إدارة آل برنامج   وتتولى إدارة آل برنامج     ة الوطني ة، ومنسق، وشخص مسؤول في الوآال ة                   تكنولوجي مجموعة توجيهي ة الوطني ة، ومنسق، وشخص مسؤول في الوآال  تكنولوجي مجموعة توجيهي

 ..آما أن مدة البرامج تتراوح بين ثالث وخمس سنوات، ويضطلع مقي مون أجانب بتقييم البرامجآما أن مدة البرامج تتراوح بين ثالث وخمس سنوات، ويضطلع مقّيمون أجانب بتقييم البرامج.  .  للتكنولوجياللتكنولوجيا
 

 )NorNet(الشبكة الشمالية للبحث البيئي   -٢
 

دا   تضم هذه الشبكة باحثين يعملون معا  في مجال البيئة ف         تضم هذه الشبكة باحثين يعملون معًا في مجال البيئة ف           دا   ي شمالي فنلن ى دعم خدمات          .  .  ي شمالي فنلن ى دعم خدمات          وترمي الشبكة إل وترمي الشبكة إل
ها،    د خصائص ا وتحدي ق تكامله مالية وتحقي ة الش ي المنطق رات ف دمات المختب راء وخ ث والخب ها،   البح د خصائص ا وتحدي ق تكامله مالية وتحقي ة الش ي المنطق رات ف دمات المختب راء وخ ث والخب  البح

 ..فضال  عن التعليمفضًال عن التعليم
 

د            ١٩٩٩١٩٩٩واآلن، يضم أعضاء الشبكة التي أنشئت في عام         واآلن، يضم أعضاء الشبكة التي أنشئت في عام           ة، والمعه ة الفنلندي و، واإلدارة البيئي ة أول د             جامع ة، والمعه ة الفنلندي و، واإلدارة البيئي ة أول  جامع
ة                   الفنلندي للبي الفنلندي للبي  د للبيئ ة، ومرآز البالن ة اإلقليمي اينو للبيئ ة                   ئة، ومرآز شمالي أوستروبوثنيا للبيئة اإلقليمية، ومرآز آ د للبيئ ة، ومرآز البالن ة اإلقليمي اينو للبيئ ئة، ومرآز شمالي أوستروبوثنيا للبيئة اإلقليمية، ومرآز آ

دي للبحث الحرجي،                        د الفنلن ري ومصائد األسماك، والمعه ي بالصيد الب دي للبحث الحرجي،                       اإلقليمية، والمعهد الفنلندي للبحث المعن د الفنلن ري ومصائد األسماك، والمعه ي بالصيد الب اإلقليمية، والمعهد الفنلندي للبحث المعن
ويتعاون الشرآاء في الشبكة مع بعضهم البعض       ويتعاون الشرآاء في الشبكة مع بعضهم البعض       .  .  داداوفنلندا للبحث في األغذية الزراعية، والمسح الجيولوجي لفنلن       وفنلندا للبحث في األغذية الزراعية، والمسح الجيولوجي لفنلن       

 ..في مشاريعهم البحثية، آما يتعاونون مع مستعملي نتائج البحث والشرآات التجارية والمنظمات اإلقليمية للتنميةفي مشاريعهم البحثية، آما يتعاونون مع مستعملي نتائج البحث والشرآات التجارية والمنظمات اإلقليمية للتنمية
 

تخدام    ادين اس ي مي ائها ف وة أعض تغل ق ي تس ا، وه ات بطبيعته ددة االختصاص ة متع طة الوآال تخدام  وأنش ادين اس ي مي ائها ف وة أعض تغل ق ي تس ا، وه ات بطبيعته ددة االختصاص ة متع طة الوآال وأنش
ة، والرصد            األراضي وإدارة أحواض    األراضي وإدارة أحواض     ة، والرصد            األنهار، واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية، واإلنتاج غير المضر بالبيئ األنهار، واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية، واإلنتاج غير المضر بالبيئ

ة    المي، والتنمي ر الع ة، والتغي ة الجغرافي اء الخضراء، والمعلوماتي ال الصناعي، والكيمي ة المج م بيئ ي، وعل ة   البيئ المي، والتنمي ر الع ة، والتغي ة الجغرافي اء الخضراء، والمعلوماتي ال الصناعي، والكيمي ة المج م بيئ ي، وعل البيئ
ي اع البيئ م االجتم ة وعل يالريفي اع البيئ م االجتم ة وعل ي عل .  .  الريفي اءات ف ن الكف تفادة م ى االس ا يسعى إل ي عل آم اءات ف ن الكف تفادة م ى االس ا يسعى إل ة آم وم االجتماعي ة م االقتصاد، والعل وم االجتماعي م االقتصاد، والعل

 ..والصحية، والتاريخ الثقافي، عندما تعتبر ضروريةوالصحية، والتاريخ الثقافي، عندما تعتبر ضرورية
 

 )٣٨(  حالة جمهورية آوريا-باء
 

دي                 دي               خالل الجزء األخير من القرن العشرين، نجحت جمهورية آوريا في تحويل اقتصادها الزراعي التقلي خالل الجزء األخير من القرن العشرين، نجحت جمهورية آوريا في تحويل اقتصادها الزراعي التقلي
ى الصناعة ائم عل ى اقتصاد ق ى الصناعةإل ائم عل ى اقتصاد ق ي الوق.  .  إل اني ف د يع د أن البل ي الوقبي اني ف د يع د أن البل ة بي وى الفاعل ين الق اون ب ن ضعف التع راهن م ة ت ال وى الفاعل ين الق اون ب ن ضعف التع راهن م ت ال

وير          ث والتط ز البح اص ومراآ اع الخ رآات القط ات وش ي الجامع ار، وه وطني لالبتك ام ال ي النظ ية ف وير         الرئيس ث والتط ز البح اص ومراآ اع الخ رآات القط ات وش ي الجامع ار، وه وطني لالبتك ام ال ي النظ ية ف الرئيس
ة ة المعني ةواإلدارات الحكومي ة المعني ا  .  .  واإلدارات الحكومي ة آوري ي جمهوري دًا ف ورة ج ار متط ات االبتك ر تجمع ا  وال تعتب ة آوري ي جمهوري دا  ف ورة ج ار متط ات االبتك ر تجمع  .  .  وال تعتب

الي                 وبالرغم من سعة حجم قطاع التعليم العا      وبالرغم من سعة حجم قطاع التعليم العا       وطني اإلجم اتج ال ة من الن بيًا المقّدم رة نس ا والمساهمات الكبي الي                 لي فيه وطني اإلجم اتج ال ة من الن بيا  المقد م رة نس ا والمساهمات الكبي لي فيه
رًا    .  .  لتمويل البحث والتطوير، ال يحتل ناتج االبتكار الوطني مرتبة عالية بما يكفي من ناحية الجودة               لتمويل البحث والتطوير، ال يحتل ناتج االبتكار الوطني مرتبة عالية بما يكفي من ناحية الجودة                الي، آثي را     وبالت الي، آثي وبالت

 ..ما تطرح عالمات استفهام حول قدرتها التنافسية دوليا  وإمكانيات نموها في المستقبلما تطرح عالمات استفهام حول قدرتها التنافسية دوليًا وإمكانيات نموها في المستقبل
رن العشرين              ة الماضية من الق رن العشرين            وقد سجل نظام التعليم العالي نموًا سريعًا خالل العقود األربع ة الماضية من الق أن   .  .  وقد سجل نظام التعليم العالي نموا  سريعا  خالل العقود األربع د ب أن   وُأفي د ب وأ في
ه               ٧٠٧٠أآثر من   أآثر من    د وجامعات ه                في المائة من المتخرجين من الثانويات يلتحقون بالتعليم العالي في آليات البل د وجامعات ن، ال   .  .   في المائة من المتخرجين من الثانويات يلتحقون بالتعليم العالي في آليات البل ن، ال   ولك ولك

ة     يبدو أن التوسع الرقمي للتعليم العالي قد ترافق مع          يبدو أن التوسع الرقمي للتعليم العالي قد ترافق مع           ة     تطّور ملموس من حيث النوعي دة        .  .  تطو ر ملموس من حيث النوعي ة عدي دان عربي دة        وتعيش بل ة عدي دان عربي وتعيش بل
 ..وضعا  مشابها وضعًا مشابهًا
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الي                         يم الع ا التعل اني منه الي                       وقد أشير إلى العوامل التالية في ما يتعلق ببعض أوجه القصور الرئيسية التي يع يم الع ا التعل اني منه وقد أشير إلى العوامل التالية في ما يتعلق ببعض أوجه القصور الرئيسية التي يع

 ::والبحث في جمهورية آورياوالبحث في جمهورية آوريا
 

زمن        ))أأ((  زمن       ظل التمويل العام غير آاف لفترة طويلة من ال ى وجه   .  .  ظل التمويل العام غير آاف لفترة طويلة من ال ى وجه   وعل ى     وعل ديرات إل د، أشارت التق ى     التحدي ديرات إل د، أشارت التق التحدي
داره   ا مق ة آوري ي جمهوري الي ف يم الع ى التعل ام عل اق الع داره  أن اإلنف ا مق ة آوري ي جمهوري الي ف يم الع ى التعل ام عل اق الع الي،  ٠٫٦٠٫٦أن اإلنف ي اإلجم اتج المحل ن الن ة م ي المائ الي،   ف ي اإلجم اتج المحل ن الن ة م ي المائ  ف

ر            ١٫٢١٫٢مقارنة بنسبة   مقارنة بنسبة    دان االقتصادي، وأدنى بكثي ر             في المائة في المتوسط في بلدان منظمة التعاون والتنمية في المي دان االقتصادي، وأدنى بكثي  في المائة في المتوسط في بلدان منظمة التعاون والتنمية في المي
 من الناتج المحلي اإلجمالي في فنلندا؛من الناتج المحلي اإلجمالي في فنلندا؛ في المائة  في المائة ٢٫١٢٫١من نسبة من نسبة 

 
دد      ))بب((  ي الع كل ثلث ي تش د، الت ي البل ات الخاصة ف ي الجامع يم والبحث ف ومي للتعل دعم الحك دد     نقص ال ي الع كل ثلث ي تش د، الت ي البل ات الخاصة ف ي الجامع يم والبحث ف ومي للتعل دعم الحك نقص ال

 اإلجمالي من المؤسسات الوطنية للتعليم العالي تقريبا ؛اإلجمالي من المؤسسات الوطنية للتعليم العالي تقريبًا؛
 

اتذة وموظفي البحوث في ال            ))جج((  ى تشجيع األس ة إل اتذة وموظفي البحوث في ال           عدم آفاية مخططات الحوافز الرامي ى تشجيع األس ة إل نظام الجامعي   نظام الجامعي   عدم آفاية مخططات الحوافز الرامي
 الوطني وإرشادهم؛الوطني وإرشادهم؛

 
وم           ))دد((  دة تق ا أن وزارات ع ات، بم دم للجامع وير المق ث والتط ام للبح ل الع اءة إدارة التموي دم آف وم          ع دة تق ا أن وزارات ع ات، بم دم للجامع وير المق ث والتط ام للبح ل الع اءة إدارة التموي دم آف ع

 ..بالتمويل، ولكن من دون اآلليات المالئمة للتنسيق والرصد والتغذية المرتدة منهابالتمويل، ولكن من دون اآلليات المالئمة للتنسيق والرصد والتغذية المرتدة منها
 

الي           يم الع اتج مؤسسات التعل ل ن ذه، يمي الي         ونتيجة ألوجه القصور ه يم الع اتج مؤسسات التعل ل ن ذه، يمي ا هو       ونتيجة ألوجه القصور ه ى مم ى أن يكون أدن ا هو        والبحوث إل ى مم ى أن يكون أدن  والبحوث إل
ة      ات اإلقليمي وير التجمع ى تط ئيل عل أثير ض ة ت ات الوطني ه المؤسس ذي تجري ث ال ع؛ وللبح ة     متوق ات اإلقليمي وير التجمع ى تط ئيل عل أثير ض ة ت ات الوطني ه المؤسس ذي تجري ث ال ع؛ وللبح  متوق

ة ةاالبتكاري فر عن    .  .  االبتكاري د أن تس ي البل امعي ف ام الج ى النظ ي طرأت عل د الت ة العه رات القريب أن التغي ن ش ه م فر عن    إال أن د أن تس ي البل امعي ف ام الج ى النظ ي طرأت عل د الت ة العه رات القريب أن التغي ن ش ه م إال أن
ة ورات إيجابي ةتط ورات إيجابي ار أ.  .  تط اتج االبتك ان ن ار أوبإمك اتج االبتك ان ن ات   وبإمك ين الجامع اون ب ل التع ن أج ّدم م د المق دعم الجدي ن ال تفيد م ات   ن يس ين الجامع اون ب ل التع ن أج د م م د المق دعم الجدي ن ال تفيد م ن يس

ة     رآات االبتكاري ي الش ه ف اطر ب ال المخ تثمار رأس الم ة باس واحي المرتبط ي الن يما ف اص، وال س اع الخ ة    والقط رآات االبتكاري ي الش ه ف اطر ب ال المخ تثمار رأس الم ة باس واحي المرتبط ي الن يما ف اص، وال س اع الخ والقط
يم المشاريع                   .  .  ومخططات البدء باألعمال  ومخططات البدء باألعمال   ر موضوعية لتقي ذ مخططات أآث ى تصميم وتنفي يم المشاريع                   وطرأ آذلك تحّسن عل ر موضوعية لتقي ذ مخططات أآث ى تصميم وتنفي وطرأ آذلك تحس ن عل

ع                     .  .  ا والتغذية المرتدة منها   ا والتغذية المرتدة منها   ورصدهورصده ين وترفي ز في تعي نظم المنافسة والتحفي دريجي ل اد الت ع                     آذلك، من شأن االعتم ين وترفي ز في تعي نظم المنافسة والتحفي دريجي ل اد الت آذلك، من شأن االعتم
 ..األساتذة وأعضاء هيئة التدريس أن يحس ن آفاءة التعليم العالياألساتذة وأعضاء هيئة التدريس أن يحّسن آفاءة التعليم العالي

 
ة               ادرة هام ة             وترد في األقسام الفرعية التالية نظرة أوثق إلى دور المراآز اإلقليمية لألبحاث، التي تشكل مب ادرة هام   وترد في األقسام الفرعية التالية نظرة أوثق إلى دور المراآز اإلقليمية لألبحاث، التي تشكل مب

ة      ًا إلقام بكات، دعم ة الش ال إقام ي مج ا ف ة آوري ة جمهوري ة لحكوم ا التابع ة للتكنولوجي ة الوطني ذتها الوآال ة     اتخ ا  إلقام بكات، دعم ة الش ال إقام ي مج ا ف ة آوري ة جمهوري ة لحكوم ا التابع ة للتكنولوجي ة الوطني ذتها الوآال اتخ
اء              ة للعلم بكة العالمي ي الش وير، وه ث والتط ودة للبح بكة موج ن ش ال ع دَّم مث وير، ويق ث والتط بكات البح اء             ش ة للعلم بكة العالمي ي الش وير، وه ث والتط ودة للبح بكة موج ن ش ال ع د م مث وير، ويق ث والتط بكات البح ش

 ..والمهندسين الكوريينوالمهندسين الكوريين
 
 

 )٣٩(برنامج المرآز اإلقليمي للبحث  -١
 

ام   ي ع ام ف ي ع ة     ١٩٩٥١٩٩٥ف دف إقام ث، به ي للبح ز اإلقليم امج المرآ ا برن ة آوري ة جمهوري ت حكوم ة     ، أطلق دف إقام ث، به ي للبح ز اإلقليم امج المرآ ا برن ة آوري ة جمهوري ت حكوم  ، أطلق
داً        .  .  شبكة إقليمية بين الباحثين في المجاالت ذات األولوية، وبناء قدرتهم التكنولوجية          شبكة إقليمية بين الباحثين في المجاالت ذات األولوية، وبناء قدرتهم التكنولوجية           ًا جدي امج دفع دا         ثم أعطى البرن ا  جدي امج دفع   ثم أعطى البرن

ات اإل     ين تجمع ث ب بكات البح ة ش ة إلقام ات العام أداة للسياس ُتخدم آ ات اإل    واس ين تجمع ث ب بكات البح ة ش ة إلقام ات العام أداة للسياس ت خدم آ ث  واس ات البح اج وتجمع ث  نت ات البح اج وتجمع  نت
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وير ويروالتط ى         .  .  والتط وير إل ث والتط ات البح ل تجمع ى تحوي اج وعل ى اإلنت ز عل بكات آمحف ذه الش رت ه ى         واعتب وير إل ث والتط ات البح ل تجمع ى تحوي اج وعل ى اإلنت ز عل بكات آمحف ذه الش رت ه  واعتب
 ..تجمعات ابتكارتجمعات ابتكار

 
أدوات                 ا، آ ع به أدوات               وتعمل المراآز اإلقليمية للبحث، التي عمومًا ما تقع في الجامعات التي ُيحتمل وجود تجّم ا، آ وتعمل المراآز اإلقليمية للبحث، التي عموما  ما تقع في الجامعات التي ي حتمل وجود تجم ع به

البتكار، باختيار المعرفة وتوزيعها بين الشرآات المستخدمة، والشرآات           البتكار، باختيار المعرفة وتوزيعها بين الشرآات المستخدمة، والشرآات           إلقامة الشبكات المرآزية وتحفز على ا     إلقامة الشبكات المرآزية وتحفز على ا     
 ..الموردة والجامعات اإلقليمية والمعاهد العامة للبحثالموردة والجامعات اإلقليمية والمعاهد العامة للبحث

 
ه                       ة بموجب ة معين وم جامع ذي تق ه                     آذلك، أنشئت المراآز اإلقليمية للبحث باستخدام نهج البدء من القاعدة، ال ة بموجب ة معين وم جامع ذي تق آذلك، أنشئت المراآز اإلقليمية للبحث باستخدام نهج البدء من القاعدة، ال

د         ة ومعاه د        بإقامة العالقات مع الشرآات المحلي ة ومعاه م          بإقامة العالقات مع الشرآات المحلي ى وزارة العل رح بحث إل دم بمقت م تتق ة ث ة والعام م           البحث الحكومي ى وزارة العل رح بحث إل دم بمقت م تتق ة ث ة والعام  البحث الحكومي
ى مدى السنوات                        .  .  والتكنولوجياوالتكنولوجيا ام بالبحث عل ة للقي ة الالزم اء ثلث الميزاني وزارة زه ى مدى السنوات                        ومتى قبل المقترح، تقدم ال ام بالبحث عل ة للقي ة الالزم اء ثلث الميزاني وزارة زه ومتى قبل المقترح، تقدم ال

 ..))٤٠٤٠((الخمس األولى، بينما يقس م الثلثان المتبقيان بين الشرآات الخاصة والجامعات والحكومة المحليةالخمس األولى، بينما يقسَّم الثلثان المتبقيان بين الشرآات الخاصة والجامعات والحكومة المحلية
 

ام    ي ع ام  وف ي ع ه   ١٩٩٩١٩٩٩وف ا مجموع ئ م ه   ، أنش ا مجموع ئ م ي    ٣٧٣٧، أنش ث ف ًا للبح زًا إقليمي ي     مرآ ث ف ا  للبح زا  إقليمي ة    ١٥١٥ مرآ ادين متنوع ي مي ًا وف ة     إقليم ادين متنوع ي مي ا  وف   إقليم
ة      ا اإلحيائي ات والتكنولوجي ة واإللكتروني ا البيئي ل التكنولوجي وير مث ث والتط طة البح ن أنش ة     م ا اإلحيائي ات والتكنولوجي ة واإللكتروني ا البيئي ل التكنولوجي وير مث ث والتط طة البح ن أنش ام  .  .  م ي ع ذلك، ف ام  آ ي ع ذلك، ف آ

د         ١٠٠١٠٠، شارك أآثر من     ، شارك أآثر من     ١٩٩٩١٩٩٩ د          جامعة في البرنامج، بما في ذلك جامعات عدي ام            جامعة في البرنامج، بما في ذلك جامعات عدي ة للقي وارد الالزم ى الم ر إل ام           ة تفتق ة للقي وارد الالزم ى الم ر إل ة تفتق
ا،                       .  .  بأنشطة البحث لوحدها  بأنشطة البحث لوحدها   م والتكنولوجي ة للعل ة مجتمعات محلي د ساعد في إقام ه ق امج، ُوجد أن ا،                       وعند تقييم البرن م والتكنولوجي ة للعل ة مجتمعات محلي د ساعد في إقام ه ق امج، و جد أن وعند تقييم البرن

اري           اري          وفي تكامل تجمعات اإلنتاج وتجمعات البحث والتطوير، وتحسين األداء االبتك دم اإلطار     .  .  وفي تكامل تجمعات اإلنتاج وتجمعات البحث والتطوير، وتحسين األداء االبتك دم اإلطار     ويق  استعراضا     استعراضًا   ٦٦ويق
 theراآز اإلقليمية للبحث وأآثرها نجاحا ، وهو مرآز البحث المعني بمعدات أشباه الموصالت  راآز اإلقليمية للبحث وأآثرها نجاحًا، وهو مرآز البحث المعني بمعدات أشباه الموصالت  عاما  ألحد أول المعامًا ألحد أول الم

Semiconductor Equipment Research Center (SERC).. 
 

 (SERC)  مرآز البحث المعني بمعدات أشباه الموصالت -٦اإلطار 
 

باه ا              دات أش باه ا            حتى أوائل التسعينيات من القرن الماضي، آانت صناعة مع دات أش ى       حتى أوائل التسعينيات من القرن الماضي، آانت صناعة مع د إل ا تعتم ة آوري ى       لموصالت في جمهوري د إل ا تعتم ة آوري لموصالت في جمهوري
اء    ان زه ب، وآ وردين األجان ى الم د عل د بعي اء   ح ان زه ب، وآ وردين األجان ى الم د عل د بعي ان     ٨٥٨٥ح ل الياب دان مث ن بل تورد م ا ُيس ة له ن العناصر المكّون ة م ي المائ ان      ف ل الياب دان مث ن بل تورد م ا ي س ة له ن العناصر المكو ن ة م ي المائ  ف

ة دة األمريكي ات المتح ةوالوالي دة األمريكي ات المتح اليف.  .  والوالي اع التك ل ارتف ًا بفع ين دولي افس المصّنعين المحلي ة دون تن ذه التبعي اليفوحالت ه اع التك ل ارتف ا  بفع ين دولي افس المصن عين المحلي ة دون تن ذه التبعي وفشلت وفشلت .  .  وحالت ه
دات                            األاأل ة في تصميم مع درات المحلي اء الق دة، في بن ة رائ ي أجريت في جامعات وطني دات                            نشطة المحلية للتطوير، حتى تلك الت ة في تصميم مع درات المحلي اء الق دة، في بن ة رائ ي أجريت في جامعات وطني نشطة المحلية للتطوير، حتى تلك الت

 ..أشباه الموصالت المتطورة وتصنيعهاأشباه الموصالت المتطورة وتصنيعها
 

ًا للبحث في           ١٩٩٥١٩٩٥وعلى إثر إطالق برنامج المرآز اإلقليمي للبحث في عام          وعلى إثر إطالق برنامج المرآز اإلقليمي للبحث في عام            ا  للبحث في           ، أصبحت جامعة هوسيو مرآزًا إقليمي ، أصبحت جامعة هوسيو مرآزا  إقليمي
وفي سنوات   وفي سنوات   .  .  ١٩٩٦١٩٩٦ في سنة    في سنة   (SERC)صالت، وأنشأت مرآز البحث المعني بمعدات أشباه الموصالت    صالت، وأنشأت مرآز البحث المعني بمعدات أشباه الموصالت    معدات أشباه المو  معدات أشباه المو  

ل                            راع، ونق راءات اخت ذا المرآز ثالث ب ة متواضعة، سّجل ه ل                           عمل المرآز األربع األولى، وفي ظل ميزاني راع، ونق راءات اخت ذا المرآز ثالث ب ة متواضعة، سج ل ه ا   ٢٢٢٢عمل المرآز األربع األولى، وفي ظل ميزاني ا    تكنولوجي  تكنولوجي
 ..صغيرة ومتوسطة الحجمصغيرة ومتوسطة الحجم استشارة تقريبا  لشرآات  استشارة تقريبًا لشرآات ١٠٠١٠٠ دورة تدريبية وقد م  دورة تدريبية وقّدم ٣٤٣٤لشرآات خاصة، وأجرى لشرآات خاصة، وأجرى 

 )تابع (٦اإلطار 
 

باه     دات أش ال مع ي مج ة ف ة للمعرف دة قوي ك قاع ن تمل م تك ًا للبحث، ل زًا إقليمي يو مرآ ة هوس ل أن تصبح جامع باه   وقب دات أش ال مع ي مج ة ف ة للمعرف دة قوي ك قاع ن تمل م تك ا  للبحث، ل زا  إقليمي يو مرآ ة هوس ل أن تصبح جامع وقب
إال أن مجال البحث هذا قد اختير نظرا  إلى الطلب الكبير على ذلك النوع من البحث من قبل الشرآات المصنعة             إال أن مجال البحث هذا قد اختير نظرًا إلى الطلب الكبير على ذلك النوع من البحث من قبل الشرآات المصنعة             .  .  الموصالتالموصالت

ا         .  .  الموصالت في المنطقة المحيطة بالجامعة    الموصالت في المنطقة المحيطة بالجامعة    ألشباه  ألشباه   ى دعم عدة شرآات خاصة، منه ا         وبالفعل، اعتمد نجاح المرآز بشدة عل ى دعم عدة شرآات خاصة، منه وبالفعل، اعتمد نجاح المرآز بشدة عل
 ..سامسونغ إلكترونيكس، التي أبدت اهتماما  بالغا  بالبرنامجسامسونغ إلكترونيكس، التي أبدت اهتمامًا بالغًا بالبرنامج

 
ين        ي قسمت ب ز، الت ين      آذلك، شارك ما مجموعه خمس جامعات محلية أخرى ومعهدان عامان للبحث في بحوث المرآ ي قسمت ب ز، الت آذلك، شارك ما مجموعه خمس جامعات محلية أخرى ومعهدان عامان للبحث في بحوث المرآ

وخالل سنوات العمل الثالث األولى، باشر المرآز        وخالل سنوات العمل الثالث األولى، باشر المرآز        .  .  أساسي وبحث يستهدف حل المشاآل التكنولوجية لشرآات محددة       أساسي وبحث يستهدف حل المشاآل التكنولوجية لشرآات محددة       بحث  بحث  

                                                      
   ١٦١٦بقيـة وقـدرها     بقيـة وقـدرها       يتكبد كل من الشركات الخاصة والجامعات ما يقارب ربع النفقات، وتقدم الحكومة المحلية النسبة المت                  يتكبد كل من الشركات الخاصة والجامعات ما يقارب ربع النفقات، وتقدم الحكومة المحلية النسبة المت                ))٤٠٤٠((
 ..في المائةفي المائة
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ة             .  .   شرآة خاصة     شرآة خاصة    ١٩١٩ مشروعا  وخدم     مشروعًا وخدم    ٣٥٣٥ ة في المجاالت التالي د، أجريت بحوث تكنولوجي ة             وبالتحدي ة في المجاالت التالي د، أجريت بحوث تكنولوجي تحكم،    : : وبالتحدي ات، وال تحكم،    البرمجي ات، وال البرمجي
 ..ومعدات االختبار، ومحاآاة البالزما وتصميم المكوناتومعدات االختبار، ومحاآاة البالزما وتصميم المكونات

 
نيونان                               ة ش باه الموصالت في منطق نيونان                             وبموجب هذه األنشطة، أصبح المرآز محورًا لشبكات البحث في مجال أش ة ش باه الموصالت في منطق   -وبموجب هذه األنشطة، أصبح المرآز محورا  لشبكات البحث في مجال أش

ة ي المنطق ار ف ع ابتك ى تشكيل تجّم ا أدى إل ان، مم ةأس ي المنطق ار ف ى تشكيل تجم ع ابتك ا أدى إل ان، مم ي .  .  أس زأة ف ي آانت مج ة الت م المعرف ز، يجري تقاس ي ومن خالل المرآ زأة ف ي آانت مج ة الت م المعرف ز، يجري تقاس ومن خالل المرآ
ين الشرآات الشريكة   ين الشرآات الشريكة  الماضي، ب ع أيضًا مستوى الث .  .  الماضي، ب د ارتف ع أيضا  مستوى الث وق د ارتف د من    وق ى المزي ا أفضى إل د البحث، مم ات ومعاه ة بالجامع د من    ق ى المزي ا أفضى إل د البحث، مم ات ومعاه ة بالجامع ق

 ..التعاون والتفاعلالتعاون والتفاعل
____________________________ 

 ”K. Lee, “Promoting innovative clusters through the RRC (Regional Research Center) Policy Program in Korea: : المصدر المصدر 
(Science and Technology Policy Institute, 2002).                                                                                                                            

 
 )KOSEN(الشبكة العالمية للعلماء والمهندسين الكوريين   -٢

 
اء والمهندس                   ين العلم ا ب اء والمهندس                 هذه الشبكة هي موقع إلكتروني يرمي إلى تعزيز تبادل المعلومات م ين العلم ا ب وريين   هذه الشبكة هي موقع إلكتروني يرمي إلى تعزيز تبادل المعلومات م وريين   ين الك ين الك

ا     م والتكنولوجي وطني للعل ام ال وير النظ الم لتط اء الع ة أرج ي آاف ا    ف م والتكنولوجي وطني للعل ام ال وير النظ الم لتط اء الع ة أرج ي آاف د   .  .  ))٤١٤١((ف ديرها المعه ي ي بكة، الت رض الش د   وتع ديرها المعه ي ي بكة، الت رض الش وتع
ا   م والتكنولوجي ات العل وري لمعلوم ا  الك م والتكنولوجي ات العل وري لمعلوم ت   (KISTI)الك ى اإلنترن ا عل ي موقعه ا، ف م والتكنولوجي ا وزارة العل ت    وتموله ى اإلنترن ا عل ي موقعه ا، ف م والتكنولوجي ا وزارة العل  وتموله

ات الخب       ا استعراض ا فيه دة، بم واد مفي ات وم ات الخب      معلوم ا استعراض ا فيه دة، بم واد مفي ات وم مل     معلوم ة، وتش يع تكنولوجي ا ومواض ارير مؤتمراته مل     راء، وتق ة، وتش يع تكنولوجي ا ومواض ارير مؤتمراته راء، وتق
 ..الخدمات اإلضافية الموفرة مساعدة األعضاء على النهوض بمشاريعهم البحثيةالخدمات اإلضافية الموفرة مساعدة األعضاء على النهوض بمشاريعهم البحثية

 
افئ                  افئ                وبغية تشجيع الكوريين المغتربين على االلتحاق بالشبكة والمشارآة بصورة إيجابية في أنشطتها، تك وبغية تشجيع الكوريين المغتربين على االلتحاق بالشبكة والمشارآة بصورة إيجابية في أنشطتها، تك

 ..))٤٢٤٢((دد مواد المعلومات التي يعرضونها على الموقعدد مواد المعلومات التي يعرضونها على الموقعالشبكة أعضاءها بمنحهم نقاط ميلية تتراآم بعالشبكة أعضاءها بمنحهم نقاط ميلية تتراآم بع
 

   حالة االتحاد األوروبي-جيم
 

الم             ة للع الم           يزعم االتحاد األوروبي أنه ينتج زهاء ثلث المعرفة العلمي ة للع درة         .  .  ))٤٣٤٣((يزعم االتحاد األوروبي أنه ينتج زهاء ثلث المعرفة العلمي و االقتصادي والق د أن النم درة         بي و االقتصادي والق د أن النم بي
ى         التنافسية في أوروبا ما زاال دون مستوى بلدان مثل اليابان والواليات المتحدة األ            التنافسية في أوروبا ما زاال دون مستوى بلدان مثل اليابان والواليات المتحدة األ             ًا إل ك جزئي ى         مريكية، ويعزى ذل ا  إل ك جزئي مريكية، ويعزى ذل

ي               اد األوروب ار في االتح ي              أوجه الضعف التالية في نظام االبتك اد األوروب ار في االتح اري         ) ) أأ: (: (أوجه الضعف التالية في نظام االبتك تثمار في البحث االبتك اري         نقص االس تثمار في البحث االبتك ) ) بب((؛  ؛  نقص االس
اون؛  ل ضعف التع ا، بفع ّزؤ أنشطة البحث بطبيعته اون؛ تج ل ضعف التع ا، بفع ي ) ) جج((تجز ؤ أنشطة البحث بطبيعته ارات ف ازات واالبتك ل اإلنج ي تحوي ي الصعوبات ف ارات ف ازات واالبتك ل اإلنج ي تحوي الصعوبات ف

 ..))٤٤٤٤((سبب األنظمة والمعايير الصارمة المتعلقة بالمنتجاتسبب األنظمة والمعايير الصارمة المتعلقة بالمنتجاتمجال البحث إلى تكنولوجيات تجارية، بمجال البحث إلى تكنولوجيات تجارية، ب
 

                                                      
 ..english/org.21kosen.www/: :   يتوفر موقع الشبكة العالمية للعلماء والمهندسين الكوريين على العنوان اإللكتروني التالي  يتوفر موقع الشبكة العالمية للعلماء والمهندسين الكوريين على العنوان اإللكتروني التالي))٤١٤١((

كذلك، تمنح نقاط ميلية مكافـأة لألعضـاء الـذين          كذلك، تمنح نقاط ميلية مكافـأة لألعضـاء الـذين          .  .  ةة  قد تشمل هذه المواد مناسبات ووظائف ومشاريع وتقارير ذات صل             قد تشمل هذه المواد مناسبات ووظائف ومشاريع وتقارير ذات صل           ))٤٢٤٢((
 ..يوصون أشخاصا  آخرين بااللتحاق بالشبكةيوصون أشخاصاً آخرين بااللتحاق بالشبكة

: : ، وهو متاح على العنوان اإللكترونـي ، وهو متاح على العنوان اإللكترونـي “research and innovation: Overviews of the European Union activities”  انظر   انظر ))٤٣٤٣((
htm.overview_en/rd/pol/int.eu.www.. 

 طلبا  للحصول على براءات اختراع لكل مليون نسـمة كـل             طلباً للحصول على براءات اختراع لكل مليون نسـمة كـل            ١٧٠١٧٠  مثال ، تتقدم الشركات في االتحاد األوروبي بما يقارب             مثالً، تتقدم الشركات في االتحاد األوروبي بما يقارب           ))٤٤٤٤((
 أضـعافها    أضـعافها   ٥٥روبي  روبي  كذلك، تبلغ كلفة تسجيل براءة االختراع في االتحاد األو        كذلك، تبلغ كلفة تسجيل براءة االختراع في االتحاد األو        .  .   براءة اختراع في حالة الشركات األمريكية       براءة اختراع في حالة الشركات األمريكية      ٤٠٠٤٠٠سنة، مقابل   سنة، مقابل   

 ..في الواليات المتحدة األمريكيةفي الواليات المتحدة األمريكية
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ي آذار    ي ف ة األوروب ؤتمر القم ي م ي آذار  وف ي ف ة األوروب ؤتمر القم ي م ارس //وف ارس م اء    ٢٠٠٠٢٠٠٠م ا الزعم بونة، دع ي لش د ف ذي عق اء    ، ال ا الزعم بونة، دع ي لش د ف ذي عق  ، ال
ول سنة                      الم بحل ر االقتصادات التنافسية في الع ول سنة                     األوروبيون إلى أن يصبح االتحاد األوروبي أآب الم بحل ر االقتصادات التنافسية في الع وترمي  وترمي  .  .  ٢٠١٠٢٠١٠األوروبيون إلى أن يصبح االتحاد األوروبي أآب

 ::ؤتمر وخطط العمل الالحقة لها إلى ما يليؤتمر وخطط العمل الالحقة لها إلى ما يليالغايات التي حددت في المالغايات التي حددت في الم
 

أآثر من         ))أأ((  ى البحث والتطوير ب أآثر من        زيادة اإلنفاق عل ى البحث والتطوير ب ام     ٥٠٥٠زيادة اإلنفاق عل ل ع ة قب ام      في المائ ل ع ة قب وغ نسبة   ٢٠١٠٢٠١٠ في المائ وغ نسبة    لبل  في   في  ٣٣ لبل
الي                           ل القطاع الخاص في البحث والتطوير من نصف إجم الي                          المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، ورفع حصة تموي ل القطاع الخاص في البحث والتطوير من نصف إجم المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، ورفع حصة تموي

 اإلنفاق إلى ثلثيه؛اإلنفاق إلى ثلثيه؛
 

ة ا ))بب((  ة اإقام ات البحث    إقام راد ومنظم ا األف وم به ي يق طة البحث الت ع أنش ة للبحث لتجمي ة األوروبي ات البحث    لمنقط راد ومنظم ا األف وم به ي يق طة البحث الت ع أنش ة للبحث لتجمي ة األوروبي لمنقط
ر االختصاصات دود وعب ر الح دمج عب رامج ت ى ب ا إل ر االختصاصاتوتحويله دود وعب ر الح دمج عب رامج ت ى ب ا إل درها .  .  وتحويله ة ق د خصصت ميزاني درها وق ة ق د خصصت ميزاني ورو ٢٠٢٠وق ار ي ورو  ملي ار ي  ملي

اد ا      ٢٠٠٦٢٠٠٦-٢٠٠٢٢٠٠٢للفترة  للفترة   اد ا       بموجب البرنامج اإلطاري السادس، بغية إقامة مراآز تفوق في أرجاء االتح ي،   بموجب البرنامج اإلطاري السادس، بغية إقامة مراآز تفوق في أرجاء االتح ي،  ألوروب ألوروب
ة في مجال الصحة؛             ) ) ١١((لتعمل في المجاالت السبعة التالية ذات األولوية        لتعمل في المجاالت السبعة التالية ذات األولوية         ا اإلحيائي ة في مجال الصحة؛             علم الجينات والتكنولوجي ا اإلحيائي ) ) ٢٢((علم الجينات والتكنولوجي

ات؛      ات؛     تكنولوجيات مجتمع المعلوم دة؛                ) ) ٣٣((تكنولوجيات مجتمع المعلوم ة الجدي ات اإلنتاجي ة والعملي واد الذآي ة والم ة الدق ات المتناهي دة؛                التكنولوجي ة الجدي ات اإلنتاجي ة والعملي واد الذآي ة والم ة الدق ات المتناهي التكنولوجي
اء؛   ) ) ٤٤(( ة والفض ة الجوي اء؛   الحرآ ة والفض ة الجوي المة ا) ) ٥٥((الحرآ المة اس حية؛   س اطر الص ة والمخ حية؛   ألغذي اطر الص ة والمخ تدامة؛  ) ) ٦٦((ألغذي ة المس تدامة؛  التنمي ة المس وم ) ) ٧٧((التنمي وم العل العل

 ..االقتصادية واالجتماعيةاالقتصادية واالجتماعية
 

ا الموجودة في         ))جج((  ا الموجودة في        تحسين إطار االبتكار، بما في ذلك األوجه التنظيمية التي تستهدف نشر التكنولوجي تحسين إطار االبتكار، بما في ذلك األوجه التنظيمية التي تستهدف نشر التكنولوجي
ات ال     ث والتطبيق ل البح ين عم وة ب د الفج ي س ًال ف م، أم طة الحج غيرة والمتوس رآات الص ات ال    الش ث والتطبيق ل البح ين عم وة ب د الفج ي س ال  ف م، أم طة الحج غيرة والمتوس رآات الص ة الش ة تجاري  تجاري

ار                 .  .  الفرعيةالفرعية ات إدارة االبتك دة وتقني ار                 وترمي الخطة أيضًا إلى تعزيز االبتكار التنظيمي مثل النماذج التجارية الجدي ات إدارة االبتك دة وتقني وترمي الخطة أيضا  إلى تعزيز االبتكار التنظيمي مثل النماذج التجارية الجدي
 ..بغية زيادة القدرة التنافسية وتعزيز االستغالل الكامل لالبتكار التكنولوجيبغية زيادة القدرة التنافسية وتعزيز االستغالل الكامل لالبتكار التكنولوجي

 
ل، ينبغي أن   وتماشيا  مع األهداف المذآورة آنفا ولتكون مشاريع البرنامج اإلطاري          وتماشيًا مع األهداف المذآورة آنفا ولتكون مشاريع البرنامج اإلطاري            ل، ينبغي أن   السادس مؤهلة للتموي السادس مؤهلة للتموي

ين                           ر الحدود ب ة الشبكات عب ك بواسطة إقام ين                          تتكامل هذه المشاريع وأن ُتشرك فيها آتلة حاسمة من الشرآاء، وذل ر الحدود ب ة الشبكات عب ك بواسطة إقام تتكامل هذه المشاريع وأن ت شرك فيها آتلة حاسمة من الشرآاء، وذل
ة     رآات التجاري ث والش ات البح ات وهيئ ي الجامع وق ف ز التف ة    مراآ رآات التجاري ث والش ات البح ات وهيئ ي الجامع وق ف ز التف اريع   .  .  مراآ ذه المش تهدف ه ي أن تس ذلك، ينبغ اريع   آ ذه المش تهدف ه ي أن تس ذلك، ينبغ آ

 ..ية مهمةية مهمةمنتجات أو عمليات أو تطبيقات خدماتمنتجات أو عمليات أو تطبيقات خدمات
 

 )COST(التعاون األوروبي في ميدان البحث العلمي والفني   -١
 

دان البحث العلمي والفني                  ي في مي اون األوروب دان البحث العلمي والفني                يشكل التع ي في مي اون األوروب ام             (COST)يشكل التع ًا أنشئ في ع ًا دولي ام              إطارًا حكومي ا  أنشئ في ع ا  دولي  إطارا  حكومي
ابر١٩٧١١٩٧١ ة والع دة العام ل المنافسة، فضًال عن األنشطة ذات الفائ ا قب ة م ي مرحل ابر ليغطي البحث األساسي وف ة والع دة العام ل المنافسة، فضال  عن األنشطة ذات الفائ ا قب ة م ي مرحل ة ة  ليغطي البحث األساسي وف

ة لتنسيق                     .  .  للحدود، ومنها البحث البيئي   للحدود، ومنها البحث البيئي    ة قّيم د لتصبح آلي ة األم ادرة الطويل ذه المب نين، تطورت ه ى مر الس ة لتنسيق                     وعل ة قي م د لتصبح آلي ة األم ادرة الطويل ذه المب نين، تطورت ه ى مر الس وعل
 ..أنشطة البحث الوطنية في أوروباأنشطة البحث الوطنية في أوروبا

 
ذا       ي ه ين ف ين األوروبي ة والثالث اء األربع ى األعض افة إل ذا     وإض ي ه ين ف ين األوروبي ة والثالث اء األربع ى األعض افة إل ي ""وإض ي األوروب ار البحث ي اإلط ي األوروب ار البحث ، ، (COST)" " اإلط
ترك  ترك يش ي١٢١٢يش ر أوروب دًا غي ي بل ر أوروب دا  غي ي البحث   و و))٤٥٤٥(( بل اون ف اريع التع ي مش ة ف ر الحكومي ات غي رادي المنظم ن ف دد م ي البحث  ع اون ف اريع التع ي مش ة ف ر الحكومي ات غي رادي المنظم ن ف دد م ع

المي   د الع االت البحث ذات البع ة مج يح معالج ا يت ي، مم ي والفن المي  العلم د الع االت البحث ذات البع ة مج يح معالج ا يت ي، مم ي والفن ام .  .  العلم ي ع ام وف ي ع ات ٢٠٠٤٢٠٠٤وف دد مجموع غ ع ات ، بل دد مجموع غ ع ، بل
ر من    ٢٠٠٢٠٠زهاء زهاء " " اإلجراءاتاإلجراءات""المشاريع الجديدة والجارية، التي يشار إليها باسم  المشاريع الجديدة والجارية، التي يشار إليها باسم   ا أآث ر من     مجموعة، شارك فيه ا أآث   ٠٠٠٠٠٠ مجموعة، شارك فيه

                                                      
 ..(COST)وثمة بلد عربي واحد، هو الجزائر، عضو في وثمة بلد عربي واحد، هو الجزائر، عضو في .  .    ال ينتمي أي من هذه البلدان غير األوروبية إلى منطقة اإلسكوا  ال ينتمي أي من هذه البلدان غير األوروبية إلى منطقة اإلسكوا))٤٥٤٥((
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ّين               " " اإلجراءاإلجراء""وعادة ما تكون مدة     وعادة ما تكون مدة     .  .   عالم  عالم ٣٣٠٠٠٠ وفر إلجراء مع غ المت غ متوسط المبل ي ن               أربع سنوات، ويبل وفر إلجراء مع غ المت غ متوسط المبل   ٨٠٨٠  ٠٠٠٠٠٠أربع سنوات، ويبل
 ..يورويورو

 
 المرونة   المرونة  (COST)" " اإلطار البحثي األوروبي  اإلطار البحثي األوروبي  ""ومن بين الخصائص واإليجابيات الرئيسية التي يتصف بها         ومن بين الخصائص واإليجابيات الرئيسية التي يتصف بها          

ا    وت حد د المشاوُتحّدد المشا.  .  في تحديد المشاريع والبدء بها واالنضمام إليها      في تحديد المشاريع والبدء بها واالنضمام إليها       م والتكنولوجي ي للعل ا    ريع باستخدام المجتمع األوروب م والتكنولوجي ي للعل ريع باستخدام المجتمع األوروب
 ..لنهج البدء من القاعدة، آما يجري اختيار األعضاء المشارآين اختيارا  دقيقا لنهج البدء من القاعدة، آما يجري اختيار األعضاء المشارآين اختيارًا دقيقًا

 
ام   ة ع ي نهاي ام وف ة ع ي نهاي ين  ٢٠٠٢٢٠٠٢وف تن ب ط أم اء رواب ود إلرس ذلت الجه ين  ، ُب تن ب ط أم اء رواب ود إلرس ي""، ب ذلت الجه ي األوروب ار البحث ياإلط ي األوروب ار البحث   (COST)" " اإلط

تفادة من      والمبادرات األوروبية األخرى للتعاون، بما فيه  والمبادرات األوروبية األخرى للتعاون، بما فيه   ا واالس تفادة من      ا البرامج اإلطارية، بهدف خلق أوجه توافق بينه ا واالس ا البرامج اإلطارية، بهدف خلق أوجه توافق بينه
ا ل بينه ه التكام اأوج ل بينه ه التكام ي .  .  أوج عدة، وه ة أص ى ثالث راءات عل ذت اإلج اص، اتخ كل خ ي وبش عدة، وه ة أص ى ثالث راءات عل ذت اإلج اص، اتخ كل خ ات ) ) أأ: (: (وبش ادل المعلوم ات تب ادل المعلوم تب

ين الشرآاء؛         ين الشرآاء؛        والممارسات الفضلى ب ى مستوى المشاريع؛      ) ) بب((والممارسات الفضلى ب ى مستوى المشاريع؛      الشراآة عل رامج     ) ) جج((الشراآة عل ى مستوى الب رامج     الشراآة عل ى مستوى الب الشراآة عل
 ..))٤٦٤٦((والسياساتوالسياسات

 
 البرامج اإلطارية المعنية بالبحث والتطوير التكنولوجي  -٢

 
اطي مع               ه للتع وجي االضطالع ب ذي يمكن للبحث والتطوير التكنول دور ال ي بال اطي مع             يعترف االتحاد األوروب ه للتع وجي االضطالع ب ذي يمكن للبحث والتطوير التكنول دور ال ي بال يعترف االتحاد األوروب

ه     ه    احتدام المنافسة الصناعية في السياق العالمي وآفالة تحسين نوعية حياة مواطني اد     .  .  احتدام المنافسة الصناعية في السياق العالمي وآفالة تحسين نوعية حياة مواطني ات بحث االتح اد     وتكمن أولوي ات بحث االتح وتكمن أولوي
رة             .  .  وروبي في برامج السنوات الخمس اإلطارية     وروبي في برامج السنوات الخمس اإلطارية     األاأل ذي غطى الفت ثًال، ال رة             فقد تصدى البرنامج اإلطاري الخامس م ذي غطى الفت ثال ، ال فقد تصدى البرنامج اإلطاري الخامس م

درها    ٢٠٠٢٢٠٠٢-١٩٩٨١٩٩٨ ة وق ه ميزاني ت ل درها     وُخصص ة وق ه ميزاني ت ل ة     ١٣٫٧١٣٫٧ وخ صص ديات االجتماعي ة التح فة خاص ورو، بص ار ي ة      ملي ديات االجتماعي ة التح فة خاص ورو، بص ار ي  ملي
ة؛      ) ) بب((تحقيق نوعية حياة أفضل؛      تحقيق نوعية حياة أفضل؛      ) ) أأ: (: (واالقتصادية الرئيسية التي تواجهها أوروبا، وهي     واالقتصادية الرئيسية التي تواجهها أوروبا، وهي      وارد الحي ة؛      إدارة الم وارد الحي ) ) جج((إدارة الم

 ..حماية البيئةحماية البيئة) ) •((تعزيز النمو التنافسي والمستدام؛ تعزيز النمو التنافسي والمستدام؛ ) ) دد((بناء مجتمع المعلومات؛ بناء مجتمع المعلومات؛ 
 

.  .  وعند اختيار مجاالت البحث التي تحظى باالهتمام، ت ستشار الجهات الفاعلة الرئيسية في البحث بانتظام                وعند اختيار مجاالت البحث التي تحظى باالهتمام، ُتستشار الجهات الفاعلة الرئيسية في البحث بانتظام                 
ى               آذلك، ولتعزيز إمكانيات التعاون في مشاريع البحث والتطوير         آذلك، ولتعزيز إمكانيات التعاون في مشاريع البحث والتطوير          ات عل ن، أنشئت قاعدة بيان ى               إلى أقصى حد ممك ات عل ن، أنشئت قاعدة بيان إلى أقصى حد ممك

الم                         ا والع الم الشرآات ومؤسسات البحث والجامعات من أرجاء أوروب الم                        اإلنترنت باالتصال المباشر لعرض مع ا والع الم الشرآات ومؤسسات البحث والجامعات من أرجاء أوروب .  .  اإلنترنت باالتصال المباشر لعرض مع
رة معلومات البحث والتطوير                    رة معلومات البحث والتطوير                   وتشتمل قاعدة البيانات هذه على أداة اتصال مباشر إلكترونية مجانية، صممتها دائ وتشتمل قاعدة البيانات هذه على أداة اتصال مباشر إلكترونية مجانية، صممتها دائ

امج اإلطاري الخامس                (CORDIS)المجتمعيين  المجتمعيين   امج اإلطاري الخامس                 لمساعدة المنظمات على إيجاد شرآاء مالئمين للمشارآة في البرن  لمساعدة المنظمات على إيجاد شرآاء مالئمين للمشارآة في البرن
 ..))٤٧٤٧((أو أية أطر دولية أخرى للتعاونأو أية أطر دولية أخرى للتعاون

 
ائج المشروع والخطط            ائج المشروع والخطط          ومتى ُأنجز مشروع معين، ُيلزم الشرآاء، بموجب العقود، بتقديم معلومات عن نت ومتى أ نجز مشروع معين، ي لزم الشرآاء، بموجب العقود، بتقديم معلومات عن نت

ى    وت ضم هذه الوُتضم هذه ال.  .  اآليلة إلى االستفادة من تلك النتائج    اآليلة إلى االستفادة من تلك النتائج     ذ إل ة للتنفي ى    معلومات التي تطلق عليها تسمية الخطة التكنولوجي ذ إل ة للتنفي معلومات التي تطلق عليها تسمية الخطة التكنولوجي
ّدم    .  .  قاعدة بيانات إلكترونية مجانية باالتصال المباشر، ت سمى سوق التكنولوجيا       قاعدة بيانات إلكترونية مجانية باالتصال المباشر، ُتسمى سوق التكنولوجيا        ي يق دى اإللكترون د م    آما أن هذا المنت ي يق دى اإللكترون آما أن هذا المنت

ا االتح               ا االتح              عروضًا عن الفرص التكنولوجية والتجارية الناجمة عن مشاريع البحث والتطوير التي يموله ي   عروضا  عن الفرص التكنولوجية والتجارية الناجمة عن مشاريع البحث والتطوير التي يموله ي   اد األوروب اد األوروب
 ..والكيانات األخرى آما يوفر المنتدى خدمات تقديم األخبار والمعلومات ذات الصلةوالكيانات األخرى آما يوفر المنتدى خدمات تقديم األخبار والمعلومات ذات الصلة

 

                                                      
 Towards a new partnership between COST and the“: :   انظر ورقة النقاش المقدمة من المفوضية األوروبية، المعنونـة   انظر ورقة النقاش المقدمة من المفوضية األوروبية، المعنونـة ))٤٦٤٦((

Commission” (European Commission, September 2004).. 

 ..htm.partner/5fp/lu.cordis.www: :   تتوفر قاعدة البيانات على العنوان اإللكتروني  تتوفر قاعدة البيانات على العنوان اإللكتروني))٤٧٤٧((
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رة       ا دائ ي تقّيمه ث، الت ائج البح ة والخاصة أن تعرض نت ات العام ن للمنظم رة     ويمك ا دائ ي تقي مه ث، الت ائج البح ة والخاصة أن تعرض نت ات العام ن للمنظم ك ”CORDIS“ويمك د ذل ك  بع د ذل  بع
ا               ا التكنولوجي ات التي تتيحه ًا لإلمكاني ا              وتنشرها على شكل جذاب وفق ا التكنولوجي ات التي تتيحه ا  لإلمكاني ذه العر     .  .  وتنشرها على شكل جذاب وفق ذه العر     وُتصنف ه ًا     وت صنف ه ة وفق ا      وض التكنولوجي ة وفق وض التكنولوجي

الي            ى النحو الت الي           لمستوى تطّور القدرة على تسويقها، عل ى النحو الت ا              ) ) أأ: (: (لمستوى تطو ر القدرة على تسويقها، عل ق به ة يكون استغالل العرض المتعل ال تجاري ا              أعم ق به ة يكون استغالل العرض المتعل ال تجاري أعم
ا وأصبحت جاهزة للتسويق؛          ًا له د طّورت نموذج يكا، وق ا وأصبحت جاهزة للتسويق؛         وش ا  له د طو رت نموذج يكا، وق ة البحث        ) ) بب((وش د مرحل تم العرض عن م، حيث ي ة البحث        العل د مرحل تم العرض عن م، حيث ي العل

رتبط العرض     ) ) جج((ويقه في سوق انتقائي جدا ؛ ويقه في سوق انتقائي جدًا؛ والتطوير، وتكون طبيعته علمية للغاية ويمكن تس     والتطوير، وتكون طبيعته علمية للغاية ويمكن تس      ع، حيث ي رتبط العرض     المجتم ع، حيث ي المجتم
اً          ا          بشكل رئيسي بالقضايا التي تؤثر على المجتمع عموم ا            .  .  بشكل رئيسي بالقضايا التي تؤثر على المجتمع عموم ة، بم ًا للمجاالت التكنولوجي ا تصّنف العروض وفق ا            آم ة، بم ا  للمجاالت التكنولوجي ا تصن ف العروض وفق آم

 ..الطب، والطاقة، والبيئة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا الصناعيةالطب، والطاقة، والبيئة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا الصناعية//فيها البيولوجيافيها البيولوجيا
 

 ..ويرد أدناه تقييم موجز لمشارآة البلدان األعضاء في اإلسكوا في مشاريع البرنامج اإلطاري الخامسويرد أدناه تقييم موجز لمشارآة البلدان األعضاء في اإلسكوا في مشاريع البرنامج اإلطاري الخامس 
 

 مشاريع البرنامج اإلطاري الخامس التي يضطلع بها شرآاء من البلدان األعضاء في اإلسكوامشاريع البرنامج اإلطاري الخامس التي يضطلع بها شرآاء من البلدان األعضاء في اإلسكوا 
 

ا مجمو          ي م كوا ف ي اإلس اء ف دان األعض ترآت البل امس، اش اري الخ امج اإلط ار البرن ي إط ا مجمو        ف ي م كوا ف ي اإلس اء ف دان األعض ترآت البل امس، اش اري الخ امج اإلط ار البرن ي إط ه ف ه ع   ٥٤٥٤ع
وارتبط عدد متواضع من المشاريع،        وارتبط عدد متواضع من المشاريع،        .  .   بعلم اآلثار   بعلم اآلثار  ٦٦ مشروعا  منها بالمياه وإدارة األراضي، و       مشروعًا منها بالمياه وإدارة األراضي، و      ٢٣٢٣مشروعا ،ع ني  مشروعًا،ُعني  

ة         .  .  ))٤٨٤٨(( مشاريع، بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     مشاريع، بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    ٣٣أي  أي   ة         وشملت هذه المشاريع شرآاء، وال سيما جامعات وطني وشملت هذه المشاريع شرآاء، وال سيما جامعات وطني
اني النسبة        .  .  طين ولبنان ومصر  طين ولبنان ومصر  ومعاهد آبيرة ت عنى بالبحث والتطوير، من األردن وفلس       ومعاهد آبيرة ُتعنى بالبحث والتطوير، من األردن وفلس        اني الث اني النسبة        وُيظهر الشكل البي اني الث وي ظهر الشكل البي

 ..))٤٩٤٩((المئوية للتوزيع القطاعي في ثالثة من البلدان المشارآة األعضاء في اإلسكواالمئوية للتوزيع القطاعي في ثالثة من البلدان المشارآة األعضاء في اإلسكوا
 
 
 
 
 
 

   التوزيع القطاعي لمشاريع البحث والتطوير الممولة من االتحاد األوروبي-٢الشكل 
  تشتمل على شرآاء         بموجب البرنامج اإلطاري الخامس التي

 من منطقة اإلسكوا
 

                                                      
 ..لحصول عليها باالتصال باإلسكوالحصول عليها باالتصال باإلسكواج م عت قائمة كاملة بهذه المشاريع ومدتها ويمكن اجمعت قائمة كاملة بهذه المشاريع ومدتها ويمكن ا    ))٤٨٤٨((

أحدهما في مجال البيئة، واآلخـر فـي قطـاع          أحدهما في مجال البيئة، واآلخـر فـي قطـاع          : : لبنان شريك في مشروعين فقط من مشاريع البرنامج اإلطاري الخامس         لبنان شريك في مشروعين فقط من مشاريع البرنامج اإلطاري الخامس             ))٤٩٤٩((
 ..تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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وان    مت مت”Community Research and Development Information Service (CORDIS), “Fifth Framework Programme: : المصدرالمصدر ى العن وان   وفر عل ى العن وفر عل

 ..5fp/lu.cordis.www/: : اإللكترونياإللكتروني
 

رة                              : : مالحظةمالحظة ا والتطوير في دائ ات مشاريع البحث والتكنولوجي دة بيان وفرة في قاع ى مشاريع مت ة إل رة                              تستند هذه الرسوم البياني ا والتطوير في دائ ات مشاريع البحث والتكنولوجي دة بيان وفرة في قاع ى مشاريع مت ة إل في  في  " " CORDIS""تستند هذه الرسوم البياني
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥يناير يناير //آانون الثانيآانون الثاني

 
 لمستفادة من إقامة شبكات البحث والتطوير واالبتكار  الدروس ا-دال

 
ار                    ار                  يشير هذا الفرع إلى الدروس المستفادة من التجارب العملّية في إقامة شبكات البحث والتطوير واالبتك يشير هذا الفرع إلى الدروس المستفادة من التجارب العملي ة في إقامة شبكات البحث والتطوير واالبتك

يقها                  .  .  المتنوعة واألحجام واآلليات  المتنوعة واألحجام واآلليات   تدامة الشبكات وإدارة الشبكات وتنس ا اس يتين، هم ألتين رئيس اقش مس يقها                  وهو ين تدامة الشبكات وإدارة الشبكات وتنس ا اس يتين، هم ألتين رئيس اقش مس .  .  وهو ين
 ..د د العوامل المؤثرة على تلك القضايا والمسببة لنجاح الشبكات أو فشلهاّدد العوامل المؤثرة على تلك القضايا والمسببة لنجاح الشبكات أو فشلهاآما يحآما يح

 
 

 )٥٠(استدامة الشبكات  -١
 

ر    ى نحو غي ًا أو عل ك الهدف نظامي ن ذل واء أعل ة، س بكة معين داف ش د أه تدامة أح ون االس ا تك رًا م ر  آثي ى نحو غي ا  أو عل ك الهدف نظامي ن ذل واء أعل ة، س بكة معين داف ش د أه تدامة أح ون االس ا تك را  م آثي
امي امينظ ي .  .  ))٥١٥١((نظ دفًا، ينبغ تدامة ه ا االس ون فيه ي ال تك االت الت ي الح ى ف ي وحت دفا ، ينبغ تدامة ه ا االس ون فيه ي ال تك االت الت ي الح ى ف ى وحت طة حت بكات نش ّل الش ى أن تظ طة حت بكات نش ل  الش  أن تظ

                                                      
 T. Wind, "Document review on network sustainability for IDRC 's Evaluation Unit and: : يستند هذا القسم الفرعي إلىيستند هذا القسم الفرعي إلى) ) ٥٠٥٠((

the Network Working Group (International Development Research Centre (IDRC), November 2004).                                                    
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ال، عوضًا عن أن تنحلّ                   .  .  تنجز أهدافها تنجز أهدافها  ى نقطة اآتم ال، عوضا  عن أن تنحل                    وبعبارة أخرى، ينبغي أن تصل الشبكات إل ى نقطة اآتم ذا، فتحقيق   .  .  وبعبارة أخرى، ينبغي أن تصل الشبكات إل ذا، فتحقيق   ل ل
اد                 .  .  درجة معينة من االستدامة ضروري على الدوام      درجة معينة من االستدامة ضروري على الدوام       ة من خالل األبع اد                 وُينظر إلى االستدامة في إطار شبكة معين ة من خالل األبع وي نظر إلى االستدامة في إطار شبكة معين

ة   ة  األربعة التالي اة؛   ) ) أأ: (: (األربعة التالي دة الحي اة؛   م دة الحي الي؛     ) ) بب ( (م اء الم الي؛     االآتف اء الم ين              ) ) جج((االآتف ات ب ا العضوية والعالق ا فيه ات، بم تدامة العالق ين              اس ات ب ا العضوية والعالق ا فيه ات، بم تدامة العالق اس
 ..االستدامة الهيكلية، بما فيها هيكل المنهجيات والمنتجات واإلدارةاالستدامة الهيكلية، بما فيها هيكل المنهجيات والمنتجات واإلدارة) ) دد((األعضاء؛ األعضاء؛ 

 
تدامة            ى اس ؤثرة عل ة الم ل التالي د العوام ن تحدي ودة، يمك بكات الموج ف الش ارب مختل ى تج رًا إل تدامة          ونظ ى اس ؤثرة عل ة الم ل التالي د العوام ن تحدي ودة، يمك بكات الموج ف الش ارب مختل ى تج را  إل ونظ

 ::ها األربعةها األربعةالشبكات بأبعادالشبكات بأبعاد
 

ود             ))أأ((  دة عق ود            مدة الحياة، وتعتمد على أهداف الشبكة، ويمكن أن تتراوح بين عدد قليل من السنوات وع دة عق .  .  مدة الحياة، وتعتمد على أهداف الشبكة، ويمكن أن تتراوح بين عدد قليل من السنوات وع
وفي بعض الحاالت، ت عي ن حدود زمنية لعمل شبكة ما، بينما تترك مدة الحياة غير محددة في حالة شبكات أخرى،           وفي بعض الحاالت، ُتعّين حدود زمنية لعمل شبكة ما، بينما تترك مدة الحياة غير محددة في حالة شبكات أخرى،           

ادة، تتطل   .  .  رهنا  بكيفية تطو ر الشبكة المتوقعة    رهنًا بكيفية تطّور الشبكة المتوقعة     ادة، تتطل   وع ائج                    وع دأ بتحقيق نت ل أن تب ى سبع سنوات قب ائج                    ب الشبكات خمس إل دأ بتحقيق نت ل أن تب ى سبع سنوات قب ب الشبكات خمس إل
دافها                  .  .  ملموسةملموسة ر أه داها وتغّي دافها                  آذلك، عادة ما تدوم الشبكات التي ُتبنى تدريجيًا لفترة زمنية أطول، حسب اتساع م داها وتغي ر أه .  .  آذلك، عادة ما تدوم الشبكات التي ت بنى تدريجيا  لفترة زمنية أطول، حسب اتساع م

ك                    ك                   وعند السعي إلى استدامة الشبكات، ال تشكل شبكة البحث والتطوير غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق تل ة وعند السعي إلى استدامة الشبكات، ال تشكل شبكة البحث والتطوير غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق تل ة الغاي .  .  الغاي
 ؛؛))٥٢٥٢((ويتوقع أن تنحل شبكة ما عندما تكف  عن خدمة الهدف المرجو  منهاويتوقع أن تنحل شبكة ما عندما تكّف عن خدمة الهدف المرجّو منها

 
ين  التفاعل   التفاعل   ) ) ٢٢((الملكية المشترآة والثقة المتبادلة؛     الملكية المشترآة والثقة المتبادلة؛     ) ) ١١: (: (العالقات الداخلية، وتشمل المسائل التالية    العالقات الداخلية، وتشمل المسائل التالية     ))بب((  ين  ب ب

ممارسات بينما يمكن إيضاح    ممارسات بينما يمكن إيضاح    األعضاء، حيث ي حب ذ تكافؤ العالقات في شبكات تقاسم المعرفة، بما فيها مجتمعات ال            األعضاء، حيث ُيحّبذ تكافؤ العالقات في شبكات تقاسم المعرفة، بما فيها مجتمعات ال            
امي؛   ابع النظ بكات ذات الط ي الش ارآة ف تويات المش امي؛  مس ابع النظ بكات ذات الط ي الش ارآة ف تويات المش ن  ) ) ٣٣((مس ث يمك ة العضوية، حي ن  سياس ث يمك ة العضوية، حي ار سياس بكات أن تخت ار للش بكات أن تخت للش

يس       ات ول مل المؤسس دورها أن تش ن ب ي عضوية يمك رة ه ك األخي ة، وتل ة أو المغلق اد العضوية المفتوح يس      اعتم ات ول مل المؤسس دورها أن تش ن ب ي عضوية يمك رة ه ك األخي ة، وتل ة أو المغلق اد العضوية المفتوح اعتم
 ؛؛))٥٣٥٣((األفراداألفراد

 
  العالقات مع أصحاب المصلحة؛ العالقات مع أصحاب المصلحة؛العالقات الخارجية، بما فيهاالعالقات الخارجية، بما فيها ))جج(( 

 
ى              .  .  استمرار مالءمة الشبكة لألعضاء وأصحاب المصلحة     استمرار مالءمة الشبكة لألعضاء وأصحاب المصلحة      ))دد((  اج إل ة، تحت ا مالئم ى              ولكي تظّل شبكة م اج إل ة، تحت ا مالئم ولكي تظل  شبكة م

يم     ك التقي ائج ذل ًا لنت ا وفق ا وعملياته ّدل بنيته ا وتع ور ترآيزه ّدل مح تمرار، وأن تب ا باس يم عمله يم    تقي ك التقي ائج ذل ا  لنت ا وفق ا وعملياته د ل بنيته ا وتع ور ترآيزه د ل مح تمرار، وأن تب ا باس يم عمله ا .  .  تقي ا آم  آم
 ؛؛أن المرونة أساسية لكفالة مالءمة الشبكةأن المرونة أساسية لكفالة مالءمة الشبكة

انحين               ))•((  ل من طرف الم د الطوي ى األم انحين              توفر االلتزام المالي عل ل من طرف الم د الطوي ى األم ة، ينبغي أن         .  .  توفر االلتزام المالي عل ذه اإلمكاني ز ه ة، ينبغي أن         ولتعزي ذه اإلمكاني ز ه ولتعزي
ي     ا يل مل م ن أن تش ي يمك ا، الت ادر تمويله بكات مص ّوع الش ي    تن ا يل مل م ن أن تش ي يمك ا، الت ادر تمويله بكات مص و ع الش ة ) ) ١١: (: (تن االت المانح ة الوآ االت المانح ات ) ) ٢٢((؛ ؛ ))٥٤٥٤((الوآ ات منظم  منظم

طة مح    ل أنش ي تموي ًا، ف اهمة، وإن جزئي ي المس د ترغب ف ي ق اع الخاص الت طة مح   القط ل أنش ي تموي ا ، ف اهمة، وإن جزئي ي المس د ترغب ف ي ق اع الخاص الت بكات أو القط ا الش بكات أو ددة تضطلع به ا الش ددة تضطلع به
ائج    ) ) ٤٤((؛  ؛  ))٥٥٥٥((رسوم العضوية وبيع خدمات المشورة والخدمات االستشارية        رسوم العضوية وبيع خدمات المشورة والخدمات االستشارية        ) ) ٣٣((مشاريع بحوث معينة؛    مشاريع بحوث معينة؛     ائج    تسويق نت تسويق نت

                                                                                                                                                                                
 ..في هذا اإلطار، ال ي قصد باالستدامة استدامة الشبكات، بل استدامة عملها كآليةفي هذا اإلطار، ال يقصد باالستدامة استدامة الشبكات، بل استدامة عملها كآلية    ))٥١٥١((

))٥٢٥٢((    Ecotec Research and Consulting, “A practical guide to cluster development: a report to the Department of Trade and 
”Industry and the English RDAs by Ecotec Research and Consulting   متوفر علـى العنـوان اإللكترونـي   ، متوفر علـى العنـوان اإللكترونـي ، : :/clusters/uk.gov.dti.www 

html.download/report-ecotec.. 

 في كل الحاالت، ليس بالضرورة أن تشتمل العالقات المستدامة التي تبنى خالل مدة حياة شبكة ما على عضـوية ثابتـة                     في كل الحاالت، ليس بالضرورة أن تشتمل العالقات المستدامة التي تبنى خالل مدة حياة شبكة ما على عضـوية ثابتـة                         ))٥٣٥٣((
 ..دما يكتمل نمو الشبكة ويتطور محور تركيزهادما يكتمل نمو الشبكة ويتطور محور تركيزهافقد تكون التغيرات في عضوية الشبكة ضرورية عنفقد تكون التغيرات في عضوية الشبكة ضرورية عن.  .  في الشبكةفي الشبكة

في حين تشكل الوكاالت المانحة مصدرا  رئيسيا  لتمويل الشبكات، يعني التراجع المستمر لميزانياتها أنه ال يمكـن كفالـة                   في حين تشكل الوكاالت المانحة مصدراً رئيسياً لتمويل الشبكات، يعني التراجع المستمر لميزانياتها أنه ال يمكـن كفالـة                       ))٥٤٥٤((
 ..ومنسقو الشبكات مجبرون على البحث عن مصادر بديلة للتمويلومنسقو الشبكات مجبرون على البحث عن مصادر بديلة للتمويل.  .  التمويل من هذا المصدر على المدى الطويلالتمويل من هذا المصدر على المدى الطويل

 ..كي تتمكن أنشطة الشبكات وخدماتها من در  تلك العائدات، يجب أن يكون محركها هو الطلب عليهاكي تتمكن أنشطة الشبكات وخدماتها من در تلك العائدات، يجب أن يكون محركها هو الطلب عليها    ))٥٥٥٥((
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اليف                     .  .  البحثالبحث اتف، والسفر، وتك ل خطوط اله ة مث اليف                     وعادة ما تشمل التكاليف التي تتكبدها شبكة معينة تكاليف عام اتف، والسفر، وتك ل خطوط اله ة مث وعادة ما تشمل التكاليف التي تتكبدها شبكة معينة تكاليف عام
كرت  ل س ى األق ذين يضمون عل وظفين ال كرت الم ل س ى األق ذين يضمون عل وظفين ال ورات  الم ل المنش واتج مث ة عن ن ات الناجم ى النفق يق، إضافة إل ورات  ير تنس ل المنش واتج مث ة عن ن ات الناجم ى النفق يق، إضافة إل ير تنس

 واالجتماعات؛واالجتماعات؛
 

من الضروري إيواء شبكة معينة في مؤسسة مضيفة، فذلك يحس ن          من الضروري إيواء شبكة معينة في مؤسسة مضيفة، فذلك يحّسن          .  .  مقر الشبكة ومرآزها المستقل   مقر الشبكة ومرآزها المستقل    ))وو(( 
ميًا مؤسسة            .  .  العالقات مع األعضاء ويبقي الشبكة ذات صلة بسياقها       العالقات مع األعضاء ويبقي الشبكة ذات صلة بسياقها        ديرها رس ر وت ديرها رسميا  مؤسسة            والشبكات التي لها مق ر وت تقلة  والشبكات التي لها مق تقلة  مس مس

زًا  .  .  وراسخة ذات مصالح طويلة المدى في البحث تتمتع بفرص أفضل لتحقيق االستدامة    وراسخة ذات مصالح طويلة المدى في البحث تتمتع بفرص أفضل لتحقيق االستدامة     زا   ويمكن لمنح الشبكة مرآ ويمكن لمنح الشبكة مرآ
 مستقال  أن يساعدها على در عائداتها الخاصة وإدارتها؛مستقًال أن يساعدها على در عائداتها الخاصة وإدارتها؛

 
داخلي والخارجي                    ))زز((  ر ال داخلي والخارجي                   ينبغي للشبكات أن تكون ذات هيكل مرن يمكنه أن يتكّيف بسهولة مع التغي ر ال .  .  ينبغي للشبكات أن تكون ذات هيكل مرن يمكنه أن يتكي ف بسهولة مع التغي
 ..زم تغيير محور ترآيز الشبكات وأنشطتها وهيكل إدارتها التنظيمية لكفالة تحقيق االستدامةزم تغيير محور ترآيز الشبكات وأنشطتها وهيكل إدارتها التنظيمية لكفالة تحقيق االستدامةوقد يلوقد يل

 
 )٥٦(إدارة الشبكات وتنسيقها  -٢

 
ل         اء، والهيك وية، وأدوار األعض ايير العض ل مع ايا مث يقها بقض بكات وتنس اط إدارة الش رتبط أنم ل       ت اء، والهيك وية، وأدوار األعض ايير العض ل مع ايا مث يقها بقض بكات وتنس اط إدارة الش رتبط أنم ت

اون      التنظيمي، وقنوات التواصل، فضال  عن آليات صنع القرار       التنظيمي، وقنوات التواصل، فضًال عن آليات صنع القرار        ام والتع اون       وبناء التوافق الع ام والتع ة      .  .   وبناء التوافق الع رات التالي رز الفق ة      وتب رات التالي رز الفق وتب
ى التحديات                ا تسلط الضوء عل ى نحو أفضل مختلف شبكات البحث، آم م عل ى التحديات               أساليب اإلدارة والتنسيق التي تالئ ا تسلط الضوء عل ى نحو أفضل مختلف شبكات البحث، آم م عل أساليب اإلدارة والتنسيق التي تالئ

 ..المرتبطة بكل من هذه األساليبالمرتبطة بكل من هذه األساليب
 

ذلك ذلك .  .  إلدارة الرشيدة إلدارة الرشيدة واحد ل واحد ل " " جيدجيد""ويشير مسح للمؤلفات المتعلقة بشبكات البحث إلى أنه ال يوجد أسلوب            ويشير مسح للمؤلفات المتعلقة بشبكات البحث إلى أنه ال يوجد أسلوب             
ة أسلوب         .  .  أن أسلوب اإلدارة يعتمد على األهداف المحددة وقاعدة العضوية والسياق         أن أسلوب اإلدارة يعتمد على األهداف المحددة وقاعدة العضوية والسياق          ة أسلوب         وينبغي عدم التقليل من أهمي وينبغي عدم التقليل من أهمي

ا    بكة م اح ش ي نج ا   اإلدارة ف بكة م اح ش ي نج ز          .  .  اإلدارة ف م تعزي ن ث بكة، وم ة الش ّدد ملكي لوب اإلدارة يح ى أن أس ذا إل زى ه ز          وُيع م تعزي ن ث بكة، وم ة الش د د ملكي لوب اإلدارة يح ى أن أس ذا إل زى ه  وي ع
ة للبحث   .  .  عضاء وأصحاب المصلحة عموما  عضاء وأصحاب المصلحة عموماً أو إضعاف مالءمة جدول أعمالها ونواتجها لأل      أو إضعاف مالءمة جدول أعمالها ونواتجها لأل       ة للبحث   فمثًال، في شبكة دولي فمثال ، في شبكة دولي

ين                       ين                      تضم أعضاء من البلدان المتقدمة والنامية في آن، بإمكان مجلس اإلدارة، إن آان مؤلفًا بشكل رئيسي من ممثل تضم أعضاء من البلدان المتقدمة والنامية في آن، بإمكان مجلس اإلدارة، إن آان مؤلفا  بشكل رئيسي من ممثل
ة    دان النامي ى البل بة إل ال البحث بالنس ة جدول أعم ة، أن يضعف مالءم دان المتقدم ة   من البل دان النامي ى البل بة إل ال البحث بالنس ة جدول أعم ة، أن يضعف مالءم دان المتقدم ذا إ.  .  من البل ؤدي ه د ي ذا إوق ؤدي ه د ي ى وق ى ل ل

ين بشكل                    ر ممثل ين بشكل                   تناقص االهتمام والمساهمات التي يقدمها الشرآاء من تلك البلدان النامية، الذين يشعرون أنهم غي ر ممثل تناقص االهتمام والمساهمات التي يقدمها الشرآاء من تلك البلدان النامية، الذين يشعرون أنهم غي
 ..آافآاف

ى جدول                      ع مجموعات صغيرة من السيطرة عل ة أن يمن إلدارة النظامي اد أسلوب نظامي ل ى جدول                    ويمكن العتم ع مجموعات صغيرة من السيطرة عل ة أن يمن إلدارة النظامي اد أسلوب نظامي ل ويمكن العتم
زاع           آذلك،  آذلك،  .  .  أعمال البحث وتغييره بطرق تالئم احتياجاتها الفردية      أعمال البحث وتغييره بطرق تالئم احتياجاتها الفردية       زاع           تفيد اإلجراءات النظامية في تسوية حاالت الن تفيد اإلجراءات النظامية في تسوية حاالت الن

ا                      .  .  المرتبطة بقضايا مهمة في مجال السياسات     المرتبطة بقضايا مهمة في مجال السياسات      ا أنه ا، بم رار أساسية لنجاح شبكة م فافية في صنع الق ا                      آما أن الش ا أنه ا، بم رار أساسية لنجاح شبكة م فافية في صنع الق آما أن الش
 ..تكفل عمل األعضاء في داخل الشبكة وليس لهاتكفل عمل األعضاء في داخل الشبكة وليس لها

 
ا يض     .  .  ويتمثل عنصر مهم آخر لنجاح الشبكة في أسلوب التنسيق             ويتمثل عنصر مهم آخر لنجاح الشبكة في أسلوب التنسيق               ًا م ا يض     وغالب ا  م دور       وغالب دور       طلع سكرتير التنسيق ب طلع سكرتير التنسيق ب

ة       .  .  الوسيط بين األعضاء ويكفل حسن العالقات مع الوآاالت المانحة         الوسيط بين األعضاء ويكفل حسن العالقات مع الوآاالت المانحة          ك السكرتير أن يظهر حكم ى ذل ة       وينبغي عل ك السكرتير أن يظهر حكم ى ذل وينبغي عل
 ..ودبلوماسية في إيجاد توافق بين مصالح األعضاء والمانحين التي أحيانا  ما تتصادمودبلوماسية في إيجاد توافق بين مصالح األعضاء والمانحين التي أحيانًا ما تتصادم
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ى   اجح أن يسعى عل ك، يجدر بسكرتير التنسيق الن ى ذل ى عالوة عل اجح أن يسعى عل ك، يجدر بسكرتير التنسيق الن ى ذل ي عالوة عل اهمة ف ى المس ي تشجيع األعضاء عل اهمة ف ى المس تشجيع األعضاء عل
بكة بكةالش ن   .  .  الش اخ م ى من اظ عل ا، يجب الحف ة بطبيعته ون طوعي بكة تك ي الش اهمات األعضاء ف ى أن مس رًا إل ن   ونظ اخ م ى من اظ عل ا، يجب الحف ة بطبيعته ون طوعي بكة تك ي الش اهمات األعضاء ف ى أن مس را  إل ونظ

الحماس ببذل جهود عالقات عامة، على سبيل المثال؛ واالعتراف بالجهود الفردية والجماعية؛ والتأآد من أن آل                 الحماس ببذل جهود عالقات عامة، على سبيل المثال؛ واالعتراف بالجهود الفردية والجماعية؛ والتأآد من أن آل                 
ادة    .  .  أنشطة الشبكةأنشطة الشبكةاألعضاء أو أغلبيتهم يستفيدون من     األعضاء أو أغلبيتهم يستفيدون من      ى زي ادة    ويؤدي خلق وضع يفوز فيه فرادى أعضاء الشبكة إل ى زي ويؤدي خلق وضع يفوز فيه فرادى أعضاء الشبكة إل

ى       ررين عل اء المتض حاب األعض ول دون انس ا يح وارد، آم ت والم اهمة بالوق اه المس زام تج ى      االلت ررين عل اء المتض حاب األعض ول دون انس ا يح وارد، آم ت والم اهمة بالوق اه المس زام تج  االلت
 ..نحو مفاجئ من شبكة معينةنحو مفاجئ من شبكة معينة

 
 وأن الجودة تعكس     وأن الجودة تعكس    آما أن جودة ناتج الشبكة ذات أهمية أساسية أيضا  في تعزيز التزام األعضاء، ال سيما              آما أن جودة ناتج الشبكة ذات أهمية أساسية أيضًا في تعزيز التزام األعضاء، ال سيما               

 ..لذا، ينبغي أن تعمد إدارة الشبكة إلى الترآيز على جودة أنشطة الشبكة وتعزيزهالذا، ينبغي أن تعمد إدارة الشبكة إلى الترآيز على جودة أنشطة الشبكة وتعزيزها.  .  صورة آل أعضاء الشبكةصورة آل أعضاء الشبكة
 

 )٥٧(تحديد مجال لالهتمام المشترك  -٣
 

دمها األعضاء المهتمون باألهداف                   ة التي يق دمها األعضاء المهتمون باألهداف                 يعتمد نجاح شبكة معينة إلى حد بعيد على المساهمة الطوعي ة التي يق يعتمد نجاح شبكة معينة إلى حد بعيد على المساهمة الطوعي
د  ي تخ د الت ي تخ بكةالت بكةمها الش ترآة        .  .  مها الش دًا ومش ددة جي داف مح اآل أو أه ى مش ز عل بكة أن ترّآ ي للش ذا، ينبغ ترآة        ل دا  ومش ددة جي داف مح اآل أو أه ى مش بكة أن ترآ ز عل ي للش ذا، ينبغ  ل

ي بالضرورة      .  .  بين المؤسسات واألفراد في مواقع مختلفة، وذلك لتشجيع تبادل المعلومات أيضا            بين المؤسسات واألفراد في مواقع مختلفة، وذلك لتشجيع تبادل المعلومات أيضاً            ذا ال يعن ي بالضرورة      إال أن ه ذا ال يعن إال أن ه
رة ددة متحج داف المح ون األه رةأن تك ددة متحج داف المح ون األه يين ها .  .  أن تك بكة الرئيس اء أعضاء الش ي إعط ل ينبغ يين ها ب بكة الرئيس اء أعضاء الش ي إعط ل ينبغ ك ب اورة لصقل تل ًا للمن ك مش اورة لصقل تل ا  للمن مش

 ..األهداف، والتأآد في الوقت نفسه من أن األهداف ال تتضارب ومصالح الوآالة المانحة وغاياتهااألهداف، والتأآد في الوقت نفسه من أن األهداف ال تتضارب ومصالح الوآالة المانحة وغاياتها
 

 )٥٨(تحديد معايير اإلنجاز  -٤
 

ى                           ة عل ى                         من شأن تحديد معايير اإلنجاز عند بدء عملية إطالق الشبكة ضمان أن تكون آل الجهات المعني ة عل من شأن تحديد معايير اإلنجاز عند بدء عملية إطالق الشبكة ضمان أن تكون آل الجهات المعني
ي   رات الت بق بالمؤش م مس ي  عل رات الت بق بالمؤش م مس دة     عل يم منتصف الم الل تقي بكة خ روع الش يم مش تخدم لتقي دة      ستس يم منتصف الم الل تقي بكة خ روع الش يم مش تخدم لتقي ذا دون  .  .   ستس ول ه ذا دون  ويح ول ه ويح

يم                .  .  االنحراف غير الضروري عن األهداف المحددة         االنحراف غير الضروري عن األهداف المحددة          د صالحيات التقي ذا الغرض تحدي د له د يكون من المفي يم                وق د صالحيات التقي ذا الغرض تحدي د له د يكون من المفي وق
 ..المقر رالمقّرر

 
 

 )٥٩(وضع استراتيجيات واضحة  -٥
 

ترا         د آل من االس ترا       آما هو الحال في أي مشروع، يساهم تحدي د آل من االس ة     آما هو الحال في أي مشروع، يساهم تحدي ات الرامي ة     تيجيات وخطط العمل والميزاني ات الرامي تيجيات وخطط العمل والميزاني
ذ    يم التنفي ة لتقي بل الالزم وفير الس م، وت ى النحو المالئ ود عل يير الجه ة تس ي آفال ددة ف داف المح ق األه ى تحقي ذ   إل يم التنفي ة لتقي بل الالزم وفير الس م، وت ى النحو المالئ ود عل يير الجه ة تس ي آفال ددة ف داف المح ق األه ى تحقي إل

تفادة األعضاء              .  .  وتحديد حاالت االنحراف  وتحديد حاالت االنحراف   تفادة األعضاء              وفي حالة شبكات البحث والتطوير، تكفل االستراتيجيات الواضحة اس وفي حالة شبكات البحث والتطوير، تكفل االستراتيجيات الواضحة اس
يس قل  ام، ول كل ع يس قل بش ام، ول كل ع بكة بش طة الش ن أنش نهم، م ارة م بكة ة مخت طة الش ن أنش نهم، م ارة م تراتيجيات   .  .  ة مخت ك االس ؤدي تل ئال ت ه ل در التنب ن، يج تراتيجيات   ولك ك االس ؤدي تل ئال ت ه ل در التنب ن، يج ولك

والخطط المحددة إلى إلغاء ثقافة الطابع غير النظامي، وهي من الخصائص األساسية للشبكات وعامل رئيسي في             والخطط المحددة إلى إلغاء ثقافة الطابع غير النظامي، وهي من الخصائص األساسية للشبكات وعامل رئيسي في             
 ..نجاحهانجاحها

 

                                                      
 ..المرجع نفسهالمرجع نفسه    ))٥٧٥٧((

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٥٨٥٨((

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٥٩٥٩((
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 مالحظات ختامية  -٦
 

ا       تحتاج الشبكات ونظم العالقات الالزمة لسيرها إلى فت       تحتاج الشبكات ونظم العالقات الالزمة لسيرها إلى فت         ا       رة طويلة نسبيًا لتترسخ ويكتمل نموه ا    .  .  رة طويلة نسبيا  لتترسخ ويكتمل نموه ن، م ا    ولك ن، م ولك
ا أن                 ا يمكنه ًا م ه غالب ة للتنسيق، فإن الطرائق المالئم زّود ب ا إن ت ا أن                إن تترسخ الشبكات على أساس تصاميم وافية وم ا يمكنه ا  م ه غالب ة للتنسيق، فإن الطرائق المالئم زو د ب ا إن ت إن تترسخ الشبكات على أساس تصاميم وافية وم

 ..تعزز الترابط وترفع مستويات الثقة المتبادلة والمعاملة بالمثلتعزز الترابط وترفع مستويات الثقة المتبادلة والمعاملة بالمثل
 

ة الشبكات          وال يمكن أبدا  أن يغيب النزاع وعدم توازن ا        وال يمكن أبدًا أن يغيب النزاع وعدم توازن ا          ات إقام ة الشبكات          لقوى غيابا تامًا عن ترتيب ات إقام ه من      .  .  لقوى غيابا تاما  عن ترتيب ذا، فإن ه من      ل ذا، فإن ل
ع األطراف              ل أن يقطف جمي ا يكف ه، مم ق التنسيق وترتيبات د طرائ ع األطراف             الضروري تحديد األهداف وإيضاحها، وتحدي ل أن يقطف جمي ا يكف ه، مم ق التنسيق وترتيبات د طرائ الضروري تحديد األهداف وإيضاحها، وتحدي

 ..ثمار التعاونثمار التعاون
 

ز عل                اء الترآي ز عل              آذلك، وعوضًا عن الترآيز فقط على الموارد والجوانب المؤسسية للشبكات، ينبغي إبق اء الترآي ى ى آذلك، وعوضا  عن الترآيز فقط على الموارد والجوانب المؤسسية للشبكات، ينبغي إبق
يًا          .  .  العالقات في إطار تعزيز التفاعل الفعلي بين أعضاء الشبكات        العالقات في إطار تعزيز التفاعل الفعلي بين أعضاء الشبكات         ؤدي دورًا أساس يا           ويمكن للروابط الشخصية أن ت ؤدي دورا  أساس ويمكن للروابط الشخصية أن ت

ة                ادل المعلومات وتقاسم المعرف ر االقتصادية لتب ة               في تعزيز القواعد غي ادل المعلومات وتقاسم المعرف ر االقتصادية لتب زام           .  .  في تعزيز القواعد غي ود المصممة لتحقيق الت ا أن العق زام           آم ود المصممة لتحقيق الت ا أن العق آم
ؤدي           بيد أن اال  بيد أن اال  .  .  المؤسسات بالتعاون هي ال غنى عنها أيضا       المؤسسات بالتعاون هي ال غنى عنها أيضاً       د ي ود فحسب ق ؤدي           عتماد على الروابط الشخصية أو العق د ي ود فحسب ق عتماد على الروابط الشخصية أو العق

ى في                      ى في                     إلى نتائج غير متوقعة للغاية، مما يؤآد ضرورة التشديد على االلتزام الفعلي باألهداف المشترآة التي تتجل إلى نتائج غير متوقعة للغاية، مما يؤآد ضرورة التشديد على االلتزام الفعلي باألهداف المشترآة التي تتجل
ّدم الجدول     .  .  منافع مشترآة وملموسة   منافع مشترآة وملموسة    د م الجدول     ويق ق بشبكات البحث                   ٤٤ويق ا يتعل ة فيم ة بعوامل النجاح والمخاطر المهم ق بشبكات البحث                    قائم ا يتعل ة فيم ة بعوامل النجاح والمخاطر المهم  قائم

 ..تطويرتطويروالوال
 

   عوامل النجاح والخطر المؤثرة على شبكات البحث والتطوير-٤الجدول 
 

 عوامل النجاح عوامل النجاح  عوامل الخطر
 ملكية األعضاء وتجاوبهم وتعاونهمملكية األعضاء وتجاوبهم وتعاونهم فقدان القدرة على التحكمفقدان القدرة على التحكم

 تزايد القدرة على التعلم من خالل التنويعتزايد القدرة على التعلم من خالل التنويع زيادة المتطلبات من حيث الوقت والطاقة لتحقيق نتائج ملموسةزيادة المتطلبات من حيث الوقت والطاقة لتحقيق نتائج ملموسة
 التوصل إلى اتفاق مشتركالتوصل إلى اتفاق مشترك لتوسيع المفرط لنطاق العمللتوسيع المفرط لنطاق العملاا

ي                 ا الت ر من غيره ي                الترآيز المفرط على بعض قطاعات البحث اآث ا الت ر من غيره الترآيز المفرط على بعض قطاعات البحث اآث
 تعتبر هامشيةتعتبر هامشية

 القدرة على إدارة التغيرالقدرة على إدارة التغير

 االرتياح المهني لألعضاءاالرتياح المهني لألعضاء النزعة المحافظةالنزعة المحافظة
ن  : : المصدرالمصدر بس بتصرف م ن  مقت بس بتصرف م وان  .  .  1998IDRC, (” ectivean ethnographic persp: IDRC networks“Bernard, . A(مقت ى العن وفر عل وان  مت ى العن وفر عل مت

 ..html.DO_TOPIC-1-201-26858-ev/en/ca.idrc.web: : اإللكترونياإللكتروني
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   مبادرات مختارة إلقامة شبكات البحث والتطوير واالبتكار في-رابعا 
 وضع الراهن واآلفاق المستقبليةال:      البلدان العربية

 
ه استعراض                    ة، ويلي ة العربي ه استعراض                  يبدأ هذا الفصل بعرض موجز لخصائص نشاط البحث والتطوير في المنطق ة، ويلي ة العربي يبدأ هذا الفصل بعرض موجز لخصائص نشاط البحث والتطوير في المنطق

ا                      ى خصائصها وسبل عمله ز عل ة، مع الترآي ا                     عام لمبادرات مختارة في إقامة الشبكات في البلدان العربي ى خصائصها وسبل عمله ز عل ة، مع الترآي ى  .  .  عام لمبادرات مختارة في إقامة الشبكات في البلدان العربي ى  وعل وعل
رع األ  دِّد الف ام، يح تعراض الع ذا االس وء ه رع األ ض د د الف ام، يح تعراض الع ذا االس وء ه وّفر   ض ا ت ر أنه ي يعتب ث الت االت البح ر مج وف ر   خي ا ت ر أنه ي يعتب ث الت االت البح ر مج  خي

ة لالستمرار في                     ة قابل ة لالستمرار في                    إمكانات مهمة للنمو في المنطقة العربية ويقترح مبادئ توجيهية عامة للقيام بمشاريع إقليمي ة قابل إمكانات مهمة للنمو في المنطقة العربية ويقترح مبادئ توجيهية عامة للقيام بمشاريع إقليمي
 ..مجال إقامة شبكات البحث والتطويرمجال إقامة شبكات البحث والتطوير

 
   نشاط البحث والتطوير في المنطقة العربية-ألف

 
ة آ    وير، خاص ث والتط ر البح ة آ  يعتب وير، خاص ث والتط ر البح ي      يعتب در الرئيس ة، المص وير المرآزي ث والتط ات البح ذه مؤسس ا تنف ي      م در الرئيس ة، المص وير المرآزي ث والتط ات البح ذه مؤسس ا تنف م

ة              .  .  لالبتكار التكنولوجي في المنطقة العربية    لالبتكار التكنولوجي في المنطقة العربية     ة بالشعبية والفعالي دان العربي ة              وتتمتع أنشطة البحث والتطوير في البل ة بالشعبية والفعالي دان العربي وتتمتع أنشطة البحث والتطوير في البل
صص في    صص في    وبالفعل، البد من مالحظة أن ثمة انتشارا  لمنظمات البحث التي تتخ           وبالفعل، البد من مالحظة أن ثمة انتشارًا لمنظمات البحث التي تتخ           .  .  في االختصاصات األآثر تقليدية   في االختصاصات األآثر تقليدية   

ري                  اه وال ا الحراجة والبحث في المي ا، ومنه ري                 الزراعة والمسائل المرتبطة به اه وال ا الحراجة والبحث في المي ا، ومنه ك منظمات           .  .  الزراعة والمسائل المرتبطة به ة عن ذل ل أهمي ك منظمات           وال تق ة عن ذل ل أهمي وال تق
م االقتصاد                  يم واإلدارة وعل م االقتصاد                 البحث التي تتخصص في الصحة واالختصاصات المرتبطة بها، فضًال عن التعل يم واإلدارة وعل إال إال .  .  البحث التي تتخصص في الصحة واالختصاصات المرتبطة بها، فضال  عن التعل

ة الكمبي  ا هندس ا فيه ة، بم ال الهندس ي مج ات البحث ف ة الكمبي أن منظم ا هندس ا فيه ة، بم ال الهندس ي مج ات البحث ف ة، أن منظم ا الطاق ة وتكنولوجي ات الدقيق ة، وتر، واإللكتروني ا الطاق ة وتكنولوجي ات الدقيق وتر، واإللكتروني
درات البحث والتطوير متواضعة في مجاالت                .  .  ))٦٠٦٠((تحظى بحصة أقل من نشاط البحث والتطوير         تحظى بحصة أقل من نشاط البحث والتطوير          إن ق ذلك، ف درات البحث والتطوير متواضعة في مجاالت                آ إن ق ذلك، ف آ

رى                         ذه القطاعات تشكل شريحة آب اون الخليجي، رغم أن ه رى                        مثل النفط والغاز وتحلية المياه في بلدان مجلس التع ذه القطاعات تشكل شريحة آب اون الخليجي، رغم أن ه مثل النفط والغاز وتحلية المياه في بلدان مجلس التع
 ..جمالي في تلك البلدانجمالي في تلك البلدانمن الناتج القومي اإلمن الناتج القومي اإل

 
ة    ا المملك ا، تليه ات البحث فيه الي لمنظم دد اإلجم ن حيث الع ة م دان العربي ة البل ي مقدم ة  وتحل مصر ف ا المملك ا، تليه ات البحث فيه الي لمنظم دد اإلجم ن حيث الع ة م دان العربي ة البل ي مقدم وتحل مصر ف

ة  .  .  العربية السعودية والكويت  العربية السعودية والكويت   ة  وفي إطار الهيئات التابعة لمنظمات البحث والتطوير في المنطقة العربية، فإن أغلبي وفي إطار الهيئات التابعة لمنظمات البحث والتطوير في المنطقة العربية، فإن أغلبي
م المع   ات، ث ن الحكوم ة م د مموَّل م المع  المعاه ات، ث ن الحكوم ة م د ممو ل ث      المعاه ة بالبح ة المعني د الخاص دة المعاه احة بعي ا بمس ة، وتليه د الجامعي ث      اه ة بالبح ة المعني د الخاص دة المعاه احة بعي ا بمس ة، وتليه د الجامعي اه

 ..والتطويروالتطوير
 

وارد المخّصصة       تويات الم ى أن مس ة إل دان العربي ي البل وير ف ي البحث والتط ات ف ل للنفق ير تحلي وارد المخص صة     ويش تويات الم ى أن مس ة إل دان العربي ي البل وير ف ي البحث والتط ات ف ل للنفق ير تحلي ويش
ي         اون الخليج س التع ي مجل اء ف ر األعض دان غي ي البل ة ف ة، خاص وير متدني ث والتط ي        للبح اون الخليج س التع ي مجل اء ف ر األعض دان غي ي البل ة ف ة، خاص وير متدني ث والتط ي .  .  ))٦١٦١((للبح ا ال تش ي وم ا ال تش  ر ر وم

احثين   ى البحث والتطوير تخصَّص لرواتب الب ات عل ن النفق ة م و أن شريحة مهم وفرة ه ه اإلحصاءات المت احثين  إلي ى البحث والتطوير تخص ص لرواتب الب ات عل ن النفق ة م و أن شريحة مهم وفرة ه ه اإلحصاءات المت إلي
 ..))٦٢٦٢((وموظفي الدعم وأجورهموموظفي الدعم وأجورهم

 
داً    ّزأ ج ة مج ي المنطق وير ف ث والتط اط البح دا   ونش ز أ ج ة مج ي المنطق وير ف ث والتط اط البح م  .  .  ونش طة العل يق أنش ى تنس ة إل ح الحاج م  وتتض طة العل يق أنش ى تنس ة إل ح الحاج  وتتض

ة و   ن االزدواجي ل م ة التقلي يدها بغي ا وترش ة و  والتكنولوجي ن االزدواجي ل م ة التقلي يدها بغي ا وترش وير والتكنولوجي وارد البحث والتط ى م اظ عل وير الحف وارد البحث والتط ى م اظ عل ذه  .  .  الحف ر ه رد ذآ ذه  وي ر ه رد ذآ وي
ا               ات المتصلة به ة والبيان ة بالسياسات العام ائق المتعلق ا              القضايا في معظم الوث ات المتصلة به ة والبيان ة بالسياسات العام ائق المتعلق دان، أنشئت لجان      .  .  القضايا في معظم الوث دان، أنشئت لجان      وفي بعض البل وفي بعض البل

                                                      
 ..E/ESCWA/TECH/ 1999/4) ) ١٩٩٩١٩٩٩األمم المتحدة، األمم المتحدة، " (" (سياسات العلم والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرينسياسات العلم والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين""  اإلسكوا،   اإلسكوا، ))٦٠٦٠((

 ..  وفقا  للبيانات المتوفرة، وهي ليست متجانسة في أرجاء البلدان العربية  وفقاً للبيانات المتوفرة، وهي ليست متجانسة في أرجاء البلدان العربية))٦١٦١((

 ..السابقالسابق  اإلسكوا، المرجع   اإلسكوا، المرجع ))٦٢٦٢((
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وطني واإلقليمي                ى الصعيدين ال وطني واإلقليمي               تنسيق لهذا الغرض، آما تبذل جهود للقيام بأنشطة مشترآة للبحث والتطوير عل ى الصعيدين ال .  .  تنسيق لهذا الغرض، آما تبذل جهود للقيام بأنشطة مشترآة للبحث والتطوير عل
 ..ظل هذه الجهود غير آافيةظل هذه الجهود غير آافيةولكن، تولكن، ت

 
ومن الواضح أن تحالفات ت برم في مجال التكنولوجيا مع حائزي التكنولوجيا من خارج المنطقة في بعض                ومن الواضح أن تحالفات ُتبرم في مجال التكنولوجيا مع حائزي التكنولوجيا من خارج المنطقة في بعض                 

ات إال  .  .  البلدان األعضاء، إال أنها ما زالت حكرا  على الشرآات الكبرى        البلدان األعضاء، إال أنها ما زالت حكرًا على الشرآات الكبرى         ات إال  آذلك، يبدو أنه ال يترتب على تلك التحالف آذلك، يبدو أنه ال يترتب على تلك التحالف
نظم الو         نظم الو        نتائج عرضية ضئيلة في ال د ال تسفر عن أي نتيجة آانت               نتائج عرضية ضئيلة في ال ار، وق ة لالبتك د ال تسفر عن أي نتيجة آانت               طني ار، وق ة لالبتك ين        .  .  طني د بعض المعني د عق ين        وق د بعض المعني د عق وق

ة                    واد البتروآيميائي ا، خاصة في صناعة الم ات في مجال التكنولوجي ة                   بالصناعة في مجلس التعاون الخليجي تحالف واد البتروآيميائي ا، خاصة في صناعة الم ات في مجال التكنولوجي بالصناعة في مجلس التعاون الخليجي تحالف
ا                  .  .  ومؤخرا  في صناعة األدوية   ومؤخرًا في صناعة األدوية    وفير تكنولوجي ًا ت ات ال تقتضي دائم ذه التحالف ان أن ه م بمك ا                  ومن المه وفير تكنولوجي ا  ت ات ال تقتضي دائم ذه التحالف ان أن ه م بمك ت التصنيع  ت التصنيع  ومن المه

 ..المعد لة أو المجددة عندما تصبح متاحة للحائز األصلي للتكنولوجياالمعّدلة أو المجددة عندما تصبح متاحة للحائز األصلي للتكنولوجيا
 

   شبكات البحث والتطوير الموجودة في البلدان العربية-باء
 

 )٦٣()TOKTEN(" توآتن"برنامج نقل المعرفة عن طريق الرعايا المغتربين   -١
 

ة          ة        أطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي برنامج نقل المعرف ربين          أطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي برنامج نقل المعرف ا المغت ق الرعاي ربين           عن طري ا المغت ق الرعاي  في    في   (TOKTEN) عن طري
ة                  ١٩٧٧١٩٧٧عام  عام   اه هجرة األدمغ ة                  ، بهدف نقل دراية األخصائيين المغتربين إلى بلدان منشئهم، وفي محاولة لعكس اتج اه هجرة األدمغ ، بهدف نقل دراية األخصائيين المغتربين إلى بلدان منشئهم، وفي محاولة لعكس اتج

ًا                 ١٩٩٤١٩٩٤ومنذ عام   ومنذ عام   .  .  من المنطقة العربية  من المنطقة العربية   ذ حالي م المتحدة، وهو ُينف ا                  ، أصبح هذا البرنامج تحت مظلة متطوعي األم ذ حالي م المتحدة، وهو ي نف ، أصبح هذا البرنامج تحت مظلة متطوعي األم
 ..دا  ناميا دًا ناميًا بل بل٢٥٢٥في أآثر من في أآثر من 

 
اء    ة وبن ل المعرف ن قضايا نق ًا م ددًا متنوع ية، ع دة بصورة أساس امج، العريض القاع ذا البرن اول ه اء  ويتن ة وبن ل المعرف ن قضايا نق ا  م ددا  متنوع ية، ع دة بصورة أساس امج، العريض القاع ذا البرن اول ه ويتن

ة           ة          القدرات التي غالبًا ما تتخطى أنشطة البحث والتطوير البحت امج       .  .  القدرات التي غالبا  ما تتخطى أنشطة البحث والتطوير البحت اء المستشارين المشارآين في البرن تم انتق امج       وي اء المستشارين المشارآين في البرن تم انتق وي
ل        ي حاف جل مهن ة وس ة قوي ة أآاديمي اس خلفي ى أس ل       عل ي حاف جل مهن ة وس ة قوي ة أآاديمي اس خلفي ى أس ارون     .  .  ))٦٤٦٤((عل ارون المخت ون المستش ي أن يك ذلك، ينبغ ارون     آ ارون المخت ون المستش ي أن يك ذلك، ينبغ آ

ة                   ل المعرف ى نق ؤدي إل ة                  للمشارآة ملتزمين بالعودة إلى بلدان منشئهم، ولو لفترة قصيرة، لالضطالع بأنشطة ت ل المعرف ى نق ؤدي إل .  .  ))٦٥٦٥((للمشارآة ملتزمين بالعودة إلى بلدان منشئهم، ولو لفترة قصيرة، لالضطالع بأنشطة ت
وفُّر                               تفيدة وت ًا باحتياجات المؤسسة المس ًا، رهن ة أشهر تقريب ابيع وثالث ة أس ين ثالث دة ب ك الم راوح تل وف ر                              وعادة ما تت تفيدة وت ا  باحتياجات المؤسسة المس ا ، رهن ة أشهر تقريب ابيع وثالث ة أس ين ثالث دة ب ك الم راوح تل وعادة ما تت

 ..خصائيينخصائييناألاأل
 

ادة               بيًا، وع ة منخفضة نس امج بكلف ادة             وتستفيد المؤسسات المضيفة من الخبرة التي يساهم بها مستشارو البرن بيا ، وع ة منخفضة نس امج بكلف وتستفيد المؤسسات المضيفة من الخبرة التي يساهم بها مستشارو البرن
يرة     ذ قص ة التنفي ون مرحل ا تك يرة    م ذ قص ة التنفي ون مرحل ا تك ة       .  .  م ات العام وزارات والمؤسس يفة ال ات المض ذه المؤسس مل ه ن أن تش ة       ويمك ات العام وزارات والمؤسس يفة ال ات المض ذه المؤسس مل ه ن أن تش ويمك

 ..اع الخاصاع الخاصوالمنظمات غير الحكومية والجامعات ومراآز البحوث ومؤسسات القطوالمنظمات غير الحكومية والجامعات ومراآز البحوث ومؤسسات القط
 

ة            دان النامي ة          وتغطي استشارات البرنامج نطاقًا واسعًا من الميادين الفنية المتخصصة، رهنًا باحتياجات البل دان النامي وتغطي استشارات البرنامج نطاقا  واسعا  من الميادين الفنية المتخصصة، رهنا  باحتياجات البل
ويشتمل نطاقها على معظم، إن لم يكن جميع، القطاعات، ويضم آل تخصصات          ويشتمل نطاقها على معظم، إن لم يكن جميع، القطاعات، ويضم آل تخصصات          .  .  المشارآة وتوافر المستشارين  المشارآة وتوافر المستشارين  

ام   وفرًا للقي ين مت ي مع رب فن ون مغت رط أن يك وير بش ام  التط وفرا  للقي ين مت ي مع رب فن ون مغت رط أن يك وير بش اريةالتط ة االستش اريةبالمهم ة االستش مل .  .  بالمهم مل وتش  وتش
ل؛         : : القطاعات والمجاالت األساسية ما يلي    القطاعات والمجاالت األساسية ما يلي     ل؛         الزراعة وتنسيق المساعدة وإدارتها؛ والفنون؛ والطيران؛ وحقوق الطف الزراعة وتنسيق المساعدة وإدارتها؛ والفنون؛ والطيران؛ وحقوق الطف

                                                      
عشر سـنوات مـن اسـتجالب       عشر سـنوات مـن اسـتجالب       : : نقل المعرفة عن طريق الرعايا المغتربين     نقل المعرفة عن طريق الرعايا المغتربين     : : يستند هذا القسم الفرعي إلى عرض معنون      يستند هذا القسم الفرعي إلى عرض معنون          ))٦٣٦٣((

 تشـرين    تشـرين   ٢٤٢٤دمشـق،   دمشـق،   ((األدمغة، قدم خالل الجلسة الثانية للجنة اإلسكوا االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكـار التكنولـوجي                األدمغة، قدم خالل الجلسة الثانية للجنة اإلسكوا االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكـار التكنولـوجي                
 ).).٢٠٠٤٢٠٠٤نوفمبر نوفمبر //الثانيالثاني

 ..في هذا اإلطار األخير، تلزم ثماني سنوات من الخبرة العملية كحد أدنى في المجال ذي الصلةفي هذا اإلطار األخير، تلزم ثماني سنوات من الخبرة العملية كحد أدنى في المجال ذي الصلة    ))٦٤٦٤((

 ..بينما ال ي توقع جني عائدات دائمة، يمكن القيام بالبعثات المتكررة الرامية إلى تعزيز استدامة المشاريعبينما ال يتوقع جني عائدات دائمة، يمكن القيام بالبعثات المتكررة الرامية إلى تعزيز استدامة المشاريع    ))٦٥٦٥((
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يم؛  تراتيجي؛ والتعل ة والتخطيط االس ة؛ والتنمي ات الديمقراطي راث؛ واالنتخاب ى الت اظ عل ة؛ والحف ة المدني يم؛ والتربي تراتيجي؛ والتعل ة والتخطيط االس ة؛ والتنمي ات الديمقراطي راث؛ واالنتخاب ى الت اظ عل ة؛ والحف ة المدني والتربي
يدة؛ والصحة؛                والبيئة؛ وصناعة األفال  والبيئة؛ وصناعة األفال   ة؛ واإلدارة الرش ة؛ والعولم يدة؛ والصحة؛                م؛ واإلدارة المالية؛ ونظم المعلومات الجغرافي ة؛ واإلدارة الرش ة؛ والعولم م؛ واإلدارة المالية؛ ونظم المعلومات الجغرافي

ة؛   ات اإلدارة؛ واإلدارة العام م معلوم االت؛ ونظ ات واالتص ا المعلوم اع تكنولوجي ان؛ وقط وق اإلنس ة؛  وحق ات اإلدارة؛ واإلدارة العام م معلوم االت؛ ونظ ات واالتص ا المعلوم اع تكنولوجي ان؛ وقط وق اإلنس وحق
 ..واالستشعار عن بعد؛ والرياضةواالستشعار عن بعد؛ والرياضة

 
 ::مساعدة الفنية التقليدية ما يليمساعدة الفنية التقليدية ما يليومن بعض المزايا التي يتفوق بها هذا البرنامج على الومن بعض المزايا التي يتفوق بها هذا البرنامج على ال 

 
م        ))أأ((  ى لعمله وفر الظروف المثل ا ي م       التقارب الثقافي والخلفية اللغوية لخبراء البرنامج االستشاريين، مم ى لعمله وفر الظروف المثل ا ي التقارب الثقافي والخلفية اللغوية لخبراء البرنامج االستشاريين، مم

 ويعز ز المقبولية والتعاون بين الموظفين المحليين، ومن ثم نقل الدراية على نحو متسق؛ويعّزز المقبولية والتعاون بين الموظفين المحليين، ومن ثم نقل الدراية على نحو متسق؛
 

راء اال        ))بب((  راء اال       تدني التكاليف، نظرًا إلى أن الخب ر                تدني التكاليف، نظرا  إلى أن الخب ئهم أآث دان منش ة بل ة في خدم زهم الرغب ر                ستشاريين تحّف ئهم أآث دان منش ة بل ة في خدم ستشاريين تحف زهم الرغب
 من األجر المالي؛من األجر المالي؛

 
دني     ))جج((  ى ت رًا إل وظيفهم، نظ اريين وت رامج االستش راء الب ين خب ة لتعي ة الالزم ة الزمني دني    تقصير المهل ى ت را  إل وظيفهم، نظ اريين وت رامج االستش راء الب ين خب ة لتعي ة الالزم ة الزمني تقصير المهل

 ..))٦٦٦٦((الحاجة إلى فترة للتعلم والتكي ف والتأقلم مع الظروف المحلية، أو لنيل المصداقيةالحاجة إلى فترة للتعلم والتكّيف والتأقلم مع الظروف المحلية، أو لنيل المصداقية
 

 ))٦٧٦٧(( الفلسطيني الفلسطيني)TOKTEN(" " آتنآتنتوتو""برنامج برنامج  
 

ين ونصف                       ة مالي أآثر من أربع ين ونصف                     لقد أدت ظروف المعيشة القاسية في فلسطين إلى هجرة آثيفة لألدمغة، ف ة مالي أآثر من أربع لقد أدت ظروف المعيشة القاسية في فلسطين إلى هجرة آثيفة لألدمغة، ف
ى أن        ديرات إل ير التق ارج، تش ي الخ ون ف ون يقيم ى أن       الملي ديرات إل ير التق ارج، تش ي الخ ون ف ون يقيم ة      ٧٠٧٠الملي ارات المتخصص ن ذوي المه نهم م ة م ي المائ ة       ف ارات المتخصص ن ذوي المه نهم م ة م ي المائ  ف

الي   يم الع ؤهالت التعل الي  وم يم الع ؤهالت التعل دي  .  .  وم ذه التح تجابة له دي  واس ذه التح تجابة له ائي    واس دة اإلنم م المتح امج األم ق برن ائي    ات، أطل دة اإلنم م المتح امج األم ق برن  ات، أطل
ام      ي ع ة ف ات الميداني دأ العملي طيني وب عب الفلس اعدة الش امج مس ام     برن ي ع ة ف ات الميداني دأ العملي طيني وب عب الفلس اعدة الش امج مس ام  .  .  ١٩٨٠١٩٨٠برن ي ع م ف ام  ث ي ع م ف رع ١٩٩٤١٩٩٤ث رع ، ش  ، ش

امج          //برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    امج مساعدة الشعب الفلسطيني في برن امج          برن امج مساعدة الشعب الفلسطيني في برن وآتن ""برن وآتن ت الفلسطيني، وهو يهدف    الفلسطيني، وهو يهدف    " " ت
 ::إلى ما يليإلى ما يلي

 
ين،             االستفادة م االستفادة م  ))أأ((  ة المحليت ة واللغ ين،             ن معرفة المغتربين المكتسبة ومهاراتهم، فضًال عن معرفتهم بالثقاف ة المحليت ة واللغ ن معرفة المغتربين المكتسبة ومهاراتهم، فضال  عن معرفتهم بالثقاف

 لخدمة التنمية البشرية في فلسطين؛لخدمة التنمية البشرية في فلسطين؛
 

ى             ))بب((  ربين إل ا المغت ى            تعزيز اإللفة الوطنية عبر الحدود، مما يسفر في بعض الحاالت عن عودة الرعاي ربين إل ا المغت تعزيز اإللفة الوطنية عبر الحدود، مما يسفر في بعض الحاالت عن عودة الرعاي
 وطنهم األم؛وطنهم األم؛

 
 ام والخاص في فلسطين؛ام والخاص في فلسطين؛المساهمة في تنمية القطاعين العالمساهمة في تنمية القطاعين الع ))جج(( 

 
هم         ))دد((  الم بعض اء الع ة أرج ي آاف طينيين ف اريين الفلس راء االستش ربط الخب ة ل بكات المعرف ة ش هم        إقام الم بعض اء الع ة أرج ي آاف طينيين ف اريين الفلس راء االستش ربط الخب ة ل بكات المعرف ة ش إقام
 ببعض؛ببعض؛

ا الطلب                       ))•((  ة يحرآه ة وفعلي ة بواسطة خطة عملي ة الكلف ا الطلب                      نقل المعرفة المتقّدمة والمهارات بطرق فعال ة يحرآه ة وفعلي ة بواسطة خطة عملي ة الكلف نقل المعرفة المتقد مة والمهارات بطرق فعال
 ..على هذه المعرفةعلى هذه المعرفة

                                                      
 ..عادة ما تقتصر المهلة الزمنية على بضعة أسابيع فحسبعادة ما تقتصر المهلة الزمنية على بضعة أسابيع فحسب    ))٦٦٦٦((

عشر سـنوات مـن اسـتجالب       عشر سـنوات مـن اسـتجالب       : : نقل المعرفة عن طريق الرعايا المغتربين     نقل المعرفة عن طريق الرعايا المغتربين     : : يستند هذا القسم الفرعي إلى عرض معنون      يستند هذا القسم الفرعي إلى عرض معنون          ))٦٧٦٧((
 تشـرين    تشـرين   ٢٤٢٤دمشـق،   دمشـق،   ((األدمغة، قدم خالل الجلسة الثانية للجنة اإلسكوا االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكـار التكنولـوجي                األدمغة، قدم خالل الجلسة الثانية للجنة اإلسكوا االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكـار التكنولـوجي                

 ).).٢٠٠٤٢٠٠٤نوفمبر نوفمبر //الثانيالثاني



 

 

-٣٩-

 
ؤون الخا     وزارة الش ت ب د أنيط ؤون الخا   وق وزارة الش ت ب د أنيط امج       وق وطني لبرن ر ال فها النظي ل بوص ؤولية العم ة مس امج       رجي وطني لبرن ر ال فها النظي ل بوص ؤولية العم ة مس وآتن""رجي وآتنت " " ت

وعي              ائي ومتط دة اإلنم م المتح امج األم وزارة وبرن ك ال ن تل ين م ن ممثل ة م ة عامل ئت لجن طيني، وأنش وعي             الفلس ائي ومتط دة اإلنم م المتح امج األم وزارة وبرن ك ال ن تل ين م ن ممثل ة م ة عامل ئت لجن طيني، وأنش  الفلس
ع    ي المجتم دة ف ات رائ وزارات األخرى ذات الصلة ومؤسس دة األخرى وال م المتح ات األم دة وآيان م المتح ع   األم ي المجتم دة ف ات رائ وزارات األخرى ذات الصلة ومؤسس دة األخرى وال م المتح ات األم دة وآيان م المتح األم

رتين         " " توآتنتوآتن""آذلك، أدرج برنامج    آذلك، أدرج برنامج    .  .  لين عن القطاع الخاص   لين عن القطاع الخاص   المدني وممث المدني وممث  ة للفت ة الوطني رتين         الفلسطيني في خطة التنمي ة للفت ة الوطني الفلسطيني في خطة التنمي
 ..٢٠٠٣٢٠٠٣-٢٠٠٢٢٠٠٢ و و٢٠٠٠٢٠٠٠-١٩٩٧١٩٩٧

 
ام      " " توآتنتوآتن""وفي السنوات العشر األولى منذ إطالق برنامج        وفي السنوات العشر األولى منذ إطالق برنامج          ام      الفلسطيني، أي حتى ع امج     ٢٠٠٤٢٠٠٤الفلسطيني، أي حتى ع ر البرن امج     ، أث ر البرن ، أث

ا مجموعه          وبالتحديد، خد وبالتحديد، خد .  .  إيجابيا  على نسيج المجتمع الفلسطيني    إيجابيًا على نسيج المجتمع الفلسطيني     د م ا مجموعه          م خالل ذلك العق د م ًا       ٤٩٠٤٩٠م خالل ذلك العق اريًا تابع رًا استش ا         خبي اريا  تابع را  استش  خبي
ية،               " " توآتنتوآتن""لبرنامج  لبرنامج   ية،               في وظائف استشارية ومرتبطة بالتخطيط في عدد متنوع من المؤسسات الفلسطينية األساس في وظائف استشارية ومرتبطة بالتخطيط في عدد متنوع من المؤسسات الفلسطينية األساس

دني،            ٣٤٣٤ وزارة خدمات و    وزارة خدمات و   ١٣١٣ومنها مكتب رئيس الوزراء و    ومنها مكتب رئيس الوزراء و     دني،             منظمة غير حكومية رائدة ومؤسسة من المجتمع الم  منظمة غير حكومية رائدة ومؤسسة من المجتمع الم
 ..))٦٨٦٨(( مراآز للبحث مراآز للبحث٦٦ جامعات و جامعات و٥٥ القطاع الخاص، و القطاع الخاص، و شرآات من شرآات من٩٩وو
 

االستشاريين تحسين عالج مرض الكلى،     االستشاريين تحسين عالج مرض الكلى،     " " توآتنتوآتن""وتشمل بعض اإلنجازات التي تحققت بمساعدة خبراء        وتشمل بعض اإلنجازات التي تحققت بمساعدة خبراء         
ة وتحديث               ة، ووضع نظم معلومات جغرافي ة وتحديث              وإنشاء وحدات لطب القلب ووضع أطر عمل وخطط اقتصادية آلي ة، ووضع نظم معلومات جغرافي وإنشاء وحدات لطب القلب ووضع أطر عمل وخطط اقتصادية آلي

كات األآاديمية ورفع مستوى القدرات في مجال األفالم والتلفزيون، وإصالح     كات األآاديمية ورفع مستوى القدرات في مجال األفالم والتلفزيون، وإصالح     المناهج الجامعية وتعزيز إقامة الشب    المناهج الجامعية وتعزيز إقامة الشب    
رأة   ؤون الم وزارة ش ية ل تراتيجية خمس ع اس ة ووض ات الديمقراطي رأة  االنتخاب ؤون الم وزارة ش ية ل تراتيجية خمس ع اس ة ووض ات الديمقراطي راء .  .  االنتخاب ي خب ذلك، يلق راء آ ي خب ذلك، يلق وآتن""آ وآتنت " " ت

ل الشباب                   ل الشباب                  االستشاريين المحاضرات ويجرون البحوث في جامعات آبيرة، وخالل عملهم في قضايا ومجاالت مث االستشاريين المحاضرات ويجرون البحوث في جامعات آبيرة، وخالل عملهم في قضايا ومجاالت مث
 ..رياضة واالتصاالت ووسائط اإلعالم، يعملون على تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهةرياضة واالتصاالت ووسائط اإلعالم، يعملون على تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهةوالوال
 

ؤتمر     " " توآتنتوآتن"" الفلسطيني آنموذج لنجاح تنفيذ برنامج        الفلسطيني آنموذج لنجاح تنفيذ برنامج       TOKTENوجرى االعتراف ببرنامج    وجرى االعتراف ببرنامج      ؤتمر     العام في الم العام في الم
ل مكات    ))٢٠٠٠٢٠٠٠مايو  مايو  // أيار  أيار ٨٨بكين،  بكين،  " (" (توآتنتوآتن""الدولي السادس ببرنامج    الدولي السادس ببرنامج     ل مكات    ؛ وتم اعتماد طرائقه من قب م   ؛ وتم اعتماد طرائقه من قب امج األم م   ب برن امج األم ب برن

ان                 ان                المتحدة اإلنمائي القطرية األخرى، بما في ذلك مكاتبه في أفغانستان، والجمهورية العربية السورية وفيتنام ولبن المتحدة اإلنمائي القطرية األخرى، بما في ذلك مكاتبه في أفغانستان، والجمهورية العربية السورية وفيتنام ولبن
 ..ومؤخرا  العراقومؤخرًا العراق

 
 )٦٩()NOSSTIA(" نوستيا"شبكة العلماء والتكنولوجيين والمبتكرين السوريين في الخارج   -٢

 
ربين رفيعي المستوي في آل          هذه الشبكة هي منظمة غير حكومية       هذه الشبكة هي منظمة غير حكومية         رين سوريين مغت اء ومبتك ربين رفيعي المستوي في آل          تضم علم رين سوريين مغت اء ومبتك تضم علم

ا            ٢٠٠١٢٠٠١وقد أنشئت في عام     وقد أنشئت في عام     .  .  ميادين التكنولوجيا ميادين التكنولوجيا  ا            ، وانتخب مجلس أمنائها ورئيسها في العام ذاته، آما صيغ ميثاقه ، وانتخب مجلس أمنائها ورئيسها في العام ذاته، آما صيغ ميثاقه
وعلى وجه التحديد، يجب أن يكون أعضاؤها من أصل سوري، ويقيمون في الخارج بشكل                  وعلى وجه التحديد، يجب أن يكون أعضاؤها من أصل سوري، ويقيمون في الخارج بشكل                  .  .  وقوانينها الفرعية وقوانينها الفرعية 

م، م،دائ رة ذات         دائ ن الخب نوات م س س بوا خم تير واآتس دآتوراه أو الماجس هادات ال الوا ش د ن رة ذات          وق ن الخب نوات م س س بوا خم تير واآتس دآتوراه أو الماجس هادات ال الوا ش د ن   وق
ى  د أدن لة آح ى الص د أدن لة آح رعين     .  .  الص ادرة شخصية أو مخت اءاتهم بمب بوا آف رين اآتس وا مبتك و أن يكون ر ه ار آخ ة خي رعين     وثم ادرة شخصية أو مخت اءاتهم بمب بوا آف رين اآتس وا مبتك و أن يكون ر ه ار آخ ة خي وثم

 ..ويجري تمويل الشبكة من رسوم العضوية والهبات والجهات الراعية لألنشطةويجري تمويل الشبكة من رسوم العضوية والهبات والجهات الراعية لألنشطة.  .  صناعيينصناعيين
 

ا، وهي    وتضطلع  وتضطلع    يم أدائه ا، وهي    ثالثة آيانات تنظيمية رئيسية بمسؤولية تحديد دور الشبكة وتنفيذ أنشطتها وتقي يم أدائه : : ثالثة آيانات تنظيمية رئيسية بمسؤولية تحديد دور الشبكة وتنفيذ أنشطتها وتقي
 ..اللجنة العامة ومجلس األمناء والمكتب التنفيذياللجنة العامة ومجلس األمناء والمكتب التنفيذي

                                                      
 .. خبيرا  استشاريا  في مرحلة االنتقال بشكل دائم إلى فلسطين خبيراً استشارياً في مرحلة االنتقال بشكل دائم إلى فلسطين٥٦٥٦ن بين ذلك المجموع، اختار ن بين ذلك المجموع، اختار   م  م))٦٨٦٨((

، قـدم خـالل     ، قـدم خـالل     ""شبكة العلماء والتكنولوجيين والمبتكرين السورين في الخارج      شبكة العلماء والتكنولوجيين والمبتكرين السورين في الخارج      ""  يستند هذا القسم الفرعي إلى عرض معنون            يستند هذا القسم الفرعي إلى عرض معنون          ))٦٩٦٩((
 ).).٢٠٠٤٢٠٠٤نوفمبر نوفمبر // تشرين الثاني تشرين الثاني٢٤٢٤دمشق، دمشق، ((كنولوجية واالبتكار التكنولوجي كنولوجية واالبتكار التكنولوجي الجلسة الثانية للجنة اإلسكوا االستشارية للتنمية العلمية والتالجلسة الثانية للجنة اإلسكوا االستشارية للتنمية العلمية والت
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ة صالت           ة صالت         وقد اشتملت السنتان األوليان التاليتان إلنشاء الشبكة على الكثير من األنشطة التحضيرية إلقام وقد اشتملت السنتان األوليان التاليتان إلنشاء الشبكة على الكثير من األنشطة التحضيرية إلقام

ائج     .  .  االحتياجات واألولويات الوطنية ووضع استراتيجية للتنفيذ     االحتياجات واألولويات الوطنية ووضع استراتيجية للتنفيذ     مع آل الوزارات، وتحديد     مع آل الوزارات، وتحديد      ائج     ونتيجة لذلك، ُحققت نت ونتيجة لذلك، ح ققت نت
 ..متواضعة من حيث الدراسات والمشاريعمتواضعة من حيث الدراسات والمشاريع

 
ران   ي حزي ي دمشق ف دت ف ي عق بكة، الت ى للش ة األول ة العام ران وخالل الجمعي ي حزي ي دمشق ف دت ف ي عق بكة، الت ى للش ة األول ة العام و //وخالل الجمعي و يوني رار ٢٠٠٣٢٠٠٣يوني ذ ق رار ، اتخ ذ ق ، اتخ

ا  اه وتكنولوجي ا المي ارة، ومنه االت مخت ى مج الترآيز عل ا ب اه وتكنولوجي ا المي ارة، ومنه االت مخت ى مج الترآيز عل اون ب ز التع يم، بحف االت والتعل ات واالتص اون المعلوم ز التع يم، بحف االت والتعل ات واالتص المعلوم
ة                دان متقدم ة في بل ة السورية والمؤسسات األجنبي ة العربي ة               األآاديمي بين الجمهوري دان متقدم ة في بل ة السورية والمؤسسات األجنبي ة العربي ذلك، وضعت مخططات    .  .  األآاديمي بين الجمهوري ذلك، وضعت مخططات    آ آ

ري؛     ) ) أأ: (: (للقيام باألنشطة التالية  للقيام باألنشطة التالية   ة لل ري؛     تنفيذ مشروعين رائدين في تكرير المياه وتحليتها وفي التكنولوجيا الحديث ة لل ) ) بب((تنفيذ مشروعين رائدين في تكرير المياه وتحليتها وفي التكنولوجيا الحديث
يم حل يم حلتنظ ي   تنظ دت ف د عق الم، وق ع وزارة اإلع اون م ع، بالتع وح للجمي ات ذات المصدر المفت ل عن البرمجي ة عم ي   ق دت ف د عق الم، وق ع وزارة اإلع اون م ع، بالتع وح للجمي ات ذات المصدر المفت ل عن البرمجي ة عم ق

ي آذار  ق ف ي آذار دمش ق ف ارس //دمش ارس م ع      ٢٠٠٣٢٠٠٣م وح للجمي در المفت ات ذات المص نيع البرمجي ز لتص ة مرآ ن إقام فرت ع ع       وأس وح للجمي در المفت ات ذات المص نيع البرمجي ز لتص ة مرآ ن إقام فرت ع  وأس
ناعتها؛  ناعتها؛ وص ؤتمر ال        ) ) جج((وص يم الم ي تنظ ات ف ات واإللكتروني ي الكهربائي د مهندس ع معه ارآة م ؤتمر ال        المش يم الم ي تنظ ات ف ات واإللكتروني ي الكهربائي د مهندس ع معه ارآة م دولي األول دولي األول المش

ق      : : لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ق      من النظرية إلى التطبي ل   // نيسان   نيسان  ٢٣٢٣-١٩١٩دمشق،   دمشق،   ((من النظرية إلى التطبي ل   أبري ر     ))٢٠٠٤٢٠٠٤أبري د وف ر     ، وق د وف ، وق
ات، ومعالجة الصور                    ا المعلومات واالتصاالت، ومعالجة البيان ات، ومعالجة الصور                   محفًال مفيدًا لمناقشة القضايا المرتبطة بتكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت، ومعالجة البيان محفال  مفيدا  لمناقشة القضايا المرتبطة بتكنولوجي

 ..))٧٠٧٠((ة المعرفة واستخراج البياناتة المعرفة واستخراج البياناتواألعمال اإللكترونية والتعلم اإللكتروني وإدارواألعمال اإللكترونية والتعلم اإللكتروني وإدار
 

ين المؤسسات                     ة ب ات دائم ة عالق ين المؤسسات                   وعلى المدى القصير، يكمن أحد أهم األهداف األساسية للشبكة في إقام ة ب ات دائم ة عالق وعلى المدى القصير، يكمن أحد أهم األهداف األساسية للشبكة في إقام
الب            ادل الط ترآة، وتب ث مش رامج بح اريع وب اهج ومش اد من ى إيج ل عل الي العم ة، وبالت ورية واألوروبي الب           الس ادل الط ترآة، وتب ث مش رامج بح اريع وب اهج ومش اد من ى إيج ل عل الي العم ة، وبالت ورية واألوروبي الس

 ..(NOSSTIA)" " نوستيانوستيا""رقة العاملة المنشأة في شبكة رقة العاملة المنشأة في شبكة  قائمة باألف قائمة باألف٧٧ويقدم اإلطار ويقدم اإلطار .  .  واألساتذةواألساتذة
 

 "نوستيا"  شبكة العلماء والتكنولوجيين والمبتكرين السوريين في الخارج -٧اإلطار 
 

 ":":نوستيانوستيا""أنشئت األفرقة العاملة التالية في إطار شبكة أنشئت األفرقة العاملة التالية في إطار شبكة  
 

 التعاون األآاديمي الدولي؛التعاون األآاديمي الدولي؛ ))أأ(( 
 االتصال الصناعي؛االتصال الصناعي؛ ))بب(( 
 مات واالتصاالت؛مات واالتصاالت؛تكنولوجيا المعلوتكنولوجيا المعلو ))جج(( 
 األعمال المصرفية والمالية؛األعمال المصرفية والمالية؛ ))دد(( 
 الموارد المائية؛الموارد المائية؛ ))•(( 
 ..الطاقةالطاقة ))وو(( 

____________________________________ 
در درالمص ار           : : المص ة واالبتك ة والتكنولوجي ة العلمي ارية للتنمي كوا االستش ة اإلس ة للجن ة الثاني الل الجلس ّدم خ رض ق ن ع بس بتصرف م ار           مقت ة واالبتك ة والتكنولوجي ة العلمي ارية للتنمي كوا االستش ة اإلس ة للجن ة الثاني الل الجلس د م خ رض ق ن ع بس بتصرف م مقت

وجي  وجي التكنول ق، ((التكنول ق، دمش اني ٢٤٢٤دمش رين الث اني  تش رين الث وفم// تش وفمن ه ))٢٠٠٤٢٠٠٤بر بر ن ه ، وعنوان ارج    ""، وعنوان ي الخ وريين ف رين الس وجيين والمبتك اء والتكنول بكة العلم ارج    ش ي الخ وريين ف رين الس وجيين والمبتك اء والتكنول بكة العلم ش
 ..(NOSSTIA)" " نوستيانوستيا""

ة            ة العربي ى الجمهوري ربين إل ة المغت ل معرف ا لوحدها نق ه ال يمكنه ا، أن بكة، من تجربته د تعلمت الش ة          وق ة العربي ى الجمهوري ربين إل ة المغت ل معرف ا لوحدها نق ه ال يمكنه ا، أن بكة، من تجربته د تعلمت الش وق
ة         . . فتعاون الوزارات والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص أساسي      فتعاون الوزارات والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص أساسي      .  .  السوريةالسورية اون مرن ة          وينبغي أن تكون آليات التع اون مرن  وينبغي أن تكون آليات التع

 ..ومكي فة آما يجب في مختلف المشاريعومكيَّفة آما يجب في مختلف المشاريع
 

                                                      
 .. ورقة ورقة٣٥٠٣٥٠ بلدا ، وقدمت فيه  بلداً، وقدمت فيه ٤٥٤٥ باحثا  من  باحثاً من ٤٥٠٤٥٠حضر المؤتمر ما مجموعه حضر المؤتمر ما مجموعه     ))٧٠٧٠((



 

 

-٤١-

 )٧١(برنامج التعاون في البحث العلمي بين لبنان والجمهورية العربية السورية  -٣
 

ام      ي ع امج ف ذا البرن ق ه ام    أطل ي ع امج ف ذا البرن ق ه رائهم      ٢٠٠١٢٠٠١أطل انيين ونظ احثين اللبن ين الب ي ب اون العلم ز التع دف تعزي رائهم       به انيين ونظ احثين اللبن ين الب ي ب اون العلم ز التع دف تعزي  به
ة                             آما أن  آما أن  .  .  السوريينالسوريين احثين واألفرق ين الب ى نحو مشترك ب ذ عل ى دعم مشاريع البحث العلمي التي تنف ة                             ه يرمي إل احثين واألفرق ين الب ى نحو مشترك ب ذ عل ى دعم مشاريع البحث العلمي التي تنف ه يرمي إل

ي           ي          المتخصصة في آال البلدين، مع الترآيز خاصة على ما يل ا،          : : المتخصصة في آال البلدين، مع الترآيز خاصة على ما يل ة، والتكنولوجي وم التطبيقي ية، والعل وم األساس ا،          العل ة، والتكنولوجي وم التطبيقي ية، والعل وم األساس العل
 ..والعلوم الطبية والصحة العامة، والعلوم البيئية وتاريخ العلوم عند العربوالعلوم الطبية والصحة العامة، والعلوم البيئية وتاريخ العلوم عند العرب

 
ي      ورية، وه ة الس ة العربي ي الجمهوري الي ف يم الع ات التعل ات ومؤسس تفيدة الجامع ات المس ي    وتضم الجه ورية، وه ة الس ة العربي ي الجمهوري الي ف يم الع ات التعل ات ومؤسس تفيدة الجامع ات المس وتضم الجه

 ..تشمل خمس جامعات عامة؛ ومراآز البحث التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، والجامعة اللبنانيةتشمل خمس جامعات عامة؛ ومراآز البحث التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، والجامعة اللبنانية
 

ة والج            ة والج          وتدير البرنامج لجنة مشترآة من المجلس الوطني للبحوث العلمي ارزة        وتدير البرنامج لجنة مشترآة من المجلس الوطني للبحوث العلمي ة وشخصيات ب ة اللبناني ارزة        امع ة وشخصيات ب ة اللبناني امع
ورية  ة الس ة العربي ي الجمهوري وم ف ى للعل ورية والمجلس األعل ات الس ن الجامع ورية م ة الس ة العربي ي الجمهوري وم ف ى للعل ورية والمجلس األعل ات الس ن الجامع ؤولية .  .  م ة بمس ؤولية وتضطلع اللجن ة بمس وتضطلع اللجن

ة،              ة،             استعراض المشاريع المشترآة ووضع مخصصات الميزانية والرصد المالي والعلمي الدوري للمشاريع الجاري استعراض المشاريع المشترآة ووضع مخصصات الميزانية والرصد المالي والعلمي الدوري للمشاريع الجاري
 ..باحثون أو مؤسساتهم لقواعد البلدين وأنظمتهماباحثون أو مؤسساتهم لقواعد البلدين وأنظمتهماوضمان أن تمتثل العقود التي يوقعها الوضمان أن تمتثل العقود التي يوقعها ال

 
ى النحو                             انيين والسوريين، عل ين الشرآاء اللبن ى أساس رصيد سنوي ب ذي ُيحسب عل ل ال ى النحو                           ويقسم التموي انيين والسوريين، عل ين الشرآاء اللبن ى أساس رصيد سنوي ب ذي ي حسب عل ل ال ويقسم التموي
الي اليالت س      : : الت ة والمجل ة اللبناني ن الجامع اوية م اهمات متس طة مس ان بواس ي لبن ذة ف امج المنفَّ ات البرن وَّل مكون س      تم ة والمجل ة اللبناني ن الجامع اوية م اهمات متس طة مس ان بواس ي لبن امج المنف ذة ف ات البرن و ل مكون تم

ى                .  .  يةيةالوطني للبحوث العلم  الوطني للبحوث العلم   ا المجلس األعل ة السورية، فيموله ى                أما مكونات البرنامج المنفّذة في الجمهورية العربي ا المجلس األعل ة السورية، فيموله أما مكونات البرنامج المنفذ ة في الجمهورية العربي
ويتقاسم الباحثون من البلدين مرافق البنية التحتية، بما فيها المختبرات والمعدات، ويستفيدون من موظفي               ويتقاسم الباحثون من البلدين مرافق البنية التحتية، بما فيها المختبرات والمعدات، ويستفيدون من موظفي               .  .  للعلومللعلوم

 ..الدعم المتوفرين في المؤسسات المتعاونةالدعم المتوفرين في المؤسسات المتعاونة
 

دين                  وآيما تتأه ل مشاريع ال    وآيما تتأّهل مشاريع ال      احثون ومؤسسات من البل ا ب امج، ينبغي أن يشارك فيه دين                  بحث للبرن احثون ومؤسسات من البل ا ب امج، ينبغي أن يشارك فيه وتوافق  وتوافق  .  .  بحث للبرن
ى       ائزون عل ون الح ط الفني دمها فق ي يق االت الت ى اإلح اريع عل ات المش ي مقترح دقيق ف ة بالت ة خاصة معني ى      لجن ائزون عل ون الح ط الفني دمها فق ي يق االت الت ى اإلح اريع عل ات المش ي مقترح دقيق ف ة بالت ة خاصة معني لجن

دا            .  .  شهادات الدآتوراه شهادات الدآتوراه  ى االستخدام المشترك لمع ه من الضروري أن توافق المؤسسات المشارآة عل دا            آما أن ى االستخدام المشترك لمع ه من الضروري أن توافق المؤسسات المشارآة عل تها، تها، آما أن
ث اريع البح ة بمش طة المتعلق يه األنش بما تقض ثحس اريع البح ة بمش طة المتعلق يه األنش بما تقض ي.  .  ))٧٢٧٢((حس ا يل امج م ا البرن ي يغطيه اريف الت مل المص يوتش ا يل امج م ا البرن ي يغطيه اريف الت مل المص  : : وتش

غيلية؛   ) ) أأ(( ة أو التش ات الثابت غيلية؛   النفق ة أو التش ات الثابت دين،    ) ) بب((النفق ين البل ل ب اليف النق دين،    تك ين البل ل ب اليف النق ة؛    ) ) جج((تك ارات الميداني ل الزي آت مقاب ة؛    مكاف ارات الميداني ل الزي آت مقاب  مكاف
ورات والب) ) دد(( ات، والمنش ادل المعلوم ن تب ة ع ات الناجم ورات والبالنفق ات، والمنش ادل المعلوم ن تب ة ع ات الناجم ة؛ النفق ات العلمي ة؛ رمجي ات العلمي ات ) ) •((رمجي ى المنتج اق عل ات اإلنف ى المنتج اق عل اإلنف

 ..اإلنفاق على المعدات التكميليةاإلنفاق على المعدات التكميلية) ) وو((االستهالآية؛ االستهالآية؛ 
نتين            رة واحدة لس دهما م نتين، من الممكن تمدي نتين          وبشكل عام، تكون مدة المشروع الذي يعتمده البرنامج س رة واحدة لس دهما م نتين، من الممكن تمدي وبشكل عام، تكون مدة المشروع الذي يعتمده البرنامج س
افيتين افيتينإض ائج ال     .  .  إض يم نت ري تعم رة، ويج ة الفت د نهاي ترآة عن ة مش دوة علمي نظم ن ائج ال     وُت يم نت ري تعم رة، ويج ة الفت د نهاي ترآة عن ة مش دوة علمي ا وت نظم ن روع وتقييمه ا مش روع وتقييمه ق .  .  مش ق ويواف ويواف

ران، مع                  ا األق ة متخصصة يراجعه ة أو دولي ران، مع                 الباحثون على نشر النتائج التي توصلوا إليها في جرائد علمية إقليمي ا األق ة متخصصة يراجعه ة أو دولي الباحثون على نشر النتائج التي توصلوا إليها في جرائد علمية إقليمي
ائدة في                     .  .  إشارة محددة إلى البرنامج   إشارة محددة إلى البرنامج    ة الس ذه المشاريع لألنظم ة عن ه ائدة في                     وتخضع أية اختراعات أو اآتشافات ناجم ة الس ذه المشاريع لألنظم ة عن ه وتخضع أية اختراعات أو اآتشافات ناجم

ه خالل                .  .  ننالجمهورية العربية السورية ولبنا   الجمهورية العربية السورية ولبنا    ل المناسب ل امج والتموي ه خالل                ويقدم الشكل الثالث نظرة موجزة عن البرن ل المناسب ل امج والتموي ويقدم الشكل الثالث نظرة موجزة عن البرن
 ..٢٠٠٤٢٠٠٤-٢٠٠١٢٠٠١الفترة الفترة 

 

                                                      
، قدم خـالل الجلسـة      ، قدم خـالل الجلسـة      ""برنامج التعاون في البحث العلمي بين لبنان وسوريا       برنامج التعاون في البحث العلمي بين لبنان وسوريا       : ": "  يستند هذا القسم الفرعي إلى عرض معنون          يستند هذا القسم الفرعي إلى عرض معنون        ))٧١٧١((

 ).).٢٠٠٤٢٠٠٤نوفمبر نوفمبر // تشرين الثاني تشرين الثاني٢٤٢٤دمشق، دمشق، ((ة للجنة اإلسكوا االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكار التكنولوجي ة للجنة اإلسكوا االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكار التكنولوجي الثانيالثاني

وعليه، ينبغي أن تقوم بتوفير هذه المعدات المؤسسات التي يجري فيها           وعليه، ينبغي أن تقوم بتوفير هذه المعدات المؤسسات التي يجري فيها           .  .    ال يمو ل البرنامج حيازة المعدات الثقيلة والدقيقة          ال يمول البرنامج حيازة المعدات الثقيلة والدقيقة        ))٧٢٧٢((
 ..مشروع البحث الممو لمشروع البحث الممول



 

 

-٤٢-

   استعراض لبرنامج التعاون في البحث العلمي بين لبنان والجمهورية العربية-٣الشكل 
 ٢٠٠٤-٢٠٠١السورية للفترة 
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تمويل بالدوالرات األمريكية  عدد المشاريع
 

ارية  ""ج التعاون في البحث العلمي بين لبنان وسوريا       ج التعاون في البحث العلمي بين لبنان وسوريا       برنامبرنام: ": "مقتبس عن عرض معنون   مقتبس عن عرض معنون   : : المصدرالمصدر ارية  ، قدم خالل الجلسة الثانية للجنة اإلسكوا االستش ، قدم خالل الجلسة الثانية للجنة اإلسكوا االستش
 ).).٢٠٠٤٢٠٠٤نوفمبر نوفمبر // تشرين الثاني تشرين الثاني٢٤٢٤دمشق، دمشق، ((للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكار التكنولوجي للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكار التكنولوجي 

 
 برنامج إنجازات البحوث الصناعية اللبنانية  -٤

 
ام       أطلق برنامج إنجازات البحوث     أطلق برنامج إنجازات البحوث       ام       الصناعية اللبنانية في ع وطني للبحث      ١٩٩٧١٩٩٧الصناعية اللبنانية في ع ادرة من المجلس ال وطني للبحث      ، بمب ادرة من المجلس ال ، بمب

رت    دريش إيب ة فري ع مؤسس اون م ان، بالتع ي لبن ناعة ف انيين ووزارة الص ناعيين اللبن ة الص ي وجمعي رت   العلم دريش إيب ة فري ع مؤسس اون م ان، بالتع ي لبن ناعة ف انيين ووزارة الص ناعيين اللبن ة الص ي وجمعي العلم
ين الجامع                .  .  ))٧٣٧٣((واإلسكواواإلسكوا اون ب ز التع ين الجامع                والهدف الرئيسي من برنامج إنجازات البحوث الصناعية اللبنانية هو تعزي اون ب ز التع ة ة والهدف الرئيسي من برنامج إنجازات البحوث الصناعية اللبنانية هو تعزي

ز         .  .  والصناعة، وبالتالي سد الفجوة بين البحث األآاديمي واالحتياجات الصناعية        والصناعة، وبالتالي سد الفجوة بين البحث األآاديمي واالحتياجات الصناعية         ى تعزي امج إل ز         آذلك، يرمي البرن ى تعزي امج إل آذلك، يرمي البرن
ة    ة االبتكاري اريع األآاديمي ناعة للمش تغالل الص ة   اس ة االبتكاري اريع األآاديمي ناعة للمش تغالل الص ربط      .  .  اس ه ي ا أن ار، بم بكة لالبتك امج آش ار البرن ن اعتب ربط      ويمك ه ي ا أن ار، بم بكة لالبتك امج آش ار البرن ن اعتب ويمك

ل           الجامعات والمدارس الفنية ومراآز البحوث والشرآات الصن        الجامعات والمدارس الفنية ومراآز البحوث والشرآات الصن         االت التموي ة ووآ ر الحكومي ل           اعية والمنظمات غي االت التموي ة ووآ ر الحكومي اعية والمنظمات غي
 ..بعضها ببعضبعضها ببعض

 
ايير                   ًا لمع ّيم وفق م ُتق نويًا، ث ة س ايير                 وُتحال المشاريع األآاديمية إلى برنامج إنجازات البحوث الصناعية اللبناني ا  لمع ي م وفق م ت ق نويا ، ث ة س وت حال المشاريع األآاديمية إلى برنامج إنجازات البحوث الصناعية اللبناني

ددة االختصاصات                 ات المتع ة المضافة والمكون ددة االختصاصات                مختلفة، منها الجودة والقدرة على االبتكار وتقديرات القيم ات المتع ة المضافة والمكون ة   مختلفة، منها الجودة والقدرة على االبتكار وتقديرات القيم ة    وقابلي  وقابلي
 ..التسويق والتصنيعالتسويق والتصنيع

 
ام   ذ ع ام ومن ذ ع ن خطط  ١٩٩٧١٩٩٧ومن دد م توى ع ع مس ى رف ة إل ازات البحوث الصناعية اللبناني امج إنج ن خطط  ، أدى برن دد م توى ع ع مس ى رف ة إل ازات البحوث الصناعية اللبناني امج إنج ، أدى برن

اإلنتاج في الصناعة، وإلى إقامة شرآات ناشئة جديدة وتحسين البرامج والمناهج الجامعية، وال سيما في مجاالت           اإلنتاج في الصناعة، وإلى إقامة شرآات ناشئة جديدة وتحسين البرامج والمناهج الجامعية، وال سيما في مجاالت           
د    .  .  الهندسة والعلوم الهندسة والعلوم  د    آذلك، ُخلقت وظائف جدي ذ في                  آذلك، خ لقت وظائف جدي نع وُنف ات وُص دات والبرمجي مم عدد من اآلالت والمع ذ في                  ة، وُص ات وص نع ون ف دات والبرمجي ة، وص مم عدد من اآلالت والمع

 ..هياآل صناعية في لبنان والخارجهياآل صناعية في لبنان والخارج
 

 المرآز الوطني للتكنولوجيا اإلحيائية في األردن  -٥
 

ة               ٢٠٠٣٢٠٠٣ديسمبر  ديسمبر  //في آانون األول  في آانون األول    رار بإقام ى ق ا في األردن عل م والتكنولوجي ة               ، وافق المجلس األعلى للعل رار بإقام ى ق ا في األردن عل م والتكنولوجي ، وافق المجلس األعلى للعل
ا  ي للتكنولوجي ا مرآز وطن ي للتكنولوجي ة للبحوثمرآز وطن ات والمراآز المحلي ع الجامع ة، بالتنسيق م ة للبحوثاإلحيائي ات والمراآز المحلي ع الجامع ة، بالتنسيق م رر أن يضم .  .  اإلحيائي رر أن يضم ومن المق ومن المق

                                                      
 ..com.liraprogram.www/: :   برنامج إنجازات البحوث الصناعية اللبنانية، متوفر على العنوان اإللكتروني  برنامج إنجازات البحوث الصناعية اللبنانية، متوفر على العنوان اإللكتروني))٧٣٧٣((
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ا           " " االفتراضياالفتراضي""المرآز  المرآز   ا           القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا اإلحيائية، وأن يطور هذه الكيانات ويموله ذلك،  .  .  القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا اإلحيائية، وأن يطور هذه الكيانات ويموله ذلك،  آ آ
ي     ا يل ى م ز إل ي المرآ ي    يرم ا يل ى م ز إل ي المرآ ن التكنولوج     ) ) أأ: (: (يرم ددة م االت مح ي مج ة ف ة للمعرف ة خريط ن التكنولوج     إقام ددة م االت مح ي مج ة ف ة للمعرف ة خريط ة؛  إقام ا اإلحيائي ة؛  ي ا اإلحيائي  ي

ي األردن؛     ) ) بب(( رة ف رية والخب وارد البش ة للم ات إلكتروني دة بيان اء قاع ي األردن؛     بن رة ف رية والخب وارد البش ة للم ات إلكتروني دة بيان اء قاع ات  ) ) جج((بن يم اجتماع ات  تنظ يم اجتماع ف ""تنظ ف عص  عص
ري ريفك اون؛     " " فك ى التع ز عل ة التحفي اون؛     بغي ى التع ز عل ة التحفي ث         ) ) دد((بغي ال البح ي مج ترآة ف اريع المش ل المش ى تموي اعدة عل ث         المس ال البح ي مج ترآة ف اريع المش ل المش ى تموي اعدة عل  المس

ة بالمشار          ) ) •((والتطوير؛  والتطوير؛   ال المتعلق ة بالمشار          وضع دراسات الجدوى وخطط األعم ال المتعلق ل      ) ) وو((يع المقترحة؛    يع المقترحة؛    وضع دراسات الجدوى وخطط األعم ل      المساعدة في تموي المساعدة في تموي
ًا؛    ) ) زز((البدء بالمشاريع القابلة للتحقيق؛    البدء بالمشاريع القابلة للتحقيق؛     راع دولي راءات االخت ا ؛    المساعدة في تسجيل ب راع دولي راءات االخت ة    ) ) حح((المساعدة في تسجيل ب ط المراآز األآاديمي ة    رب ط المراآز األآاديمي رب

 ..تشجيع استغالل المرافق والمعدات الفنية الباهظة الكلفة إلفادة عدد آبير من الباحثينتشجيع استغالل المرافق والمعدات الفنية الباهظة الكلفة إلفادة عدد آبير من الباحثين) ) طط((بالصناعة؛ وبالصناعة؛ و
 

 رحة إلقامة شبكات البحث والتطوير واالبتكار في البلدان العربية  مبادرات مقت-جيم
 

تقبل، يجدر                         تدامته في المس د من نجاحه واس ة التأآ تقبل، يجدر                       قبل صياغة أي مشروع متعلق بإقامة الشبكات، وبغي تدامته في المس د من نجاحه واس ة التأآ قبل صياغة أي مشروع متعلق بإقامة الشبكات، وبغي
ام أوساط البحوث              ر اهتم ع أن تثي ز التي ُيتوق ام أوساط البحوث             تحديد مجاالت الترآي ر اهتم ع أن تثي ز التي ي توق احثين      .  .  تحديد مجاالت الترآي دفع الب احثين      ومن الحوافز الرئيسية التي ت دفع الب   ومن الحوافز الرئيسية التي ت

ة               دات المعرف ة              ومؤسسات البحث إلى المشارآة في ترتيبات إقامة الشبكات، تحقيق عائ دات المعرف ى عن         .  .  ومؤسسات البحث إلى المشارآة في ترتيبات إقامة الشبكات، تحقيق عائ ه ال غن ه، فإن ى عن         وعلي ه ال غن ه، فإن وعلي
وازن                 اد ت ة بإيج ين لشبكة معين ين األعضاء المحتمل ة ب ًا للمعرف ًال فعلي وازن                أن يكفل الترتيب المقترح إقامة الشبكات نق اد ت ة بإيج ين لشبكة معين ين األعضاء المحتمل ة ب ا  للمعرف أن يكفل الترتيب المقترح إقامة الشبكات نقال  فعلي

 ::))٧٤٧٤((بين الشرطين التاليينبين الشرطين التاليين
 

ى المشارآة في المساعي المشترآة                  تكامل الخبرة والموا  تكامل الخبرة والموا   ))أأ((  دفع األعضاء إل ى المشارآة في المساعي المشترآة                  رد، وهو حافز رئيسي ي دفع األعضاء إل رد، وهو حافز رئيسي ي
ام                               ة للقي وارد الالزم ارات والم ا يتمتعون بكل المه ادرًا م رادى األعضاء ن ا أن ف ام                              في مجال البحث والتطوير، بم ة للقي وارد الالزم ارات والم ا يتمتعون بكل المه ادرا  م رادى األعضاء ن ا أن ف في مجال البحث والتطوير، بم

 بمشروع للبحث والتطوير على النحو األآثر نجاعة وفعالية؛بمشروع للبحث والتطوير على النحو األآثر نجاعة وفعالية؛
 

وا               تشابك آاف بين العلم والتكنولوجي    تشابك آاف بين العلم والتكنولوجي     ))بب((  وا               ا، ويعني ذلك أنه يجدر باألفراد األعضاء في الشبكة أن يكون ا، ويعني ذلك أنه يجدر باألفراد األعضاء في الشبكة أن يكون
 ..على قدم المساواة من حيث مستوى فهم العلم أو التكنولوجيا ذات الصلة قبل التمكن من استيعاب المعرفة الجديدةعلى قدم المساواة من حيث مستوى فهم العلم أو التكنولوجيا ذات الصلة قبل التمكن من استيعاب المعرفة الجديدة

 
ة                   ى أقصى درجة ممكن ة                 آذلك، ينبغي أن يكون أعضاء الشبكة متكاملين ومتماثلين بشكل آاف لالستفادة إل ى أقصى درجة ممكن آذلك، ينبغي أن يكون أعضاء الشبكة متكاملين ومتماثلين بشكل آاف لالستفادة إل

ار         .  .  من المنافع المتبادلة الناجمة عن أي ترتيب إلقامة شبكات البحث والتطوير          من المنافع المتبادلة الناجمة عن أي ترتيب إلقامة شبكات البحث والتطوير           د اختي وخي الحذر عن ار         لذا، يجدر ت د اختي وخي الحذر عن لذا، يجدر ت
وارد الموجودة،                     درات والم تفادة من الق وارد الموجودة،                    المجاالت التي ينَصّب عليها اهتمام مشروع إقامة الشبكات، من أجل االس درات والم تفادة من الق المجاالت التي ينص ب  عليها اهتمام مشروع إقامة الشبكات، من أجل االس

 ..أفضل توافق ممكنأفضل توافق ممكنمن حيث التكامل والتشابك، األمر الذي يؤدي إلى إنتاج من حيث التكامل والتشابك، األمر الذي يؤدي إلى إنتاج 
 المجاالت المحتملة إلقامة شبكات البحث والتطوير واالبتكار في المنطقة العربية  -١

 
ي         ار الت وير واالبتك بكات البحث والتط ة ش ة إلقام االت المحتمل د المج ي تحدي م الفرع ذا القس اول ه ي       يح ار الت وير واالبتك بكات البحث والتط ة ش ة إلقام االت المحتمل د المج ي تحدي م الفرع ذا القس اول ه يح

اه،      .  .  طقةطقة في المن   في المن  ))٧٥٧٥((تنطوي على التكنولوجيا المكتملة النمو والجديدة على السواء       تنطوي على التكنولوجيا المكتملة النمو والجديدة على السواء        اه،      ومجاالت البحث التي ُتناقش أدن ومجاالت البحث التي ت ناقش أدن
دة، ليست سوى      واد الجدي ا الم اه وتكنولوجي ة المي ا تحلي ة وتكنولوجي ة الزراعي ا األغذي دة، ليست سوى     وهي الزراعة وتكنولوجي واد الجدي ا الم اه وتكنولوجي ة المي ا تحلي ة وتكنولوجي ة الزراعي ا األغذي وهي الزراعة وتكنولوجي

ة الشبكات             ة إلقام ة من المجاالت المحتمل ة الشبكات            مجموعة فرعي ة إلقام ة من المجاالت المحتمل ا            .  .  مجموعة فرعي ة أيضًا التكنولوجي ا            وتشمل المجاالت األخرى المهم ة أيضا  التكنولوجي وتشمل المجاالت األخرى المهم
يما   ة، ال س يما  اإلحيائي ة، ال س ات         اإلحيائي ا المعلوم ى تكنولوجي ة عل ة القائم نظم التربوي ة، وال ة الزراعي ا اإلحيائي ات         التكنولوجي ا المعلوم ى تكنولوجي ة عل ة القائم نظم التربوي ة، وال ة الزراعي ا اإلحيائي التكنولوجي

 ..واالتصاالتواالتصاالت
 
 الزراعةالزراعة ))أأ((
 

                                                      
))٧٤٧٤((    L. Zirulia, “R and D networks in an artificial industry” (CESPRI-Bocconi University, January 2003).. 
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أجرت اإلسكوا مؤخرا  مسحا  لتقييم وتحديد مجاالت التكامل والتشابك في مشاريع البحث والتطوير في                     أجرت اإلسكوا مؤخرًا مسحًا لتقييم وتحديد مجاالت التكامل والتشابك في مشاريع البحث والتطوير في                      
ي          اء، وه دان أعض ة بل ي ثالث رة ف ات آبي ي جامع ي ف دان الزراع ي         المي اء، وه دان أعض ة بل ي ثالث رة ف ات آبي ي جامع ي ف دان الزراع ورية   المي ة الس ة العربي ورية    األردن والجمهوري ة الس ة العربي  األردن والجمهوري

ان انولبن ة        .  .  ))٧٦٧٦((ولبن اعي إقام ل مس ي لتقّب ا يكف ي نضجت بم ة الت ام المحتمل االت االهتم د مج دوره تحدي ذا ب يح ه ة        ويت اعي إقام ي لتقب ل مس ا يكف ي نضجت بم ة الت ام المحتمل االت االهتم د مج دوره تحدي ذا ب يح ه ويت
وطني واإلقليمي        وطني واإلقليمي       الشبكات على الصعيدين ال ة آقطاع اقتصادي                .  .  الشبكات على الصعيدين ال ة العربي د اختيرت الزراعة لصلتها بالمنطق ة آقطاع اقتصادي                وق ة العربي د اختيرت الزراعة لصلتها بالمنطق وق

 ..رئيسيرئيسي
 

ائج المس  ارت نت ائج المسوأش ارت نت ي    وأش ات ف ين الجامع ي البحث الزراعي ب ة ف ن االزدواجي ا م توى م ود مس ى وج ي    ح إل ات ف ين الجامع ي البحث الزراعي ب ة ف ن االزدواجي ا م توى م ود مس ى وج ح إل
ة    وارد الطبيعي ات وإدارة الم م النب وان وعل م الحي االت عل ي مج ان، ف ورية ولبن ة الس ة العربي ة   األردن والجمهوري وارد الطبيعي ات وإدارة الم م النب وان وعل م الحي االت عل ي مج ان، ف ورية ولبن ة الس ة العربي األردن والجمهوري

ة محاوالت                .  .  والبحث في علم األغذية   والبحث في علم األغذية    ى أي ارير إل ة محاوالت                وبالرغم من حاالت االزدواجية تلك، لم تشر التق ى أي ارير إل اون   وبالرغم من حاالت االزدواجية تلك، لم تشر التق ذآر للتع اون   ُت ت ذآر للتع
ذها آل                     .  .  في مشاريع البحث  في مشاريع البحث   ة بالمشاريع التي تنف ات، ونقص المعلومات المتعلق ذها آل                     وقد ُيعزى هذا إلى تباعد الجامع ة بالمشاريع التي تنف ات، ونقص المعلومات المتعلق وقد ي عزى هذا إلى تباعد الجامع

 ..جامعة، أو ببساطة نقص الحوافز على إقامة الشراآات وخلق الشبكاتجامعة، أو ببساطة نقص الحوافز على إقامة الشراآات وخلق الشبكات
 

تخداماً         وفر اس ود، وت ة الجه ق، وتخفض ازدواجي ه تواف ى أوج ث إل بكات البح ة ش ؤدي إقام تخداما        وت وفر اس ود، وت ة الجه ق، وتخفض ازدواجي ه تواف ى أوج ث إل بكات البح ة ش ؤدي إقام  أفضل  أفضل وت
ادرة   ة الن وارد المالي ادرة  للم ة الن وارد المالي ات       .  .  للم الح الجه رات لص دات والمختب اءات والمع ل الكف تخدام تكام ن اس ذلك، يمك ات       آ الح الجه رات لص دات والمختب اءات والمع ل الكف تخدام تكام ن اس ذلك، يمك  آ

 ..المتعاونة لرفع مستوى جودة نتائج البحثالمتعاونة لرفع مستوى جودة نتائج البحث
 
 ))٧٧٧٧((تكنولوجيا األغذية الزراعيةتكنولوجيا األغذية الزراعية ))بب((
 

ذائ             تؤدي  تؤدي    ذائ             التكنولوجيا الحديثة في األغذية الزراعية دورًا مهمًا في تحقيق األمن الغ تدامة    التكنولوجيا الحديثة في األغذية الزراعية دورا  مهما  في تحقيق األمن الغ ة المس تدامة    ي والتنمي ة المس .  .  ي والتنمي
غ          ة وأن تبل ايير البيئي ة للمع ة الزراعي ناعة األغذي ل ص ة أن تمتث ل وآفال رص العم ق ف ي خل اهم ف ا تس ا أنه غ         آم ة وأن تبل ايير البيئي ة للمع ة الزراعي ناعة األغذي ل ص ة أن تمتث ل وآفال رص العم ق ف ي خل اهم ف ا تس ا أنه آم

 ..مستويات أعلى من القدرة التنافسية والربحيةمستويات أعلى من القدرة التنافسية والربحية
ي         اطق ف ض المن ة وبع دان العربي ي البل ا ف ات التكنولوجي رآات ومؤسس ين الش اون ب بح التع ي       ويص اطق ف ض المن ة وبع دان العربي ي البل ا ف ات التكنولوجي رآات ومؤسس ين الش اون ب بح التع  ويص

ا أآث  ا أآث أوروب ة         أوروب ة للتنمي ات المانح ات والجه دمها الحكوم ي تق وارد الت دائم للم اؤل ال ى التض رًا إل رورة، نظ ة         ر ض ة للتنمي ات المانح ات والجه دمها الحكوم ي تق وارد الت دائم للم اؤل ال ى التض را  إل رورة، نظ ر ض
دة    .  .  الصناعية، وإلى ضرورة االستفادة القصوى من الموارد الداخلية والتكنولوجيا الحديثة         الصناعية، وإلى ضرورة االستفادة القصوى من الموارد الداخلية والتكنولوجيا الحديثة          دة    وتشكل التحديات المعق وتشكل التحديات المعق

درًا           والمتنوعة التي يطرحها تطوير صناعة األغذية الزراعية، التي مازالت ب         والمتنوعة التي يطرحها تطوير صناعة األغذية الزراعية، التي مازالت ب          بيًا وم دًا نس اًال جدي درا            شكل رئيسي مج بيا  وم دا  نس شكل رئيسي مجاال  جدي
رها     ا ونش اب التكنولوجي ال اآتس ي مج ترآة ف ج مش ة لوضع نه بابًا مهم دة، أس ة عدي دان عربي ي بل ائف ف رها    للوظ ا ونش اب التكنولوجي ال اآتس ي مج ترآة ف ج مش ة لوضع نه بابا  مهم دة، أس ة عدي دان عربي ي بل ائف ف .  .  للوظ

 ..فبواسطة مدخالت التكنولوجيا تلك، يمكن استخدام الموارد استخداما  فعاال  وتخطي العقباتفبواسطة مدخالت التكنولوجيا تلك، يمكن استخدام الموارد استخدامًا فعاًال وتخطي العقبات
 

د           ة من تحسين م د         وستتجاوز المنافع المحقق ة من تحسين م دان               وستتجاوز المنافع المحقق ة في البل ة في الصناعة الزراعي ا الحديث دان               خالت التكنولوجي ة في البل ة في الصناعة الزراعي ا الحديث خالت التكنولوجي
ر للتجارة المنتجة                                يح فرصًا أآب اهرة، ويت اهرة أو شبه الم ر الم ة غي ا يحد من هجرة العمال ر للتجارة المنتجة                               العربية تخومها، مم يح فرصا  أآب اهرة، ويت اهرة أو شبه الم ر الم ة غي ا يحد من هجرة العمال العربية تخومها، مم

 ..وتبادل الخبرة بين تلك البلدان وجاراتها األوروبيةوتبادل الخبرة بين تلك البلدان وجاراتها األوروبية
 

                                                      
))٧٦٧٦((    H. Chahal, “Survey of agricultural research and development activities in Lebanon, Syria and Jordan” (2004)  .  .

يعرض هذا المسح الذي يمكن الحصول عليه من اإلسكوا الموارد البشرية والمادية والمالية المستخدمة في البحث والتطـوير الـزراعيين،                    يعرض هذا المسح الذي يمكن الحصول عليه من اإلسكوا الموارد البشرية والمادية والمالية المستخدمة في البحث والتطـوير الـزراعيين،                    
وفي كل جامعة، جرت محاولة لترتيـب مجـاالت البحـث           وفي كل جامعة، جرت محاولة لترتيـب مجـاالت البحـث           .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣-٢٠٠٠٢٠٠٠فضال  عن ناتج البحث في كل من البلدان التي تشملها الفترة            فضالً عن ناتج البحث في كل من البلدان التي تشملها الفترة            

لزراعي وتحديد المواضيع المثيرة لالهتمام بشكل محدد لكل من مجاالت البحث هذه، بهدف تحديد المواضيع المالئمـة لمسـاعي إقامـة                     لزراعي وتحديد المواضيع المثيرة لالهتمام بشكل محدد لكل من مجاالت البحث هذه، بهدف تحديد المواضيع المالئمـة لمسـاعي إقامـة                     اا
 ..الشبكات على الصعيدين الوطني واإلقليميالشبكات على الصعيدين الوطني واإلقليمي

 Network on agro-food technologies: a virtual ESCWA/Campania“: :   يستند هذا القسم الفرعي إلى الورقـة المعنونـة    يستند هذا القسم الفرعي إلى الورقـة المعنونـة  ))٧٧٧٧((
research and development network”, which was presented during the Forum on Capacity-Building through Technology Transfer and 
Networking (Beirut, 11-12 March 2004).                                                                                                                                                     
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ة م     درات محتمل ة ق ناعات العربي ات والص ك الجامع ة م   وتمل درات محتمل ة ق ناعات العربي ات والص ك الجامع اًال   وتمل ديها مج ن أن ل ًال ع ة، فض وى العامل اال    ن الق ديها مج ن أن ل ة، فضال  ع وى العامل ن الق
 ..لتطوير السوق ونشر التكنولوجيا فيها، مع فرص مهمة لجني العائدات االجتماعية واالقتصاديةلتطوير السوق ونشر التكنولوجيا فيها، مع فرص مهمة لجني العائدات االجتماعية واالقتصادية

 
 ))٧٨٧٨((تحلية المياهتحلية المياه ))جج((
 

دان    ن البل دد م ي ع ة واالقتصادية ف ة االجتماعي ي التنمي دور رئيسي ف اه ب ة المي ا تحلي دان  تضطلع تكنولوجي ن البل دد م ي ع ة واالقتصادية ف ة االجتماعي ي التنمي دور رئيسي ف اه ب ة المي ا تحلي تضطلع تكنولوجي
ة ةالعربي دان   واوا.  .  العربي ذه البل ن ه دد م ي ع ة ف اه العذب د للمي ًا المصدر الوحي ي، وغالب الة هي مصدر أساس اه المح دان   لمي ذه البل ن ه دد م ي ع ة ف اه العذب د للمي ا  المصدر الوحي ي، وغالب الة هي مصدر أساس اه المح .  .  لمي

 ..باإلضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع مستويات المعيشة وتزايد النمو السكاني إلى إنشاء سوق مهم للمياه المحالةباإلضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع مستويات المعيشة وتزايد النمو السكاني إلى إنشاء سوق مهم للمياه المحالة
 

ي الم     اه ف ة المي اق لتحلي عة النط ة الواس ا الحراري تخدم التكنولوجي ي الم   وُتس اه ف ة المي اق لتحلي عة النط ة الواس ا الحراري تخدم التكنولوجي رن   وت س ن الق ينات م ذ الخمس ة من رن   نطق ن الق ينات م ذ الخمس ة من نطق
ددًا       ١٧٥٠١٧٥٠، آان في البلدان العربية زهاء ، آان في البلدان العربية زهاء ٢٠٠١٢٠٠١الماضي وفي عام  الماضي وفي عام   درات وع لة من الق ة، تضم سلس ددا         محطة للتحلي درات وع لة من الق ة، تضم سلس  محطة للتحلي
ات  ن التكنولوجي ات م ن التكنولوجي نوات        .  .  م الل الس غيلها خ دها وتش ات وتجدي ذه المحط ييد ه خمة لتش وال ض تخدمت أم د اس نوات        وق الل الس غيلها خ دها وتش ات وتجدي ذه المحط ييد ه خمة لتش وال ض تخدمت أم د اس وق
تج،                ونظرا  إلى أن العديد من    ونظرًا إلى أن العديد من    .  .  الخمسين الماضية الخمسين الماضية  ا االفتراضي المن ة عمره ى نهاي تج،                 هذه المحطات تشارف اآلن عل ا االفتراضي المن ة عمره ى نهاي  هذه المحطات تشارف اآلن عل

ا   ا وتطويره ع ومواصلة البحث فيه اق أوس ى نط ة عل ا التحلي ى نشر تكنولوجي ة إل زداد الحاج ا  ت ا وتطويره ع ومواصلة البحث فيه اق أوس ى نط ة عل ا التحلي ى نشر تكنولوجي ة إل زداد الحاج ل البحث .  .  ت ل البحث ويمي ويمي
ايير                                ين مع اعالت ب ات الموجودة والتف م أفضل للعملي ى فه ز عل ى الترآي ة إل ة في المنطق ايير                               الحالي في مجال التحلي ين مع اعالت ب ات الموجودة والتف م أفضل للعملي ى فه ز عل ى الترآي ة إل ة في المنطق الحالي في مجال التحلي

ى استحداث تصاميم                 العمالعم ى عن البحث الرامي إل ه ال غن ه، فإن د بحد ذات ذا األمر مفي ى استحداث تصاميم                 ليات وعلى الرغم من أن ه ى عن البحث الرامي إل ه ال غن ه، فإن د بحد ذات ذا األمر مفي ليات وعلى الرغم من أن ه
وم                            .  .  ابتكاريةابتكارية ى العل ا إل وم األساسية منه ى العل وم                            ويجدر القيام بقدر معين من ذلك البحث في مجاالت هي أقرب إل ى العل ا إل وم األساسية منه ى العل ويجدر القيام بقدر معين من ذلك البحث في مجاالت هي أقرب إل

ذا              .  .  ميميالتطبيقية، مما يتطلب تعاونا  أوثق على الصعيدين الدولي واإلقلي        التطبيقية، مما يتطلب تعاونًا أوثق على الصعيدين الدولي واإلقلي         دًا في ه ّدة جي رامج البحث المع ذا              ويمكن لب دا  في ه د ة جي رامج البحث المع ويمكن لب
ين                      دعم أصحاب المصلحة المعني د تحظى ب ين                     الميدان أن توفر األسس الالزمة لتطوير التكنولوجيا في المستقبل، وق دعم أصحاب المصلحة المعني د تحظى ب الميدان أن توفر األسس الالزمة لتطوير التكنولوجيا في المستقبل، وق

 ..الذين من شأن مشارآتهم أن تحس ن موقعهم في حيازة التكنولوجيا المستقبليةالذين من شأن مشارآتهم أن تحّسن موقعهم في حيازة التكنولوجيا المستقبلية
 

بت  د اآُتس ه ق د بأن ة تفي ة أدل وفر أي بتوال تت د اآت س ه ق د بأن ة تفي ة أدل وفر أي ة وال تت ا التحلي دات تكنولوجي زة ومع نيع أجه ة لتص درات آافي ة  ق ا التحلي دات تكنولوجي زة ومع نيع أجه ة لتص درات آافي  ق
يها                  .  .  وتطويرهاوتطويرها ة ومهندس اء المنطق د اضطالع علم ى تزاي يها                  وُيسّجل هذا النقص بالرغم من المؤشرات التي تدل عل ة ومهندس اء المنطق د اضطالع علم ى تزاي وي سج ل هذا النقص بالرغم من المؤشرات التي تدل عل

ة ا التحلي رتبط بمختلف مجاالت تكنولوجي ةبأنشطة البحث الم ا التحلي رتبط بمختلف مجاالت تكنولوجي ات .  .  بأنشطة البحث الم أن عملي ة بش ادات الموثوق ن اإلف دد م ات وورد ع أن عملي ة بش ادات الموثوق ن اإلف دد م وورد ع
ى  .  .  يالت جوهرية في العمليات الموجودة، بادر بها باحثون محليون يالت جوهرية في العمليات الموجودة، بادر بها باحثون محليون جديدة وتعد جديدة وتعد  ى  بيد أنه ال توجد سوى أدلة قليلة عل بيد أنه ال توجد سوى أدلة قليلة عل

ا      ون لتكنولوجي ون المحلي اء والمهندس دمها العلم رة يق ة أو منتش اهمات مهم ا     أي مس ون لتكنولوجي ون المحلي اء والمهندس دمها العلم رة يق ة أو منتش اهمات مهم  أي مس
ة ةالتحلي ات   .  .  التحلي ن المؤسس ة م ة مقدم ة ملموس اهمات تكنولوجي ة عن مس و اآتشاف أدل ذا ه ن ه ى م ات   واألصعب حت ن المؤسس ة م ة مقدم ة ملموس اهمات تكنولوجي ة عن مس و اآتشاف أدل ذا ه ن ه ى م   واألصعب حت

ة                  .  .  التجارية المحلية التجارية المحلية  درات الداخلي اء الق ة                  وتسود هذه الحالة رغم سرعة تزايد الطلب على المياه العذبة، ورغم أن بن درات الداخلي اء الق وتسود هذه الحالة رغم سرعة تزايد الطلب على المياه العذبة، ورغم أن بن
 ..في تكنولوجيا التحلية هو حاجة ملحة لبلدان المنطقةفي تكنولوجيا التحلية هو حاجة ملحة لبلدان المنطقة

 
درات البحث                   درات البحث                 ويمكن تحقيق النجاح في خفض تكاليف التحلية ونشر التكنولوجيا المؤاتية عن طريق بناء ق ويمكن تحقيق النجاح في خفض تكاليف التحلية ونشر التكنولوجيا المؤاتية عن طريق بناء ق
رآات     والتطوالتط وث والش ز البح ات ومراآ ع الجامع بكات م ة الش ا بإقام يع نطاقه ود البحث وتوس ز جه رآات     وير، وتعزي وث والش ز البح ات ومراآ ع الجامع بكات م ة الش ا بإقام يع نطاقه ود البحث وتوس ز جه وير، وتعزي

 ..وسائر مصادر التكنولوجيا في البلدان النامية والمتقدمة خارج المنطقةوسائر مصادر التكنولوجيا في البلدان النامية والمتقدمة خارج المنطقة
 
 ))٧٩٧٩((تكنولوجيا المواد الجديدةتكنولوجيا المواد الجديدة ))دد((
 

                                                      
 ,Water desalination technologies in the ESCWA member countries” (United Nations, 2001)“  انظــر   انظــر ))٧٨٧٨((

E/ESCWA/TECH/2001/3.                                                                                                                                                                            

 ,Review of science and technology in ESCWA member countries”, Issue no. 4 (United Nations, 2001)“  انظـر    انظـر  ))٧٩٧٩((
E/ESCWA/TECH/2001/5.                                                                                                                                                                            
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ونظرا   ونظرًا  .  .  ات من القرن الماضي    ات من القرن الماضي    تعود نشأة صناعات البالستيك في بعض البلدان العربية إلى مطلع الستيني          تعود نشأة صناعات البالستيك في بعض البلدان العربية إلى مطلع الستيني           
نيع       عة لتص دة واس أت قاع بيًا، نش تيك وانخفاضها نس ناعة البالس تخدمة لص ام المس واد الخ عار الم ب أس ى تقل نيع      إل عة لتص دة واس أت قاع بيا ، نش تيك وانخفاضها نس ناعة البالس تخدمة لص ام المس واد الخ عار الم ب أس ى تقل إل

ة          رآات أجنبي ع ش ترآة م اريع مش ها آمش ة، بعض دان العربي م البل ي معظ تيك ف ة         البالس رآات أجنبي ع ش ترآة م اريع مش ها آمش ة، بعض دان العربي م البل ي معظ تيك ف دة   .  .  البالس ذه القاع ي ه دة   وتغط ذه القاع ي ه وتغط
در       ة، وال يق در      االحتياجات المحلية واإلقليمي ة، وال يق ة                   االحتياجات المحلية واإلقليمي افس في السوق الدولي ى التن ل من الشرآات عل ة                    إال عدد قلي افس في السوق الدولي ى التن ل من الشرآات عل ويغطي  ويغطي  .  .   إال عدد قلي

ي  ة ف افي التحلي ية مص نيع أغش ثًال تص ا م ة، منه ة بالمنطق ات خاص ناعات تطبيق ذه الص ض ه ي بع ة ف افي التحلي ية مص نيع أغش ثال  تص ا م ة، منه ة بالمنطق ات خاص ناعات تطبيق ذه الص ض ه  بع
 ..المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية

 
د أن أدت التغي                       دين الماضيين، بع د أن أدت التغي                     وقد تطورت تكنولوجيا معالجة البالستيك بشكل ملحوظ في العق دين الماضيين، بع رات  وقد تطورت تكنولوجيا معالجة البالستيك بشكل ملحوظ في العق رات  ي ي

ى     ادرة عل ى ق داتها لتبق ديث مع ى تح ة عل رآات القائم ار الش ى إجب ات إل ام والعملي واد الخ ى الم ي طرأت عل ى    الت ادرة عل ى ق داتها لتبق ديث مع ى تح ة عل رآات القائم ار الش ى إجب ات إل ام والعملي واد الخ ى الم ي طرأت عل الت
 ..المنافسةالمنافسة

 
ين مؤسسات البحث والتطوير وصناعات                       ودة ب ة المفق ين مؤسسات البحث والتطوير وصناعات                     وتكمن إحدى الصعوبات في هذا المجال في الحلق ودة ب ة المفق وتكمن إحدى الصعوبات في هذا المجال في الحلق

ة  دان العربي ي البل تيك ف ة البالس دان العربي ي البل تيك ف إن أن .  .  البالس د، ف ه التحدي ى وج إن أن وعل د، ف ه التحدي ى وج ات   وعل ي الجامع ري ف ي تج وير الت طة البحث والتط ات   ش ي الجامع ري ف ي تج وير الت طة البحث والتط ش
ة            ة           ومراآز البحوث ال صلة لها عادة باحتياجات الصناعات المحلي يم           .  .  ومراآز البحوث ال صلة لها عادة باحتياجات الصناعات المحلي اب التعل م اآلخر هو شبه غي يم           والتحدي المه اب التعل م اآلخر هو شبه غي والتحدي المه

يما البالستيك           دة، وال س واد الجدي ا الم ين في تكنولوجي يما البالستيك          العالي والتدريب في صفوف الموظفين الفني دة، وال س واد الجدي ا الم ين في تكنولوجي ذل   .  .  العالي والتدريب في صفوف الموظفين الفني ذل   وينبغي ب وينبغي ب
دة،           جهود أآبر في ا  جهود أآبر في ا   المواد الجدي ق ب واد تتعل إدراج م ك ب الي، وذل يم الع اهج التعل ة ومن دة،           لمنطقة لتعزيز المناهج الفني المواد الجدي ق ب واد تتعل إدراج م ك ب الي، وذل يم الع اهج التعل ة ومن لمنطقة لتعزيز المناهج الفني

 ..وخلق التخصصات ذات الصلة وتعزيز الروابط بين الجامعات والصناعاتوخلق التخصصات ذات الصلة وتعزيز الروابط بين الجامعات والصناعات
 

ا الشرآات                    ا الشرآات                  ويمكن أن يحل التكامل اإلقليمي لعمليات الصناعات الوطنية العديد من المشاآل التي تواجهه ويمكن أن يحل التكامل اإلقليمي لعمليات الصناعات الوطنية العديد من المشاآل التي تواجهه
آما يمكن لإلدارات الحكومية المعنية، بمساعدة الجمعيات وغرف الصناعة         آما يمكن لإلدارات الحكومية المعنية، بمساعدة الجمعيات وغرف الصناعة         .  .  ئة أو القائمة في البلدان العربية     ئة أو القائمة في البلدان العربية     الناشالناش

ات، ودعم أنشطة                م، وهياآل التعريف ات، ودعم أنشطة               والتجارة الوطنية واإلقليمية، أن تيّسر ذلك التكامل من خالل التشريع المالئ م، وهياآل التعريف والتجارة الوطنية واإلقليمية، أن تيس ر ذلك التكامل من خالل التشريع المالئ
ك الت           .  .  الشرآاتالشرآات ك الت           آما أن دور أهم المصّنعين في تيسير ذل ان       آما أن دور أهم المصن عين في تيسير ذل ي عن البي ان       كامل غن ي عن البي ا تكون الهياآل         .  .  كامل غن رًا م ذلك، آثي ا تكون الهياآل         آ را  م ذلك، آثي آ

ا   ا وخطط حاضنات التكنولوجي تودعات التكنولوجي بكات البحث والتطوير، ومس ا ش ا فيه دة، بم ية الجدي ا  المؤسس ا وخطط حاضنات التكنولوجي تودعات التكنولوجي بكات البحث والتطوير، ومس ا ش ا فيه دة، بم ية الجدي المؤسس
ا  .  .  والتجمعات الصناعية للتقانة العالية، أآثر فعالية عندما يتوخى أن تكون جزءا  من المناطق الحرة الصناعية               والتجمعات الصناعية للتقانة العالية، أآثر فعالية عندما يتوخى أن تكون جزءًا من المناطق الحرة الصناعية                ا  آم آم

رض رضيفت اب      يفت ي اآتس دًا ف ًا ومتزاي ل دورًا مهم ك الهياآ ؤدي تل اب       أن ت ي اآتس دا  ف ا  ومتزاي ل دورا  مهم ك الهياآ ؤدي تل   أن ت
 ..تكنولوجيا المواد الجديدة ونشرهاتكنولوجيا المواد الجديدة ونشرها

 المبادئ التوجيهية إلقامة شبكات للبحث والتطوير واالبتكار قابلة لالستمرار  -٢
 في المنطقة العربية

 
ة لالستمرار في        يشار أدناه إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بإقامة شبكات للبحث والتطوير وا           يشار أدناه إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بإقامة شبكات للبحث والتطوير وا             ار قابل ة لالستمرار في        البتك ار قابل البتك

 ..))٨٠٨٠((المنطقة العربيةالمنطقة العربية
 
 أهداف التطويرأهداف التطوير ))أأ((
 

ددة االختصاصات                    نهج المتع دعم ال ددة االختصاصات                  يجدر بأية شبكة عربية إقليمية معنية بالبحث والتطوير واالبتكار أن ت نهج المتع دعم ال يجدر بأية شبكة عربية إقليمية معنية بالبحث والتطوير واالبتكار أن ت
الشبكة  الشبكة  آما ينبغي أن تعزز  آما ينبغي أن تعزز  .  .  والمؤسسات، آأساس لتعزيز القطاع المستهدف في البلدان األعضاء على نحو فعلي   والمؤسسات، آأساس لتعزيز القطاع المستهدف في البلدان األعضاء على نحو فعلي   

ك                     ا في ذل ك                    اإلقليمية التعاون وتقاسم الموارد في اآتساب التكنولوجيا الحديثة ونشرها بين المؤسسات األعضاء، بم ا في ذل اإلقليمية التعاون وتقاسم الموارد في اآتساب التكنولوجيا الحديثة ونشرها بين المؤسسات األعضاء، بم

                                                      
تأخذ هذه المبادئ التوجيهية بعين االعتبار خصائص المنطقة العربية وتمثل موجزا  للمكونات المطلوبة إلقامة شبكات قابلة                تأخذ هذه المبادئ التوجيهية بعين االعتبار خصائص المنطقة العربية وتمثل موجزاً للمكونات المطلوبة إلقامة شبكات قابلة                    ))٨٠٨٠((

 ..ولية، أنظر الفصل الخامسولية، أنظر الفصل الخامسلالستمرار للبحث والتطوير واالبتكار ولإلطالع على تحليل أكثر شملالستمرار للبحث والتطوير واالبتكار ولإلطالع على تحليل أكثر شم
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ة، ومن            .  .  األوساط األآاديمية ومراآز البحث التطبيقي والشرآات الخاصة      األوساط األآاديمية ومراآز البحث التطبيقي والشرآات الخاصة       ة الكلف ة وفعال ق عملي ة، ومن            وباستخدام طرائ ة الكلف ة وفعال ق عملي وباستخدام طرائ
 ::در بالشبكة أن تسعى إلى تحقيق أهداف التطوير التاليةدر بالشبكة أن تسعى إلى تحقيق أهداف التطوير التاليةدون تعريض استقاللية الشرآاء وربحيتهم للخطر، يجدون تعريض استقاللية الشرآاء وربحيتهم للخطر، يج

 
 بناء القدرات لتصميم الخطط المشترآة للبحث والتطوير في القطاع المستهدف؛بناء القدرات لتصميم الخطط المشترآة للبحث والتطوير في القطاع المستهدف؛ ))١١(( 

 
ا،     ))٢٢((  ة به ات المرتبط ات، واالتجاه ات والعملي ة للمنتج ا الحالي ة بالتكنولوجي ات المتعلق ر المعلوم ا،    نش ة به ات المرتبط ات، واالتجاه ات والعملي ة للمنتج ا الحالي ة بالتكنولوجي ات المتعلق ر المعلوم نش

 واحتياجات القطاع من بحث وتطوير؛واحتياجات القطاع من بحث وتطوير؛
 

 إقامة شبكات للمؤسسات المعنية بغية تيسير إنشاء مجتمعات محلية افتراضية للبحث والتطوير؛إقامة شبكات للمؤسسات المعنية بغية تيسير إنشاء مجتمعات محلية افتراضية للبحث والتطوير؛ ))٣٣(( 
 

ى المؤسسات                    ))٤٤((  ة بالنسبة إل ى المؤسسات                   تمهيد الطريق إلقامة مراآز تفوق افتراضية لخدمة القضايا ذات األولوي ة بالنسبة إل تمهيد الطريق إلقامة مراآز تفوق افتراضية لخدمة القضايا ذات األولوي
 ..الشريكة في البلدان العربيةالشريكة في البلدان العربية

 
 األهداف المباشرةاألهداف المباشرة ))بب((
 

بكة    تهدف الش ب أن تس بكة  يج تهدف الش ب أن تس اآل         يج د المش ترآة، تحدي ود المش الل الجه ن خ ام األول، م ي المق ة ف اآل          اإلقليمي د المش ترآة، تحدي ود المش الل الجه ن خ ام األول، م ي المق ة ف  اإلقليمي
ا      ة وحله دان العربي ا البل ي تواجهه ترآة الت ا     المش ة وحله دان العربي ا البل ي تواجهه ترآة الت ة        .  .  المش درات الحديث اب الق ى اآتس عى إل ا أن تس در به ذلك، يج ة        آ درات الحديث اب الق ى اآتس عى إل ا أن تس در به ذلك، يج آ

 ..والمستدامة لدى أعضاء الشبكة ونشرها، والمساهمة بالتالي في نمو الشرآات وتطويرهاوالمستدامة لدى أعضاء الشبكة ونشرها، والمساهمة بالتالي في نمو الشرآات وتطويرها
 

ي  ك الس ي ذل يوف ك الس ي ذل ة   وف ؤتمرات وحمالت التوعي يم الم يح تنظ و يت ى نح ة عل بكة اإلقليمي ة   اق، ينبغي تصميم الش ؤتمرات وحمالت التوعي يم الم يح تنظ و يت ى نح ة عل بكة اإلقليمي اق، ينبغي تصميم الش
ور       راد الجمه ائيين وأف تهدف األخص ذي يس ل ال كال التفاع ائر أش ور      وس راد الجمه ائيين وأف تهدف األخص ذي يس ل ال كال التفاع ائر أش ي     .  .  وس طة ترم طلع بأنش ي أن تض ا ينبغ ي     آم طة ترم طلع بأنش ي أن تض ا ينبغ  آم

 ..إلى توفير التعليم والتدريب المتصلين بالمجال المستهدفإلى توفير التعليم والتدريب المتصلين بالمجال المستهدف
 

ل    رامج عم رز ب ي أن ُتب ذلك، ينبغ ل  آ رامج عم رز ب ي أن ت ب ذلك، ينبغ ا   آ ا التكنولوجي ا فيه ترك، بم ام المش بكة القضايا ذات االهتم ذه الش ا   ه ا التكنولوجي ا فيه ترك، بم ام المش بكة القضايا ذات االهتم ذه الش ه
ا المعلومات         .  .  ))٨١٨١((الجديدة والناشئة وتطبيقاتها في تطوير المنتجات والعمليات      الجديدة والناشئة وتطبيقاتها في تطوير المنتجات والعمليات       ا المعلومات         وبالتحديد، يمكن استخدام تكنولوجي وبالتحديد، يمكن استخدام تكنولوجي

وارد ى الم اظ عل بكة والحف طة الش ير أنش االت لتيس واردواالتص ى الم اظ عل بكة والحف طة الش ير أنش االت لتيس ا الم.  .  واالتص تخدام تكنولوجي ي اس ه ينبغ د أن ا المبي تخدام تكنولوجي ي اس ه ينبغ د أن ات بي ات علوم علوم
يس               يس              واالتصاالت آأداة فعالة الكلفة الستكمال األساليب التقليدية للتنسيق وإيصال المعلومات والتعليم والتدريب، ول واالتصاالت آأداة فعالة الكلفة الستكمال األساليب التقليدية للتنسيق وإيصال المعلومات والتعليم والتدريب، ول

ات                 .  .  استبدالهااستبدالها ا قواعد البيان ات                 وعليه، قد ُتستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز نظم المعلومات، بما فيه ا قواعد البيان وعليه، قد ت ستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز نظم المعلومات، بما فيه
 ..م المعلومات المحددة والعامةم المعلومات المحددة والعامةالتي تدعم مشاريع محددة، فضال  عن رزالتي تدعم مشاريع محددة، فضًال عن رز

 
ى أن تصبح             ة إل ى أن تصبح           ويجب أن تسعى الشبكة اإلقليمية العربي ة إل ددة، يهدف          ) ) أأ: (: (ويجب أن تسعى الشبكة اإلقليمية العربي ًا للمعلومات المتع زًا تفاعلي ددة، يهدف          مرآ ا  للمعلومات المتع زا  تفاعلي مرآ

رزم محددة                          ل المنافسة، فضًال عن التطوير المشترك ل ا قب رزم محددة                         إلى اآتساب المعلومات النوعية وتبادلها في مرحلة م ل المنافسة، فضال  عن التطوير المشترك ل ا قب إلى اآتساب المعلومات النوعية وتبادلها في مرحلة م
ى     ) ) بب((من المعلومات؛   من المعلومات؛    دخًال إل ى     م ات؛ و          مدخال  إل ات؛ و          نطاق واسع من مصادر المعلوم د          ) ) جج((نطاق واسع من مصادر المعلوم ى تحدي دى للتفاعل الرامي إل د          منت ى تحدي دى للتفاعل الرامي إل منت

 ..القضايا ذات االهتمام المشترك بين أعضائه وحلهاالقضايا ذات االهتمام المشترك بين أعضائه وحلها
 

ًا من قواعد                     ددًا متنوع ا  من قواعد                   واستنادًا إلى ما سبق، يمكن تهيئة الموقع اإللكتروني للشبكة اإلقليمية ليستضيف ع ددا  متنوع واستنادا  إلى ما سبق، يمكن تهيئة الموقع اإللكتروني للشبكة اإلقليمية ليستضيف ع
االت      ي مج ة ف ورات اإللكتروني ات والمنش االت     البيان ي مج ة ف ورات اإللكتروني ات والمنش اديمي      البيان التطوير األآ ة ب لة الخاص ا ذات الص م والتكنولوجي اديمي      العل التطوير األآ ة ب لة الخاص ا ذات الص م والتكنولوجي العل

ة                     .  .  وتطوير الشرآات وتطوير الشرآات  ة وفعلي ة آمن ة                     آما أنه ينبغي لهذا الموقع أن يستضيف المعلومات والمرافق التي تسمح بإقام ة وفعلي ة آمن آما أنه ينبغي لهذا الموقع أن يستضيف المعلومات والمرافق التي تسمح بإقام
ا ا                 اء التكنولوجي اء وعلم ين العلم ة، وب دان العربي وجيين في البل اء والتكنول ين العلم ا ا                للشبكات وبالتعاون ما ب اء التكنولوجي اء وعلم ين العلم ة، وب دان العربي وجيين في البل اء والتكنول ين العلم لعرب  لعرب  للشبكات وبالتعاون ما ب

                                                      
 ينبغي وضع برامج العمل بالتشاور مع كل الشركاء، وينبغي أن توافق عليها اللجنـة التوجيهيـة للشـبكة، وأن تنفـذها                     ينبغي وضع برامج العمل بالتشاور مع كل الشركاء، وينبغي أن توافق عليها اللجنـة التوجيهيـة للشـبكة، وأن تنفـذها                         ))٨١٨١((
 ..لجنة إدارتهالجنة إدارتها



 

 

-٤٨-

ة   دان المتقدم ي البل رائهم ف ة  ونظ دان المتقدم ي البل رائهم ف ى       .  .  ونظ طناعية عل ع اص ق تواب ع بمراف ط الموق ن رب ادالت، يمك ك المب ير تل ى       ولتيس طناعية عل ع اص ق تواب ع بمراف ط الموق ن رب ادالت، يمك ك المب ير تل ولتيس
 ..اإلنترنت واإلبقاء على مرافق عاآسة في بلدان عربية مختارةاإلنترنت واإلبقاء على مرافق عاآسة في بلدان عربية مختارة

 
 مراحل المشروعمراحل المشروع ))جج((
 

 ::))٨٢٨٢((يمكن إطالق الشبكة اإلقليمية وتطويرها عن طريق األنشطة التاليةيمكن إطالق الشبكة اإلقليمية وتطويرها عن طريق األنشطة التالية 
 

  التصميم المفاهيمي؛ التصميم المفاهيمي؛إنجازإنجاز ))١١(( 
 

ى                   ))٢٢((  ل، باإلضافة إل ى                  عقد فريق صغير للخبراء لمناقشة السياسة واالستراتيجية التشغيلية وخطط العم ل، باإلضافة إل عقد فريق صغير للخبراء لمناقشة السياسة واالستراتيجية التشغيلية وخطط العم
 المسائل المرتبطة باإلدارة والتزام الشرآاء؛المسائل المرتبطة باإلدارة والتزام الشرآاء؛

 
 إعداد دراسة جدوى وخطة لألعمال؛إعداد دراسة جدوى وخطة لألعمال؛ ))٣٣(( 

 
ا القيام بأنشطة فنية وإدارية ترمي إلى تحقيق أهداف محددة، وم           القيام بأنشطة فنية وإدارية ترمي إلى تحقيق أهداف محددة، وم            ))٤٤((  ا نه ات اإلدارة والصيانة      -أأ: : نه ات اإلدارة والصيانة       منهجي  منهجي

ألداء؛ ب  دوري ل يم ال ألداء؛ ب والتقي دوري ل يم ال ا؛ وج -والتقي طة البحث ونتائجه م أنش ا؛ وج  تقاس طة البحث ونتائجه م أنش ي  - تقاس يعها ف بكة وتوس وير الش ي   تط يعها ف بكة وتوس وير الش  تط
 المستقبل؛المستقبل؛

 
 تحديد المعدات والبرمجيات وشراؤها، وتأمين احتياجات الموظفين في المواقع الرائدة؛تحديد المعدات والبرمجيات وشراؤها، وتأمين احتياجات الموظفين في المواقع الرائدة؛ ))٥٥(( 

 
 ..ة المتصلة بها من أجل التوس ع في المستقبلة المتصلة بها من أجل التوّسع في المستقبلعقد الشراآات واتخاذ الترتيبات التعاقديعقد الشراآات واتخاذ الترتيبات التعاقدي ))٦٦(( 

 
 
 
 
 المؤسسات المتعاونةالمؤسسات المتعاونة ))دد((
 

ل اإلسكوا،                      ة، مث ة إقليمي ة، يستحسن أن تضم المؤسسات المنشئة للشبكة منظم ل اإلسكوا،                    في سياق المنطقة العربي ة، مث ة إقليمي ة، يستحسن أن تضم المؤسسات المنشئة للشبكة منظم في سياق المنطقة العربي
ة ال        .  .  والوزارات الوطنية المعنية بالبحث العلمي    والوزارات الوطنية المعنية بالبحث العلمي     ة ال        والحقًا، يمكن بعد التطبيق والمصادقة من طرف اللجن ة،  والحقا ، يمكن بعد التطبيق والمصادقة من طرف اللجن ة،  توجيهي توجيهي

ام   ة، واألقس ر الحكومي ات غي ارة، والشرآات الخاصة، والمنظم يع العضوية لتشمل غرف الصناعة والتج ام  توس ة، واألقس ر الحكومي ات غي ارة، والشرآات الخاصة، والمنظم يع العضوية لتشمل غرف الصناعة والتج توس
 ..الجامعية، ومراآز البحث والتطوير في البلدان العربيةالجامعية، ومراآز البحث والتطوير في البلدان العربية

 
 الملكية واإلدارةالملكية واإلدارة ))•((
 

وم األعضاء ذات   ا، وأن يق ًا للشرآاء فيه ة ملك ة العربي بكة اإلقليمي ون الش وم األعضاء ذات ينبغي أن تك ا، وأن يق ا  للشرآاء فيه ة ملك ة العربي بكة اإلقليمي ون الش طتها ينبغي أن تك ذ أنش م بتنفي طتها ه ذ أنش م بتنفي ه
ة للمؤسسات الشريكة                 درات الداخلي تفادة من الق ك باالس ة للمؤسسات الشريكة                بطريقة تعاونية ومنّسقة، وذل درات الداخلي تفادة من الق ك باالس ك اإلطار، ينبغي        .  .  بطريقة تعاونية ومنس قة، وذل ك اإلطار، ينبغي        وفي ذل وفي ذل

ا، خالل   ) ) ١١: (: (على الشرآاء في الشبكة أن يسعوا إلى ما يلي        على الشرآاء في الشبكة أن يسعوا إلى ما يلي         ا، خالل   االلتزام بتقديم الموارد لتنفيذ الشبكة وبرامجه ة    االلتزام بتقديم الموارد لتنفيذ الشبكة وبرامجه ة  مرحل مرحل
ن، في                     ) ) ٢٢((تكوين أنشطة الشبكة على األقل؛      تكوين أنشطة الشبكة على األقل؛       ى أآمل نحو ممك ود الشبكة، عل ن، في                     تنفيذ النتائج المحققة من خالل جه ى أآمل نحو ممك ود الشبكة، عل تنفيذ النتائج المحققة من خالل جه

 ..سياسات التطوير وبرامج العمل التي ينتهجها الشرآاء في الشبكةسياسات التطوير وبرامج العمل التي ينتهجها الشرآاء في الشبكة

                                                      
 ..من الممكن حدوث حاالت تشابك بين هذه األنشطة على نحو ما تمليه األولويات المحددة والموارد المتوفرةمن الممكن حدوث حاالت تشابك بين هذه األنشطة على نحو ما تمليه األولويات المحددة والموارد المتوفرة    ))٨٢٨٢((



 

 

-٤٩-

 
وينبغي أن تشرف اللجنة التوجيهية على أنشطة الشبكة وأدائها، والتأآد بالتالي من أن البرامج والمشاريع     وينبغي أن تشرف اللجنة التوجيهية على أنشطة الشبكة وأدائها، والتأآد بالتالي من أن البرامج والمشاريع      

ًا بموجب                   تعالج القضايا واالحتياجات ذا   تعالج القضايا واالحتياجات ذا    ه الحق ة والمصدق علي ه في البداي ا  بموجب                   ت األولوية على النحو المنصوص علي ه الحق ة والمصدق علي ه في البداي ت األولوية على النحو المنصوص علي
 ..آذلك، يجدر بلجنة اإلدارة أن تترجم االحتياجات واألولويات إلى خطط عملآذلك، يجدر بلجنة اإلدارة أن تترجم االحتياجات واألولويات إلى خطط عمل.  .  التعديالت ذات الصلةالتعديالت ذات الصلة

 
 الموارد الماليةالموارد المالية ))وو((
 

إجراء در     ة ب بكة اإلقليمي ة الش ة إلقام ة الالزم ديرات الميزاني د تق ي تحدي إجراء در   ينبغ ة ب بكة اإلقليمي ة الش ة إلقام ة الالزم ديرات الميزاني د تق ي تحدي ة  ينبغ دوى ووضع خط ة ج ة  اس دوى ووضع خط ة ج اس
ال الباألعم نة أو   .  .  باألعم د س ًا بع تدامًا ذاتي تقًال مس ًا مس ى أن تصبح آيان بكة إل دف الش تدامة، ينبغي أن ته نة أو   ولضمان االس د س ا  بع تداما  ذاتي تقال  مس ا  مس ى أن تصبح آيان بكة إل دف الش تدامة، ينبغي أن ته ولضمان االس

 ..سنتين من إنشائهاسنتين من إنشائها
 

ي            ا يل ذ م ي          وفي ضوء هذه الشروط األساسية، ينبغي أن تسعى الشبكة إلى تنفي ا يل ذ م ًا    ) ) ١١: (: (وفي ضوء هذه الشروط األساسية، ينبغي أن تسعى الشبكة إلى تنفي ة ذاتي ا     أن تصبح مكتفي ة ذاتي أن تصبح مكتفي
ية  ل وظائف أساس ية لتموي ل وظائف أساس دمات لتموي ديم خ ا وتق بكة برمته ات وتنسيق أنشطة الش ادل المعلوم ة، وتب ل المشورة الفني دمات مث ديم خ ا وتق بكة برمته ات وتنسيق أنشطة الش ادل المعلوم ة، وتب ل المشورة الفني مث

ادي؛     ) ) ٢٢((السكرتارية؛  السكرتارية؛   ل م اء مقاب ادي؛     در العائدات بتقديم الخدمات لق ل م اء مقاب رامج ومشاريع تحظى بالمساعدة      ) ) ٣٣((در العائدات بتقديم الخدمات لق رامج ومشاريع تحظى بالمساعدة      تطوير ب تطوير ب
ا     ) ) ٤٤((التعاونية التي يقدمها المانحون ووآاالت التنمية؛       التعاونية التي يقدمها المانحون ووآاالت التنمية؛        ا     عقد الشراآات والعمل مع مؤسس ت أخرى في المجاالت    ت أخرى في المجاالت    عقد الشراآات والعمل مع مؤسس

 ..ذات االهتمام المشتركذات االهتمام المشترك
 

   اآلفاق المستقبلية إلقامة شبكات البحث والتطوير واالبتكار-دال
 

ة          ة والنامي دان المتقدم ة        يتيح نموذج المصدر المفتوح للجميع في البحث والتطوير عددًا من الفرص في البل ة والنامي دان المتقدم يتيح نموذج المصدر المفتوح للجميع في البحث والتطوير عددا  من الفرص في البل
دان ا          .  .  على السواء على السواء  ر من البل ع عدد آبي دان ا          وبالفعل، سبق أن اتب ر من البل ع عدد آبي ه انتشار تطوير         وبالفعل، سبق أن اتب دل علي ا ي وذج، آم ذا النم ة ه ه انتشار تطوير         لمتقدم دل علي ا ي وذج، آم ذا النم ة ه لمتقدم

ل             ئة مث ة الناش االت التكنولوجي ي المج يما ف ات، ال س ر البرمجي ناعات غي ي ص ع ف ة للجمي ادر المفتوح ل            المص ئة مث ة الناش االت التكنولوجي ي المج يما ف ات، ال س ر البرمجي ناعات غي ي ص ع ف ة للجمي ادر المفتوح المص
ذا                        .  .  التكنولوجيا اإلحيائية التكنولوجيا اإلحيائية  اة ه ة في محاآ زال بطيئ ا ت ة، آانت وم دان العربي ذا                        غير أن بلدانا نامية عديدة، ومنها البل اة ه ة في محاآ زال بطيئ ا ت ة، آانت وم دان العربي غير أن بلدانا نامية عديدة، ومنها البل

 ..االتجاهاالتجاه
الي    و الت ى النح رع عل ذا الف م ه الي  وينقس و الت ى النح رع عل ذا الف م ه بكات البحث   ) ) أأ: (: (وينقس ي ش ع ف وح للجمي وذج المصدر المفت ق نم بكات البحث   تطبي ي ش ع ف وح للجمي وذج المصدر المفت ق نم تطبي

ة   ه الحالي اقش تطبيقات ه وين ع ومنافع وح للجمي وذج المصدر المفت فة نم و يستعرض فلس ار، وه ة  والتطوير واالبتك ه الحالي اقش تطبيقات ه وين ع ومنافع وح للجمي وذج المصدر المفت فة نم و يستعرض فلس ار، وه والتطوير واالبتك
الملكية الفكرية للبحث والتطوير   الملكية الفكرية للبحث والتطوير   حقوق  حقوق  ) ) بب((والمحتملة، خاصة في شبكات البحث والتطوير في المنطقة العربية؛          والمحتملة، خاصة في شبكات البحث والتطوير في المنطقة العربية؛          

ث          ات البح اقش اتفاق ة وين دان النامي ي البل ة ف ة الفكري وق الملكي وجزًا لحق ًا م دم استعراض و يق ترآين، وه ث         المش ات البح اقش اتفاق ة وين دان النامي ي البل ة ف ة الفكري وق الملكي وجزا  لحق ا  م دم استعراض و يق ترآين، وه المش
 ..المشترك بوصفها أداة إليضاح الجوانب العديدة المتصلة بحقوق الملكية الفكريةالمشترك بوصفها أداة إليضاح الجوانب العديدة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية

 
 ث والتطوير واالبتكارتطبيق نموذج المصدر المفتوح للجميع في شبكات البح  -١

 
نشأ نموذج المصدر المفتوح للجميع من صناعة البرمجيات حيث يتقاسم المبرمجون الرموز المصدرية          نشأ نموذج المصدر المفتوح للجميع من صناعة البرمجيات حيث يتقاسم المبرمجون الرموز المصدرية           

تقبل     ويره للمس ي تط ًا ف اهمون مجان رامجهم، ويس تقبل    لب ويره للمس ي تط ا  ف اهمون مجان رامجهم، ويس ا      .  .  ))٨٣٨٣((لب ي تكنولوجي ت ف ي تحقق ورات الت ّززت التط د ع ا      وق ي تكنولوجي ت ف ي تحقق ورات الت ز زت التط د ع وق
و           ت، فرص تطبيق نم و          المعلومات واالتصاالت، وخاصة اإلنترن ت، فرص تطبيق نم د        المعلومات واالتصاالت، وخاصة اإلنترن ى حد بعي ع إل وح للجمي د        ذج المصدر المفت ى حد بعي ع إل وح للجمي د  .  .  ذج المصدر المفت د  وق وق

 ..يعزى ذلك بقوة إلى تزايد سهولة التواصل وتدني آلفته، وخلق مجتمعات افتراضية، واستنساخ المعلوماتيعزى ذلك بقوة إلى تزايد سهولة التواصل وتدني آلفته، وخلق مجتمعات افتراضية، واستنساخ المعلومات
 

                                                      
نموذجيا ، ي قصد بالمصدر المفتوح للجميع أي برنامج تكون رموزه المصدرية متاحة لالستخدام أو التعديل على نحو مـا                  نموذجياً، يقصد بالمصدر المفتوح للجميع أي برنامج تكون رموزه المصدرية متاحة لالستخدام أو التعديل على نحو مـا                      ))٨٣٨٣((

 ..يراه المستخدمون أو المطو رون اآلخرون مالئما يراه المستخدمون أو المطورون اآلخرون مالئماً



 

 

-٥٠-

 ::ويشكل نموذج المصدر المفتوح للجميع تحديا  لالقتصاديين، في عدة جوانب، منها ما يليويشكل نموذج المصدر المفتوح للجميع تحديًا لالقتصاديين، في عدة جوانب، منها ما يلي 
 

 ؛؛))٨٤٨٤((باحثين على إتاحة عملهم مجانا  لآلخرينباحثين على إتاحة عملهم مجانًا لآلخرينالحوافز الفردية، التي تحف ز الالحوافز الفردية، التي تحّفز ال ))أأ(( 
 

اتخاذ استراتيجيات شاملة تحف ز الشرآات التجارية على تخصيص الموارد والمشارآة في مشاريع             اتخاذ استراتيجيات شاملة تحّفز الشرآات التجارية على تخصيص الموارد والمشارآة في مشاريع              ))بب(( 
 المصادر المفتوحة للجميع؛المصادر المفتوحة للجميع؛

 
السلوك التنظيمي حيث يبدو أن عملية إنتاج المصادر المفتوحة للجميع، التي تظهر بدون ضوابط،               السلوك التنظيمي حيث يبدو أن عملية إنتاج المصادر المفتوحة للجميع، التي تظهر بدون ضوابط،                ))جج(( 
 ي على إمكانات خلق نموذج جديد لتنظيم األعمال؛ي على إمكانات خلق نموذج جديد لتنظيم األعمال؛تنطوتنطو

 
ع                     ))دد((  وفره المصادر المفتوحة للجمي ذي ت ار ال د لالبتك ع                    العملية االبتكارية، حيث يبدو أن النموذج الجدي وفره المصادر المفتوحة للجمي ذي ت ار ال د لالبتك العملية االبتكارية، حيث يبدو أن النموذج الجدي

 ..))٨٥٨٥((""عملية االبتكار القائمة على حقوق الملكية الفكريةعملية االبتكار القائمة على حقوق الملكية الفكرية""يتعارض ويتعارض و
 

افع الضخمة    ي المن ة جن دفع إمكاني ا ت ادة م ل، ع افع الضخمة  وبالفع ي المن ة جن دفع إمكاني ا ت ادة م ل، ع رآات  وبالفع ات وش ة الجامع ة الفكري وق الملكي ن حق رآات  م ات وش ة الجامع ة الفكري وق الملكي ن حق م
وفر                .  .  األعمال التجارية إلى اعتماد ن هج مغلقة إلجراء البحوث        األعمال التجارية إلى اعتماد ُنهج مغلقة إلجراء البحوث         ع يمكن أن ي وح للجمي ر أن نهج المصدر المفت وفر                غي ع يمكن أن ي وح للجمي ر أن نهج المصدر المفت غي

ة  ة المربح ال التجاري تراتيجيات األعم اس الس ة األس ة المربح ال التجاري تراتيجيات األعم اس الس ادر  .  .  األس الل المص ن خ ث م وفر البح د ي ثًال، ق ادر  فم الل المص ن خ ث م وفر البح د ي ثال ، ق  فم
برمجيات للشرآات الناشئة وشرآات األعمال القائمة بطريقة قد تمك نها من تطوير         برمجيات للشرآات الناشئة وشرآات األعمال القائمة بطريقة قد تمّكنها من تطوير         المفتوحة للجميع المعلومات وال   المفتوحة للجميع المعلومات وال   

ا       ا      المنتجات التجارية أو الخدمات وفقًا للتكنولوجيا التي يجري تطويره ز       .  .  ))٨٦٨٦((المنتجات التجارية أو الخدمات وفقا  للتكنولوجيا التي يجري تطويره ذا األمر آمحف ى ه ز       ويجدر النظر إل ذا األمر آمحف ى ه ويجدر النظر إل
ث المف         راء البح ترآة إلج اعي المش ل المس رى، لتموي رآات الكب ة الش ال، وخاص رآات األعم ث المف        لش راء البح ترآة إلج اعي المش ل المس رى، لتموي رآات الكب ة الش ال، وخاص رآات األعم ع  لش وح للجمي ع  ت وح للجمي ت

ا ارآة فيه اوالمش ارآة فيه تراتيجية    .  .  والمش اد اس ن اعتم ة م ال التجاري رآات األعم ذا ش ع ه ن الضروري أن يمن يس م ذلك، ل تراتيجية    آ اد اس ن اعتم ة م ال التجاري رآات األعم ذا ش ع ه ن الضروري أن يمن يس م ذلك، ل آ
ي      ة ف ج حصري الملكي ار نه تم اختي االت وي ي بعض الح ع ف وح للجمي ج المصدر المفت ق نه ث يطب ة حي ي     مختلط ة ف ج حصري الملكي ار نه تم اختي االت وي ي بعض الح ع ف وح للجمي ج المصدر المفت ق نه ث يطب ة حي مختلط

ترات           .  .  الحاالت األخرى الحاالت األخرى  ترات           فبإيجاز، ستختار الشرآات ومؤسسات البحوث اس دما         فبإيجاز، ستختار الشرآات ومؤسسات البحوث اس ع عن وح للجمي دما         يجية المصدر المفت ع عن وح للجمي يجية المصدر المفت
ى   ول إل ون الوص ى  يك ول إل ون الوص ة          يك تغالل الملكي ن اس ة ع دات الناجم ة العائ وق أهمي ا ويف وحين مهم وير المفت ث والتط ة        البح تغالل الملكي ن اس ة ع دات الناجم ة العائ وق أهمي ا ويف وحين مهم وير المفت ث والتط البح

 ..الحصرية المملوآة، حسبما يظهر في األمثلة المعروضة أدناهالحصرية المملوآة، حسبما يظهر في األمثلة المعروضة أدناه
 
 يعيعالجهود الناجحة في مجال البحث والتطوير على أساس المصادر المفتوحة للجمالجهود الناجحة في مجال البحث والتطوير على أساس المصادر المفتوحة للجم ))أأ((
 

 ::نجح نموذج المصدر المفتوح للجميع في البحث والتطوير بشكل خاص في الحاالت التاليةنجح نموذج المصدر المفتوح للجميع في البحث والتطوير بشكل خاص في الحاالت التالية 
 

دف     ))١١((  ة اله ق عام ات تطبي تحداث برمجي دف    اس ة اله ق عام ات تطبي تحداث برمجي هم،      .  .  اس تخدمون أنفس م المس ورون ه ون المط ا، يك هم،      وهن تخدمون أنفس م المس ورون ه ون المط ا، يك  وهن
تج ويق المن وون تس تجوال ين ويق المن وون تس ات،  .  .  وال ين ات البرمجي ي تطبيق ًا ف يوعًا ونجاح ر ش ة األآث ل األمثل ات،  وتتمث ات البرمجي ي تطبيق ا  ف يوعا  ونجاح ر ش ة األآث ل األمثل وتتمث

 ..))٨٧٨٧((تحدثة من خالل هذه الجهود، في نظام تشغيل لينوآس ومخدم أباتشيتحدثة من خالل هذه الجهود، في نظام تشغيل لينوآس ومخدم أباتشيالمسالمس
                                                      

 .  .  يديـة يديـة فـي االقتصـاديات التقل    فـي االقتصـاديات التقل    " " نموذج العميل االقتصادي الساعي وراء مصلحته الشخصـية       نموذج العميل االقتصادي الساعي وراء مصلحته الشخصـية       ""  يبدو أن ذلك يتعارض مع          يبدو أن ذلك يتعارض مع        ))٨٤٨٤((
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ا بشكل ال مرآزي                     ))٢٢((  ة، التي ُأجري البحث المشترك فيه ا بشكل ال مرآزي                    التكنولوجيا اإلحيائية والمعلوماتية اإلحيائي ة، التي أ جري البحث المشترك فيه التكنولوجيا اإلحيائية والمعلوماتية اإلحيائي

واآثر األمثلة نجاحا  في هذه الحالة هي مشروع تسلسل المجين البشري،             واآثر األمثلة نجاحًا في هذه الحالة هي مشروع تسلسل المجين البشري،             .  .  وأتيحت نتائجها للعموم  وأتيحت نتائجها للعموم  
دم اإلطار     .  .  ))٨٨٨٨((جري باعتماد نهج شامل شارآت فيه إدارات حكومية وشرآات         جري باعتماد نهج شامل شارآت فيه إدارات حكومية وشرآات         الذي أ  الذي أُ  دم اإلطار     ويق اًال   ٨٨ويق اال     مث  مث

 ..على شبكة ذات مصادر مفتوحة للجميع في مجال التكنولوجيا اإلحيائية والمعلوماتية اإلحيائيةعلى شبكة ذات مصادر مفتوحة للجميع في مجال التكنولوجيا اإلحيائية والمعلوماتية اإلحيائية
 

ا      ))٣٣((  ة وتبادله ل المنافس ا قب ة م ي مرحل ة ف ا القاعدي ث والتكنولوجي وير أدوات البح ا     تط ة وتبادله ل المنافس ا قب ة م ي مرحل ة ف ا القاعدي ث والتكنولوجي وير أدوات البح ا ت.  .  تط ا توهن وق وهن وق ف ف
ار          ن االحتك ا م ل جنيه اح المحتم ع األرب ة للجمي ة المفتوح تخدام المعرف ن اس ة ع افع الناجم ار         المن ن االحتك ا م ل جنيه اح المحتم ع األرب ة للجمي ة المفتوح تخدام المعرف ن اس ة ع افع الناجم المن

ك الحاالت، ال يشّكل تطوير أدوات البحث وقواعده، بحد                  .  .  وبراءات االختراع الحصرية  وبراءات االختراع الحصرية   ك الحاالت، ال يشك ل تطوير أدوات البحث وقواعده، بحد                  وفي تل وفي تل
ك    .  .  ذاته، غاية الممارسة، ولن يمنح المطور مزية استثنائية قابلة للتسويق         ذاته، غاية الممارسة، ولن يمنح المطور مزية استثنائية قابلة للتسويق          ك    بل عوضًا عن ذل ، يكون   ، يكون   بل عوضا  عن ذل

المنتج الذي استحدثه المطور ببساطة أساسا  لخلق مصدر مغلق قي م ولتعزيز المعرفة ذات المصدر             المنتج الذي استحدثه المطور ببساطة أساسًا لخلق مصدر مغلق قّيم ولتعزيز المعرفة ذات المصدر             
 ..المفتوح للجميعالمفتوح للجميع

 
ًا  ))٤٤((  فه بحث ًا، بوص ه أيض ار إلي ي، المش ث الطب ل البح ى مراح ا  أول فه بحث ا ، بوص ه أيض ار إلي ي، المش ث الطب ل البح ى مراح ًا""أول ا أولي ري ""أولي ث ال يج ري ، حي ث ال يج  ، حي

 ..ت تقريبا ت تقريبًااالضطالع إال بالعمل المحوسب الذي ال يشتمل على عمل في المختبرااالضطالع إال بالعمل المحوسب الذي ال يشتمل على عمل في المختبرا
 
 

 (BIOS)" بايوس"  االبتكار البيولوجي للمجتمع المفتوح -٨اإلطار 
 

ة ذات المصادر                        " " بايوسبايوس""  ا اإلحيائي ى إعطاء زخم للتكنولوجي تراليا تهدف إل ا أس ة ذات المصادر                        هي منظمة ال تتوخى الربح مقره ا اإلحيائي ى إعطاء زخم للتكنولوجي تراليا تهدف إل ا أس هي منظمة ال تتوخى الربح مقره
ة ومحيط         .  .  المفتوحة للجميع المفتوحة للجميع  ة ومحيط         وتقوم هذه المنظمة بتعزيز االستخدام االبتكاري للنظم الحي ادئ المصادر المفتوحة          وتقوم هذه المنظمة بتعزيز االستخدام االبتكاري للنظم الحي ذ مب ا، بتنفي ادئ المصادر المفتوحة          ه ذ مب ا، بتنفي ه

ة          دان المعلوماتي ة         للجميع وأساليب تطويرها في مي دان المعلوماتي ة  –للجميع وأساليب تطويرها في مي ة   اإلحيائي ة،         .  .   اإلحيائي ذه المنظم ادرات ه ة،         وإحدى مب ذه المنظم ادرات ه ايوفورج ""وإحدى مب ايوفورج ب ، ، (BioForge)" " ب
ع                   ام الجمي وح أم اذ مفت ع                  هي آلية يمكن للباحثين أن يتعاونوا من خاللها بفعالية تامة لحل المشاآل وخلق التكنولوجيا في ظل نف ام الجمي وح أم اذ مفت .  .  هي آلية يمكن للباحثين أن يتعاونوا من خاللها بفعالية تامة لحل المشاآل وخلق التكنولوجيا في ظل نف

ة من                                  ة ودينامي اع عام وق انتف الم حق ة أرجاء الع رين في آاف وفر للمبتك دما تت ة وتتسارع عن ة االبتكاري ذه العملي ة من                                 وتتحّسن ه ة ودينامي اع عام وق انتف الم حق ة أرجاء الع رين في آاف وفر للمبتك دما تت ة وتتسارع عن ة االبتكاري ذه العملي وتتحس ن ه
 ..التكنولوجيات التمكينيةالتكنولوجيات التمكينية

 
 ::الخدمات التاليةالخدمات التالية" " بايوفورجبايوفورج""وتقدم وتقدم  

 
وجي ل      ))أأ((  ار البيول م االبتك ي تالئ ية الت ة األساس ات التمكيني ات التكنولوجي وفير حافظ وجي ل     ت ار البيول م االبتك ي تالئ ية الت ة األساس ات التمكيني ات التكنولوجي وفير حافظ ين  ت تخدمين المحتمل ين  لمس تخدمين المحتمل لمس

 بواسطة التراخيص وليس األتاوات، وتتضم ن هذه التراخيص شروطا  لإلبقاء على التكنولوجيا مفتوحة للمزيد من االبتكار؛بواسطة التراخيص وليس األتاوات، وتتضَمن هذه التراخيص شروطًا لإلبقاء على التكنولوجيا مفتوحة للمزيد من االبتكار؛
 

داعها واستخدامها                     ))بب((  ة وإلي ات التمكيني دة والتكنولوجي ى اإلنترنت لتطوير أدوات البحث الجدي داعها واستخدامها                    قاعدة قائمة عل ة وإلي ات التمكيني دة والتكنولوجي ى اإلنترنت لتطوير أدوات البحث الجدي .  .  قاعدة قائمة عل
 لتكنولوجيات بمنح التراخيص للمبتكرين والمطو رين والمستخدمين؛لتكنولوجيات بمنح التراخيص للمبتكرين والمطّورين والمستخدمين؛وتتوفر هذه األدوات واوتتوفر هذه األدوات وا

 
 منتدى المجتمع العالمي للتكنولوجيا اإلحيائية؛منتدى المجتمع العالمي للتكنولوجيا اإلحيائية؛ ))جج(( 

 
ى   ))دد((  ود المفروضة عل ة والقي ات التكنولوجي رين بدراسة اإلمكاني ي تسمح للمبتك راع، الت راءات االخت ى  أدوات ب ود المفروضة عل ة والقي ات التكنولوجي رين بدراسة اإلمكاني ي تسمح للمبتك راع، الت راءات االخت أدوات ب

 ..الملكية الفكرية لالبتكارات المحتملةالملكية الفكرية لالبتكارات المحتملة
____________________________________ 

                                                      
يشكل ذلك ابتعادا  عن نهج البدء من القاعدة المعتاد والمعتمد في المشاريع ذات المصادر المفتوحة للجميع كمـا تشـهده                    يشكل ذلك ابتعاداً عن نهج البدء من القاعدة المعتاد والمعتمد في المشاريع ذات المصادر المفتوحة للجميع كمـا تشـهده                        ))٨٨٨٨((

 ..An open-source shot in the arm?”, The Economist (10 June 2004)“انظر انظر .  .  صناعة البرمجياتصناعة البرمجيات
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 ..net.bios.www: : ، متوفر على العنوان اإللكتروني، متوفر على العنوان اإللكتروني BIOS(The Biological Innovation for Open Society(: : المصدرالمصدر

 
 مجاالت محتملة إلجراء البحث المفتوحمجاالت محتملة إلجراء البحث المفتوح ))بب((
 

وذج المصدر ال              وذج المصدر ال            تشمل مجاالت البحث التي تنطوي على إمكانية تطبيق نم اقير     تشمل مجاالت البحث التي تنطوي على إمكانية تطبيق نم ع تطوير العق وح للجمي اقير     مفت ع تطوير العق وح للجمي مفت
ّجلة،             اقير المس ة العق ل نفق ى تحم ادرين عل ر ق ون غي ا يكون ادة م ذين ع راء ال ى الفق ؤثر عل ي ت راض الت ج لة،            لألم اقير المس ة العق ل نفق ى تحم ادرين عل ر ق ون غي ا يكون ادة م ذين ع راء ال ى الفق ؤثر عل ي ت راض الت لألم

ن األشخاص ة م ى أقلي ؤثر عل ي ت ن األشخاصولألمراض الت ة م ى أقلي ؤثر عل ي ت ود .  .  ))٨٩٨٩((ولألمراض الت ائن الموج دة الزب ون قاع ر، تك ياق األخي ذا الس ي ه ود وف ائن الموج دة الزب ون قاع ر، تك ياق األخي ذا الس ي ه وف
ة ا             ات شرآات األدوي رر نفق ة ا            أصغر من أن تب ات شرآات األدوي رر نفق تثمار في البحث في مجال                      أصغر من أن تب ة في االس ر راغب الي غي ي تكون بالت تثمار في البحث في مجال                      لت ة في االس ر راغب الي غي ي تكون بالت لت

 ..التطوير والحصول على الموافقة القانونية الالزمة إلنتاج العقاقير وتسويقها لتلك األقليةالتطوير والحصول على الموافقة القانونية الالزمة إلنتاج العقاقير وتسويقها لتلك األقلية
 

ت،                            ى اإلنترن ًا عل ع يمكن أن يشمل موقع وذج المصادر المفتوحة للجمي ى نم ائم عل ت،                          وثمة سيناريو بديل ق ى اإلنترن ا  عل ع يمكن أن يشمل موقع وذج المصادر المفتوحة للجمي ى نم ائم عل وثمة سيناريو بديل ق
وا          يمكن من خالله لعلماء   يمكن من خالله لعلماء    ات مشترآة ويقوم املين في المجال الطبي أن يدرسوا قواعد بيان وا           األحياء والكيمياء الع ات مشترآة ويقوم املين في المجال الطبي أن يدرسوا قواعد بيان  األحياء والكيمياء الع

ا،             .  .  بتجارب مشترآة بتجارب مشترآة  دم أفضل عرض للحصول عليه ذي يق ر ال ا،             ويمكن بعد ذلك إتاحة نتائج هذه التجارب للمختب دم أفضل عرض للحصول عليه ذي يق ر ال ويمكن بعد ذلك إتاحة نتائج هذه التجارب للمختب
ة اقير النوعي ر لمصنعي العق ار األخي اح العق ةبشرط أن ُيت اقير النوعي ر لمصنعي العق ار األخي اح العق ابه م.  .  بشرط أن ي ت وذج مش ق نم ابه مويمكن تطبي وذج مش ق نم ام بالبحث ويمكن تطبي ام بالبحث ن أجل القي ن أجل القي

 ..))٩٠٩٠((الهادف إلى تحسين استخدام العقاقير غير المسج لة وتوسيع نطاقهالهادف إلى تحسين استخدام العقاقير غير المسّجلة وتوسيع نطاقه
ى        وم عل ابكة تق اذج متش ع، وضع نم وح المصدر للجمي ة للبحث المفت رى المالئم االت األخ ن المج ى      وم وم عل ابكة تق اذج متش ع، وضع نم وح المصدر للجمي ة للبحث المفت رى المالئم االت األخ ن المج وم

د         .  .  التفاعالت بين البشر والبيئة في منطقة جغرافية واسعة        التفاعالت بين البشر والبيئة في منطقة جغرافية واسعة         ات المتع زم مجموعات من البيان د         وتل ات المتع زم مجموعات من البيان دة االختصاصات   دة االختصاصات   وتل
ات التي يمكن                     ات التي يمكن                    إلنتاج نماذج دقيقة عن تلك التفاعالت، ويمكن لمختلف المشارآين أن يساهموا بمجموعة من البيان إلنتاج نماذج دقيقة عن تلك التفاعالت، ويمكن لمختلف المشارآين أن يساهموا بمجموعة من البيان

ل                   .  .  ))٩١٩١((أن تعز ز النماذج الناشئة   أن تعّزز النماذج الناشئة    ة، التي تمث ة معين ة جغرافي ل                   ومثال على ذلك وضع نماذج للقشرة األرضية لمنطق ة، التي تمث ة معين ة جغرافي ومثال على ذلك وضع نماذج للقشرة األرضية لمنطق
ة،               ظاهرة معقدة تعتمد على عدد متنوع من عوام       ظاهرة معقدة تعتمد على عدد متنوع من عوام        االت البيئي اد البروتوآ ا الحضرنة، واعتم ي، ومنه ر البيئ ة،               ل التغي االت البيئي اد البروتوآ ا الحضرنة، واعتم ي، ومنه ر البيئ ل التغي

 ..واألنشطة الحراجيةواألنشطة الحراجية
 
 اعتماد نهج المصدر المفتوح للجميعاعتماد نهج المصدر المفتوح للجميع ))جج((
 

ًا من الخطوات                        ددًا متنوع ع ع وح للجمي وذج المصدر المفت ا  من الخطوات                      توفر تجربة صناعة البرمجيات في تطبيق نم ددا  متنوع ع ع وح للجمي وذج المصدر المفت توفر تجربة صناعة البرمجيات في تطبيق نم
 ::))٩٢٩٢(( المفتوح للجميع في البحث والتطوير، ومنها ما يلي المفتوح للجميع في البحث والتطوير، ومنها ما يليوالشروط العامة الالزمة لنجاح اعتماد نهج المصدروالشروط العامة الالزمة لنجاح اعتماد نهج المصدر

 
 وجود مشكلة بحثية مشترآة تهم  عددا  آبيرا  من أصحاب المصلحة؛وجود مشكلة بحثية مشترآة تهّم عددًا آبيرًا من أصحاب المصلحة؛ ))أأ(( 

 
ادرًا                        ))بب((  ًا للبحث، وق دًا موثوق ا تكون معه ادة م ع، ع وح للجمي ادرا                        وجود جهة مبادرة إلقامة المصدر المفت ا  للبحث، وق دا  موثوق ا تكون معه ادة م ع، ع وح للجمي وجود جهة مبادرة إلقامة المصدر المفت

راد ية من المنظمات واألف واة أساس ى تشكيل ن رادعل ية من المنظمات واألف واة أساس ى تشكيل ن اون المرجو عل ى مناقشات بشأن هدف التع تنادًا إل ين، اس اون المرجو  المهتم ى مناقشات بشأن هدف التع تنادا  إل ين، اس  المهتم
 األساسية؛األساسية؛" " قواعد االلتزامقواعد االلتزام""وو
 

                                                      
 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٨٩٨٩((

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٩٠٩٠((

))٩١٩١((    C. Schweik and J. Morgan Grove, “Fostering open-source research via a World Wide Web system”, Public 
Administration and Management: An Interactive Journal, vol. 5, No. 4 (2000), pp. 161-189.                                                                   

 ..فسهفسه  المرجع ن  المرجع ن))٩٢٩٢((
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م وأن   ))جج((  واحي تهمه ه ن دوا في ن لآلخرين أن يج اريع البحث والتطوير، يمك ي لمش وم أول م وأن  وضع مفه واحي تهمه ه ن دوا في ن لآلخرين أن يج اريع البحث والتطوير، يمك ي لمش وم أول وضع مفه
 يستفيدوا منه؛يستفيدوا منه؛

 
ًا من     تطوير مجتمع افتراضي آبير ونشط، يكون ماديا  أو قائما  على اإلنترنت          تطوير مجتمع افتراضي آبير ونشط، يكون ماديًا أو قائمًا على اإلنترنت           ))دد((  ا  من      أو يتخذ شكًال هجين  أو يتخذ شكال  هجين
ين يناالثن ي  .  .  ))٩٣٩٣((االثن ا يل ر م ذا األم ب ه ي  ويتطل ا يل ر م ذا األم ب ه ين   ) ) ١١: (: (ويتطل ة بع ة مّعين وافز فردي ذ ح ين األعضاء، بأخ اون ب ز التع ين   تعزي ة بع ة مع ين وافز فردي ذ ح ين األعضاء، بأخ اون ب ز التع تعزي

ال   ) ) ٢٢((االعتبار، مثل االرتياح الشخصي والتقدير بين األقران والرغبة الذاتية في تقدم التكنولوجيا؛       االعتبار، مثل االرتياح الشخصي والتقدير بين األقران والرغبة الذاتية في تقدم التكنولوجيا؛        اء رأس الم ال   بن اء رأس الم بن
 لمتبادلة والمعاملة بالمثل؛لمتبادلة والمعاملة بالمثل؛االجتماعي، ويشمل الثقة ااالجتماعي، ويشمل الثقة ا

 
وح                ))•((  وح               إرساء المعايير والقواعد، بما فيها قواعد الترخيص، التي تنظم االستفادة من جهود البحث المفت إرساء المعايير والقواعد، بما فيها قواعد الترخيص، التي تنظم االستفادة من جهود البحث المفت
 ..))٩٤٩٤((وتحسينهاوتحسينها

 
 
 
 ))٩٥٩٥((منافع وعيوب استراتيجية المصدر المفتوح للجميع في البحث والتطويرمنافع وعيوب استراتيجية المصدر المفتوح للجميع في البحث والتطوير ))دد((
 

ا       من الواضح أن الستراتيجية المصدر المفتوح لل      من الواضح أن الستراتيجية المصدر المفتوح لل        ات منافعه ا       جميع في صناعة البرمجي ات منافعه ا      .  .  جميع في صناعة البرمجي افع م ذه المن ا      وله افع م ذه المن وله
 ::يناظرها في استراتيجيات البحث والتطوير، على النحو التالييناظرها في استراتيجيات البحث والتطوير، على النحو التالي

 
ائن؛    ) ) أأ((  ة الزب ًا لرغب ا وفق ا وتهيئته ة مشترآة يمكن الوصول إليه ة فكري ق ملكي ائن؛    خل ة الزب ا  لرغب ا وفق ا وتهيئته ة مشترآة يمكن الوصول إليه ة فكري ق ملكي ة ) ) بب((خل ادة موثوقي ة زي ادة موثوقي زي

اليف البحث والتطوير والمخاطر      ) ) جج((ا؛ ا؛ نتائج البحث بفضل قيام األقران باستعراض واسع النطاق له           نتائج البحث بفضل قيام األقران باستعراض واسع النطاق له            اليف البحث والتطوير والمخاطر      خفض تك خفض تك
 ..تعجيل معدل التطويرتعجيل معدل التطوير) ) •((؛ ؛ ))٩٦٩٦((زيادة االبتكارزيادة االبتكار) ) دد((المرتبطة بهما؛ المرتبطة بهما؛ 

 
ا                           ع والنظر فيه وح للجمي افع استراتيجية المصدر المفت ى من ا                         ومع أن البعض قد يميل إلى التعّرف فقط عل ع والنظر فيه وح للجمي افع استراتيجية المصدر المفت ى من ومع أن البعض قد يميل إلى التعر ف فقط عل

اليتين            ..وحدها، فإنه ال يمكن تطبيق تلك االستراتيجية في آل الحاالت         وحدها، فإنه ال يمكن تطبيق تلك االستراتيجية في آل الحاالت          لبيتين الت ين الس ى النقطت اليتين              وبالتحديد، يشار إل لبيتين الت ين الس ى النقطت   وبالتحديد، يشار إل
ع في البحث والتطوير              ع في البحث والتطوير             اللتين ينطوي عليهما اعتماد استراتيجية المصدر المفتوح للجمي ة    ) ) أأ: (: (اللتين ينطوي عليهما اعتماد استراتيجية المصدر المفتوح للجمي ة    يمكن لتجّزؤ الملكي يمكن لتجز ؤ الملكي

ات عن                   ى اتفاق ا بسبب ضرورة الوصول إل راع المرتبطة به راءات االخت ات عن                  الفكرية المفرط أن يحّد من استخدام ب ى اتفاق ا بسبب ضرورة الوصول إل راع المرتبطة به راءات االخت الفكرية المفرط أن يحد  من استخدام ب

                                                      
 مليون مبرمج ومستخدم من كافة أنحاء العـالم، أفضـل            مليون مبرمج ومستخدم من كافة أنحاء العـالم، أفضـل           ٢٧٢٧  يمثل مجتمع لينوكس االفتراضي، الذي يشمل حاليا  أكثر من              يمثل مجتمع لينوكس االفتراضي، الذي يشمل حالياً أكثر من            ))٩٣٩٣((

 ..مثال على المجتمعات االفتراضية القائمة على اإلنترنتمثال على المجتمعات االفتراضية القائمة على اإلنترنت

اه هندسة قائمة على الوحدات     اه هندسة قائمة على الوحدات       مثال ، في تطوير البرمجيات ذات المصدر المفتوح للجميع، يشكل توثيق الرموز وااللتزام تج                مثالً، في تطوير البرمجيات ذات المصدر المفتوح للجميع، يشكل توثيق الرموز وااللتزام تج              ))٩٤٩٤((
 ..معيارين أساسيين يكفالن تمكن المبرمجين اآلخرين من فهم الرموز وإضافة عناصر أخرى عليهامعيارين أساسيين يكفالن تمكن المبرمجين اآلخرين من فهم الرموز وإضافة عناصر أخرى عليها

))٩٥٩٥((    B. Bruns, “Open sourcing nanotechnology research and development: issues and opportunities”, Nanotechnology: 
Science and Technology of Nanostructures (2000).                                                                                                                                     

أدت بشـكل  أدت بشـكل    تزعم اآلراء المعارضة لوجهة النظر هذه أن ن هج المصدر المفتوح للجميع المعتمدة في تطوير البرمجيات قد                   تزعم اآلراء المعارضة لوجهة النظر هذه أن نُهج المصدر المفتوح للجميع المعتمدة في تطوير البرمجيات قد                 ))٩٦٩٦((
 ..رئيسي إلى استحداث برامج حاسوبية تضاهي البرامج االحتكارية المقابلة لها، وإن كانت جودتها أفضل أحيانا رئيسي إلى استحداث برامج حاسوبية تضاهي البرامج االحتكارية المقابلة لها، وإن كانت جودتها أفضل أحياناً
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ق ا ق اطري الكين طري ن الم ر م دد آبي ين ع ا ب اوض م الكين لتف ن الم ر م دد آبي ين ع ا ب اوض م وير  ) ) بب((؛ ؛ ))٩٧٩٧((لتف ي تط اهمة ف ة للمس وافز الالزم ى الح ار إل وير  االفتق ي تط اهمة ف ة للمس وافز الالزم ى الح ار إل االفتق
 ..))٩٨٩٨((الشبكةالشبكة

 
 مالحظات ختاميةمالحظات ختامية ))•((
 

تمرار    ل لالس ار قاب ع آمصدر لالبتك وح للجمي وذج المصدر المفت أ نم ات، نش ال تطوير البرمجي ي مج تمرار  ف ل لالس ار قاب ع آمصدر لالبتك وح للجمي وذج المصدر المفت أ نم ات، نش ال تطوير البرمجي ي مج ف
وذج     وذج    وبديل لنم تثمار الخاص   ""وبديل لنم تثمار الخاص   االس ع الع  ""االس ع الع  ، حيث تنب ة          ، حيث تنب ة بحماي ة المعني نظم الفعال دات من السلع الخاصة ومن ال ة          ائ ة بحماي ة المعني نظم الفعال دات من السلع الخاصة ومن ال ائ
وذج         .  .  الملكية الفكرية الملكية الفكرية  دا نم ئن ب ل، فل وذج         وبالفع دا نم ئن ب ل، فل اعي  ""وبالفع اعي  العمل الجم ه        " " العمل الجم د أثبت أن تيعاب، فق ذا صعب االستخدام واالس ه        ه د أثبت أن تيعاب، فق ذا صعب االستخدام واالس ه

ا              تفيد منه ب ليس د والكت ي الجرائ تنتاجاتهم ف احثون اس ر الب ث ينش اديمي، حي ث األآ ه بالبح د مقارنت ليم عن ا             س تفيد منه ب ليس د والكت ي الجرائ تنتاجاتهم ف احثون اس ر الب ث ينش اديمي، حي ث األآ ه بالبح د مقارنت ليم عن س
ل               .  .  اديميون اآلخرون اديميون اآلخرون األآاألآ ة لآلخرين مقاب ل               ويستند النموذج االقتصادي في الحالتين استنادًا رئيسيًا على منح المعرف ة لآلخرين مقاب ويستند النموذج االقتصادي في الحالتين استنادا  رئيسيا  على منح المعرف

 ..المنفعة المشترآة والتقدير بين األقرانالمنفعة المشترآة والتقدير بين األقران
 

، خاصة   ، خاصة   ""سلعة اتجار في السوق   سلعة اتجار في السوق   ""إلى  إلى  " " سلعة عامة سلعة عامة ""ولكن، يقال إن العولمة قد غي رت طبيعة المعرفة من          ولكن، يقال إن العولمة قد غّيرت طبيعة المعرفة من           
ة    في المجاالت واالختصاص  في المجاالت واالختصاص   ا اإلحيائي ة    ات االستراتيجية على غرار التكنولوجي ا اإلحيائي وم   .  .  ))٩٩٩٩((ات االستراتيجية على غرار التكنولوجي ر مفه د أّدى تغّي وم   وق د أد ى تغي ر مفه ة    وق ة  المعرف المعرف

داً                 دا                 هذا، ال سيما في الغرب، إلى تطوير وترسيخ نظم حقوق الملكية الفكرية التي تغذيها رأسمالية متجددة دائمًا وأب .  .  هذا، ال سيما في الغرب، إلى تطوير وترسيخ نظم حقوق الملكية الفكرية التي تغذيها رأسمالية متجددة دائما  وأب
ا     وقد أثر هذا على قوانين الجامعات، التي تتحو ل نحو تعريف العلم والم           وقد أثر هذا على قوانين الجامعات، التي تتحّول نحو تعريف العلم والم            ا     عرفة آسلعة مملوآة تجدر حمايته وتحد  وتحد  .  .  عرفة آسلعة مملوآة تجدر حمايته

ًا في وجه عمل البحث                               ا يقف عائق ا واستخدامها، مم تنتاجات البحوث والوصول إليه يم اس ا  في وجه عمل البحث                              تلك القوانين من تعم ا يقف عائق ا واستخدامها، مم تنتاجات البحوث والوصول إليه يم اس تلك القوانين من تعم
وزَّع  ترك والم وز ع المش ترك والم نهج     .  .  المش ذا ال ة ه ات التجاري اديمي والتطبيق ث األآ ين البح ق ب زز الصالت األوث نهج     وتع ذا ال ة ه ات التجاري اديمي والتطبيق ث األآ ين البح ق ب زز الصالت األوث ذه .  .  وتع ذه وله وله

ع آي يشمل البحث والتطوير                  األسباب، ينبغي تكريس در   األسباب، ينبغي تكريس در    وح للجمي ع آي يشمل البحث والتطوير                  اسة أوفى لتوسيع نطاق نموذج المصدر المفت وح للجمي اسة أوفى لتوسيع نطاق نموذج المصدر المفت
 ..في األوساط األآاديمية أو الصناعيةفي األوساط األآاديمية أو الصناعية

 
 حقوق الملكية الفكرية في مجال البحث والتطوير المشترك  -٢

 
 أهميتها بالنسبة إلى البلدان العربيةأهميتها بالنسبة إلى البلدان العربية: : حقوق الملكية الفكريةحقوق الملكية الفكرية ))أأ((
 

ل               هناك توافق عام لآلراء على أ     هناك توافق عام لآلراء على أ       ّزز نق ر عمل األسواق وتع ة تيّس ة والفعلي ة القوي ة الفكري وق الملكي ل               ن حق ة تيس ر عمل األسواق وتعز ز نق ة والفعلي ة القوي ة الفكري وق الملكي ن حق
ا االتكنولوجي ائل       .  .  التكنولوجي ا بوس ل التكنولوجي ة أن تنق ة والعام رآات الخاص ة للش ة الفكري وق الملكي مح حق ل، تس ائل       وبالفع ا بوس ل التكنولوجي ة أن تنق ة والعام رآات الخاص ة للش ة الفكري وق الملكي مح حق ل، تس وبالفع

وال وال .  .  مشترآة مشترآة متعددة، منها الترخيص الطوعي، واالستثمار المباشر، ومبيعات التكنولوجيا ونشرها، والمشاريع ال متعددة، منها الترخيص الطوعي، واالستثمار المباشر، ومبيعات التكنولوجيا ونشرها، والمشاريع ال 
يمكن في الواقع تحقيق التعاون، مثل الشراآات بين القطاعين العام والخاص، من دون حقوق الملكية الفكرية التي                 يمكن في الواقع تحقيق التعاون، مثل الشراآات بين القطاعين العام والخاص، من دون حقوق الملكية الفكرية التي                 

 ..))١٠٠١٠٠((تشكل آلية لمد الجسور بين مختلف الكياناتتشكل آلية لمد الجسور بين مختلف الكيانات

                                                      
، حيث يستطيع أي واحد من المالكين العديـدين أن يمنـع            ، حيث يستطيع أي واحد من المالكين العديـدين أن يمنـع            ""االحتكارات الدقيقة االحتكارات الدقيقة ""  يسفر هذا عن ظاهرة أطلقت عليها تسمية            يسفر هذا عن ظاهرة أطلقت عليها تسمية          ))٩٧٩٧((

 ..لملكية الفكريةلملكية الفكريةوصول اآلخرين إلى أجزاء مختلفة من اوصول اآلخرين إلى أجزاء مختلفة من ا

  يصح  ذلك بشكل خاص في الشبكات الكبرى التي يقوم فيها المستخدمون، المشار إليهم أحيانا  بـالمنتفعين بـدون مقابـل،          يصح ذلك بشكل خاص في الشبكات الكبرى التي يقوم فيها المستخدمون، المشار إليهم أحياناً بـالمنتفعين بـدون مقابـل،        ))٩٨٩٨((
ويمكن تخطي هذا األمر بواسطة قواعد منح التراخيص، التي يمكنهـا  ويمكن تخطي هذا األمر بواسطة قواعد منح التراخيص، التي يمكنهـا  .  .  باستغالل المعرفة المفتوحة للجميع من دون المساهمة في تطويرها        باستغالل المعرفة المفتوحة للجميع من دون المساهمة في تطويرها        

 يح المعلومات للذين يوافقون على المبادئ األساسية ويمتثلون لها، ومنها واجب االعتـراف بمنشـئ المعلومـات واإلفصـاح عـن                     يح المعلومات للذين يوافقون على المبادئ األساسية ويمتثلون لها، ومنها واجب االعتـراف بمنشـئ المعلومـات واإلفصـاح عـن                     أن تت أن تت 
 ..التعديالت المدخلة على العمل األصليالتعديالت المدخلة على العمل األصلي

))٩٩٩٩((    M. Nieminen and E. Kaukonen, “Universities and R and D networking in a knowledge-based economy: A glance at 
Finnish developments”, Sitra Reports series 11 (Sitra, 2001).                                                                                                                     

))١٠٠١٠٠((    “Intellectual Property Rights” (OECD, January 2005).. 
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ا المعلومات واالتصاالت                     ا المعلومات واالتصاالت                   وثمة مثال تضطلع فيه حقوق الملكية الفكرية بدور مهم هو صناعة تكنولوجي .  .  وثمة مثال تضطلع فيه حقوق الملكية الفكرية بدور مهم هو صناعة تكنولوجي

ى نطاق                    ى نطاق                   فهي تساعد شرآات متعددة، من خالل البحث المشترك قبل المنافسة، على حل المشاآل التي تواجهها عل فهي تساعد شرآات متعددة، من خالل البحث المشترك قبل المنافسة، على حل المشاآل التي تواجهها عل
ا    .  .  الصناعة، وعلى وضع معايير الصناعة وتحسينها     الصناعة، وعلى وضع معايير الصناعة وتحسينها      ا فيه ة، بم ا    وتظل نظم حقوق الملكية الفكرية في البلدان النامي ا فيه ة، بم وتظل نظم حقوق الملكية الفكرية في البلدان النامي

ة    ارات الهيكلي تيعاب االبتك ة الس ر مالئم ة، غي دان العربي ة   البل ارات الهيكلي تيعاب االبتك ة الس ر مالئم ة، غي دان العربي ل    البل واقها، مث ة وأس بكات المعرف ى ش تند إل ي تس ل     الت واقها، مث ة وأس بكات المعرف ى ش تند إل ي تس  الت
 ..الشراآات بين القطاعين العام والخاصالشراآات بين القطاعين العام والخاص

 
ة                  ة، حماي ة العربي احثون في المنطق يهم الب ة، بمن ف دان النامي احثين في البل ة                آذلك، غالبًا ما يتعذر على الب ة، حماي ة العربي احثون في المنطق يهم الب ة، بمن ف دان النامي احثين في البل آذلك، غالبا  ما يتعذر على الب

ي        ا يل ا م باب منه دة أس تغاللها، لع ا واس ثهم وامتالآه ائج بح ي       نت ا يل ا م باب منه دة أس تغاللها، لع ا واس ثهم وامتالآه ائج بح و ) ) أأ: (: ())١٠١١٠١((نت ص الم و نق ص الم دريب  ) ) بب((ارد؛ ارد؛ نق ص الت دريب  نق ص الت  نق
ارات تسويق البحوث؛  ود، وفي مه رام العق راخيص إلب نح الت راع وم راءات االخت ي صياغة ب ارات تسويق البحوث؛ ف ود، وفي مه رام العق راخيص إلب نح الت راع وم راءات االخت ي صياغة ب وفر ) ) جج((ف دم ت وفر ع دم ت ع

ة وخدمات التسويق؛ و            ة وخدمات التسويق؛ و           الخدمات الفنية، ومنها الخدمات القانوني وق         ) ) دد((الخدمات الفنية، ومنها الخدمات القانوني ات حق د آل عملي ة توّح ة إقليمي اب هيئ وق         غي ات حق ة توح د آل عملي ة إقليمي اب هيئ غي
 ..من ثم تيسير إجراءات حقوق الملكية الفكرية على الصعيد اإلقليميمن ثم تيسير إجراءات حقوق الملكية الفكرية على الصعيد اإلقليميالملكية الفكرية في البلدان األعضاء آافة، والملكية الفكرية في البلدان األعضاء آافة، و

 
ة                              احثين ال يتمتعون بملكي ا أن الب ا، بم تفادة منه د عن االس دة آل البع ة                            ونتيجة لذلك، تظل نتائج البحث بعي احثين ال يتمتعون بملكي ا أن الب ا، بم تفادة منه د عن االس دة آل البع ونتيجة لذلك، تظل نتائج البحث بعي

ث التي ال  ث التي ال  آذلك، قد ال تتشجع وآاالت التمويل على االستثمار في أنشطة البح       آذلك، قد ال تتشجع وآاالت التمويل على االستثمار في أنشطة البح       .  .  المعرفة التي قاموا بالتوصل إليها    المعرفة التي قاموا بالتوصل إليها    
 ..تهدف إلى در  أي عائد اقتصادي أو اجتماعيتهدف إلى دّر أي عائد اقتصادي أو اجتماعي

 
ام                   ة في ع ة الفكري ة للملكي ام                 وإدراآًا منها لهذه الصعوبات، أطلقت المنظمة العالمي ة في ع ة الفكري ة للملكي ادرة لمساعدة    ٢٠٠٤٢٠٠٤وإدراآا  منها لهذه الصعوبات، أطلقت المنظمة العالمي ادرة لمساعدة     مب  مب

ة       ٩٩ويستعرض اإلطار   ويستعرض اإلطار   .  .  العلماء والباحثين على حماية عملهم وتسويق استنتاجاتهم      العلماء والباحثين على حماية عملهم وتسويق استنتاجاتهم       ة للملكي ة        مبادرة المنظمة العالمي ة للملكي  مبادرة المنظمة العالمي
 ..رةرةالفكالفك

   مشروع المنظمة العالمية للملكية الفكرية المعني بشبكات البحث والملكية الفكرية-٩اإلطار 
 

ول    ول  في أيل بتمبر   //في أيل بتمبر   س اون مع عدد من المؤسسات الشريكة في                         ٢٠٠٤٢٠٠٤س ة، بالتع ة الفكري ة للملكي ة العالمي اون مع عدد من المؤسسات الشريكة في                         ، أطلقت المنظم ة، بالتع ة الفكري ة للملكي ة العالمي ، أطلقت المنظم
ائج              أفريقيا الوسطى وآولومبيا وسويسرا، مشروعا  لدعم الباحثين في شبك        أفريقيا الوسطى وآولومبيا وسويسرا، مشروعًا لدعم الباحثين في شبك         ة نت ة، ولحماي دان النامي ائج              ات البحث والتطوير في البل ة نت ة، ولحماي دان النامي ات البحث والتطوير في البل

ويقها م وتس ويقهاعمله م وتس راض     .  .  عمله اقير ضد األم وير العق ز تط اع الصحي لتعزي ي القط كل رئيسي البحث ف روع بش تهدف المش راض     ويس اقير ضد األم وير العق ز تط اع الصحي لتعزي ي القط كل رئيسي البحث ف روع بش تهدف المش ويس
 ..المتفشية في البلدان الناميةالمتفشية في البلدان النامية

 
راع و                     راءات االخت دريب موظفي البحث في صياغة ب راع و                   وتشمل العناصر المكونة للمشروع ت راءات االخت دريب موظفي البحث في صياغة ب راخيص،      وتشمل العناصر المكونة للمشروع ت ود الت رام عق راخيص،      إب ود الت رام عق إب

ا             ا            باإلضافة إلى إنشاء مرآزين لحقوق الملكية الفكرية في أفريقيا الوسطى وآولومبي ة الخدمات        .  .  باإلضافة إلى إنشاء مرآزين لحقوق الملكية الفكرية في أفريقيا الوسطى وآولومبي ة الفكري زا الملكي وفر مرآ ة الخدمات        وي ة الفكري زا الملكي وفر مرآ وي
ول           .  .  القانونية واالستشارية، ويساعدان الباحثين على استغالل نتائج بحثهم       القانونية واالستشارية، ويساعدان الباحثين على استغالل نتائج بحثهم        ول أيل ذا المشروع بحل ول           وُيتوقع أن يتحقق ه ول أيل ذا المشروع بحل بتمبر  //وي توقع أن يتحقق ه بتمبر  س س

٢٠٠٦٢٠٠٦.. 
 

ي                    دد االختصاصات لتطوير نموذج فعل ًا متع ي                  وتعتمد المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في مباشرة هذا المشروع، نهج دد االختصاصات لتطوير نموذج فعل ا  متع وتعتمد المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في مباشرة هذا المشروع، نهج
 ..يمكن تحقيقه عمليا ، ومن هنا ت شرك الفنيين في إدارة البحث والتسويق وعلم االقتصاد والقانون وصنع السياساتيمكن تحقيقه عمليًا، ومن هنا ُتشرك الفنيين في إدارة البحث والتسويق وعلم االقتصاد والقانون وصنع السياسات

________________________________ 
 ..int.wipo.www: : لكية الفكرية، متوفر على العنوان اإللكترونيلكية الفكرية، متوفر على العنوان اإللكترونيالمنظمة العالمية للمالمنظمة العالمية للم: : المصدرالمصدر

 
 اتفاقات البحث التعاونياتفاقات البحث التعاوني ))بب((
 

                                                      
))١٠١١٠١((    World Intellectual Property Organization (WIPO), Research Networks and Intellectual Property (WIPO, 2004).. 
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الق           ل إط ا قب ي تنتهجه ة الت ة الفكري تراتيجيات إدارة الملكي ي اس ًا ف ث ملي د البح ر معاه ي أن تنظ الق         ينبغ ل إط ا قب ي تنتهجه ة الت ة الفكري تراتيجيات إدارة الملكي ي اس ا  ف ث ملي د البح ر معاه ي أن تنظ ينبغ
ومن الضروري إبرام اتفاق رسمي بين آل الجهات  ومن الضروري إبرام اتفاق رسمي بين آل الجهات  .  .  و غير المشترآةو غير المشترآةمشاريع البحث والتطوير، المشترآة منها أ   مشاريع البحث والتطوير، المشترآة منها أ   

ة       ائج إيجابي عى بنت ل المس ة ليتكل ة الفكري وق الملكي أن حق لة بش ة      ذات الص ائج إيجابي عى بنت ل المس ة ليتكل ة الفكري وق الملكي أن حق لة بش ة   .  .  ذات الص در اإلجاب د، تج ة   وبالتحدي در اإلجاب د، تج  وبالتحدي
ي         ا يل ا م ى مراحل الصياغة، ومنه ئلة خالل أول ي        عن عدد من األس ا يل ا م ى مراحل الصياغة، ومنه ئلة خالل أول ر؛    ) ) أأ: (: ())١٠٢١٠٢((عن عدد من األس ار آبي و حدث ابتك اذا يحدث ل ر؛    م ار آبي و حدث ابتك اذا يحدث ل  م

وفر إرساء    .  .  ما هي النسبة المئوية لمساهمة معاهد البحث والتطوير     ما هي النسبة المئوية لمساهمة معاهد البحث والتطوير     ) ) جج((سيتكب د اإلتاوات؛ و  سيتكّبد اإلتاوات؛ و  من  من  ) ) بب(( وفر إرساء    ويمكن أن ي ويمكن أن ي
 ..، عن طريق اتفاقات البحث التعاوني، اإلجابات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بأسئلة مماثلة، عن طريق اتفاقات البحث التعاوني، اإلجابات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بأسئلة مماثلة""قواعد اللعبةقواعد اللعبة""
 

اق للبحث          وبالفعل، هناك خطوة ال غنى عن اتخاذها خالل إقامة شبكة البحث              وبالفعل، هناك خطوة ال غنى عن اتخاذها خالل إقامة شبكة البحث                رام اتف اق للبحث          والتطوير، وهي إب رام اتف والتطوير، وهي إب
ًا لمعالجة                   ة أساس ا  لمعالجة                  التعاوني يغطي التفاصيل القانونية الناظمة للعمل في مشاريع البحث المشترك، ويشّكل منذ البداي ة أساس التعاوني يغطي التفاصيل القانونية الناظمة للعمل في مشاريع البحث المشترك، ويشك ل منذ البداي

 ..حقوق الملكية الفكرية بين جميع األطراف ذات الصلةحقوق الملكية الفكرية بين جميع األطراف ذات الصلة
 

ل بالكامل         ويعرض المرفق الثالث نموذجا  عاما  التفاق البحث التعاوني، الذي يجب ت          ويعرض المرفق الثالث نموذجًا عامًا التفاق البحث التعاوني، الذي يجب ت            ى نحو يمتث ل بالكامل         عديله عل ى نحو يمتث عديله عل
البنود الرئيسية التي        ١٠١٠ويوفر اإلطار    ويوفر اإلطار    .  .  للقوانين الوطنية وليتماشى وجداول أعمال المؤسسات المشارآة      للقوانين الوطنية وليتماشى وجداول أعمال المؤسسات المشارآة       ة ب البنود الرئيسية التي         قائم ة ب  قائم

 ..))١٠٣١٠٣((ت درج عادة في اتفاقات البحث التعاونيُتدرج عادة في اتفاقات البحث التعاوني
 
 
 

   البنود الرئيسية المدرجة نموذجيا  في اتفاقات البحث التعاوني-١٠اإلطار 
 

 ::اغة اتفاقات البحث التعاوني، يجدر التنبه خاصة إلى األحكام والشروط التالية المألوفة في معظم االتفاقاتاغة اتفاقات البحث التعاوني، يجدر التنبه خاصة إلى األحكام والشروط التالية المألوفة في معظم االتفاقاتعند صيعند صي 
 

ي ستوفر قاعدة أي                : : األطرافاألطراف ))أأ((  د الت ذه المعاه اوين ه ة عن ي ستوفر قاعدة أي                آتابة أسماء المعاهد المشارآة بدقة فضًال عن آتاب د الت ذه المعاه اوين ه ة عن آتابة أسماء المعاهد المشارآة بدقة فضال  عن آتاب
 دفق لالتصاالت؛دفق لالتصاالت؛

 
اريف ))بب((  اريفالتع اني ا : : التع اح المع ي إيض اني ا ينبغ اح المع ي إيض ثًال     ينبغ ا م ل، ومنه ات أو الجم بعض الكلم ة ل ة أو المكّرس ثال      لخاص ا م ل، ومنه ات أو الجم بعض الكلم ة ل ة أو المكر س ة ""لخاص ة الملكي الملكي
 ؛؛""المشروع المشتركالمشروع المشترك""وو" " المشترآةالمشترآة

 
ا           ) ) المشرفينالمشرفين((ينبغي تعيين المشرف    ينبغي تعيين المشرف    : : معالجة الملكيات الفكرية  معالجة الملكيات الفكرية   ))جج((  ة، بم ات الفكري ا           على القضايا المرتبطة بالملكي ة، بم ات الفكري على القضايا المرتبطة بالملكي

 فيها الحماية والتراخيص، واإلعالن عن أسمائهم؛فيها الحماية والتراخيص، واإلعالن عن أسمائهم؛
 

ًا ألي سوء                          : : الماليةالماليةالنواحي  النواحي   ))دد((  ميًا تجنب ي ينبغي إيضاحها رس ى المسائل الت ين أول ا  ألي سوء                          النفقات والرسوم هي من ب ي ينبغي إيضاحها رسميا  تجنب ى المسائل الت ين أول النفقات والرسوم هي من ب
 تفاهم أو خالف؛تفاهم أو خالف؛

 
ه  ))•((  ول ب انون المعم ه الق ول ب انون المعم ي تعمل   : : الق ائدة الت ة الس القوانين واألنظم م ب ى عل ات ذات الصلة عل ي تعمل   يجدر أن تكون الجه ائدة الت ة الس القوانين واألنظم م ب ى عل ات ذات الصلة عل يجدر أن تكون الجه
 بموجبها؛بموجبها؛

 
 ..لجهات المعنية بالتواريخ التقويمية، وال سيما تواريخ بدء العمللجهات المعنية بالتواريخ التقويمية، وال سيما تواريخ بدء العملينبغي إخبار آل اينبغي إخبار آل ا: : تاريخ البدء بالعملتاريخ البدء بالعمل ))وو(( 

________________________________________ 
 ,F.H. Erbish, Basic Workbook in Intellectual Property Management (Agricultural Biotechnology Support Project: : المصدر المصدر 

                                                      
))١٠٢١٠٢((    F.H. Erbish, Basic Workbook in Intellectual Property Management (Agricultural Biotechnology Support Project, 

Institute of International Agriculture, Michigan State University, June 2004).                                                                                           

 ..org.wto.www و وint.wipo.www و وint.upov.www: :   تتوفر معلومات إضافية عن هذه البنود على  تتوفر معلومات إضافية عن هذه البنود على))١٠٣١٠٣((
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Institute of International Agriculture, Michigan State University, June 2004).                                                                               

 
اول        ي تن ة ف ية األوروبي ة المفوض ن تجرب تفادة م ن االس اوني، تمك ث التع اق للبح ع اتف د وض اول      وعن ي تن ة ف ية األوروبي ة المفوض ن تجرب تفادة م ن االس اوني، تمك ث التع اق للبح ع اتف د وض  وعن

ا   ي ينطوي عليه اريع الت ي المش ة ف ة الفكري وق الملكي ة بحق ا  القضايا المرتبط ي ينطوي عليه اريع الت ي المش ة ف ة الفكري وق الملكي ة بحق ادس القضايا المرتبط امج اإلطاري الس ادس البرن امج اإلطاري الس انظر انظر ((البرن
 ).).١١١١اإلطار اإلطار 

 
   تناول حقوق الملكية الفكرية في إطار البرنامج اإلطاري السادس-١١اإلطار 

 
ة الناتجة عن مشروع                  امج اإلطاري السادس، تكون المعرف ة الناتجة عن مشروع                وفقًا ألحدث دليل عن حقوق الملكية الفكرية بموجب البرن امج اإلطاري السادس، تكون المعرف وفقا  ألحدث دليل عن حقوق الملكية الفكرية بموجب البرن

د مصدر                     وبالتاوبالتا.  .  مشترك ملكا  للطرف الذي أنتجها    مشترك ملكًا للطرف الذي أنتجها     ا تحدي ي ال يمكن فيه ة الت د مصدر                     لي، ليست الملكية المشترآة ضرورية إال في الحال ا تحدي ي ال يمكن فيه ة الت لي، ليست الملكية المشترآة ضرورية إال في الحال
ة                     ين الجهات المتعاون ة بوضوح ب يم المعرف ة                    إنتاج وحيد للمعرفة، أي بعبارة أخرى، عندما ال يمكن تقس ين الجهات المتعاون ة بوضوح ب يم المعرف ة، من     .  .  إنتاج وحيد للمعرفة، أي بعبارة أخرى، عندما ال يمكن تقس ك الحال ة، من     وفي تل ك الحال وفي تل

تخدامها  ة ووضع الشروط الس ة المعرف نح ملكي ى م اق عل ة االتف تخدامها المستحسن للغاي ة ووضع الشروط الس ة المعرف نح ملكي ى م اق عل ة االتف ب  .  .  المستحسن للغاي ة طل م آلف ثًال، تقاس ب  وتشمل الشروط، م ة طل م آلف ثال ، تقاس وتشمل الشروط، م
ة المشترآة      .  .  الحصول على براءة االختراع ورسوم تجديدها     الحصول على براءة االختراع ورسوم تجديدها      ار نظم الملكي ين االعتب ة المشترآة      وينبغي التنّبه للتأآد من أن االتفاق يأخذ بع ار نظم الملكي ين االعتب وينبغي التنب ه للتأآد من أن االتفاق يأخذ بع

 ..السائدة في بلدان األطراف المعنيةالسائدة في بلدان األطراف المعنية
 

ة  وعندما يكون االستغالل التجاري للمعرفة الناتجة ممكنا ، يوصي الدل   وعندما يكون االستغالل التجاري للمعرفة الناتجة ممكنًا، يوصي الدل     ة الفكري ة  يل بتسجيل الملكي ة الفكري دليل يحذر    .  .  يل بتسجيل الملكي ر أن ال دليل يحذر    غي ر أن ال غي
ل رفض القضية ه، مث ابق ألوان ي وقت س راع ف راءة االخت ل ب ات لني ديم الطلب ل رفض القضيةأيضًا من مخاطر تق ه، مث ابق ألوان ي وقت س راع ف راءة االخت ل ب ات لني ديم الطلب ى .  .  أيضا  من مخاطر تق اظ عل ى ويستحسن الحف اظ عل ويستحسن الحف

ب    آما  آما  .  .  سجالت دقيقة عن االآتشافات المحققة، بما فيها السجالت المؤر خة لعمل المختبرات، من أجل إثبات الملكية              سجالت دقيقة عن االآتشافات المحققة، بما فيها السجالت المؤّرخة لعمل المختبرات، من أجل إثبات الملكية               ينبغي تجن ب    ينبغي تجّن
ة         رار بحماي اذ ق ة        تعميم المنشورات بمختلف السبل، مثل النشر أو المؤتمرات أو أي مراسلة نظامية أو غير نظامية، إلى حين اتخ رار بحماي اذ ق تعميم المنشورات بمختلف السبل، مثل النشر أو المؤتمرات أو أي مراسلة نظامية أو غير نظامية، إلى حين اتخ

ك المعلومات في                .  .  قطعة المعرفة المحددة قانونيا    قطعة المعرفة المحددة قانونياً    ك المعلومات في                وعندما ُيتخذ قرار بعدم حماية تلك المعرفة، على المفوضية األوروبية نشر تل وعندما ي تخذ قرار بعدم حماية تلك المعرفة، على المفوضية األوروبية نشر تل
 ..ن بعد نهاية المشروع مما ي فيد المشاريع األخرى ويخلق التآلف معهان بعد نهاية المشروع مما ُيفيد المشاريع األخرى ويخلق التآلف معهاغضون سنتين مغضون سنتين م

 )تابع (١١اإلطار 
 

ة ونشرها،                      ة ونشرها،                    آذلك، يعالج أحد معايير تقييم مشاريع البرنامج اإلطاري السادس بشكل مباشر آفاءة خطة استخدام المعرف آذلك، يعالج أحد معايير تقييم مشاريع البرنامج اإلطاري السادس بشكل مباشر آفاءة خطة استخدام المعرف
 ..وإمكانية تعزيز االبتكار، وإدارة الملكية الفكريةوإمكانية تعزيز االبتكار، وإدارة الملكية الفكرية

 
ين         وليست حماية المل  وليست حماية المل    ين         كية الفكرية الشرط الوحيد الستغالل نتائج مشروع مع ر         .  .  كية الفكرية الشرط الوحيد الستغالل نتائج مشروع مع تراتيجيات أخرى أآث د استخدمت اس ر         فق تراتيجيات أخرى أآث د استخدمت اس فق

ي   ا يل ا م ّدمًا، ومنه ي  تق ا يل ا م د ما ، ومنه البعض       ) ) أأ: (: (تق ها ب ة ببعض راع المرتبط راءات االخت ات ب راع أو مجموع راءات االخت ات ب اء مجّمع البعض       إنش ها ب ة ببعض راع المرتبط راءات االخت ات ب راع أو مجموع راءات االخت ات ب اء مجم ع إنش
ى أطراف ثالث  ًا إل نح جماعي ي المشروع أو لتم ارآون ف تخدمها المش ى أطراف ثالث ليس ا  إل نح جماعي ي المشروع أو لتم ارآون ف تخدمها المش ة  ) ) بب((ة؛ وة؛ وليس تغل الملكي ك وتس ة تمل رآة فرعي اء ش ة  إنش تغل الملكي ك وتس ة تمل رآة فرعي اء ش إنش

 ..الفكرية المشترآة التي أنتجها المشروعالفكرية المشترآة التي أنتجها المشروع
 

ر صرامة           ًا أآث ة لتشمل أحكام رامج اإلطاري دلت الب ائج، ُع ى النت وق الوصول إل ر صرامة         وفي مجال حق ا  أآث ة لتشمل أحكام رامج اإلطاري ائج، ع دلت الب ى النت وق الوصول إل الي، وبموجب  .  .  وفي مجال حق الي، وبموجب  وبالت وبالت
 ::البرنامج اإلطاري السادس، تنطبق األحكام التالية في الوقت الراهنالبرنامج اإلطاري السادس، تنطبق األحكام التالية في الوقت الراهن

 
ة          ))أأ((  ة العملي ى الدراي ول إل وق الوص ن حق روع م ي المش رين ف ارآين آخ رم مش ا أن يح ارك م مح اآلن لمش ة         ُيس ة العملي ى الدراي ول إل وق الوص ن حق روع م ي المش رين ف ارآين آخ رم مش ا أن يح ارك م مح اآلن لمش ي س

د مع المفوضية،                .  .  الموجودة من قبل  الموجودة من قبل   رام العق د مع المفوضية،                ولكي ُتستثنى هذه الدراية الموجودة من قبل، بوصفها معلومات تم تطويرها قبل إب رام العق ولكي ت ستثنى هذه الدراية الموجودة من قبل، بوصفها معلومات تم تطويرها قبل إب
 ينبغي أن تكون دقيقة ومحددة بوضوح في العقد؛ينبغي أن تكون دقيقة ومحددة بوضوح في العقد؛

 
ي                   يجبيجب ))بب((  ي                    على المشارك في مشروع ما أن يطلب نيل حقوق الوصول إلى الملكية ليستخدم معلومات المشروع الت  على المشارك في مشروع ما أن يطلب نيل حقوق الوصول إلى الملكية ليستخدم معلومات المشروع الت

روع ي المش رون ف ارآون آخ ا مش روعأنتجه ي المش رون ف ارآون آخ ا مش روع أو .  .  أنتجه راء المش رورية إلج ت ض ط إن آان وق فق ذه الحق نح ه ن م روع أو ويمك راء المش رورية إلج ت ض ط إن آان وق فق ذه الحق نح ه ن م  ويمك
 إلنتاج المعلومات الالزمة للمشروع؛إلنتاج المعلومات الالزمة للمشروع؛

 
ى مشاريع             ال ي سمح في الوقت الراهن أن يتقدم      ال ُيسمح في الوقت الراهن أن يتقدم       ))جج((  وق الوصول إل ل حق ات لني ين بطلب ى مشاريع              المشارآون في مشروع مع وق الوصول إل ل حق ات لني ين بطلب  المشارآون في مشروع مع

 ..مختلفة في نفس البرنامج المحددمختلفة في نفس البرنامج المحدد
____________________________________ 



 

 

-٥٨-

 ..Guide to Intellectual Property Rights for FP6 projects”, Version 1 (European Commission, March 2004)“: : المصدرالمصدر
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 ير واالبتكار وإدارتها  إقامة شبكات البحث والتطو-خامسا 
 

د                      ار للتأآ ين االعتب د                    يعرض هذا الفصل عددًا من القضايا المؤسسية والفنية والقانونية التي يجدر أخذها بع ار للتأآ ين االعتب يعرض هذا الفصل عددا  من القضايا المؤسسية والفنية والقانونية التي يجدر أخذها بع
ار  وير واالبتك بكات البحث والتط اح ش ن نج ار م وير واالبتك بكات البحث والتط اح ش ن نج وير   .  .  م ة للبحث والتط بكات اإلقليمي ى الش رع األول عل ز الف وير   ويرّآ ة للبحث والتط بكات اإلقليمي ى الش رع األول عل ويرآ ز الف

يم           ويسل ط الضوء على األنشطة التمهيدية الت     ويسّلط الضوء على األنشطة التمهيدية الت      ك تقي يم           ي ينبغي االضطالع بها قبل إطالق مشاريع الشبكات، بما في ذل ك تقي ي ينبغي االضطالع بها قبل إطالق مشاريع الشبكات، بما في ذل
ال التحضيرية األساسية           ات واألعم ال التحضيرية األساسية          أصول المنطقة، وتحديد األولوي ات واألعم ة            .  .  أصول المنطقة، وتحديد األولوي ادئ التوجيهي رع المب ذا الف ا يعرض ه ة            آم ادئ التوجيهي رع المب ذا الف ا يعرض ه آم

دادها خالل عم                دادها خالل عم               إلنشاء شبكة إقليمية للبحث والتطوير، ُتستكمل بنماذج للوثائق الرئيسية التي ينبغي إع ة اإلنشاء   إلنشاء شبكة إقليمية للبحث والتطوير، ت ستكمل بنماذج للوثائق الرئيسية التي ينبغي إع ة اإلنشاء   لي لي
 ..بغية القيام بأنشطة مشترآة للبحث والتطوير في مجاالت بحث مختارةبغية القيام بأنشطة مشترآة للبحث والتطوير في مجاالت بحث مختارة

 
ة أساسية                  ة أساسية                ويستعرض الفرع الثاني من هذا الفصل شبكات االبتكار بين الشرآات، ويعرض خطوات عملي ويستعرض الفرع الثاني من هذا الفصل شبكات االبتكار بين الشرآات، ويعرض خطوات عملي

ا   وفي سائر هذا الفصل، ي عتبر أن البنية التحتية المادية وال وفي سائر هذا الفصل، ُيعتبر أن البنية التحتية المادية وال .  .  إلرشاد المدراء إلنشاء تلك الشبكات    إلرشاد المدراء إلنشاء تلك الشبكات     ة لتكنولوجي ا   مالئم ة لتكنولوجي مالئم
وير          ث والتط بكات البح اء ش دعم إنش ة ل دان المعني ي البل ودة ف االت موج ات واالتص وير         المعلوم ث والتط بكات البح اء ش دعم إنش ة ل دان المعني ي البل ودة ف االت موج ات واالتص  المعلوم

 ).).انظر المرفق األول المتعلق بالبنية التحتية المادية إلقامة شبكات البحث والتطوير واالبتكارانظر المرفق األول المتعلق بالبنية التحتية المادية إلقامة شبكات البحث والتطوير واالبتكار((واالبتكار واالبتكار 
 

 )١٠٤(ر  الخطوات الالزمة إلقامة شبكات إقليمية للبحث والتطوي-ألف
 

بطبيعة الحال، تختلف متطلبات مشاريع إقامة شبكات البحث والتطوير وفقا  ألهداف هذه الشبكات ومجال              بطبيعة الحال، تختلف متطلبات مشاريع إقامة شبكات البحث والتطوير وفقًا ألهداف هذه الشبكات ومجال               
ًا     .  .  نشاطها والمنظمات الشريكة فيها واحتياجات المستفيدين منها      نشاطها والمنظمات الشريكة فيها واحتياجات المستفيدين منها       ا      بيد أن نجاح مشاريع إقامة الشبكات سيحتاج دائم بيد أن نجاح مشاريع إقامة الشبكات سيحتاج دائم

ة      إلى القيام بتقييم لألصول وتعريف لألولويات االسترا      إلى القيام بتقييم لألصول وتعريف لألولويات االسترا       ة      تيجية إلقامة الشبكات، وبناء توافق عام بين الجهات المعني .  .  تيجية إلقامة الشبكات، وبناء توافق عام بين الجهات المعني
 ..ومتى تحققت هذه المتطلبات، يمكن تحديد الطرائق التشغيلية وطرائق تقييم المشروعومتى تحققت هذه المتطلبات، يمكن تحديد الطرائق التشغيلية وطرائق تقييم المشروع

 
كل        بكة ش ذ الش ن أن تتخ بكة، ُيستحس ل الش ى مراح ي أول كل      وف بكة ش ذ الش ن أن تتخ بكة، ي ستحس ل الش ى مراح ي أول روع""وف روعمش غيلية   " " مش ق تش داف وطرائ غيلية   ذي أه ق تش داف وطرائ ذي أه
دًا خا          .  .  واضحةواضحة ذا الشكل مفي د يكون ه دا  خا          وق ذا الشكل مفي د يكون ه وارد اإلضافية ضرورية وحيث                  وق ا الم وارد اإلضافية ضرورية وحيث                  صة في الحاالت التي تكون فيه ا الم صة في الحاالت التي تكون فيه

رار                         اذ ق رار                        يتعين على المؤسسات التي تقف وراء مبادرة إقامة الشبكة المعنية أن ترصد التقدم المحرز من أجل اتخ اذ ق يتعين على المؤسسات التي تقف وراء مبادرة إقامة الشبكة المعنية أن ترصد التقدم المحرز من أجل اتخ
 ..بشأن مواصلة دعم األنشطة أو حتى توسيع نطاقها أو مجالهابشأن مواصلة دعم األنشطة أو حتى توسيع نطاقها أو مجالها

 
ن        ي يمك ة الت ة البديل ون الطريق ا تك ادة م ن      وع ي يمك ة الت ة البديل ون الطريق ا تك ادة م رة      وع ة ح ز مؤسس ة مرآ بكة المعني نح الش ي م ا ه رة      اعتماده ة ح ز مؤسس ة مرآ بكة المعني نح الش ي م ا ه  اعتماده

ا                             ربح، مم وخى ال ة، يفّضل أن تكون هي األخرى ال تت ة مالئم ا                            ال تتوخى الربح، وإدماج الشبكة في مؤسسة قائم ربح، مم وخى ال ة، يفض ل أن تكون هي األخرى ال تت ة مالئم ال تتوخى الربح، وإدماج الشبكة في مؤسسة قائم
ك     ذ تل ى تنفي ادرة عل زه، وأن تكون ق يم األداء وتعزي ة لتقي دابير المالئم اذ الت زام المؤسسة المضيفة باتخ ل الت ك    يكف ذ تل ى تنفي ادرة عل زه، وأن تكون ق يم األداء وتعزي ة لتقي دابير المالئم اذ الت زام المؤسسة المضيفة باتخ ل الت يكف

 ..ررالتدابيالتدابي
 

اذ   .  .  ويشار أدناه إلى الخطوات األساسية الالزمة إلقامة شبكة بحث وتطوير قابلة لالستمرار       ويشار أدناه إلى الخطوات األساسية الالزمة إلقامة شبكة بحث وتطوير قابلة لالستمرار         زم اتخ اذ   وقد يل زم اتخ وقد يل
 ..خطوات إضافية رهنا  بطبيعة الشبكة المعنية وأهدافهاخطوات إضافية رهنًا بطبيعة الشبكة المعنية وأهدافها

 
 

 تقييم أصول االبتكار  -١

                                                      
 ;A guide to regional innovation strategies (DG Regio, DG Enterprise, October 1999): :   يستند هذا القسم إلى ما يلي  يستند هذا القسم إلى ما يلي))١٠٤١٠٤((

Green Paper on Innovation, Supplement 5/95 (European Commission, 1996); and “Reinforcing cohesion and competitiveness 
through research, technological development and innovation” (European Commission, May 1998).                                                        



 

 

-٦٠-

 
ي تقييمه            ي ينبغ ية الت ول الرئيس نيف األص ن تص ي، يمك وطني أو اإلقليم عيد ال ى الص ي تقييمه          عل ي ينبغ ية الت ول الرئيس نيف األص ن تص ي، يمك وطني أو اإلقليم عيد ال ى الص ي عل ا يل ي ا آم ا يل  : : ا آم

ة؛            ) ) أأ(( ة المعني د أو المنطق ي البل ادي ف اط االقتص ن النش دة م ات رائ ي قطاع ة ف ا المطّبق ة التكنولوجي ة؛            حال ة المعني د أو المنطق ي البل ادي ف اط االقتص ن النش دة م ات رائ ي قطاع ة ف ا المطب ق ة التكنولوجي  حال
ة؛           ) ) بب(( دخالت االبتكاري ل الم ى تقّب درتها عل ات وق ك القطاع ي تل ا ف اب التكنولوجي ة الآتس ات الناظم ة؛           السياس دخالت االبتكاري ى تقب ل الم درتها عل ات وق ك القطاع ي تل ا ف اب التكنولوجي ة الآتس ات الناظم  السياس
ل المنطق ) ) جج(( ي داخ ية ف ات الرئيس رآات والمؤسس ائص الش ل المنطق خص ي داخ ية ف ات الرئيس رآات والمؤسس ائص الش ة خص ائص ذات الطبيع يما الخص ة ة، وال س ائص ذات الطبيع يما الخص  ة، وال س

ار الموجودة        ) ) دد((اإلدارية والتكنولوجية وذات الصلة ببناء القدرة على االبتكار؛         اإلدارية والتكنولوجية وذات الصلة ببناء القدرة على االبتكار؛          ة لالبتك ار الموجودة        توّجهات الوآاالت الداعم ة لالبتك توج هات الوآاالت الداعم
 ..في المنطقة وتجاربهافي المنطقة وتجاربها

 
وير     ة للبحث والتط ات الوطني ددة للمؤسس درات المح د المواصفات والق و خاص، تحدي ى نح زم، عل وير   ويل ة للبحث والتط ات الوطني ددة للمؤسس درات المح د المواصفات والق و خاص، تحدي ى نح زم، عل ويل
ة             ) ) أأ: (: ( وينبغي القيام بذلك استنادا  إلى النقاط التالية        وينبغي القيام بذلك استنادًا إلى النقاط التالية       . . والدعموالدعم ا هي مبّين ة             االحتياجات المؤسسية وأهداف التطوير آم ا هي مبي ن االحتياجات المؤسسية وأهداف التطوير آم

ة لمراآز أو مؤسسات البحث والتطوير               ) ) بب((في الخطط المنشورة وبيانات المهمات؛      في الخطط المنشورة وبيانات المهمات؛       درات الموجودة والمثبت ة لمراآز أو مؤسسات البحث والتطوير               الق درات الموجودة والمثبت الق
ة ةالمعني ة    ) ) جج((؛ ؛ ))١٠٥١٠٥((المعني ة معني ات وطني زة لمؤسس ل محّف ديم عوام ة    تق ة معني ات وطني ل محف زة لمؤسس ديم عوام ة    تق ي إقام ارك ف ر وتش وير لتبتك ث والتط ة    بالبح ي إقام ارك ف ر وتش وير لتبتك ث والتط بالبح

 ..الشبكات، فضال  عن تحديد الحوافز التي تعو ق االبتكار والنهج االبتكاريةالشبكات، فضًال عن تحديد الحوافز التي تعّوق االبتكار والنهج االبتكارية
 

ات   اون وترتيب ة للتع ق االبتكاري اه الطرائ ث تج دراء البح احثين وم ف الب ة مواق ي دراس ذلك، تنبغ ات آ اون وترتيب ة للتع ق االبتكاري اه الطرائ ث تج دراء البح احثين وم ف الب ة مواق ي دراس ذلك، تنبغ  آ
م              وفي ذلك السياق، يجدر فهم عالقات سلسلة ال       وفي ذلك السياق، يجدر فهم عالقات سلسلة ال       .  .  إقامة الشرآات إقامة الشرآات  ة، وفه يم في مؤسسات البحث والتطوير المعني م              ق ة، وفه يم في مؤسسات البحث والتطوير المعني ق

 ..مدى التعاون القائم بين المؤسسات، ومدى اإلقامة الجارية للشبكات، وطبيعتهمامدى التعاون القائم بين المؤسسات، ومدى اإلقامة الجارية للشبكات، وطبيعتهما
 

 ::وعند إعداد تقييم شامل لألصول، من األهمية بمكان اإلجابة عن األسئلة التاليةوعند إعداد تقييم شامل لألصول، من األهمية بمكان اإلجابة عن األسئلة التالية 
 

 واإلقليمية؛واإلقليمية؛آيف يمكن تكييف نشاط إقامة الشبكات وفقا  للخصائص الوطنية آيف يمكن تكييف نشاط إقامة الشبكات وفقًا للخصائص الوطنية  ))أأ(( 
 

دم        ))بب((  وير بتق ال البحث والتط ي مج اون ف ى التع ة إل ودة الرامي ة الموج طة التقليدي أثر األنش ف تت دم       آي وير بتق ال البحث والتط ي مج اون ف ى التع ة إل ودة الرامي ة الموج طة التقليدي أثر األنش ف تت آي
 التكنولوجيا الجديدة واإلمكانيات التي تتيحها الشبكة المعنية؛التكنولوجيا الجديدة واإلمكانيات التي تتيحها الشبكة المعنية؛

 
 آيف يمكن استيعاب االتجاهات العالمية وانعكاسها في تصميم الشبكة وإنشائها وعملها؛آيف يمكن استيعاب االتجاهات العالمية وانعكاسها في تصميم الشبكة وإنشائها وعملها؛ ))جج(( 

 
ا             مم ))دد((  ا             ا هي القوى الفاعلة الرئيسية في البحث والتطوير في البلد أو المنطقة، وما هي أحجامها وهياآله ا هي القوى الفاعلة الرئيسية في البحث والتطوير في البلد أو المنطقة، وما هي أحجامها وهياآله

 المؤسسية؛المؤسسية؛
 

 ما هي المهارات الخاصة والعمليات التكنولوجية التي تطب ق بنجاح في البلد أو المنطقة؛ما هي المهارات الخاصة والعمليات التكنولوجية التي تطّبق بنجاح في البلد أو المنطقة؛ ))•(( 
 

 ية اإلقليمية؛ية اإلقليمية؛ما هي االبتكارات المهمة التي تحققت في المنطقة وأثرت على التنمما هي االبتكارات المهمة التي تحققت في المنطقة وأثرت على التنم ))وو(( 
 

 ..ما هي أهم األسواق والعوامل التكنولوجية المؤثرة على القطاع في المنطقةما هي أهم األسواق والعوامل التكنولوجية المؤثرة على القطاع في المنطقة ))زز(( 
ارير عن األنشطة                       ا تق ات، ومنه ارير عن األنشطة                     ولإلجابة عن األسئلة أعاله، ينبغي استعراض عدد من مصادر المعلوم ا تق ات، ومنه ولإلجابة عن األسئلة أعاله، ينبغي استعراض عدد من مصادر المعلوم

ة و                ة و               ذات الصلة المضطلع بها في القطاع أو القطاعات قيد النظر على األصعدة الوطني ة و   //ذات الصلة المضطلع بها في القطاع أو القطاعات قيد النظر على األصعدة الوطني ة و   أو اإلقليمي ة،   //أو اإلقليمي ة،   أو العالمي أو العالمي

                                                      
الموظفين العلميين من حيث عدد براءات االختـراع والمنشـورات   الموظفين العلميين من حيث عدد براءات االختـراع والمنشـورات     ينبغي تقييم هذه القدرات على نحو يسمح بتقييم ناتج     ينبغي تقييم هذه القدرات على نحو يسمح بتقييم ناتج   ))١٠٥١٠٥((

 ..والتحليالت للمنشورات على سبيل المثالوالتحليالت للمنشورات على سبيل المثال
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بكة         ة بالش رآات المهتم ا الش ي أجرته وح الت ة، والمس وطني والعمال اتج ال ة بالن اءات المتعلق ن اإلحص ًال ع بكة        فض ة بالش رآات المهتم ا الش ي أجرته وح الت ة، والمس وطني والعمال اتج ال ة بالن اءات المتعلق ن اإلحص فضال  ع
 ..المعنيةالمعنية

 
 تحديد األولويات االستراتيجية إلقامة الشبكات  -٢

 
ين االعت      ين االعت    ينبغي إنشاء إطار استراتيجي لعمليات الشبكة المقترحة، مع األخذ بع ن،      ينبغي إنشاء إطار استراتيجي لعمليات الشبكة المقترحة، مع األخذ بع ى أقصى حد ممك ار إل ن،      ب ى أقصى حد ممك ار إل ب

ة             ة            االحتياجات المعلنة وبيانات المهمات في مؤسسات البحث والتطوير المعني ذا اإلطار           .  .  االحتياجات المعلنة وبيانات المهمات في مؤسسات البحث والتطوير المعني ع ه ذلك، يجدر أن ينب ذا اإلطار           آ ع ه ذلك، يجدر أن ينب آ
ة، فضًال                     ة واإلقليمي اول االتجاهات الوطني ة، فضال                     االستراتيجي من عمل التحليل والتقييم المبيَّن في الفرع أعاله، وأن يتن ة واإلقليمي اول االتجاهات الوطني االستراتيجي من عمل التحليل والتقييم المبي ن في الفرع أعاله، وأن يتن

ك الشبكات       عن مواطن قوة وضعف المؤسسات    عن مواطن قوة وضعف المؤسسات     اغم تل ى تن ك الشبكات        الوطنية واإلقليمية للبحث والتطوير وينبغي الحفاظ عل اغم تل ى تن  الوطنية واإلقليمية للبحث والتطوير وينبغي الحفاظ عل
دعم  ديم ال ي تق ة ف ة لتجنب حاالت االزدواجي ة القائم ة واالقتصادية اإلقليمي ات االجتماعي ع السياسات واألولوي دعم م ديم ال ي تق ة ف ة لتجنب حاالت االزدواجي ة القائم ة واالقتصادية اإلقليمي ات االجتماعي ع السياسات واألولوي م

ى توافق آراء       ومن األساسي أيضا  لنجاح الشبكة المقترحة الت            ومن األساسي أيضًا لنجاح الشبكة المقترحة الت            .  .  للتكنولوجيا واالبتكار في داخل المنطقة    للتكنولوجيا واالبتكار في داخل المنطقة     ى توافق آراء       وصل إل وصل إل
رآات     ة، والش ة واإلقليمي ات الوطني ا المؤسس ا فيه ية، بم ة الرئيس وى الفاعل ين الق ة ب دعم المالئم كال ال أن أش رآات    بش ة، والش ة واإلقليمي ات الوطني ا المؤسس ا فيه ية، بم ة الرئيس وى الفاعل ين الق ة ب دعم المالئم كال ال أن أش بش

 ..الخاصةالخاصة
 

ة         ايا التالي تراتيجي القض ار االس ة اإلط الج وثيق ا تع ادة م د ع ة       وبالتحدي ايا التالي تراتيجي القض ار االس ة اإلط الج وثيق ا تع ادة م د ع واجز) ") "أأ: (: (وبالتحدي واجزالح زات""وو" " الح زاتالمحف " " المحف
ي البحث وتطوير التكنولوج  ي البحث وتطوير التكنولوج األساسية ف ة؛  األساسية ف ي داخل المنطق ا ف ة؛  ي ي داخل المنطق ا ف ة ) ) بب((ي ي القطاعات اإلقليمي ية ف ة االتجاهات الرئيس ي القطاعات اإلقليمي ية ف االتجاهات الرئيس

 ..سيناريوهات بديلة للتطويرسيناريوهات بديلة للتطوير) ) جج((؛ و؛ و))١٠٦١٠٦((ومجاالت التكنولوجيا األساسيةومجاالت التكنولوجيا األساسية
 

ي              ا يل ا م راءات، ومنه ن اإلج ة م ة مؤتلف مل مجموع تراتيجي أن يش ار االس أن اإلط ن ش ه م ا أن ي            آم ا يل ا م راءات، ومنه ن اإلج ة م ة مؤتلف مل مجموع تراتيجي أن يش ار االس أن اإلط ن ش ه م ا أن  : : آم
ار؛                إسدإسد) ) بب((تعزيز الوعي ونشر لمعلومات؛     تعزيز الوعي ونشر لمعلومات؛     ) ) أأ(( ى االبتك ا يشجع عل دعم القطاعات االقتصادية، مم ار؛                اء المشورة ل ى االبتك ا يشجع عل دعم القطاعات االقتصادية، مم اء المشورة ل
ا؛            ) ) جج(( ا؛            تعزيز دعم أنشطة البحث والتطوير وتكييف التكنولوجي دعم المتخصصة            ) ) دد((تعزيز دعم أنشطة البحث والتطوير وتكييف التكنولوجي وافر خدمات ال د من ت دعم المتخصصة            التأآ وافر خدمات ال د من ت التأآ

ا    ) ) وو((تيسير النقل المالئم للتكنولوجيا؛     تيسير النقل المالئم للتكنولوجيا؛     //تشجيعتشجيع) ) •((المالئمة؛  المالئمة؛   ارات بشرية ق ا    تطوير المهارات وإنشاء قاعدة مه ارات بشرية ق درة؛ درة؛ تطوير المهارات وإنشاء قاعدة مه
 ..تحسين إمكانية الوصول إلى التمويل وخفض تكاليفهتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل وخفض تكاليفه) ) زز((
 

ات                ك األولوي ات              ومتى حددت األولويات االستراتيجية، ينبغي الشروع في نقاش عام بغية إعادة النظر في تل ك األولوي ومتى حددت األولويات االستراتيجية، ينبغي الشروع في نقاش عام بغية إعادة النظر في تل
ويتم ذلك بصياغة تقرير استشاري يشمل اإلطار االستراتيجي          ويتم ذلك بصياغة تقرير استشاري يشمل اإلطار االستراتيجي          .  .  والتحقق منها والتوصل إلى توافق لآلراء بشأنها      والتحقق منها والتوصل إلى توافق لآلراء بشأنها      

د          .  .   ذلك التقرير، وذلك خالل مؤتمر ي نظ م لهذه الغاية إن أمكن           ذلك التقرير، وذلك خالل مؤتمر ُينظَّم لهذه الغاية إن أمكن          ونشرونشر دوات تعق د          ثم ينبغي الحقًا عرض التقرير في ن دوات تعق ثم ينبغي الحقا  عرض التقرير في ن
ين الشرآاء في الشبكة        .  .  في المنطقة والتماس ورود اآلراء بشأنه ضمن فترة استشارية محددة           في المنطقة والتماس ورود اآلراء بشأنه ضمن فترة استشارية محددة            ين الشرآاء في الشبكة        ويشكل التفاعل ب ويشكل التفاعل ب

ول وا    ل األص ر تحلي ه ييس ا أن بكات، بم ة الش نهج إقام ًا ل ول وا   أساس ل األص ر تحلي ه ييس ا أن بكات، بم ة الش نهج إقام ا  ل ودة أساس ل الموج ودة لعوام ل الموج  لعوام
ق             .  .  المؤثرة على االبتكار في بيئتها  المؤثرة على االبتكار في بيئتها   ا يتعل د في م ة رأي مفي ة األساسية في المنطق وى الفاعل ق             وسيكون لكل من الق ا يتعل د في م ة رأي مفي ة األساسية في المنطق وى الفاعل وسيكون لكل من الق

ذه األصول       ذه األصول      بمواطن ضعف وقوة ه ة                  .  .  بمواطن ضعف وقوة ه ات السياسات العام يالت ومؤشرات أولوي ذه التحل ائج ه ار نت ة                  ويمكن اختب ات السياسات العام يالت ومؤشرات أولوي ذه التحل ائج ه ار نت ويمكن اختب
 ..هاهاباالستعانة بآراء هذه القوى الفاعلة ومنظوراتباالستعانة بآراء هذه القوى الفاعلة ومنظورات

 
 

 بناء توافق اآلراء ورفع مستوى الوعي  -٣
 

                                                      
 H. Chahal, “Survey of agricultural research  وقد يشمل مسحا  حول قدرات ومجاالت االهتمام الموجودة، انظر مـثال ،    وقد يشمل مسحاً حول قدرات ومجاالت االهتمام الموجودة، انظر مـثالً،  ))١٠٦١٠٦((

and development activities in Lebanon, Syria and Jordan” (2004)  .  .ويمكن الحصول عليه من اإلسكواويمكن الحصول عليه من اإلسكوا.. 
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ة الشبكة                    ة إلقام ة األولي يتين خالل المرحل ين أساس وعي مهمت ع مستوى ال ة الشبكة                  يشكل بناء توافق اآلراء ورف ة إلقام ة األولي يتين خالل المرحل ين أساس وعي مهمت ع مستوى ال .  .  يشكل بناء توافق اآلراء ورف
ارة                            دة لتحقيق توافق اآلراء بشأن الشبكة المرجوة وإث ة أداة جي ارة                           وقد يشكل آتاب نوايا توقعه آل األطراف المعني دة لتحقيق توافق اآلراء بشأن الشبكة المرجوة وإث ة أداة جي وقد يشكل آتاب نوايا توقعه آل األطراف المعني

ا ام به ااالهتم ام به د البحث والتطوير . . االهتم ين معاه اون ب ا للتع اب نواي ة لكت ع عين ق الراب دم المرف ال، يق بيل المث ى س د البحث والتطوير  وعل ين معاه اون ب ا للتع اب نواي ة لكت ع عين ق الراب دم المرف ال، يق بيل المث ى س  وعل
 ..واإلسكوا بهدف إقامة شبكة للبحث والتطوير في مجال اهتمام مشتركواإلسكوا بهدف إقامة شبكة للبحث والتطوير في مجال اهتمام مشترك

 
 ::ويمكن تعزيز الوعي بالشبكة وأهدافها من خالل ما يليويمكن تعزيز الوعي بالشبكة وأهدافها من خالل ما يلي 

 
  أو مؤتمرا  إقليميا ؛ أو مؤتمرًا إقليميًا؛إعداد مناسبة إلطالق المشروع، تشمل ندوة أو منتدىإعداد مناسبة إلطالق المشروع، تشمل ندوة أو منتدى ))أأ(( 

 
ة       //تقديم سلسلة من العروض في أرجاء المنطقة للمجموعات الصناعية و         تقديم سلسلة من العروض في أرجاء المنطقة للمجموعات الصناعية و          ))بب((  ة       أو في االجتماعات المحلي أو في االجتماعات المحلي

 أو االجتماعات الجارية التي تعقدها القوى الفاعلة اإلقليمية؛أو االجتماعات الجارية التي تعقدها القوى الفاعلة اإلقليمية؛//أو المجتمعية وأو المجتمعية و
 

 لراديو والتلفزيون والصحف؛لراديو والتلفزيون والصحف؛شن حمالت دعائية في وسائط اإلعالم الوطنية واإلقليمية، بما فيها اشن حمالت دعائية في وسائط اإلعالم الوطنية واإلقليمية، بما فيها ا ))جج(( 
 

 خالل المناسبات الوطنية والدولية ذات الصلة، إعداد ونشر وتوزيع نشرة تصف الشبكة وأهدافها؛خالل المناسبات الوطنية والدولية ذات الصلة، إعداد ونشر وتوزيع نشرة تصف الشبكة وأهدافها؛ ))دد(( 
 

ة                    ))•((  ة                   إنشاء موقع إلكتروني للشبكة مع وصالت مشترآة مع الشبكات ذات الصلة والمؤسسات المعني إنشاء موقع إلكتروني للشبكة مع وصالت مشترآة مع الشبكات ذات الصلة والمؤسسات المعني
 ..األخرىاألخرى

 
 صياغة وثيقة المشروع  -٤

 
نشطة التمهيدية الواردة أعاله، تكمن الخطوة التنفيذية األولى الالزمة إلقامة شبكة معينة في              نشطة التمهيدية الواردة أعاله، تكمن الخطوة التنفيذية األولى الالزمة إلقامة شبكة معينة في              بعد القيام باأل  بعد القيام باأل   

ة للشبكة وإطار أنشطتها المرجوة             م تفاصيل األهداف العام ة للمشروع تضم أه ة للشبكة وإطار أنشطتها المرجوة            صياغة وثيق م تفاصيل األهداف العام ة للمشروع تضم أه ويمكن مواصلة   ويمكن مواصلة   .  .  صياغة وثيق
د إضافة         تطوير األهداف العامة واإلطار العام وإعادة النظر فيهما عندما تتطور الشبكة             تطوير األهداف العامة واإلطار العام وإعادة النظر فيهما عندما تتطور الشبكة              عها عن أ فرص توّس د إضافة         وتنش أ فرص توس عها عن وتنش

ويتها    ى عض دة إل ات جدي ويتها   مؤسس ى عض دة إل ات جدي ة       .  .  مؤسس ي وثيق ة ف ات المبّين ل والعملي وي الهياآ ي أن تنط ة       وينبغ ي وثيق ة ف ات المبي ن ل والعملي وي الهياآ ي أن تنط  وينبغ
 ..المشروع على قدر مهم من المرونة لتوفر استجابات فعلية للحقائق والتوقعاتالمشروع على قدر مهم من المرونة لتوفر استجابات فعلية للحقائق والتوقعات

 
ة أو اإلقليم   درة الوطني م الق بكات دع ة الش ية لمشروع إقام داف األساس ين األه ن ب ة أو اإلقليم وم درة الوطني م الق بكات دع ة الش ية لمشروع إقام داف األساس ين األه ن ب ى وم ة عل ة أو الدولي ى ي ة عل ة أو الدولي ي

دمات   رة والخ ى الخب ول إل ن الوص ين م وارد، والتمك ن الم مة م ة حاس وفير آتل ك بت وير، وذل ث والتط دمات  البح رة والخ ى الخب ول إل ن الوص ين م وارد، والتمك ن الم مة م ة حاس وفير آتل ك بت وير، وذل ث والتط  البح
ار             .  .  الفنية التي ال يمكن أن تتاح لبعض المؤسسات األعضاء        الفنية التي ال يمكن أن تتاح لبعض المؤسسات األعضاء         ز االبتك ة تعزي ار             وغالبًا ما تشمل األهداف المحددة بدق ز االبتك ة تعزي وغالبا  ما تشمل األهداف المحددة بدق

ي، باس      اص المعن ة أو االختص د أو المنطق ي البل ي، باس     ف اص المعن ة أو االختص د أو المنطق ي البل وير       ف ث والتط ن البح ددة م االت مح ي مج درات ف وير       تهداف الق ث والتط ن البح ددة م االت مح ي مج درات ف تهداف الق
ة والتي يمكن أن                         ة الالزم ك المعرف ة والتي يمكن أن                        وتعزيزها، وبتعزيز ثقافة تعاونية تعتنقها مراآز ومؤسسات البحث التي تمل ة الالزم ك المعرف وتعزيزها، وبتعزيز ثقافة تعاونية تعتنقها مراآز ومؤسسات البحث التي تمل

 ..تقدم مساهمات جوهرية في المجال قيد الدرس وأن تساهم في تطويرهتقدم مساهمات جوهرية في المجال قيد الدرس وأن تساهم في تطويره
د                 ة في البل ى الحال ارة بصفة خاصة إل د               وفي معرض اإلش ة في البل ى الحال ارة بصفة خاصة إل ات            وفي معرض اإلش ة، من الضروري أن تهدف ترتيب ات            ان العربي ة، من الضروري أن تهدف ترتيب ان العربي

وطني     ام ال ز النظ ى تعزي بكات إل ة الش وطني    إقام ام ال ز النظ ى تعزي بكات إل ة الش رآات       //إقام ين الش بكات ب ة الش اون وإقام ادة التع ار بزي ي لالبتك رآات       اإلقليم ين الش بكات ب ة الش اون وإقام ادة التع ار بزي ي لالبتك  اإلقليم
 ..وبين القطاعين العام والخاصوبين القطاعين العام والخاص

 
ا   ن األنشطة، ومنه لة م وم مروجو المشروع بسلس ة، يق بكة معّين ة ش د إقام ة المشروع عن داد وثيق ا وإلع ن األنشطة، ومنه لة م وم مروجو المشروع بسلس ة، يق بكة معي ن ة ش د إقام ة المشروع عن داد وثيق    وإلع
 ::ما يليما يلي
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وطني واإلقليمي، وال               ))أأ((  وطني واإلقليمي، وال              إجراء المقابالت واالستشارات مع القوى الفاعلة األساسية على الصعيدين ال إجراء المقابالت واالستشارات مع القوى الفاعلة األساسية على الصعيدين ال
ذه    ).  ).  ١٢١٢انظر اإلطار   انظر اإلطار   ((سيما مع أعضاء الحكومات والشرآات والجمعيات المهنية والمجتمع المدني          سيما مع أعضاء الحكومات والشرآات والجمعيات المهنية والمجتمع المدني           ذه    وقد تساعد ه وقد تساعد ه

شبكة المقترحة وصياغتها، وفي توضيح األهداف المحددة            شبكة المقترحة وصياغتها، وفي توضيح األهداف المحددة            المقابالت آثيرا  في تجميع قائمة باألهداف الرئيسية لل       المقابالت آثيرًا في تجميع قائمة باألهداف الرئيسية لل       
ة األعضاء        ة األعضاء       التي قد تكون أآثر مالءمة لفرادى المؤسسات أو المجموعات الفرعي ى بعض جوانب      .  .  التي قد تكون أآثر مالءمة لفرادى المؤسسات أو المجموعات الفرعي ا يشدد عل ى بعض جوانب      آم ا يشدد عل آم
 األهداف العامة للمشروع، مثل تطوير المنتجات وتحسين البيئة والتعليم المستمر؛األهداف العامة للمشروع، مثل تطوير المنتجات وتحسين البيئة والتعليم المستمر؛

 
وّفرة   ))بب((  ات المت رد بالدراس داد ج وف رة  إع ات المت رد بالدراس داد ج ن     إع ي م ة الت ى المنطق ارة خاصة إل ع إش ام، م ال االهتم ن مج ن     ع ي م ة الت ى المنطق ارة خاصة إل ع إش ام، م ال االهتم ن مج ع

ا  بكة فيه ة الش زم إقام ا المعت بكة فيه ة الش زم إقام عى      .  .  المعت ي تس بكات الت ك الش ة لتل االت إفرادي ة ح ان دراس ة بمك ن األهمي ون م د يك عى      وق ي تس بكات الت ك الش ة لتل االت إفرادي ة ح ان دراس ة بمك ن األهمي ون م د يك  وق
ى األهداف الرئيسية                  ك لتسليط الضوء عل ابهة، وذل ة، ويفّضل أيضًا أن تعمل في هياآل متش ى األهداف الرئيسية                 إلى أهداف متماثل ك لتسليط الضوء عل ابهة، وذل ة، ويفض ل أيضا  أن تعمل في هياآل متش إلى أهداف متماثل

 ..ة على السواءة على السواءوالتفصيليوالتفصيلي
 

ين مجموعة من األعضاء أو المؤسسات المؤسِّسة                      ين مجموعة من األعضاء أو المؤسسات المؤس سة                    ومن شأن صياغة مسودة وثيقة المشروع وتعميمها ب ومن شأن صياغة مسودة وثيقة المشروع وتعميمها ب
م              م             للشبكة أن يكفل الحصول على تغذية مرتدة أولية من الشرآاء المحتملين وعلى دعمه ًا        .  .  للشبكة أن يكفل الحصول على تغذية مرتدة أولية من الشرآاء المحتملين وعلى دعمه ك اإلطار، غالب ا         وفي ذل ك اإلطار، غالب وفي ذل

ة الم  ة وثيق ل مخصصة ضروريًا لمناقش ة عم د حلق ون عق ا يك ة الم م ة وثيق ل مخصصة ضروريا  لمناقش ة عم د حلق ون عق ا يك ة م بكة المقترح ة بالش ا والتوعي ة شروع وإنجازه بكة المقترح ة بالش ا والتوعي .  .  شروع وإنجازه
 ..آذلك تمهد هذه الوثيقة الطريق لتعيين اللجنة التوجيهية وفريق اإلدارةآذلك تمهد هذه الوثيقة الطريق لتعيين اللجنة التوجيهية وفريق اإلدارة

 
   القوى الفاعلة في التكنولوجيا واالبتكار-١٢اإلطار 

 
 ::تضم القوى الفاعلة في التكنولوجيا واالبتكار ما يليتضم القوى الفاعلة في التكنولوجيا واالبتكار ما يلي 

 
 المراآز الوطنية للبحث والتطوير؛المراآز الوطنية للبحث والتطوير؛ ))أأ(( 
 أقسام البحث في الجامعات والكليات والوطنية؛أقسام البحث في الجامعات والكليات والوطنية؛ ))بب(( 
 مراآز األعمال التجارية واالبتكار؛مراآز األعمال التجارية واالبتكار؛ ))جج(( 
 الرابطات المهنية؛الرابطات المهنية؛ ))دد(( 
 السلطات اإلقليمية والمحلية المعنية؛السلطات اإلقليمية والمحلية المعنية؛ ))•(( 
 مختبرات القطاع العام؛مختبرات القطاع العام؛ ))وو(( 
 مؤسسات مختارة للتدريب المهني؛مؤسسات مختارة للتدريب المهني؛ ))زز(( 
 العام؛العام؛المجالس الممو لة التابعة للقطاع المجالس الممّولة التابعة للقطاع //الوآاالتالوآاالت ))حح(( 
 منظمات رأس المال المخاطر به والمؤسسات األخرى المزودة لرأس المال الخاص؛منظمات رأس المال المخاطر به والمؤسسات األخرى المزودة لرأس المال الخاص؛ ))طط(( 
 الهيئات اإلقليمية للتطوير؛الهيئات اإلقليمية للتطوير؛ ))يي(( 
 مستودعات العلم والتكنولوجيا والمؤسسات المرتبطة بها؛مستودعات العلم والتكنولوجيا والمؤسسات المرتبطة بها؛ ))كك(( 
 اتحادات الشرآات الصناعية وشرآات الخدمات وغرف التجارة؛اتحادات الشرآات الصناعية وشرآات الخدمات وغرف التجارة؛ ))لل(( 
 ة والشرآات االستشارية المعنية؛ة والشرآات االستشارية المعنية؛الوطنيالوطني" " مراآز الفكرمراآز الفكر"" ))مم(( 
 ..الشرآات اإلقليمية والمتعددة الجنسياتالشرآات اإلقليمية والمتعددة الجنسيات ))نن(( 

__________________________________ 
 ..A guide to regional innovation strategies (DG Regio, DG Enterprise, October 1999): : مقتبس بتصرف منمقتبس بتصرف من: : المصدرالمصدر
 ..غير موجود بهاغير موجود بهابعض هذه القوى الفاعلة ضعيف في المنطقة العربية أو بعض هذه القوى الفاعلة ضعيف في المنطقة العربية أو : : مالحظةمالحظة

 اختيار أعضاء اللجنة التوجيهية وفريق اإلدارة  -٥
 

رح                       ه مشروع الشبكة المقت دة لتوجي ات المعتم رح                     خالل المرحلة األولية من إنشاء الشبكة، ينبغي أخذ الترتيب ه مشروع الشبكة المقت دة لتوجي ات المعتم خالل المرحلة األولية من إنشاء الشبكة، ينبغي أخذ الترتيب
 ..وعادة ما تنشأ في هذه المرحلة بالذات اللجنة التوجيهية وفريق اإلدارةوعادة ما تنشأ في هذه المرحلة بالذات اللجنة التوجيهية وفريق اإلدارة.  .  وإدارته بعين االعتباروإدارته بعين االعتبار

 
دافها،                         وو  ق بنطاق الشبكة وأنشطتها، وأه ا يتعل اد في م ة بمسؤولية إسداء اإلرش ة التوجيهي دافها،                         تضطلع اللجن ق بنطاق الشبكة وأنشطتها، وأه ا يتعل اد في م ة بمسؤولية إسداء اإلرش ة التوجيهي تضطلع اللجن

ا   بكة برمته ي الش رز ف دم المح يم، ورصد التق ايير التقي ا  ومع بكة برمته ي الش رز ف دم المح يم، ورصد التق ايير التقي ة  .  .  ومع ة التوجيهي ية للجن ام الرئيس مل المه ًا، تش ة  وعموم ة التوجيهي ية للجن ام الرئيس مل المه ا ، تش  وعموم
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ذ، فضالً          ) ) أأ: (: (ما يلي ما يلي  ذ، فضال           صياغة األهداف التفصيلية واستراتيجيات التنفي ال والنظام             صياغة األهداف التفصيلية واستراتيجيات التنفي ى خطط األعم ة عل ال والنظام              عن الموافق ى خطط األعم ة عل  عن الموافق
د؛    ق الرص ة وطرائ ارير المرحلي داخلي والتق د؛   ال ق الرص ة وطرائ ارير المرحلي داخلي والتق ق اإلدارة؛  ) ) بب((ال اء فري ار أعض ق اإلدارة؛  اختي اء فري ار أعض دم  ) ) جج((اختي ى التق راف عل دم  اإلش ى التق راف عل اإلش

ل األنشطة وتوسيع           ) ) دد((المحرز في تنفيذ خطط األعمال؛      المحرز في تنفيذ خطط األعمال؛       ى تموي ل األنشطة وتوسيع           تقديم الدعم السياسي والمؤسسي، مع التشديد عل ى تموي تقديم الدعم السياسي والمؤسسي، مع التشديد عل
 ..ط مع الهيئات اإلقليمية والدولية ذات الصلةط مع الهيئات اإلقليمية والدولية ذات الصلةتأمين االرتباتأمين االرتبا) ) •((نطاقها؛ نطاقها؛ 

 
ي    .  .  ويضطلع فريق اإلدارة بمسؤولية تنفيذ المشروع في ظل إرشاد اللجنة التوجيهية          ويضطلع فريق اإلدارة بمسؤولية تنفيذ المشروع في ظل إرشاد اللجنة التوجيهية            ا يل ه م ي    وتضم مهام ا يل ه م : : وتضم مهام

داخلي؛          ) ) أأ(( ا ال ع نظامه ق م و يتس ى نح طة عل رة األنش بكة ومباش اء الش ع أعض االت م راء اتص داخلي؛          إج ا ال ع نظامه ق م و يتس ى نح طة عل رة األنش بكة ومباش اء الش ع أعض االت م راء اتص  إج
د  ) ) بب(( ار األه ي إط ال ف د  صياغة خطط األعم ار األه ي إط ال ف ي تصوغها صياغة خطط األعم تراتيجيات الت ية واالس ي تصوغها اف الرئيس تراتيجيات الت ية واالس ة  //اف الرئيس ا اللجن ق عليه ة  تواف ا اللجن ق عليه تواف

ة؛  ة؛ التوجيهي ا؛          ) ) جج((التوجيهي ل دعمه ى ني عي عل ة والس ة والدولي ات اإلقليمي ع الهيئ ات م اء العالق ا؛          إرس ل دعمه ى ني عي عل ة والس ة والدولي ات اإلقليمي ع الهيئ ات م اء العالق ام  ) ) دد((إرس ام بمه ام  القي ام بمه القي
ات        ياغة اإلحاط ية وص ا واالفتراض ة منه ا، المادي يم اجتماعاته ك تنظ ي ذل ا ف ة، بم ة التوجيهي كرتارية للجن ات       الس ياغة اإلحاط ية وص ا واالفتراض ة منه ا، المادي يم اجتماعاته ك تنظ ي ذل ا ف ة، بم ة التوجيهي كرتارية للجن الس

ال؛    وو ال؛    جداول األعم ة والطرائق                     ) ) •((جداول األعم يم المجاالت ذات األولوي ا تقي ا فيه يقها، بم ة والطرائق                     إطالق األنشطة التحضيرية وتنس يم المجاالت ذات األولوي ا تقي ا فيه يقها، بم إطالق األنشطة التحضيرية وتنس
ى  غيلية المثل ى التش غيلية المثل ل        ) ) وو((؛ ؛ ))١٠٧١٠٧((التش ن أج ي م توى اإلقليم ى المس اون عل ي اآلراء والتع ق ف ى تواف ل إل ير التوص ل        تيس ن أج ي م توى اإلقليم ى المس اون عل ي اآلراء والتع ق ف ى تواف ل إل ير التوص تيس

ل وال   ات العم ات وحلق ة واالجتماع الت الدعائي طة الحم روع بواس ل وال  المش ات العم ات وحلق ة واالجتماع الت الدعائي طة الحم روع بواس دوات؛ المش ؤتمرات والن دوات؛ م ؤتمرات والن ة ) ) زز((م ل آنقط ة العم ل آنقط العم
تفادة من تجارب شبكات                       تفادة من تجارب شبكات                      تنسيق وغرفة مقاصة للروابط مع المناطق األخرى، ويشمل ذلك رحالت دراسية لالس تنسيق وغرفة مقاصة للروابط مع المناطق األخرى، ويشمل ذلك رحالت دراسية لالس

 ..البحث والتطوير والمبادرات التعاونية األخرىالبحث والتطوير والمبادرات التعاونية األخرى
 

ة   ة التوجيهي ار أعضاء اللجن د اختي اه بشكل خاص عن ة وينبغي االنتب ة التوجيهي ار أعضاء اللجن د اختي اه بشكل خاص عن د يجب ت.  .  وينبغي االنتب ه التحدي ى وج د يجب توعل ه التحدي ى وج ق وعل ق حقي حقي
ة من تكريس                            ة التوجيهي تمكن أعضاء اللجن ة وفرض السلطة، وضرورة أن ي ة من تكريس                           توازن بين ضرورة اإليحاء بالثق ة التوجيهي تمكن أعضاء اللجن ة وفرض السلطة، وضرورة أن ي توازن بين ضرورة اإليحاء بالثق

ق اإلدارة              .  .  الوقت المالئم لإلشراف على المشروع     الوقت المالئم لإلشراف على المشروع      ار أعضاء فري ى اختي ذا أيضًا عل ق ه ق اإلدارة              وينطب ار أعضاء فري ى اختي ذا أيضا  عل ق ه ه ينبغي      .  .  وينطب ا أن ه ينبغي      آم ا أن آم
ري اخت    ارآين، ويفضل أن يج ل المش ع آ اور م ق بالتش ذا الفري اء ه ري اخت   إنش ارآين، ويفضل أن يج ل المش ع آ اور م ق بالتش ذا الفري اء ه وظفي   إنش ين م ن ب قه م ه أو منس ار رئيس وظفي   ي ين م ن ب قه م ه أو منس ار رئيس ي

ة             .  .  المؤسسة المضيفة الرئيسية أو مرآز الشبكة     المؤسسة المضيفة الرئيسية أو مرآز الشبكة      ًا للظروف الوطني ة             ويختلف الهيكل التنظيمي للشبكة المقترحة وفق ا  للظروف الوطني ويختلف الهيكل التنظيمي للشبكة المقترحة وفق
ة ةواإلقليمي و      .  .  واإلقليمي ى نح ق اإلدارة عل ة وفري ة التوجيهي ار اللجن د اختي ذر عن وخي الح ي ت ه ينبغ و      وعلي ى نح ق اإلدارة عل ة وفري ة التوجيهي ار اللجن د اختي ذر عن وخي الح ي ت ه ينبغ  وعلي

 ..ا  والخصائص المحليةًا والخصائص المحليةيتماشى مع المعايير المعترف بها دولييتماشى مع المعايير المعترف بها دولي
 

 تأمين الموارد المالية  -٦
 

ة ضمان حسن                       ة بغي وارد المالي ة ضمان حسن                     إن ثاني أهم خطوة إلنشاء شبكة البحث والتطوير المقترحة هي تأمين الم ة بغي وارد المالي إن ثاني أهم خطوة إلنشاء شبكة البحث والتطوير المقترحة هي تأمين الم
ة     ورق أو المحفوظ ى ال ة عل ورات المطبوع ك المنش ي ذل ا ف اتج، بم تمرار الن بكة واس ة الش ات إقام يق ترتيب ة    تنس ورق أو المحفوظ ى ال ة عل ورات المطبوع ك المنش ي ذل ا ف اتج، بم تمرار الن بكة واس ة الش ات إقام يق ترتيب تنس

 ..إلكترونيا إلكترونيًا
ة ذات الصلة في أبكر                         وينبغيوينبغي ة والدولي ة واإلقليمي ل من السلطات الوطني ة ذات الصلة في أبكر                          السعي بصورة إيجابية اللتماس التموي ة والدولي ة واإلقليمي ل من السلطات الوطني  السعي بصورة إيجابية اللتماس التموي

ن ت ممك نوق ت ممك ة    .  .  وق االت الوطني ا، والوآ اع الخاص واتحادته ات القط ل مؤسس مل المصادر األخرى للتموي د تش ة    وق االت الوطني ا، والوآ اع الخاص واتحادته ات القط ل مؤسس مل المصادر األخرى للتموي د تش وق
ات األ     رادى المؤسس ن ف ًال ع ة، فض ر الحكومي ات غي ة والمنظم ة للتنمي ات األ    واإلقليمي رادى المؤسس ن ف ة، فضال  ع ر الحكومي ات غي ة والمنظم ة للتنمي ة  واإلقليمي لطات المرآزي ة والس ة  آاديمي لطات المرآزي ة والس آاديمي

وة      بكات المرج ة الش ات إقام ن ترتيب تفيد م ع أن تس ي يتوق ة الت وة     والمحلي بكات المرج ة الش ات إقام ن ترتيب تفيد م ع أن تس ي يتوق ة الت رآات   .  .  والمحلي ى الش هل عل ًا، يس رآات   وعموم ى الش هل عل ا ، يس  وعموم
ة للقطاعات          درة التنافسية الكلي ة للقطاعات         الخاصة واتحاداتها تقديم المساهمات إن شملت أهداف الشبكة األنشطة التي تفيد الق درة التنافسية الكلي الخاصة واتحاداتها تقديم المساهمات إن شملت أهداف الشبكة األنشطة التي تفيد الق

ي   دمات الت ات الخ ي  الصناعية أو قطاع دمات الت ات الخ ادات الصناعية أو قطاع رآات واالتح ك الش ّم تل ادات ته رآات واالتح ك الش م  تل ي  .  .  ته طة الت ار األنش الي، ُينصح باختي ي  وبالت طة الت ار األنش الي، ي نصح باختي وبالت
وعلى سبيل   وعلى سبيل   .  .  تصب في مجال البحث والتطوير في مرحلة ما قبل المنافسة والتي تفيد شرائح آبرى من الشرآات               تصب في مجال البحث والتطوير في مرحلة ما قبل المنافسة والتي تفيد شرائح آبرى من الشرآات               

اليب والم              ًا في استخدام األس ة بحوث ة الزراعي ة شبكة لألغذي ة إلقام اليب والم             المثال، قد تشمل األنشطة الالزم ا  في استخدام األس ة بحوث ة الزراعي ة شبكة لألغذي ة إلقام ة  المثال، قد تشمل األنشطة الالزم ة  واد الحديث واد الحديث

                                                      
 ..بإمكان فريق اإلدارة أن يقوموا بأنفسهم ببعض عمل البحث المطلوب إلنجاز هذه المهمةبإمكان فريق اإلدارة أن يقوموا بأنفسهم ببعض عمل البحث المطلوب إلنجاز هذه المهمة    ))١٠٧١٠٧((
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ات          ة عن عملي اه الصرف الناجم ا معالجة مي ات         لتعبئة طرود المنتجات الغذائية التقليدية، وبحوثًا في مجال تكنولوجي ة عن عملي اه الصرف الناجم ا معالجة مي لتعبئة طرود المنتجات الغذائية التقليدية، وبحوثا  في مجال تكنولوجي
 ..محددة في إنتاج الغذاء مثل استخراج الزيتونمحددة في إنتاج الغذاء مثل استخراج الزيتون

 
 رصد أنشطة الشبكة وتقييمها  -٧

 
دًا لألهداف التي           ى تعريف واضح ج وم عل يم يق دا  لألهداف التي         ينبغي إنشاء نظام رصد وتقي ى تعريف واضح ج وم عل يم يق دم المحرز     ينبغي إنشاء نظام رصد وتقي يم التق دم المحرز      يمكن تقي يم التق  يمكن تقي

ذ       ) ) أأ: (: (آذلك، ينبغي االضطالع بالمهام التالية    آذلك، ينبغي االضطالع بالمهام التالية    .  .  استنادا  إليها استنادًا إليها  ذ       صياغة المؤشرات ذات الصلة بتنفي املة     صياغة المؤشرات ذات الصلة بتنفي املة   األهداف الش األهداف الش
يم       ) ) بب((واإلطار االستراتيجي، وهي ت عرف بمؤشرات الناتج المؤقتة؛        واإلطار االستراتيجي، وهي ُتعرف بمؤشرات الناتج المؤقتة؛         ّدم، وتقي ة إحراز تق يم       تقييم مسبق لمدى إمكاني د م، وتقي ة إحراز تق تقييم مسبق لمدى إمكاني

ؤثر    د ت ي ق ل الت ؤثر   العوام د ت ي ق ل الت دم؛   العوام ك التق ى ذل دم؛    عل ك التق ى ذل ات      ) ) جج(( عل ع المعلوم د جم ا عن ة لتطبيقه ع منهجي ات      وض ع المعلوم د جم ا عن ة لتطبيقه ع منهجي  وض
ة؛       ك المنهجي ة؛      المتعلقة بالمؤشرات المحددة والموافقة على تل ك المنهجي ة       ) ) دد((المتعلقة بالمؤشرات المحددة والموافقة على تل ات واقعي د غاي الي تحدي د المؤشرات، وبالت ة       تحدي ات واقعي د غاي الي تحدي د المؤشرات، وبالت تحدي

 ..لتحقيق اإلطار االستراتيجيلتحقيق اإلطار االستراتيجي
 

   الخطوات الالزمة إلنشاء شبكات االبتكار بين الشرآات-باء
 

ين الشرآات        ترد في   ترد في     ين الشرآات        الفقرة التالية المبادئ التوجيهية لتقييم ضرورة إقامة شبكات االبتكار ب ى ثبتت   .  .  الفقرة التالية المبادئ التوجيهية لتقييم ضرورة إقامة شبكات االبتكار ب ى ثبتت   ومت ومت
 .. يمكن االنتقال إلى تحديد الشرآاء وإقامة الشبكات يمكن االنتقال إلى تحديد الشرآاء وإقامة الشبكات- ومن ثم الفرصة  ومن ثم الفرصة -هذه الضرورة هذه الضرورة 

 
 تقييم ضرورة إقامة شبكات االبتكار بين الشرآات  -١

 
ت بوصفه الشكل التنظيمي للبحث والتطوير في بعض الصناعات        ت بوصفه الشكل التنظيمي للبحث والتطوير في بعض الصناعات        تم اختيار شبكات االبتكار بين الشرآا     تم اختيار شبكات االبتكار بين الشرآا      

 ::))١٠٨١٠٨((وعند محاولة تقييم الحاجة إلى تلك الشبكات، ينبغي النظر في ثالثة أبعاد مترابطة، وهيوعند محاولة تقييم الحاجة إلى تلك الشبكات، ينبغي النظر في ثالثة أبعاد مترابطة، وهي.  .  أآثر من غيرهاأآثر من غيرها
 

ة                 ))أأ((  أثر البحث والتطوير في الصناعة المعني ة                إلى أي مدى يت أثر البحث والتطوير في الصناعة المعني ا   ""إلى أي مدى يت د التكنولوجي ا   بم د التكنولوجي ، ، ""جزر السوق   جزر السوق   ""أو  أو  " " بم
ا     ا    وهو م وع                    وهو م زّودين ون ا، ودور الم ل التكنولوجي م مقاب ى العل ل التشديد عل دوره، بخصائص الصناعات مث أثر ب وع                    يت ا، ودور المزو دين ون ل التكنولوجي م مقاب ى العل ل التشديد عل دوره، بخصائص الصناعات مث أثر ب يت
 المنتج؛المنتج؛

 
ى              ))بب((  ؤدي إل ا ي ًا، وهو م ى             إلى أي مدى يكون مجال البحث والتطوير في الصناعة مرآزيًا أو ال مرآزي ؤدي إل ا ي ا ، وهو م إلى أي مدى يكون مجال البحث والتطوير في الصناعة مرآزيا  أو ال مرآزي

األقرب  األقرب    جموعة متنوعة من المنتجات      جموعة متنوعة من المنتجات      ضرورة تطوير م   ضرورة تطوير م   ) ) ٢٢((مزايا الحجم؛ و  مزايا الحجم؛ و  ) ) ١١: (: (القوتين المتضاربتين التاليتين  القوتين المتضاربتين التاليتين  
 ؛؛))١٠٩١٠٩((إلى أسواقهاإلى أسواقها

ة بشكل أساسي                     ))جج((  ة أو خارجي ة داخلي ة بشكل أساسي                    إلى أي مدى تكون مصادر اآتساب المعرف ة أو خارجي ة داخلي ة الشبكات    .  .  إلى أي مدى تكون مصادر اآتساب المعرف ة الشبكات    فإقام فإقام
دما يكون اآتساب     ارة أخرى عن مًا، أو بعب ة من الخارج حاس دما يكون اآتساب المعرف ر عن ة أآث دما يكون اآتساب    تصبح مطلوب ارة أخرى عن ما ، أو بعب ة من الخارج حاس دما يكون اآتساب المعرف ر عن ة أآث تصبح مطلوب

 ..مكلفا  إلى حد بعيدمكلفًا إلى حد بعيدالمعرفة من الداخل صعبا  والمعرفة من الداخل صعبًا و
 

ة محددة                      وافر حاجة أو فرصة تجاري ين الشرآات هو ت ة محددة                    والواقع أن الرآن األساسي إلقامة شبكة ابتكار ب وافر حاجة أو فرصة تجاري ين الشرآات هو ت والواقع أن الرآن األساسي إلقامة شبكة ابتكار ب
رى      رآات أخ ع ش اون م ل بالتع ا، ب دة تلبيته رآة وحي ن لش وح ال يمك رى     بوض رآات أخ ع ش اون م ل بالتع ا، ب دة تلبيته رآة وحي ن لش وح ال يمك ذه   .  .  بوض رجم ه ا ُتت ًا م ذه   وغالب رجم ه ا ت ت ا  م  وغالب

راآم         الحاجة التجارية إلى تحسين للقدرة التنافسية واألداء، األمر       الحاجة التجارية إلى تحسين للقدرة التنافسية واألداء، األمر        ا ت ة، منه ا مختلف ه من زواي راآم          الذي يمكن النظر إلي ا ت ة، منه ا مختلف ه من زواي  الذي يمكن النظر إلي
تجابة        دة واالس ة جدي ال تجاري وير أعم دة، وتط ة المتزاي مة، والفعالي ة الحاس اليف، والكتل وفير التك ة، وت تجابة       المعرف دة واالس ة جدي ال تجاري وير أعم دة، وتط ة المتزاي مة، والفعالي ة الحاس اليف، والكتل وفير التك ة، وت المعرف

 ..لتغييرات السوقلتغييرات السوق

                                                      
))١٠٨١٠٨((    V. Gilsing and H. Erken, “Trends in corporate R and D” (Ministry of Economic Affairs in the Netherlands, 

Directorate-General for Innovation, December 2002).                                                                                                                                 

 ..المرجع نفسهالمرجع نفسه.  .  دان مختلفةدان مختلفة  يزيد مجال البحث والتطوير الالمركزي من إمكانية التعاون بين مختلف األطراف في بل  يزيد مجال البحث والتطوير الالمركزي من إمكانية التعاون بين مختلف األطراف في بل))١٠٩١٠٩((
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دات اإلنت                         ا والمع ل في مجال التكنولوجي ين الشرآات من أوجه التماث دات اإلنت                       وتستفيد الشبكات المشترآة ب ا والمع ل في مجال التكنولوجي ين الشرآات من أوجه التماث ة  وتستفيد الشبكات المشترآة ب ة  اجي اجي

ا             ا            وموارد العمل المتاحة ومواده، فضًال عن أوجه التشابه في المشاآل أو الصعوبات التي تواجهه افس   .  .  وموارد العمل المتاحة ومواده، فضال  عن أوجه التشابه في المشاآل أو الصعوبات التي تواجهه ا أن تتن افس   أم ا أن تتن أم
 ..هذه الشرآات أحيانا  آثيرة بعضها مع البعض في السوق، فذلك أمر ال يشكل عائقا  في وجه تكوين الشبكةهذه الشرآات أحيانًا آثيرة بعضها مع البعض في السوق، فذلك أمر ال يشكل عائقًا في وجه تكوين الشبكة

 
 )١١٠(تحديد الشرآاء وتقييمهم  -٢

 
ة شرآات أخرى، خاصة                  ولئن آان تحديد ال   ولئن آان تحديد ال     ى بعض الشرآات، فثم ة شرآات أخرى، خاصة                  شرآاء في الشبكات بديهيًا بالنسبة إل ى بعض الشرآات، فثم شرآاء في الشبكات بديهيا  بالنسبة إل

ين         اريين محتمل رآاء تج ن ش ث ع ي البح عوبة ف د ص غيرة، تج رآات الص ين        الش اريين محتمل رآاء تج ن ش ث ع ي البح عوبة ف د ص غيرة، تج رآات الص االت   .  .  الش ؤدي االتص ن أن ت االت   ويمك ؤدي االتص ن أن ت ويمك
ين نهج أخرى، استعراض             .  .  الشخصية دورا  في هذا الصدد    الشخصية دورًا في هذا الصدد     د الشرآاء، من ب ة لتحدي ر نظامي نهج األآث ين نهج أخرى، استعراض             وتشمل ال د الشرآاء، من ب ة لتحدي ر نظامي نهج األآث وتشمل ال

 ..واعد البيانات العامة وأدلة الشرآات وغرف التجارة ووآاالت دعم األعمال التجاريةواعد البيانات العامة وأدلة الشرآات وغرف التجارة ووآاالت دعم األعمال التجاريةقق
 

.  .  وأنسب من يحدد الشرآاء هو مدير الشبكة أو الوسيط الذي يجب أن يكون لديه فهم واضح لهدف الشبكة                  وأنسب من يحدد الشرآاء هو مدير الشبكة أو الوسيط الذي يجب أن يكون لديه فهم واضح لهدف الشبكة                   
ًا ألوجه ا          ون ويقيمون وفق ا  ألوجه ا         ووفقًا لذلك الهدف، توضع معايير الشرآاء ويحدد الشرآاء المحتمل ون ويقيمون وفق ة  ووفقا  لذلك الهدف، توضع معايير الشرآاء ويحدد الشرآاء المحتمل ة التالي ة  لمالءم ة التالي ) ) أأ: (: (لمالءم

واتج؛           اليف والن زام والتك دة وااللت واتج؛          التوقعات من حيث الم اليف والن زام والتك دة وااللت ا؛      ) ) بب((التوقعات من حيث الم ا وثقافته ة الشرآة، وأسلوب اإلدارة فيه ا؛      قيم ا وثقافته ة الشرآة، وأسلوب اإلدارة فيه ) ) جج((قيم
 ..الخبرة والمواردالخبرة والموارد

 
ى السواء                ابهها عل ى السواء              ويجب أن يشمل هذا التقييم قضية أوجه تكامل الكفاءات وتش ابهها عل الرغم من        .  .  ويجب أن يشمل هذا التقييم قضية أوجه تكامل الكفاءات وتش ه ب ذلك، فإن الرغم من        آ ه ب ذلك، فإن آ

 .. يكون معيارا ، إال أنه ليس شرطا  على اإلطالق يكون معيارًا، إال أنه ليس شرطًا على اإلطالقأن القرب الجغرافي قدأن القرب الجغرافي قد
 

دخول              ة الشرآة في ال ة مدى رغب ة لمعرف ام باتصاالت أولي دخول            ومتى تم تقييم الشرآاء المحتملين، يمكن القي ة الشرآة في ال ة مدى رغب ة لمعرف ام باتصاالت أولي ومتى تم تقييم الشرآاء المحتملين، يمكن القي
ب   ذا الترتي اه ه زام تج ة وااللت بكة معين ة ش ب إلقام ي ترتي ب  ف ذا الترتي اه ه زام تج ة وااللت بكة معين ة ش ب إلقام ي ترتي ن  .  .  ف ات إضافية ع ع معلوم ات لجم نظم االجتماع ن  وُت ات إضافية ع ع معلوم ات لجم وت نظم االجتماع

ي  تراتيجية الت ي االس تراتيجية الت ودة  االس راآاته الموج ه وش ه، وتنظيم ي أعمال ح ف ا المرّش ودة  ينتهجه راآاته الموج ه وش ه، وتنظيم ي أعمال ا المرش ح ف ن  .  .  ينتهجه ن الممك ون م ي أن يك ن  وينبغ ن الممك ون م ي أن يك وينبغ
 ..تسويق فكرة الشبكة لدى الشرآاء المرشحين بإبراز المنافع المحتمل جنيها من المشارآة في الشبكةتسويق فكرة الشبكة لدى الشرآاء المرشحين بإبراز المنافع المحتمل جنيها من المشارآة في الشبكة

 
اإلرادة                   ى ب ع المستوى، يتحل دير رفي وافر م ه هو ت ذي ينبغي عدم تجاهل ايير النجاح ال اإلرادة                 وأحد مع ى ب ع المستوى، يتحل دير رفي وافر م ه هو ت ذي ينبغي عدم تجاهل ايير النجاح ال ة  وأحد مع ة   الالزم  الالزم

ى بأسلوب              .  .  لتمثيل الشرآة في الشبكة   لتمثيل الشرآة في الشبكة    ا ينبغي أن يتحل ا، آم ًا تجاهه رة ومرن ى بأسلوب              ويجدر أن يكون المدير متحمسًا للفك ا ينبغي أن يتحل ا، آم ا  تجاهه رة ومرن ويجدر أن يكون المدير متحمسا  للفك
ل                .  .  في اإلدارة في اإلدارة  ل                آذلك، يجدر بالمدير المثالي أن يكون قادرًا على تسويق الفكرة داخليًا لدى موظفي الشبكة، مما يكف آذلك، يجدر بالمدير المثالي أن يكون قادرا  على تسويق الفكرة داخليا  لدى موظفي الشبكة، مما يكف

ؤدي الك    .  .  االلتزام والتنفيذ االلتزام والتنفيذ  ًا، ت ؤدي الك    وختام ا ، ت ين شرآاء              وختام ة ب اء الثق وتر وبن ًا في التخفيف من الت اء الشخصية دورًا مهم ين شرآاء              يمي ة ب اء الثق وتر وبن ا  في التخفيف من الت اء الشخصية دورا  مهم يمي
 ..الشبكةالشبكة

 
 تشكيل الشبكة  -٣

 
وين             الل تك ذة خ ة المتخ وات األولي دى الخط بكة إح رآاء الش ن ش ل م ة لك ة الراهن ل الحال كل تحلي وين           يش الل تك ذة خ ة المتخ وات األولي دى الخط بكة إح رآاء الش ن ش ل م ة لك ة الراهن ل الحال كل تحلي يش
د ا                 .  .  الشبكاتالشبكات دات من أجل تحدي وة والضعف والفرص والتهدي د ا                 وينبغي إبراز أوجه الق دات من أجل تحدي وة والضعف والفرص والتهدي ة الفضلى الستخدام      وينبغي إبراز أوجه الق ة الفضلى الستخدام      لطريق لطريق

ة                      .  .  المزايا التنافسية والخبرة األساسية   المزايا التنافسية والخبرة األساسية    يم الحال ة تقي يم القطاع الصناعي حيث يعمل الشرآاء، بغي زم تقي ذلك، يل ة                      آ يم الحال ة تقي يم القطاع الصناعي حيث يعمل الشرآاء، بغي زم تقي ذلك، يل آ
 ..التنافسية وإيضاح التوقعات المرجوة من إقامة الشبكاتالتنافسية وإيضاح التوقعات المرجوة من إقامة الشبكات

 

                                                      
، وهـو متـوفر علـى العنـوان     ، وهـو متـوفر علـى العنـوان     “NoSkillnets Network Series, ”Network formation , .2  يستند هذا القسم الفرع إلـى    يستند هذا القسم الفرع إلـى  ))١١٠١١٠((
 ..pdf.Network_Formation/ContentBuilder/images/com.skillnets.www: : اإللكترونياإللكتروني
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د المخاطر والحواجز      وبعد تلك الجهود، ينبغي تحديد أهداف الشبكة والنتائج المتوقعة من إنشائها، وت           وبعد تلك الجهود، ينبغي تحديد أهداف الشبكة والنتائج المتوقعة من إنشائها، وت             د المخاطر والحواجز      حدي حدي
تراتيجية   د اس ة لتحدي ارات واقعي ام بخي ل القي ة، مث تخدام أدوات مالي ا اس ا فيه يم، بم ات للتقي اء آلي ة، وإنش تراتيجية  المحتمل د اس ة لتحدي ارات واقعي ام بخي ل القي ة، مث تخدام أدوات مالي ا اس ا فيه يم، بم ات للتقي اء آلي ة، وإنش المحتمل

و          ة للنم رص قيم اح ف ث تت ا حي ار وتنظيمه وير واالبتك ث والتط بكات البح و         ش ة للنم رص قيم اح ف ث تت ا حي ار وتنظيمه وير واالبتك ث والتط بكات البح ائل    .  .  ش د المس ي تحدي ذلك، ينبغ ائل    آ د المس ي تحدي ذلك، ينبغ آ
بكة وإدارته  ل الش ا هيك ة، ومنه بكة وإدارته التنظيمي ل الش ا هيك ة، ومنه ة العضويةالتنظيمي ل والتوظيف وسياس ة العضويةا، والتموي ل والتوظيف وسياس ذات، .  .  ا، والتموي ة بال ك المرحل ي تل ذات، وف ة بال ك المرحل ي تل وف

 ..توضح مسؤوليات الشبكة وعالقاتها، وخاصة تسوية النزاعات المحتملة فيهتوضح مسؤوليات الشبكة وعالقاتها، وخاصة تسوية النزاعات المحتملة فيه
 

ا                      ة مع شرآاء الشبكة ، وهم ائج االجتماعات التمهيدي ا                    وتلزم وثيقتان إلضفاء الطابع الرسمي على نت ة مع شرآاء الشبكة ، وهم ائج االجتماعات التمهيدي ) ) أأ: (: (وتلزم وثيقتان إلضفاء الطابع الرسمي على نت
 ..قامة الشبكةقامة الشبكةوخطة إوخطة إ) ) بب((اتفاق إقامة الشبكة؛ واتفاق إقامة الشبكة؛ و

 
 وثيقة اتفاق الشبكةوثيقة اتفاق الشبكة ))أأ((
 

ا                 ا وإجراءاته ا               آحد أدنى، يحدد اتفاق إقامة الشبكة أهداف الشبكة وأعمالها ونتائجها القابلة للقياس وهياآله ا وإجراءاته .  .  آحد أدنى، يحدد اتفاق إقامة الشبكة أهداف الشبكة وأعمالها ونتائجها القابلة للقياس وهياآله
 ..١٣١٣ويشمل اتفاق الشبكة النموذجي البنود المدرجة في اإلطار ويشمل اتفاق الشبكة النموذجي البنود المدرجة في اإلطار 

 
   البنود المدرجة نموذجيا  في اتفاق إقامة الشبكة-١٣اإلطار 

 
 ::عادة ما تدرج البنود التالية في اتفاق الشبكةعادة ما تدرج البنود التالية في اتفاق الشبكة 

 
 أسماء األعضاء؛أسماء األعضاء؛ ))أأ(( 
 أهداف الشبكة وغاياتها؛أهداف الشبكة وغاياتها؛ ))بب(( 
 هيكل الشبكة، ويشمل لجنة اإلدارة مثال ؛هيكل الشبكة، ويشمل لجنة اإلدارة مثًال؛ ))جج(( 
 ترتيبات التوظيف؛ترتيبات التوظيف؛ ))دد(( 
 المسؤوليات المحددة التي يضطلع بها أعضاء الشبكة؛المسؤوليات المحددة التي يضطلع بها أعضاء الشبكة؛ ))•(( 
 إجراءات اتخاذ القرار؛إجراءات اتخاذ القرار؛ ))وو(( 
 لمتعلقة بسرية المعلومات والمعرفة، والمعدات أو التكنولوجيا المتقاسمة في إطار الشبكة؛لمتعلقة بسرية المعلومات والمعرفة، والمعدات أو التكنولوجيا المتقاسمة في إطار الشبكة؛الشروط االشروط ا ))زز(( 
 شروط الملكية المشترآة ألي منتجات أو خدمات ت طور بشكل مشترك من طرف الشبكة أو من أجلها؛شروط الملكية المشترآة ألي منتجات أو خدمات ُتطور بشكل مشترك من طرف الشبكة أو من أجلها؛ ))حح(( 
 اإلجراءات الالزم اتخاذها لتسوية النزاعات بين أعضاء الشبكة؛ اإلجراءات الالزم اتخاذها لتسوية النزاعات بين أعضاء الشبكة؛  ))طط(( 
 لالزم اتخاذها لقبول أعضاء جدد؛لالزم اتخاذها لقبول أعضاء جدد؛اإلجراءات ااإلجراءات ا ))يي(( 
 . . اإلجراءات الالزم اتخاذها إلنهاء الشبكةاإلجراءات الالزم اتخاذها إلنهاء الشبكة ))كك(( 
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 خطة الشبكاتخطة الشبكات ))بب((
 

ى أ             ا توضع خطة الشبكات عل ى أ           عادة م ا توضع خطة الشبكات عل نتين        عادة م رة سنة أو س نتين        ساس فت رة سنة أو س دافها،          .  .  ساس فت ًا لمجال نشاط الشبكة وأه دافها،          ووفق ا  لمجال نشاط الشبكة وأه ووفق
ع سنوات      .  .  يمكن للشبكة أن تمتد على مدى سنوات عديدة       يمكن للشبكة أن تمتد على مدى سنوات عديدة        ع سنوات      إال أن خطط الشبكات النموذجية ال تغطي أآثر من أرب .  .  إال أن خطط الشبكات النموذجية ال تغطي أآثر من أرب

رة                 دة للفت رة                وينبغي أن تحدد خطة الشبكة األولويات والغايات ومؤشرات التقييم واألنشطة والميزانية المعتم دة للفت ة وينبغي أن تحدد خطة الشبكة األولويات والغايات ومؤشرات التقييم واألنشطة والميزانية المعتم ة المعني .  .  المعني
ى أساس مشاورات يشارك                         ك عل اف، ويفضل أن يكون ذل ل وقت آ ى أساس مشاورات يشارك                        آذلك، يجب صياغة الخطة ونشرها سلفًا قب ك عل اف، ويفضل أن يكون ذل ل وقت آ آذلك، يجب صياغة الخطة ونشرها سلفا  قب

 ..فيها نطاق واسع من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة والشرآاءفيها نطاق واسع من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة والشرآاء
 

ا خالل          ا خالل        ورهنًا بنوع الشبكة المعنية ينبغي أن توّضح اإلنجازات المستهدفة وأن تحدد طرائق رصد تحقيقه ورهنا  بنوع الشبكة المعنية ينبغي أن توض ح اإلنجازات المستهدفة وأن تحدد طرائق رصد تحقيقه
 ..ين التخطيطين التخطيطتمرتمر
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   مالحظات ختامية-سادسا 
 

ددة       اهمات المتع ى المس ار إل وير واالبتك اط البحث والتط تند نش ت مضى أن يس ن أي وق ر م ي أآث ددة     ينبغ اهمات المتع ى المس ار إل وير واالبتك اط البحث والتط تند نش ت مضى أن يس ن أي وق ر م ي أآث ينبغ
دة    ة وحي ار مؤسس ي إط ع ف ذر أن تجتم ي يتع دة   االختصاصات الت ة وحي ار مؤسس ي إط ع ف ذر أن تجتم ي يتع ة    .  .  االختصاصات الت اج المعرف اليب إنت ر أس و تغَي ذا ه بب ه ة    وس اج المعرف اليب إنت و تغي ر أس ذا ه بب ه وس

اعلي      وتطبيقها، من األسلوب الخطي إلى األسلوب     وتطبيقها، من األسلوب الخطي إلى األسلوب      اعلي       الشبكي والمتعدد االختصاصات والتف ك      .  .  ))١١١١١١(( الشبكي والمتعدد االختصاصات والتف ى ضوء ذل ك      وعل ى ضوء ذل وعل
افات                          ى االآتش ة التوصل إل اون بغي ر للتع افات                         التغير، يوجد حاليًا لدى الشرآات والجامعات ومراآز البحث زخم أآب ى االآتش ة التوصل إل اون بغي ر للتع التغير، يوجد حاليا  لدى الشرآات والجامعات ومراآز البحث زخم أآب

 ..وتحويلها إلى تطبيقاتوتحويلها إلى تطبيقات
 

بكات المعلومات   ر بفضل ش ين مؤسسات البحث والتطوير بشكل آبي اون ب ر التع د يتيّس بكات المعلومات وق ر بفضل ش ين مؤسسات البحث والتطوير بشكل آبي اون ب د يتيس ر التع ةوق ةي ل، .  .  ي ل، وبالفع وبالفع
ين البحث والجامعات                           اون ب ا التع ات التي وّفره ى اإلمكاني د إل ى حد بعي وين اإلنترنت إل ين البحث والجامعات                          ُيعزى تك اون ب ا التع ات التي وف ره ى اإلمكاني د إل ى حد بعي وين اإلنترنت إل ة     .  .  ي عزى تك د أن تلبي ة     بي د أن تلبي بي
زداد صعوبة             ة بواسطة اإلنترنت ت ة للبحث والتطوير واألنشطة التربوي زداد صعوبة            متطلبات األنشطة الحالي ة بواسطة اإلنترنت ت ة للبحث والتطوير واألنشطة التربوي تلزم   .  .  متطلبات األنشطة الحالي ذلك يس تلزم   ف ذلك يس ف

 ..ة األداء صممت خصيصا  لتلبية احتياجات الباحثين والمربينة األداء صممت خصيصًا لتلبية احتياجات الباحثين والمربيناتخاذ الخطوات المطلوبة إلنشاء شبكات رفيعاتخاذ الخطوات المطلوبة إلنشاء شبكات رفيع
 

ة ومشاآل                    ة ومشاآل                  ومن الواضح أن الشبكات ال تشكل دائمًا بالضرورة الطريقة المثلى لحل آل المشاآل التنظيمي ومن الواضح أن الشبكات ال تشكل دائما  بالضرورة الطريقة المثلى لحل آل المشاآل التنظيمي
ؤخرًا في                     .  .  المواردالموارد غير أن مزاياها النسبية قد أصبحت أآثر وضوحا  على ضوء آخر المستجدات التي تحققت مؤخرا  في                     غير أن مزاياها النسبية قد أصبحت أآثر وضوحًا على ضوء آخر المستجدات التي تحققت م
ين  تكنولوجيتكنولوجي اون ب ددة االختصاصات والتع نهج المتع ى ال ة الواضحة إل ل الحاج ات واالتصاالت، وبفع ين  ا المعلوم اون ب ددة االختصاصات والتع نهج المتع ى ال ة الواضحة إل ل الحاج ات واالتصاالت، وبفع ا المعلوم

 ..المؤسسات، ال سيما في أنشطة البحث والتطوير وتلك المرتبطة باالبتكارالمؤسسات، ال سيما في أنشطة البحث والتطوير وتلك المرتبطة باالبتكار
 

ددة   نهج المتع وفير ال ى ت درتها عل ي ق بكات ف ا الش م مزاي ض أه ن بع اله، يكم و وارد أع بما ه ددة وحس نهج المتع وفير ال ى ت درتها عل ي ق بكات ف ا الش م مزاي ض أه ن بع اله، يكم و وارد أع بما ه وحس
ر                   االختصاصات وتسه االختصاصات وتسه  واتج أآث اج ن اليف وإنت ر                   يل التعاون بين المؤسسات، ومن ثم تحقيق منافع معينة آخفض التك واتج أآث اج ن اليف وإنت يل التعاون بين المؤسسات، ومن ثم تحقيق منافع معينة آخفض التك

ذا شرط أساسي للتعامل مع مجتمعات                         .  .  شموليةشمولية ة، وه ر الشبكات أدوات لتقاسم المعلومات والمعرف ذلك، تعتب ذا شرط أساسي للتعامل مع مجتمعات                         آ ة، وه ر الشبكات أدوات لتقاسم المعلومات والمعرف ذلك، تعتب آ
 ..المعلومات والمعرفةالمعلومات والمعرفة

 
اج المدخالت             ومقارنة بالبلدان المتقدمة، وحتى بعض البلدان النامية، فإن       ومقارنة بالبلدان المتقدمة، وحتى بعض البلدان النامية، فإن         ى إنت اج إل اج المدخالت              المؤسسات التي تحت ى إنت اج إل  المؤسسات التي تحت

ي      كل رئيس م بش طة الحج رآات صغيرة ومتوس ي ش ة ه دان العربي ي البل تخدامها ف ة واس ي     االبتكاري كل رئيس م بش طة الحج رآات صغيرة ومتوس ي ش ة ه دان العربي ي البل تخدامها ف ة واس ن .  .  االبتكاري د يكم ن وق د يكم وق
اط                ا وأنم اجم عن حجمه ا الن اط               المصدر الرئيسي لقوتها في الصالت الوثيقة بأسواقها وفي درجة التناغم الداخلي فيه ا وأنم اجم عن حجمه ا الن المصدر الرئيسي لقوتها في الصالت الوثيقة بأسواقها وفي درجة التناغم الداخلي فيه

ا و ائدة فيه ة الس ا والملكي ائدة فيه ة الس بيًاالملكي دود نس اطها المح دى نش بيا م دود نس اطها المح دى نش ع  .  .  م ا م لبية هي ضعف عالقاته رى خصائصها الس ن آب ع  ولك ا م لبية هي ضعف عالقاته رى خصائصها الس ن آب ولك
 ..مصادر االبتكار أو غيابها وعجزها العام عن اعتماد االبتكار من الداخلمصادر االبتكار أو غيابها وعجزها العام عن اعتماد االبتكار من الداخل

 
درة                              ألة أساسية للق ك بالفعل مس ار، فتل ى االبتك ن وصولها إل ة أن تحّس درة                            أما آيف يمكن للمؤسسات العربي ألة أساسية للق ك بالفعل مس ار، فتل ى االبتك ة أن تحس ن وصولها إل أما آيف يمكن للمؤسسات العربي

ة                   التنافسية الوطنية ولق  التنافسية الوطنية ولق   ى المعرف ائم عل المي الق ة واالقتصادية لالستمرار في االقتصاد الع ة                   ابلية التنمية االجتماعي ى المعرف ائم عل المي الق ة واالقتصادية لالستمرار في االقتصاد الع .  .  ابلية التنمية االجتماعي
ون      د تك ياق، وق ذا الس ي ه ة ف ة بالغ ة أهمي ر فعالي و أآث ى نح ار عل ى االبتك بكات للوصول إل ة الش دي إقام ون     وترت د تك ياق، وق ذا الس ي ه ة ف ة بالغ ة أهمي ر فعالي و أآث ى نح ار عل ى االبتك بكات للوصول إل ة الش دي إقام وترت

ا     دة لإلنت طة الجدي ي األنش ة ف ات الفاعل ى المؤسس بة إل فة خاصة بالنس ا    ضرورية بص دة لإلنت طة الجدي ي األنش ة ف ات الفاعل ى المؤسس بة إل فة خاصة بالنس ى  ضرورية بص ة عل دمات القائم ى  ج والخ ة عل دمات القائم ج والخ
ة                      .  .  المعرفةالمعرفة ة العالي دة للتقان ًا محدودة في القطاعات الجدي ة                      ومن الواضح أن تلك األنشطة ال تكون دائم ة العالي دة للتقان ا  محدودة في القطاعات الجدي ة  .  .  ومن الواضح أن تلك األنشطة ال تكون دائم ة  فالمعرف فالمعرف

ة                دين وحتى الصناعات الحرفي ة               الجديدة مفيدة في القطاعات التقليدية، بما فيها الزراعة والتع دين وحتى الصناعات الحرفي ات      .  .  الجديدة مفيدة في القطاعات التقليدية، بما فيها الزراعة والتع د تكون ترتيب ات      وق د تكون ترتيب وق
ا المعلومات واالتصاالت                 إقامة الشبكات مفيدة للغا   إقامة الشبكات مفيدة للغا    ة وتكنولوجي ة الحديث ا اإلحيائي ا المعلومات واالتصاالت                 ية بما أنها تنقل منافع التكنولوجي ة وتكنولوجي ة الحديث ا اإلحيائي ية بما أنها تنقل منافع التكنولوجي

 ..إلى مجاالت النشاط التقليديةإلى مجاالت النشاط التقليدية

                                                      
 ..Intellectual Property Rights” (OECD, January 2005)“  انظر   انظر ))١١١١١١((
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ون             ع أن تك ي ُيتوق ترآة الت نهج المش بكات وال ة الش ج إقام ى نه ديد عل ن التش طة، يمك ك األنش ي تل ون           وف ع أن تك ي ي توق ترآة الت نهج المش بكات وال ة الش ج إقام ى نه ديد عل ن التش طة، يمك ك األنش ي تل وف
الحاالت بالتحديد، يتوقع أن يكون إنشاء شبكات مجتمعات   الحاالت بالتحديد، يتوقع أن يكون إنشاء شبكات مجتمعات   وفي تلك وفي تلك .  .  الشرآات والمنظمات المعنية مهي أة جيدا  لها  الشرآات والمنظمات المعنية مهّيأة جيدًا لها  

ن        د ممك ى أقصى ح رًا إل ات، مثم ن المؤسس وع م دد متن املة لع ات، الش ن       الممارس د ممك ى أقصى ح را  إل ات، مثم ن المؤسس وع م دد متن املة لع ات، الش ن   .  .  الممارس ة م ارك مجموع د تش ن   وق ة م ارك مجموع د تش وق
دة        ية جدي كال مؤسس ق أش ن خل بكات، ويمك ك الش ة تل ي إقام واع ف دة األن ات العدي دة       المؤسس ية جدي كال مؤسس ق أش ن خل بكات، ويمك ك الش ة تل ي إقام واع ف دة األن ات العدي  .  .  المؤسس

ة                وعليه، يمكن إنشاء مستودعات البحث وحا         وعليه، يمكن إنشاء مستودعات البحث وحا          ق المعرف اغم واالستمرارية في خل ا لتحقيق التن ة                ضنات التكنولوجي ق المعرف اغم واالستمرارية في خل ا لتحقيق التن ضنات التكنولوجي
ين الشرآات               .  .  الجديدة وتكييفها وتسليمها  الجديدة وتكييفها وتسليمها   ا الشراآات ب ين الشرآات               آما يمكن إطالق مبادرات وطنية أو قطاعية محددة، ومنه ا الشراآات ب آما يمكن إطالق مبادرات وطنية أو قطاعية محددة، ومنه

ات اتوالجامع ى  .  .  والجامع ة عل ة، حيث تشح األدل دان العربي ي البل رة بشكل خاص ف راآات مثم ك الش ون تل ع أن تك ى  ويتوق ة عل ة، حيث تشح األدل دان العربي ي البل رة بشكل خاص ف راآات مثم ك الش ون تل ع أن تك ويتوق
 ..لتفاعل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث، وبين الشراآات ورابطاتهالتفاعل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث، وبين الشراآات ورابطاتهااا

 
ا       ا فيه ا، بم ة به وارد والمرتبط ى الم ة عل ات القائم تى القطاع ي ش ة ف طة الجاري إن األنش ذلك، ف ا     آ ا فيه ا، بم ة به وارد والمرتبط ى الم ة عل ات القائم تى القطاع ي ش ة ف طة الجاري إن األنش ذلك، ف  آ

ى          ول إل ن الوص دة م ورة مؤآ ب بص وف تكس ا، س اه وتحليته ة المي نفط، ومعالج از وال ة والغ ة الزراعي ى         األغذي ول إل ن الوص دة م ورة مؤآ ب بص وف تكس ا، س اه وتحليته ة المي نفط، ومعالج از وال ة والغ ة الزراعي األغذي
ا     المدخالت  المدخالت   ا فيه ة وإدماجه ا     االبتكاري ا فيه ة وإدماجه ى            .  .  االبتكاري ة عل و والقائم ة النم تقبل بعض القطاعات المكتمل د مس د يعتم ل، ق ى            وبالفع ة عل و والقائم ة النم تقبل بعض القطاعات المكتمل د مس د يعتم ل، ق وبالفع

ة           وافر المدخالت االبتكاري ى ت ة          الموارد في المنطقة عل وافر المدخالت االبتكاري ى ت ادرات             .  .  الموارد في المنطقة عل دة والمب الرغم من أن األشكال المؤسسية الجدي ادرات             وب دة والمب الرغم من أن األشكال المؤسسية الجدي وب
دري      ان أن تسعى أنشطة الت دري     المتخصصة قد تكون مثمرة، فمن الضروري بمك ان أن تسعى أنشطة الت دريب الواسعة النطاق     المتخصصة قد تكون مثمرة، فمن الضروري بمك ادة الت دريب الواسعة النطاق     ب وإع ادة الت ب وإع

 ..إلى إنجاح هذه المخططات المشترآةإلى إنجاح هذه المخططات المشترآة
 

دور أساسي بواسطة عدد من                          ا المعلومات واالتصاالت ب دور أساسي بواسطة عدد من                        وفي هذا السياق، ينبغي أن تضطلع تكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت ب وفي هذا السياق، ينبغي أن تضطلع تكنولوجي
امالت  اليف المع ض تك ين، وبخف راء والممارس ين الخب بكات ب ة الش ير إقام ة بتيس ق، وخاص امالت الطرائ اليف المع ض تك ين، وبخف راء والممارس ين الخب بكات ب ة الش ير إقام ة بتيس ق، وخاص ن، .  .  الطرائ ن، ولك  ولك

ى لجن ى لجنال غن ن   ال غن دد م ى ع رات عل ال تغيي ن إدخ دة، ع االت الجدي ات واالتص ا المعلوم افع تكنولوجي ل من ن   ي آ دد م ى ع رات عل ال تغيي ن إدخ دة، ع االت الجدي ات واالتص ا المعلوم افع تكنولوجي ل من ي آ
 ..المستويات، ومنها الترتيبات التنظيمية وتقاسم المعلومات وعمليات اتخاذ القرارالمستويات، ومنها الترتيبات التنظيمية وتقاسم المعلومات وعمليات اتخاذ القرار

 
ى         ة عل ات قائم ى منظم ام، إل اص أو الع اع الخ ي القط ت ف واء آان ات، س ل المؤسس كل تحوي ى       ويش ة عل ات قائم ى منظم ام، إل اص أو الع اع الخ ي القط ت ف واء آان ات، س ل المؤسس كل تحوي  ويش

ل       المعرفة قضية أخرى ت   المعرفة قضية أخرى ت    ل       نبغي معالجتها على األمد المتوسط والطوي رات            .  .  نبغي معالجتها على األمد المتوسط والطوي ان من الضروري إدخال تغيي ئن آ رات            ول ان من الضروري إدخال تغيي ئن آ ول
جوهرية على الصعيد الوطني، خاصة في ما يتعلق بمسائل التشريع والتنظيم، فضال  عن الممارسات المؤسسية                  جوهرية على الصعيد الوطني، خاصة في ما يتعلق بمسائل التشريع والتنظيم، فضًال عن الممارسات المؤسسية                  

 ..الحالحواإلدارية، فقد تيس ر المدخالت التكنولوجية الجديدة حدوث قسط آبير من هذا التحويل واإلصواإلدارية، فقد تيّسر المدخالت التكنولوجية الجديدة حدوث قسط آبير من هذا التحويل واإلص
 

ين                   ز التفاعل النشط ب ك التحّول بتعزي ين                 وبالتحديد فإن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن أن تيّسر ذل ز التفاعل النشط ب ك التحو ل بتعزي وبالتحديد فإن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن أن تيس ر ذل
دة    ة جدي تحداث معرف ى اس ؤدي إل ا ي ة، مم ة معين ي منظم زة ف منية والمرم ة الض س المعرف دة   أس ة جدي تحداث معرف ى اس ؤدي إل ا ي ة، مم ة معين ي منظم زة ف منية والمرم ة الض س المعرف ه .  .  أس ر أن ه غي ر أن  غي

راآم          .  .  ال يمكن إنتاج تلك المعرفة من فراغ      ال يمكن إنتاج تلك المعرفة من فراغ       راآم          ذلك أنه ال يمكن تحقيق ت ة      ذلك أنه ال يمكن تحقيق ت اعي واألصول التكميلي ال االجتم ة      رأس الم اعي واألصول التكميلي ال االجتم رأس الم
 ..إال من خالل ثقافة وممارسات تنظيمية داعمة، وبواسطة القنوات المفتوحة للتواصل وتقاسم المعرفةإال من خالل ثقافة وممارسات تنظيمية داعمة، وبواسطة القنوات المفتوحة للتواصل وتقاسم المعرفة

 
ى            ة، عل ة في العملي ى          وخالصة األمر أن متطلبات اإلنشاء الفعلي للشبكات بهدف إدخال المنتجات االبتكاري ة، عل ة في العملي وخالصة األمر أن متطلبات اإلنشاء الفعلي للشبكات بهدف إدخال المنتجات االبتكاري

ة، ال ية أو الوطني ة، الاألصعدة المؤسس ية أو الوطني ًااألصعدة المؤسس توفى عفوي ن أن ُتس ا  يمك توفى عفوي ن أن ت س ددة بوضوح  .  .   يمك ة المح ة والقطاعي ادرات الوطني ددة بوضوح  فالمب ة المح ة والقطاعي ادرات الوطني فالمب
د        .  .  ضرورية إلحداث التغيير  ضرورية إلحداث التغيير   ّدد قي د        وال شك في أن الدراسة التفصيلية للطرائق واالتجاهات تعتمد على الهيكل المح وال شك في أن الدراسة التفصيلية للطرائق واالتجاهات تعتمد على الهيكل المحد د قي

ل شامالً              .  .  النظرالنظر ل شامال               وينبغي أن يكون اختيار الشرآاء واسع النطاق، ال ب ك ا       .  .  وينبغي أن يكون اختيار الشرآاء واسع النطاق، ال ب ك ا       ويجب أن تخضع تل ادرات، بفعل    ويجب أن تخضع تل ادرات، بفعل    لمب لمب
ا    ق أينم تويات، وأن ُتطل ل المس ى آ املة عل ات ش اق، لمناقش عة النط داعياتها الواس ا   ت ق أينم تويات، وأن ت طل ل المس ى آ املة عل ات ش اق، لمناقش عة النط داعياتها الواس  ت

 ..))١١٢١١٢((أمكن، بدعم سياسي من السلطة الوطنية العلياأمكن، بدعم سياسي من السلطة الوطنية العليا

                                                      
 ..  قد يتخذ هذا الدعم شكل رعاية رئاسية أو ملكية  قد يتخذ هذا الدعم شكل رعاية رئاسية أو ملكية))١١٢١١٢((
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وير      ي البحث والتط بكات ف ة الش اون وإقام ز التع ية لتعزي رآات أساس ات والش ات الحكوم ا أن سياس وير    آم ي البحث والتط بكات ف ة الش اون وإقام ز التع ية لتعزي رآات أساس ات والش ات الحكوم ا أن سياس آم
ية ع  درة التنافس ز الق دف تعزي ية ع به درة التنافس ز الق دف تعزي وطني به اعي وال تويين القط ى المس وطني ل اعي وال تويين القط ى المس ي  .  .  ل وير ف رآات البحث والتط ع أن ش ي  والواق وير ف رآات البحث والتط ع أن ش والواق

ة                          اون في مجال البحث والتطوير وإقام ة التع دفع عجل وفرة ل وارد المت ة                         المنطقة العربية متواضعة، شأنها شأن الم اون في مجال البحث والتطوير وإقام ة التع دفع عجل وفرة ل وارد المت المنطقة العربية متواضعة، شأنها شأن الم
بكاته بكاتهش دور           .  .  ش إن ل دة، ف ة عدي دان عربي ي بل وير ف ث والتط ي البح ة ف درات الوطني ة الق ى حال رًا إل دور           ونظ إن ل دة، ف ة عدي دان عربي ي بل وير ف ث والتط ي البح ة ف درات الوطني ة الق ى حال را  إل  ونظ

اون مراآز    .  .  االتحادات الصناعية وغرف الصناعة أهمية قصوى     االتحادات الصناعية وغرف الصناعة أهمية قصوى      اون مراآز    ولكن، ال يمكن أن يتحقق إال القليل من دون تع ولكن، ال يمكن أن يتحقق إال القليل من دون تع
وطني    .  .  البحث األآاديمي والمتخصص والجمعيات المهنية تعاونا  آامال   البحث األآاديمي والمتخصص والجمعيات المهنية تعاونًا آامالً   ى الصعيد ال وطني    وبينما يمكن لذلك التعاون عل ى الصعيد ال وبينما يمكن لذلك التعاون عل
ز           أن يساعد في تحسين التعاون وإقامة شبكات البحث والتطوير          أن يساعد في تحسين التعاون وإقامة شبكات البحث والتطوير           ة الترآي داخلي، مع إمكاني ز           على الصعيد الوطني ال ة الترآي داخلي، مع إمكاني على الصعيد الوطني ال

اون               ى وجه الخصوص التع ة تستهدف عل اون              على البحث في مرحلة ما قبل المنافسة، فإنه ينبغي وضع سياسات هام ى وجه الخصوص التع ة تستهدف عل على البحث في مرحلة ما قبل المنافسة، فإنه ينبغي وضع سياسات هام
ى صعيد السياسات          .  .  الدوليالدولي ى صعيد السياسات          وفي تلك الحالة األخيرة، من الضروري بمكان القيام بقدر مهم من العمل الجدي عل وفي تلك الحالة األخيرة، من الضروري بمكان القيام بقدر مهم من العمل الجدي عل

 ..آبر قدر ممكن من المنافعآبر قدر ممكن من المنافعالعامة لضمان جني أالعامة لضمان جني أ
 

اء    ى بن ة ترمي إل رامج وطني ة ب دان عربي ًا وضعت بل ة أخرى، وفردي دان عربي ع بل ًا م اء  وبالعمل جماعي ى بن ة ترمي إل رامج وطني ة ب دان عربي ا  وضعت بل ة أخرى، وفردي دان عربي ع بل ا  م وبالعمل جماعي
ة عن                   .  .  مجتمعات المعلومات والمعرفة  مجتمعات المعلومات والمعرفة   ة التحديات الناجم ى مواجه دان بالحاجة إل ة عن                   وفي هذا السياق، تتأثر هذه البل ة التحديات الناجم ى مواجه دان بالحاجة إل وفي هذا السياق، تتأثر هذه البل

اد  ر االقتص ة وتحري اد العولم ر االقتص ة وتحري ي  .  .  العولم ه ف ذا، فإن ي  ل ه ف ذا، فإن ة     ل ي إقام درات ف اء الق ون بن ي أن يك ة، ينبغ ات الوطني ار األولوي ة     إط ي إقام درات ف اء الق ون بن ي أن يك ة، ينبغ ات الوطني ار األولوي إط
ا ُيعرف                             ًا م ه أعاله، غالب ا أشير إلي و، آم اعي، وه ال االجتم اء رأس الم ا ي عرف                            الشبكات مرتبطًا بالجهود الرامية إلى بن ا  م ه أعاله، غالب ا أشير إلي و، آم اعي، وه ال االجتم اء رأس الم الشبكات مرتبطا  بالجهود الرامية إلى بن

ة         راد أو الوحدات االجتماعي وفرة لألف ة المت ة والمحتمل ة        بوصفه شبكة العالقات الفعلي راد أو الوحدات االجتماعي وفرة لألف ة المت ة والمحتمل ا أن  .  .  بوصفه شبكة العالقات الفعلي ن، وبم ا أن  ولك ن، وبم ال  ولك ال   رأس الم  رأس الم
ة  رز ضرورة إعطاء أولوي ات، تب اإلدراك والعالق ة ب ة والمتعلق اد الهيكلي أثيره بواسطة األبع اعي يحقق ت ة االجتم رز ضرورة إعطاء أولوي ات، تب اإلدراك والعالق ة ب ة والمتعلق اد الهيكلي أثيره بواسطة األبع اعي يحقق ت االجتم

 ..قصوى لإلصالح المؤسسيقصوى لإلصالح المؤسسي
 

ويجدر أن يكون الهدف الرئيسي    ويجدر أن يكون الهدف الرئيسي    .  .  ويتطلب العمل على البعد اإلدراآي بذل جهود ضخمة للتوعية والتعليم         ويتطلب العمل على البعد اإلدراآي بذل جهود ضخمة للتوعية والتعليم          
يم    من تلك الجهود الترآيز على نش     من تلك الجهود الترآيز على نش      ق الق ا، وتطبي يم    ر لغة مشترآة وخلق أطر للمعرفة يمكن تكييفه ق الق ا، وتطبي ة للجودة،     ر لغة مشترآة وخلق أطر للمعرفة يمكن تكييفه ة للجودة،   الناظم الناظم

ة          ق المعرف ي خل رطين ف رآاء المنخ ين الش توى التواصل ب ة ومس ات والفعالي ات والعملي ودة المنتج يما ج ة         ال س ق المعرف ي خل رطين ف رآاء المنخ ين الش توى التواصل ب ة ومس ات والفعالي ات والعملي ودة المنتج يما ج ال س
 ..واستخدامهاواستخدامها

 
ي     ات ف د العالق دي لبع ة التص ة بغي لوآية واالجتماعي ايير الس ة المع در معالج ذلك تج ي   آ ات ف د العالق دي لبع ة التص ة بغي لوآية واالجتماعي ايير الس ة المع در معالج ذلك تج ال آ ال  رأس الم  رأس الم

ة              .  .  االجتماعياالجتماعي ز مستوى الثق ذا المستوى في تعزي د ه ة عن اذ اإلجراءات الالزم ة              وآما هو وارد أعاله، ُيترجم اتخ ز مستوى الثق ذا المستوى في تعزي د ه ة عن اذ اإلجراءات الالزم وآما هو وارد أعاله، ي ترجم اتخ
 ..بين الشبكات وفيما بين أعضائهابين الشبكات وفيما بين أعضائها

 
ز السياسات                     ة لتعزي ة الشبكات أدوات قيم ز السياسات                   وختامًا، ينبغي االعتراف رسميًا بأن الشبكات وممارسات إقام ة لتعزي ة الشبكات أدوات قيم وختاما ، ينبغي االعتراف رسميا  بأن الشبكات وممارسات إقام

ة ل    ة ل   الوطنية والقطاعي ار     الوطنية والقطاعي ا واالبتك م والتكنولوجي ار     لعل ا واالبتك م والتكنولوجي ذا                    .  .  لعل ى مواصلة البحث في ه رز الحاجة إل ياق، تب ذا الس ذا                    وفي ه ى مواصلة البحث في ه رز الحاجة إل ياق، تب ذا الس وفي ه
ى                    ؤدي إل ى إنشاء الطرائق التي ت ة إل ع الرامي ى                   الميدان، خاصة للتأآيد على أهمية نماذج المصادر المفتوحة للجمي ؤدي إل ى إنشاء الطرائق التي ت ة إل ع الرامي الميدان، خاصة للتأآيد على أهمية نماذج المصادر المفتوحة للجمي

ك         ولهذه الغاية، يرجى من البلدا    ولهذه الغاية، يرجى من البلدا    .  .  نواتج قابلة لالستمرار وتوزيع عادل للمنافع     نواتج قابلة لالستمرار وتوزيع عادل للمنافع      ة تل ك         ن العربية إدراج الشبكات وإقام ة تل ن العربية إدراج الشبكات وإقام
رامج                   ى إطالق ب رامج                  الشبكات على جدول أعمال هيئاتها المعنية بسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار، آما تشّجع عل ى إطالق ب الشبكات على جدول أعمال هيئاتها المعنية بسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار، آما تشج ع عل
درات                       اء الق ى بن ك الشبكات، وعل ة تل درات                      بحوث رامية إلى رصد شبكات البحث والتطوير واالبتكار وممارسات إقام اء الق ى بن ك الشبكات، وعل ة تل بحوث رامية إلى رصد شبكات البحث والتطوير واالبتكار وممارسات إقام

 ..الوطنية في هذا الميدانالوطنية في هذا الميدان
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 المرفق األول
 

 البنية التحتية المادية إلقامة شبكات البحث والتطوير واالبتكار
 

ددة االختصاصات            ود المتع ددة االختصاصات          في الوقت الراهن، ينبغي أن تستند آل األنشطة االبتكارية، بما فيها البحث والتطوير، إلى الجه ود المتع في الوقت الراهن، ينبغي أن تستند آل األنشطة االبتكارية، بما فيها البحث والتطوير، إلى الجه
اون ب      .  .  التي تزداد صعوبة تنظيمها في آيان مؤسسي وحيد       التي تزداد صعوبة تنظيمها في آيان مؤسسي وحيد        اون ب      وقد يتيسر التع ّين في               وقد يتيسر التع راد المنخرطين في نشاط مع ي ن في               ين المؤسسات واألف راد المنخرطين في نشاط مع ين المؤسسات واألف

ة   بكات المعلوماتي اعدة ش وير بمس ة  البحث والتط بكات المعلوماتي اعدة ش وير بمس درات     .  .  البحث والتط طة ق ا بواس ن توفيره ن الممك ا زال م ي م ة الت افع الهائل ن المن الرغم م درات     وب طة ق ا بواس ن توفيره ن الممك ا زال م ي م ة الت افع الهائل ن المن الرغم م وب
ة باستخ       ة باستخ      اإلنترنت التقليدية، غالبًا ما تصعب تلبية طلبات منظمات البحث والتدريس في الحاالت الدينامي ذا   .  .  دام اإلنترنت دام اإلنترنت اإلنترنت التقليدية، غالبا  ما تصعب تلبية طلبات منظمات البحث والتدريس في الحاالت الدينامي د أدى ه ذا   وق د أدى ه وق

ة                                   دفها المحدد هو تلبي ة، وه دان المتقدم وم في البل أ الي ي تنش ة األداء الت ة إلنشاء الشبكات الرفيع اذ الخطوات الالزم ى اتخ ة                                  األمر إل دفها المحدد هو تلبي ة، وه دان المتقدم وم في البل أ الي ي تنش ة األداء الت ة إلنشاء الشبكات الرفيع اذ الخطوات الالزم ى اتخ األمر إل
 ..احتياجات الباحثين والمرب يناحتياجات الباحثين والمرّبين

 
ة وال غنى لشبكات البحث والتطوير والشبكات التعليمية عن نطاق ترددي دولي ذا سعة آ وال غنى لشبكات البحث والتطوير والشبكات التعليمية عن نطاق ترددي دولي ذا سعة آ   ة افي ة أن تحقق     .  .  افي ة أن تحقق     ويجب في النهاي ويجب في النهاي

ه          ه         الشبكة المكرسة للبحث والتطوير اتصاًال فعاًال وسريعًا وموثوقًا ب ة                 .  .  الشبكة المكرسة للبحث والتطوير اتصاال  فعاال  وسريعا  وموثوقا  ب دة قابل ات جدي ى أساس تكنولوجي وم عل الي، يجب أن تق ة                 وبالت دة قابل ات جدي ى أساس تكنولوجي وم عل الي، يجب أن تق وبالت
ر                        ق ال ى خل ادرة عل اون ونشرها، وأن تكون ق ر                       لالستمرار، وأن تتمكن من دعم تطوير الخدمات الجديدة وبروتوآوالت التع ق ال ى خل ادرة عل اون ونشرها، وأن تكون ق وابط مع   وابط مع   لالستمرار، وأن تتمكن من دعم تطوير الخدمات الجديدة وبروتوآوالت التع

 ..األعضاء الجدد في الشبكة والشبكات األخرى ذات الصلةاألعضاء الجدد في الشبكة والشبكات األخرى ذات الصلة
 

ن        دد م ي ع ًا ف ر ملي ى النظ وير إل بكات البحث والتط ة لش ى التحتي وير البن ق بتط يط المتعل تند التخط ذلك، يجب أن يس ن      آ دد م ي ع ا  ف ر ملي ى النظ وير إل بكات البحث والتط ة لش ى التحتي وير البن ق بتط يط المتعل تند التخط ذلك، يجب أن يس آ
ة،        ة واإلداري اذج التجاري تقبل، والنم ي المس ا ف اق تطوره وفرة وآف ا المت ا التكنولوجي ل، ومنه ة،       العوام ة واإلداري اذج التجاري تقبل، والنم ي المس ا ف اق تطوره وفرة وآف ا المت ا التكنولوجي ل، ومنه دمات  العوام ق والخ ة التطبي دمات  وطبيع ق والخ ة التطبي  وطبيع

بكة   دعمها الش ي ت بكة  الت دعمها الش ي ت وير         .  .  الت ث والتط بكات البح ة ش تقبل إقام ة بمس ديات المرتبط كوك والتح ن الش دد م اك ع وير         وهن ث والتط بكات البح ة ش تقبل إقام ة بمس ديات المرتبط كوك والتح ن الش دد م اك ع دم  .  .  وهن بب ع دم  وبس بب ع  وبس
زة                              تلزمات من أجه دينامي للمس يح التخطيط ال ى نحو يت ي وضعت عل ادية الت ة واالسترش نهج التجريبي زة                             التيقن هذا يفضل استخدام ال تلزمات من أجه دينامي للمس يح التخطيط ال ى نحو يت ي وضعت عل ادية الت ة واالسترش نهج التجريبي التيقن هذا يفضل استخدام ال

 ..لبرمجياتلبرمجياتالحاسوب واالحاسوب وا
 

ن      ا ع امتين وهم راديتين ه تين إف تعراض لدراس اه اس رد أدن ن    وي ا ع امتين وهم راديتين ه تين إف تعراض لدراس اه اس رد أدن ة   ) ) أأ: (: (وي ة اإليطالي ة والبحثي بكة األآاديمي ة   الش ة اإليطالي ة والبحثي بكة األآاديمي  الش
(Italian Academic and Research Network) (GARR))ان ""مشروع مشروع ) ) بب((؛ و؛ و ان جي يًال     .  .  GEANT" " جي ان الدراستان دل وفر هات يال      وت ان الدراستان دل وفر هات وت

زة     ن أجه ات م تيفاء االحتياج تراتيجيات اس ى اس زة    إل ن أجه ات م تيفاء االحتياج تراتيجيات اس ى اس ة    إل ة واألآاديمي طة البحثي بكات األنش ة ش ة إلقام ات الالزم وب والبرمجي ة    الحاس ة واألآاديمي طة البحثي بكات األنش ة ش ة إلقام ات الالزم وب والبرمجي .  .  الحاس
 ..وتناقش دراسات إفرادية أخرى بإيجاز في الفرع جيموتناقش دراسات إفرادية أخرى بإيجاز في الفرع جيم

 
 )١١٣((GARR)" غار"  الشبكة األآاديمية والبحثية اإليطالية -ألف

 
 الوضع الراهن  -١

 
ة            .  .  ماضيماضي إلى أواخر الثمانينيات من القرن ال       إلى أواخر الثمانينيات من القرن ال      (GARR)" " غارغار""تعود نشأة   تعود نشأة     ة وبحثي ى أساس شبكات أآاديمي ة            وقد أقيمت عل ة وبحثي ى أساس شبكات أآاديمي وقد أقيمت عل

ة الشبكات          .  .  مستقلة في إيطاليا خالل السبعينيات من القرن ذاته   مستقلة في إيطاليا خالل السبعينيات من القرن ذاته    ات إقام ار في مجال تقني بيًا من االبتك ل نس ة الشبكات          ولتلك الشبكة تراث طوي ات إقام ار في مجال تقني بيا  من االبتك ل نس ولتلك الشبكة تراث طوي
ة إدخال بر                 .  .  وبروتوآوالتهاوبروتوآوالتها ا الشبكة اإليطالي ي قامت به ة الت ة إدخال بر                 وتشمل أمثلة المشاريع االبتكاري ا الشبكة اإليطالي ي قامت به ة الت ة اإلرسال   وتشمل أمثلة المشاريع االبتكاري ة اإلرسال   وتوآول مراقب بروتوآول  بروتوآول  //وتوآول مراقب

ي لإلصدار    ٢٢اإلنترنت في إيطاليا، وإنشاء أول شبكة رئيسية بسرعة         اإلنترنت في إيطاليا، وإنشاء أول شبكة رئيسية بسرعة          ي لإلصدار     ميغابت في الثانية في أوروبا، والمشارآة في التطوير التجريب  ميغابت في الثانية في أوروبا، والمشارآة في التطوير التجريب
ت  ول اإلنترن ن بروتوآ ادس م ت الس ول اإلنترن ن بروتوآ ادس م رعة بال .  .  ))١١٤١١٤((الس ة للس ا االبتكاري ى التكنولوجي ز اآلن عل ة ترآ بكة اإليطالي ا أن الش رعة بال آم ة للس ا االبتكاري ى التكنولوجي ز اآلن عل ة ترآ بكة اإليطالي ا أن الش ت آم ت جيغاب جيغاب

 ..والتطبيقات ذات الصلة، على أمل أن يثبت جدوى هذه التكنولوجيا على األمد الطويلوالتطبيقات ذات الصلة، على أمل أن يثبت جدوى هذه التكنولوجيا على األمد الطويل

                                                      
 ”C. Allocchio et al., “The Italian academic network GARR: evolution in the Gigabit era  يستند هذا الفصـل إلـى     يستند هذا الفصـل إلـى   ))١١٣١١٣((

(Elsevier Science B.V., 2002).                                                                                                                                                                      

 مجموعة من التحسينات المتقدمة التي أدخلت على اإلصدار الرابع الحالي            مجموعة من التحسينات المتقدمة التي أدخلت على اإلصدار الرابع الحالي           اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنترنت هو     اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنترنت هو         ))١١٤١١٤((
 بت، وقد وفر ت هذه الزيادة حال  لما كان ي عتبـر            بت، وقد وفرت هذه الزيادة حالً لما كان يعتبـر           ١٢٨١٢٨ بت إلى     بت إلى    ٣٢٣٢من بروتوكول اإلنترنت ففي اإلصدار السادس، يزيد طول العناوين من           من بروتوكول اإلنترنت ففي اإلصدار السادس، يزيد طول العناوين من           

 ..معوقا  جسيما  في عناوين الشبكةمعوقاً جسيماً في عناوين الشبكة



 

 

-٧٢-

ذي يشتغل                زامن، ال ل الالمت ة المتاحة ألسلوب النق ة التحتي ذي يشتغل              وتقوم الشبكة الرئيسية الحالية للشبكة اإليطالية على أساس البني زامن، ال ل الالمت ة المتاحة ألسلوب النق ة التحتي وتقوم الشبكة الرئيسية الحالية للشبكة اإليطالية على أساس البني
ة بالكامل       ويسمح ذلك بالتواصل بي   ويسمح ذلك بالتواصل بي   .  .  ))١١٥١١٥(( ميغابت في الثانية    ميغابت في الثانية   ١٥٥١٥٥بسرعة  بسرعة   ة بالكامل       ن أربع عقد أساسية عروي ة        .  .  ن أربع عقد أساسية عروي ك الشبكة اإليطالي ذلك، تمل ة        آ ك الشبكة اإليطالي ذلك، تمل آ

 ..))١١٧١١٧(( ميغابت ميغابت١٥٥١٥٥-٣٤٣٤، وهي موصولة بالشبكة الرئيسية بمعدالت سرعة من نطاق ، وهي موصولة بالشبكة الرئيسية بمعدالت سرعة من نطاق ))١١٦١١٦(( نقطة حضور للنفاذ نقطة حضور للنفاذ١٦١٦
 

 إدارة البنية التحتية للشبكات وتطو رها  -٢
 

ة     .  .  امة شبكات البحث والتطوير   امة شبكات البحث والتطوير   تشكل إدارة البنية التحتية للشبكات اعتبارا  مهما  في إق       تشكل إدارة البنية التحتية للشبكات اعتبارًا مهمًا في إق         ة الشبكة اإليطالي ة     وفي حال ة الشبكة اإليطالي ، ، ""غار غار ""وفي حال
زامن، ووصالت               ""تيليكوم إيطاليا تيليكوم إيطاليا ""تخضع البنية التحتية إلدارة     تخضع البنية التحتية إلدارة      ل الالمت نمط التحوي ؤّجرة، والشبكة الرئيسية ل زامن، ووصالت               ، التي توّفر خطوطًا م ل الالمت نمط التحوي ، التي توف ر خطوطا  مؤج رة، والشبكة الرئيسية ل

اط                ي تصل المستخدمين بنق اذ الت اط               نقاط الحضور بالعقد األساسية، وغالبية دارات النف ي تصل المستخدمين بنق اذ الت ة          نقاط الحضور بالعقد األساسية، وغالبية دارات النف ة           الحضور والتي تستضيفها أيضًا مرافق تابع  الحضور والتي تستضيفها أيضا  مرافق تابع
 ..آما تدير تيليكوم إيطاليا الدارات االفتراضية لنمط النقل الالمتزامن على أساس مجموعة االحتياجات المقررةآما تدير تيليكوم إيطاليا الدارات االفتراضية لنمط النقل الالمتزامن على أساس مجموعة االحتياجات المقررة.  .  لتيليكوم إيطاليالتيليكوم إيطاليا

 
ا          يين، وهم دفين رئيس ى ه بكة إل ة للش ة التحتي ا يرمي تطوير البني ًا م ا        وغالب يين، وهم دفين رئيس ى ه بكة إل ة للش ة التحتي ا يرمي تطوير البني ا  م ادة السعة النطاقي  ) ) أأ: (: (وغالب ادة السعة النطاقي  زي ة   زي ة تلبي ة   ة بسرعة، بغي ة تلبي ة بسرعة، بغي

ة  ) ) بب((؛ ؛ ))١١٨١١٨((احتياجات المستخدم العام لإلنترنت  احتياجات المستخدم العام لإلنترنت   ة  وتوفير حزمة عريضة للغاية مكّرسة لخدمات التطبيق العلمي، وهو أمر بالغ األهمي وتوفير حزمة عريضة للغاية مكر سة لخدمات التطبيق العلمي، وهو أمر بالغ األهمي
ق شبكات خاصة      .  .  عندما تكون شبكات المعلوماتية هي الهدف من إقامة الشبكات     عندما تكون شبكات المعلوماتية هي الهدف من إقامة الشبكات      ى خل ق شبكات خاصة      ومهما يكن من أمر، غالبًا ما تبرز الحاجة إل ى خل ومهما يكن من أمر، غالبا  ما تبرز الحاجة إل

 ..))١١٩١١٩((فتراضية عريضة النطاق، تكون أهدافها محددة وتستهدف مجتمعات مستخدمة محد دةفتراضية عريضة النطاق، تكون أهدافها محددة وتستهدف مجتمعات مستخدمة محّددةاا
 

ار الهدف        ""غار غار ""وفي ما يتعلق بالشبكة اإليطالية      وفي ما يتعلق بالشبكة اإليطالية        ار الهدف        ، يمكن اعتب ة                ) ) أأ((، يمكن اعتب ة تلبي ا بغي وبي إيطالي ة في جن ادة الترابطي ة لزي ة                محاول ة تلبي ا بغي وبي إيطالي ة في جن ادة الترابطي ة لزي محاول
ة البحر                ة البحر               الطلب المتزايد على الترابطية في بلدان أخرى في أرجاء منطق اليرمو، في      .  .  األبيض المتوسط  األبيض المتوسط  الطلب المتزايد على الترابطية في بلدان أخرى في أرجاء منطق ة ب ر مقاطع د تعتب اليرمو، في      وبالتحدي ة ب ر مقاطع د تعتب وبالتحدي
ى مواصلة تطوير شبكة                ة إل تراتيجية الرامي ى مواصلة تطوير شبكة               صقلية، عقدة مهمة في االس ة إل تراتيجية الرامي ع آل            ".  ".  غار غار ""صقلية، عقدة مهمة في االس ًا لتجّم زًا مهم اليرمو مرآ الي، تشكل ب ا  لتجم ع آل            وبالت زا  مهم اليرمو مرآ الي، تشكل ب وبالت

 ..آبالت األلياف الضوئية الموصولة بمنطقة البحر األبيض المتوسط ومناطق أخرىآبالت األلياف الضوئية الموصولة بمنطقة البحر األبيض المتوسط ومناطق أخرى
 

ة،   .  .  الخطوات الالزمة لإلعداد النتقال ناجح إلى حقبة الجيغابت  الخطوات الالزمة لإلعداد النتقال ناجح إلى حقبة الجيغابت  " " غارغار""نية التحتية المادية، تتخذ     نية التحتية المادية، تتخذ     وإضافة إلى الب  وإضافة إلى الب    ذه الغاي ة،   وله ذه الغاي وله
يتوقع حدوث تغييرات رئيسية في تصميم الشبكات، مما يمكن أن يؤدي إلى تحو الت يشهدها عدد مهم من نقاط الحضور في إيطاليا،              يتوقع حدوث تغييرات رئيسية في تصميم الشبكات، مما يمكن أن يؤدي إلى تحّوالت يشهدها عدد مهم من نقاط الحضور في إيطاليا،              

وب    وب   خاصة في الجن تلزم األمر       .  .  خاصة في الجن د يس ذلك، ق تلزم األمر       آ د يس ذلك، ق د نطاق                آ ى م اط الحضور للمساعدة عل اه نق د نطاق                 استخدام دارات فائضة ووضعها في اتج ى م اط الحضور للمساعدة عل اه نق  استخدام دارات فائضة ووضعها في اتج
 ..الشبكة بشكل أوسع؛ ويمكن أن يتغي ر الموقع المادي لنقاط الحضور هذه من أماآن الناقل إلى مرافق مختارة للمستخدمينالشبكة بشكل أوسع؛ ويمكن أن يتغّير الموقع المادي لنقاط الحضور هذه من أماآن الناقل إلى مرافق مختارة للمستخدمين

 
ة       ايا التالي بكة القض الي للش ل الح ّور الهيك مل تط د يش ذلك، ق ة     آ ايا التالي بكة القض الي للش ل الح و ر الهيك مل تط د يش ذلك، ق اليف الك) ) أأ: (: (آ اليف الكالتك اق    التك ى نط دخول إل ى ال ة عل رة المترتب اق    بي ى نط دخول إل ى ال ة عل رة المترتب بي

ًا للميغابت        ) ) بب((الجيغابت؛  الجيغابت؛   ة وفق د الكلف ا  للميغابت        نموذج مالئم يرمي إلى تعزيز البنية التحتية، باإلضافة إلى النموذج المالزم لذلك لتحدي ة وفق د الكلف ؛ ؛ ))١٢٠١٢٠((نموذج مالئم يرمي إلى تعزيز البنية التحتية، باإلضافة إلى النموذج المالزم لذلك لتحدي

                                                      
، األمر الذي   ، األمر الذي   ))مقارنة بالبرمجيات مقارنة بالبرمجيات ((لوجيا مكرسة لتحويل االتصال تنف ذه معدات الحاسوب        لوجيا مكرسة لتحويل االتصال تنفّذه معدات الحاسوب          نمط التحويل المتزامن هو تكنو        نمط التحويل المتزامن هو تكنو      ))١١٥١١٥((

 ..يسر ع المعالجة ويزيد من سرعة التحويليسرع المعالجة ويزيد من سرعة التحويل

  نقطة الحضور هي نقطة للنفاذ من مكان معين على اإلنترنت إلى بقية نقاط االتصال، وعادة مـا تشـمل المسـي رات،                         نقطة الحضور هي نقطة للنفاذ من مكان معين على اإلنترنت إلى بقية نقاط االتصال، وعادة مـا تشـمل المسـيرات،                       ))١١٦١١٦((
ويـدل عـدد نقـاط      ويـدل عـدد نقـاط      .  .  ية والمزو دات وأجهزة نقل اإلطار المرحلي أو مبد الت نمط التحويل الالمتـزامن           ية والمزودات وأجهزة نقل اإلطار المرحلي أو مبدالت نمط التحويل الالمتـزامن           النظيرالنظير//ومجمع االتصاالت الرقمية  ومجمع االتصاالت الرقمية  

 ..الحضور على حجم الشبكة ونموهاالحضور على حجم الشبكة ونموها

.  .   ميغابت لوصل مواقع المستخدمين بنقـاط الحضـور   ميغابت لوصل مواقع المستخدمين بنقـاط الحضـور  ١٥٥١٥٥ و و٢٢ دارة نفاذ تعمل بسرعة تتراوح بين     دارة نفاذ تعمل بسرعة تتراوح بين    ٣٠٠٣٠٠  ي ستخدم زهاء       يستخدم زهاء     ))١١٧١١٧((
  حاليـا    حاليـاً  (GARR)" " غـار غـار ""وتـوفر  وتـوفر  . . ي تلك الدارات التكنولوجيا الرقمية المباشرة ونمط التحويل الالمتـزامن ي تلك الدارات التكنولوجيا الرقمية المباشرة ونمط التحويل الالمتـزامن وتشمل التكنولوجيا المستخدمة ف  وتشمل التكنولوجيا المستخدمة ف  

أفضل خدمات بروتوكول اإلنترنت في االستخدام العام لإلنترنت على أساس بروتوكوالت اإلصدار الرابع من بروتوكول اإلنترنت وخدمـة    أفضل خدمات بروتوكول اإلنترنت في االستخدام العام لإلنترنت على أساس بروتوكوالت اإلصدار الرابع من بروتوكول اإلنترنت وخدمـة    
 ..إدارة السعة النطاقيةإدارة السعة النطاقية

 ..، من المقرر أن تصبح زيادة السعة النطاقية هدفا  رئيسا  في كل البلدان العربية تقريبا ، من المقرر أن تصبح زيادة السعة النطاقية هدفاً رئيساً في كل البلدان العربية تقريباً  في ذلك السياق  في ذلك السياق))١١٨١١٨((

  تستخدم الشبكات الخاصة االفتراضية بنية تحتية عامة لالتصاالت السلكية والالسلكية، مثل اإلنترنت، لتمـنح المكاتـب                    تستخدم الشبكات الخاصة االفتراضية بنية تحتية عامة لالتصاالت السلكية والالسلكية، مثل اإلنترنت، لتمـنح المكاتـب                  ))١١٩١١٩((
ويؤم ن هذا األمر حال  ميسورا ، خاصة إن قورن باألنظمة األخرى للخطوط           ويؤمن هذا األمر حالً ميسوراً، خاصة إن قورن باألنظمة األخرى للخطوط           .  .  النائية أو المستخدمين األفراد وصوال آمنا إلى شبكة منظمتهم        النائية أو المستخدمين األفراد وصوال آمنا إلى شبكة منظمتهم        

 ..المملوكة أو المؤج رة التي ال يمكن استخدامها إال من طرف منظمة واحدةالمملوكة أو المؤجرة التي ال يمكن استخدامها إال من طرف منظمة واحدة

 ميغابت باستخدام نمـط التحويـل        ميغابت باستخدام نمـط التحويـل       ٦٢٢٦٢٢  حاليا ، تقدم هيئات ناقلة عديدة عرضا  برفع مستوى الشبكة الرئيسية إلى عالمة                 حالياً، تقدم هيئات ناقلة عديدة عرضاً برفع مستوى الشبكة الرئيسية إلى عالمة               ))١٢٠١٢٠((
 ..تزامنتزامنالالمالالم



 

 

-٧٣-

ة متنافسة؛            ) ) جج(( ّغلها أدوات ناقل ي تش ة متنافسة؛            تيسير تشكيل حلقات محلية بين الدارات الت ي تشغ لها أدوات ناقل ة ذات السعة   التواصل مع الشبكات   التواصل مع الشبكات   ) ) دد((تيسير تشكيل حلقات محلية بين الدارات الت ة ذات السعة    المتروبولي  المتروبولي
رة؛  ة الكبي رة؛ النطاقي ة الكبي ول  ) ) •((النطاقي ن بروتوآ ع م ة لإلصدار الراب ة تقليدي ي إطار هندس زامن ف ل الالمت ن نمط النق ة م دمات نموذجي ذ خ ول  تنفي ن بروتوآ ع م ة لإلصدار الراب ة تقليدي ي إطار هندس زامن ف ل الالمت ن نمط النق ة م دمات نموذجي ذ خ تنفي

 ..))١٢١١٢١((اإلنترنت، وال سيما جودة الخدمة وخدمات إدارة السعة النطاقيةاإلنترنت، وال سيما جودة الخدمة وخدمات إدارة السعة النطاقية
 

 متطلبات الحرآة الطويلة األمد  -٣
 

على أن طلب المستخدمين للحصول على أفضل سعة نطاقية ممكنة للحرآة بواسطة             على أن طلب المستخدمين للحصول على أفضل سعة نطاقية ممكنة للحرآة بواسطة             " " غارغار""ي جمعتها   ي جمعتها   تدل اإلحصاءات الت  تدل اإلحصاءات الت   
لذا، ينبغي أن تتضمن خطط الحرآة الطويلة األمد التوس ع شبه المؤآد           لذا، ينبغي أن تتضمن خطط الحرآة الطويلة األمد التوّسع شبه المؤآد           .  .   في السنة   في السنة  ٢،٢٢،٢بروتوآول اإلنترنت يزداد حاليا  بمعامل قدره       بروتوآول اإلنترنت يزداد حاليًا بمعامل قدره       

ي الترابط   ون ف ذين يرغب دد ال ارآين الج بب المش ب بس ي الترابط  للطل ون ف ذين يرغب دد ال ارآين الج بب المش ب بس ة  للطل ة واإلدارات الحكومي د الفني ات والمعاه ل المكتب ة، مث ة  ي ة واإلدارات الحكومي د الفني ات والمعاه ل المكتب ة، مث ك .  .  ي رز تل ك وتب رز تل وتب
ل        .  .  االعتبارات الحاجة إلى استكشاف تكنولوجيا جديدة تتجاوز نمط التحويل الالمتزامن         االعتبارات الحاجة إلى استكشاف تكنولوجيا جديدة تتجاوز نمط التحويل الالمتزامن          ل        ويتوقع أن يشكل تقييد تكنولوجيا نمط التحوي ويتوقع أن يشكل تقييد تكنولوجيا نمط التحوي

دد        وتشمل الحوتشمل الح.  .   ميغابت عائقا  رئيسيا     ميغابت عائقًا رئيسياً   ٦٢٢٦٢٢الالمتزامن في حدود السعة النطاقية      الالمتزامن في حدود السعة النطاقية       يم الموجي المتع ة التصميم باستخدام التقس ول البديل دد        ل يم الموجي المتع ة التصميم باستخدام التقس ول البديل ل
 ..))١٢٢١٢٢((اإلرسالاإلرسال

 
 نماذج شبكات رائدة  -٤

 
ة               ا التكنولوجي ة             ليس من المستغرب أن تعتمد الشبكات نهجًا رائدًا خالل سعيها إلى تحديد خياراته ا التكنولوجي ياق، تعمل     .  .  ليس من المستغرب أن تعتمد الشبكات نهجا  رائدا  خالل سعيها إلى تحديد خياراته ك الس ياق، تعمل     وفي ذل ك الس وفي ذل

الترتيبات الرامية إلى النظر في إمكانيات التعايش بين مختلف األدوات           الترتيبات الرامية إلى النظر في إمكانيات التعايش بين مختلف األدوات           على ريادة الدخول إلى نطاق الجيغابت، وذلك باتخاذ         على ريادة الدخول إلى نطاق الجيغابت، وذلك باتخاذ         " " غارغار""
ات      .  .  الناقلة وقيامها بعملها بالتزامن مع بعضها البعض      الناقلة وقيامها بعملها بالتزامن مع بعضها البعض       ّغلين استخدام تكنولوجي ات      وهذا األمر أساسي نظرًا إلى أنه بإمكان مختلف المش وهذا األمر أساسي نظرا  إلى أنه بإمكان مختلف المشغ لين استخدام تكنولوجي

 ..مختلفة أو المتغيرات المختلفة في تكنولوجيا معينة على األقلمختلفة أو المتغيرات المختلفة في تكنولوجيا معينة على األقل
 

 (GEANT)" جيان"روع   مش-باء
 

روع   ل مش روع يمث ل مش ان""يمث انجي ام  " " جي ي ع ق ف ذي أطل ام  ال ي ع ق ف ذي أطل رى  ٢٠٠٠٢٠٠٠ال ة الكب بكات البحث األوروبي ن ش ع م ل الراب رى   الجي ة الكب بكات البحث األوروبي ن ش ع م ل الراب ي .  .  ))١٢٣١٢٣(( الجي ي ويرم ويرم
رر أن    .  .   شبكة  شبكة ٢٨٢٨المشروع إلى ربط الخدمات التي توف رها الشبكات الوطنية للبحث والتعليم في أوروبا البالغ عددها         المشروع إلى ربط الخدمات التي توّفرها الشبكات الوطنية للبحث والتعليم في أوروبا البالغ عددها          ان من المق رر أن    وآ ان من المق وآ

امج اإلطاري الخامس                  تقد م تلك الخدمات  تقدَّم تلك الخدمات   ة لعضوية البرن امج اإلطاري الخامس                   للشبكات الوطنية للبحث والتعليم من البلدان االثنين والثالثين المؤهل ة لعضوية البرن د  .  .   للشبكات الوطنية للبحث والتعليم من البلدان االثنين والثالثين المؤهل د  وق وق
ر من                    " " جيانجيان""ص مم  ُصمم   ا، وهو يخدم أآث يم في أوروب ر من                    لدعم أنشطة أوساط محلية للبحث والتعل ا، وهو يخدم أآث يم في أوروب يم،         ٣٥٠٠٣٥٠٠لدعم أنشطة أوساط محلية للبحث والتعل ة بالبحث والتعل يم،          مؤسسة معني ة بالبحث والتعل  مؤسسة معني

 ..جدية في إقامة الشبكات واستغاللهاجدية في إقامة الشبكات واستغاللهاباإلضافة إلى اهتمامه بتطوير القدرات الباإلضافة إلى اهتمامه بتطوير القدرات ال
 

ا مشروع   ي يوفره دمات الت ا مشروع وتصنف الخ ي يوفره دمات الت ان""وتصنف الخ انجي الي" " جي ى النحو الت اليعل ى النحو الت ة  ) ) أأ: (: (عل ا خدم ا فيه ة، بم دمات الترابطي ث الخ ن حي ة  م ا خدم ا فيه ة، بم دمات الترابطي ث الخ ن حي م
وفر    ""بروتوآول اإلنترنت بروتوآول اإلنترنت "" وفر    النموذجية، ي درة المضمونة؛               GEANTالنموذجية، ي ة الق ت، وخدم ازة لبروتوآول اإلنترن ة ممت درة المضمونة؛                خدم ة الق ت، وخدم ازة لبروتوآول اإلنترن ة ممت من حيث   من حيث   ) ) بب(( خدم

ان ""ئمة على الشبكة وذات القيمة المضافة، المصممة الستهداف الشبكات الخاصة االفتراضية، يقدم مشروع          ئمة على الشبكة وذات القيمة المضافة، المصممة الستهداف الشبكات الخاصة االفتراضية، يقدم مشروع          الخدمات القا الخدمات القا  ان جي ة  " " جي ة  خدم خدم
 ..البث المتعدد الطبقات وخدمات جديدة تشتمل على الذآاء القائم على اإلنترنت، ومنها األمن والمؤتمرات عن بعد بواسطة الفيديوالبث المتعدد الطبقات وخدمات جديدة تشتمل على الذآاء القائم على اإلنترنت، ومنها األمن والمؤتمرات عن بعد بواسطة الفيديو

 
 
 

رى من                     للباحثين بال للباحثين بال " " جيانجيان""ويسمح مشروع   ويسمح مشروع     ات آب ل آمي ي، وبتحوي زمن الحقيق رى من                     تعاون للقيام بأحدث مشاريع البحث في ال ات آب ل آمي ي، وبتحوي زمن الحقيق تعاون للقيام بأحدث مشاريع البحث في ال
ى       ى      البيانات بسرعة، بمعدالت تصل إل ة   ١٠١٠البيانات بسرعة، بمعدالت تصل إل ة    جيغابت في الثاني ى الشبكات، بواسطة        .  .  ))١٢٤١٢٤(( جيغابت في الثاني ة عل ة الموّزعة أو القائم يح المعلوماتي ى الشبكات، بواسطة        وتت ة عل ة الموز عة أو القائم يح المعلوماتي وتت

 ..نفس الوقت لحل مشكلة واحدةنفس الوقت لحل مشكلة واحدةإن أمكن، استغالل موارد حواسيب عديدة في شبكة واحدة في إن أمكن، استغالل موارد حواسيب عديدة في شبكة واحدة في " " جيانجيان""مشروع مشروع 
                                                      

  تسمح جودة الخدمة لشركة أو مستخدم ما باالختيار المسبق لمستوى جـودة معـدالت اإلرسـال، ومعـدالت الخطـأ                        تسمح جودة الخدمة لشركة أو مستخدم ما باالختيار المسبق لمستوى جـودة معـدالت اإلرسـال، ومعـدالت الخطـأ                      ))١٢١١٢١((
 ..وخصائص أخرى؛ كما تسمح خدمة إدارة السعة النطاقية للمستخدمين بأن يطلبوا توصيال  مكر سا  للترابطية الشاملة بسعة نطاقية مضمونةوخصائص أخرى؛ كما تسمح خدمة إدارة السعة النطاقية للمستخدمين بأن يطلبوا توصيالً مكرساً للترابطية الشاملة بسعة نطاقية مضمونة

 التقسيم الموجي المتعدد اإلرسال هو وسيلة إلرسال البيانات من مصادر مختلفة إلى نفس وصلة الليفة                 التقسيم الموجي المتعدد اإلرسال هو وسيلة إلرسال البيانات من مصادر مختلفة إلى نفس وصلة الليفة                التصميم باستخدام التصميم باستخدام     ))١٢٢١٢٢((
 ..الضوئية في الوقت نفسه، حيث ت حمل كل قناة بيانات على طولها الموجي الفريد الخاص بهاالضوئية في الوقت نفسه، حيث تُحمل كل قناة بيانات على طولها الموجي الفريد الخاص بها

 ..GEANT و وEuropaNET, TEN-34, TEN-155: :   األجيال الرابعة المتعاقبة هي كالتالي  األجيال الرابعة المتعاقبة هي كالتالي))١٢٣١٢٣((

أحد األمثلة هو تسلسل الجينات، حيث يلزم إرسال كميات كبيرة من البيانات لتعجيل عملية تطوير عقاقير وأدوات عالج                  أحد األمثلة هو تسلسل الجينات، حيث يلزم إرسال كميات كبيرة من البيانات لتعجيل عملية تطوير عقاقير وأدوات عالج                      ))١٢٤١٢٤((
 ..جديدة، وهي عملية بطيئة للغايةجديدة، وهي عملية بطيئة للغاية
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مم مشروع   ة، ُص ذ البداي ة، ص مم مشروع ومن ذ البداي ان""ومن انجي درة واألداء " " جي ع من الق ق مستوى رفي ي تستهدف تحقي ة الت ا المتقدم درة واألداء ليضم التكنولوجي ع من الق ق مستوى رفي ي تستهدف تحقي ة الت ا المتقدم ليضم التكنولوجي
ي            .  .  والموثوقيةوالموثوقية ًا لخدمات الشبكات، الت ة دعم ات التجاري ا المكون ي تجمع فيه ي            وتعزي طبيعته االبتكارية إلى حد بعيد إلى الطريقة الت ا  لخدمات الشبكات، الت ة دعم ات التجاري ا المكون ي تجمع فيه وتعزي طبيعته االبتكارية إلى حد بعيد إلى الطريقة الت

ة           تت ة التالي ة           كون حديثة بطبيعتها وتستهدف مجاالت االبتكار الشبكي الرئيسية الثالث ة التالي ة وإدارة           : : كون حديثة بطبيعتها وتستهدف مجاالت االبتكار الشبكي الرئيسية الثالث ا جودة الخدم ات وتكنولوجي ة وإدارة           إرسال البيان ا جودة الخدم ات وتكنولوجي إرسال البيان
 ).).انظر اإلطار بالمرفقانظر اإلطار بالمرفق((الجودة الوظيفية لشبكات متعددة الجودة الوظيفية لشبكات متعددة 

 

 (GEANT)" جيان"  مجاالت االبتكار في الشبكات التي يستهدفها مشروع -اإلطار بالمرفق
 

ات   ال البيان ات إرس ال البيان ا       : : إرس ال وتكنولوجي دد اإلرس ف المتع وجي الكثي يم الم تخدام التقس ميم باس ا التص وفر تكنولوجي ا       ت ال وتكنولوجي دد اإلرس ف المتع وجي الكثي يم الم تخدام التقس ميم باس ا التص وفر تكنولوجي  ت
آما أنه يمكن للوصول المباشر إلى وصالت       آما أنه يمكن للوصول المباشر إلى وصالت       .  .  التحويل الضوئي إمكانية تحقيق معدالت إرسال مرتفعة للغاية بتكاليف مقبولة         التحويل الضوئي إمكانية تحقيق معدالت إرسال مرتفعة للغاية بتكاليف مقبولة         

 ..إلى نطاق سعة واحد أو نطاقينإلى نطاق سعة واحد أو نطاقيناأللياف المكر سة أن يعز ز القدرات بمعدل قد يصل األلياف المكّرسة أن يعّزز القدرات بمعدل قد يصل 
 

ا      دة وهم ا    وتوجد طريقتان يمكن حاليًا لمزّودي المعدات لتعزيز قدرة وصالت األلياف الوحي دة وهم ادة عدد األطوال    ) ) أأ: (: (وتوجد طريقتان يمكن حاليا  لمزو دي المعدات لتعزيز قدرة وصالت األلياف الوحي ادة عدد األطوال    زي زي
 ..زيادة القدرة على اإلرسال بواسطة طول موجي وحيدزيادة القدرة على اإلرسال بواسطة طول موجي وحيد) ) بب((الموجية المستخدمة على ليفة واحدة؛ والموجية المستخدمة على ليفة واحدة؛ و

 
ان، يس         ات اإلمكانيت ان، يس       وعندما تجمع هات ات اإلمكانيت ات الميغابت               وعندما تجمع هات درات من نطاق مئ ى ق ات الميغابت               عهما أن تفضيان إل درات من نطاق مئ ى ق ا    .  .  عهما أن تفضيان إل ان تكنولوجي ا    وبإمك ان تكنولوجي وبإمك

اف                      ًا باستخدام وصلة األلي اف                     التصميم باستخدام التقسيم الموجي الكثيف المتعدد اإلرسال توفير مسارات إرسال منفصلة منطقي ا  باستخدام وصلة األلي التصميم باستخدام التقسيم الموجي الكثيف المتعدد اإلرسال توفير مسارات إرسال منفصلة منطقي
بكا            .  .  نفسهانفسها دمها الش ي تق بكا            وهذا األمر مهم بشكل خاص لدعم الخدمات العريضة النطاق الت دمها الش ي تق ي من     وهذا األمر مهم بشكل خاص لدعم الخدمات العريضة النطاق الت ي من     ت الخاصة االفتراضية، الت ت الخاصة االفتراضية، الت

 ..المتوقع أن تستخدمها شبكات المعلوماتية المكر سة لتطبيقات محددةالمتوقع أن تستخدمها شبكات المعلوماتية المكّرسة لتطبيقات محددة
 

ة                     : : آليات جودة الخدمة  آليات جودة الخدمة    ددة البروتوآوالت من أجل إدارة دفق حرآ ل اللصائق المتع اتيح تحوي ة                     ُصّممت تكنولوجيا مف ددة البروتوآوالت من أجل إدارة دفق حرآ ل اللصائق المتع اتيح تحوي ص م مت تكنولوجيا مف
ى النحو األفضل           .  .  الشبكةالشبكة ا الشبكة عل ى النحو األفضل           وسيتيح هذا استخدام طوبولوجي ا الشبكة عل ي لخدمات      وسيتيح هذا استخدام طوبولوجي ذ الفعل ي لخدمات      ، وسيساهم في التنفي ذ الفعل افئ الخط   ""، وسيساهم في التنفي افئ الخط   مك مك

ى .  .  والشبكات الخاصة االفتراضيةوالشبكات الخاصة االفتراضية" " المستأجر المستأجر  ة عل دد البروتوآوالت خطوة متقدم ل اللصائق المتع اتيح تحوي ى وستشكل مف ة عل دد البروتوآوالت خطوة متقدم ل اللصائق المتع اتيح تحوي وستشكل مف
يير  آذلك تتيح مفاتيح تحويل اللصائق المتعددة البروتوآوالت آذلك تتيح مفاتيح تحويل اللصائق المتعددة البروتوآوالت .  .  تكنولوجيا نمط النقل غير المتزامن المستخدمة حاليا     تكنولوجيا نمط النقل غير المتزامن المستخدمة حالياً     يير  إعادة تس إعادة تس

رًا                    ة، وميس ة، وميسرا                    الحرآة تلقائيًا عند انقطاع الدارة، ملغيًا الحاجة إلى االسترداد التلقائي من قبل تكنولوجيا الهرمية الرقمية المتزامن الحرآة تلقائيا  عند انقطاع الدارة، ملغيا  الحاجة إلى االسترداد التلقائي من قبل تكنولوجيا الهرمية الرقمية المتزامن
بكات ة الش ة لمرون بكاتاإلدارة الفعلي ة الش ة لمرون ى التصميم    .  .  اإلدارة الفعلي ة عل بكة دارات قائم مل الش دما تش كل خاص عن دًا بش ر مفي ذا األم ون ه ى التصميم    ويك ة عل بكة دارات قائم مل الش دما تش كل خاص عن دا  بش ر مفي ذا األم ون ه ويك

 ..سيم الموجي الكثيف المتعدد اإلرسال أو تكنولوجيا أخرى لإلرسال الضوئيسيم الموجي الكثيف المتعدد اإلرسال أو تكنولوجيا أخرى لإلرسال الضوئيباستخدام التقباستخدام التق
 

ت             ول اإلنترن طة بروتوآ ازة بواس ة ممت ديم خدم ًا لتق يل أساس وابير التوص ات إدارة ط ّكل تقني رض أن تش ت           ويفت ول اإلنترن طة بروتوآ ازة بواس ة ممت ديم خدم ا  لتق يل أساس وابير التوص ات إدارة ط ك ل تقني رض أن تش .  .  ويفت
 ..دةدةوسيجري اختيار التقنيات لتحسين الحرآة العادية أو لتوفير القدرة على استيفاء معايير أداء محدوسيجري اختيار التقنيات لتحسين الحرآة العادية أو لتوفير القدرة على استيفاء معايير أداء محد

 
ة  ةإدارة جودة الخدم ة من حيث خصائصها : : إدارة جودة الخدم امج ابتكاري ي البرن تخدامها ف رر اس ات المق ات المكّون ة من حيث خصائصها ليست تكنولوجي امج ابتكاري ي البرن تخدامها ف رر اس ات المق ات المكو ن ليست تكنولوجي

ة حسن سير العمل الالسلكي وسهولة                          ة حسن سير العمل الالسلكي وسهولة                         فحسب، بل أن طريقة تنفيذها تضم أيضًا مفاهيم ابتكارية صممت بشكل رئيسي لكفال فحسب، بل أن طريقة تنفيذها تضم أيضا  مفاهيم ابتكارية صممت بشكل رئيسي لكفال
لمختارة من الخدمات ستتاح لكل المستخدمين، بغض النظر عن موقعهم      لمختارة من الخدمات ستتاح لكل المستخدمين، بغض النظر عن موقعهم      ومع أن نفس المجموعة ا    ومع أن نفس المجموعة ا    .  .  استخدام الخدمات الشاملة  استخدام الخدمات الشاملة  

ومن الطبيعي أن   ومن الطبيعي أن   .  .  الجغرافي، فإنه يمكن أحيانا  استخدام قواعد تكنولوجية مختلفة الستيعاب مجموعات محددة من الظروف           الجغرافي، فإنه يمكن أحيانًا استخدام قواعد تكنولوجية مختلفة الستيعاب مجموعات محددة من الظروف           
دمات ا  ين الخ ات ومعالجة التفاعل ب ادل المعلوم ة تب دة لمعالج ة جدي راءات تنفيذي اذ إج زم اتخ دمات ا يل ين الخ ات ومعالجة التفاعل ب ادل المعلوم ة تب دة لمعالج ة جدي راءات تنفيذي اذ إج زم اتخ ا يل ي يوفره ك الت ة وتل ا لوطني ي يوفره ك الت ة وتل لوطني

ان"" انجي ادل           ".  ".  جي ة التب م عملي ة دع بكات، بغي وّزع للش ذآاء الم رى لل ات أخ ة وآلي عة النطاقي طاء الس اء وس تم إنش وف ي ادل           وس ة التب م عملي ة دع بكات، بغي وز ع للش ذآاء الم رى لل ات أخ ة وآلي عة النطاقي طاء الس اء وس تم إنش وف ي وس
 ..والتوصيل البيئي تلكوالتوصيل البيئي تلك

__________________________________ 
 ..net.antge.www: :  على اإلنترنت، وهو متوفر على العنوان اإللكتروني على اإلنترنت، وهو متوفر على العنوان اإللكترونيGEANTمقتبس بتصر ف من موقع مقتبس بتصّرف من موقع : : المصدرالمصدر

 "جيان"برنامج اختبارات مشروع 
 

ان ""يوفر  يوفر    ان جي ا               " " جي ة الشبكات ذاته ا               أيضًا قاعدة إلجراء البحوث في إقام ة الشبكات ذاته ارات       .  .  أيضا  قاعدة إلجراء البحوث في إقام امج اختب ارات       وصمم برن امج اختب ان ""وصمم برن ان جي ول خدمات    " " جي ول خدمات    لقب لقب
 ..مليا مليًاإضافية، استنادا  إلى تقنيات جديدة، آلما تثبت أنشطة البحث والتطوير ضرورتها وآلما يجري التأآد من إمكانية تحقيقها عإضافية، استنادًا إلى تقنيات جديدة، آلما تثبت أنشطة البحث والتطوير ضرورتها وآلما يجري التأآد من إمكانية تحقيقها ع

 
ة           ثالث التالي ة من المراحل ال ة إضافية معين د من صالحية  خدم ألف التأآ وخي أن يت ة         ويت ثالث التالي ة من المراحل ال ة إضافية معين د من صالحية  خدم ألف التأآ وخي أن يت دة   ) ) أأ: (: (ويت ات الجدي م التكنولوجي دة   فه ات الجدي م التكنولوجي فه

ة المكتسبة في                ) ) بب((والمعدات المرتبطة بها فهما  آامال ؛      والمعدات المرتبطة بها فهمًا آامًال؛       ى أساس المعرف ة المكتسبة في                التحديد التفصيلي لخصائص الخدمات الجديدة المطلوبة عل ى أساس المعرف التحديد التفصيلي لخصائص الخدمات الجديدة المطلوبة عل



 

 

-٧٥-

ًا                      تجربتجرب) ) جج((اختبار مسبق؛   اختبار مسبق؛    ل أن تتسع لتشمل نطاق ى نطاق واقعي قب ة عل ة معين ا                       ة األنشطة المصممة للتأآد من أنه يمكن إتاحة خدم ل أن تتسع لتشمل نطاق ى نطاق واقعي قب ة عل ة معين ة األنشطة المصممة للتأآد من أنه يمكن إتاحة خدم
 ..واسعا  من المستخدمين النهائيينواسعًا من المستخدمين النهائيين

 
   شبكات أخرى للبحث والتطوير-جيم

 
 )١٢٥(الشبكة الكندية للنهوض بالبحث والصناعة والتعليم  -١

 
ث وال     وض بالبح ة للنه بكة الكندي ت الش ث وال   أطلق وض بالبح ة للنه بكة الكندي ت الش يم  أطلق ناعة والتعل يم  ص ناعة والتعل اري""ص اريآن بكة (CANARIE)" " آن بكة  ش ر  CA*net 3 ش ي أواخ ر   ف ي أواخ  ف

دة ذات سعة                     .  .  التسعينيات من القرن الماضي   التسعينيات من القرن الماضي    ات جدي د بظهور تطبيق دة ذات سعة                     وقد دفع آل من النمو الهائل لحرآة الشبكة، والتوقعات التي تفي ات جدي د بظهور تطبيق وقد دفع آل من النمو الهائل لحرآة الشبكة، والتوقعات التي تفي
غ      زام بمبل ى االلت دا إل غ     نطاقية عالية، حكومة آن زام بمبل ى االلت دا إل ين دوالر  ١١٠١١٠نطاقية عالية، حكومة آن ين دوالر   مالي دي (( مالي دي آن  ونشرها   ونشرها  CA*net 3 لتخلف   لتخلف  CA*net 4لتصميم شبكة   لتصميم شبكة   ) ) آن

ؤمن        .  .  وتشغيلها وتشغيلها  يًا مع أهداف الشبكة السلف، يفترض أن ت ؤمن        وتماش يا  مع أهداف الشبكة السلف، يفترض أن ت ين شبكات البحث في الجامعات ومراآز        CA*net 4وتماش رابط ب ين شبكات البحث في الجامعات ومراآز         الت رابط ب  الت
ة    CA*net 4آذلك، ستعزز آذلك، ستعزز .  .  البحث والمختبرات العامة للبحث والمدارس في الواليات الكنديةالبحث والمختبرات العامة للبحث والمدارس في الواليات الكندية ة الدولي ة     الروابط مع الشبكات القرين ة الدولي   . .  الروابط مع الشبكات القرين

 ميغابت، ستوفر   ميغابت، ستوفر  ١٠١٠وبواسطة سلسلة من الوصالت الضوئية المترابطة والممتدة من نقطة إلى نقطة، والتي غالبا  ما تحدد سرعتها بـ                  وبواسطة سلسلة من الوصالت الضوئية المترابطة والممتدة من نقطة إلى نقطة، والتي غالبًا ما تحدد سرعتها بـ                  
CA*net 4 قدرة أولية للشبكة تفوق قدرة  قدرة أولية للشبكة تفوق قدرة CA*net 3بأربع إلى ثماني مرات بأربع إلى ثماني مرات .. 

 
وم الم   ".  ".  شبكة الزبون المتمك نشبكة الزبون المتمّكن"" مفهوم  مفهوم CA*net 4وتجسد وتجسد   ذا المفه نح ه وم الم   ويم ذا المفه نح ه ر في تخصيص      ويم ائيين دورًا أآب ر في تخصيص      ستخدمين النه ائيين دورا  أآب ستخدمين النه

ى           .  .  موارد الشبكة، ويساهم إلى حد بعيد في االبتكار على أساس التطبيقات القائمة على الشبكة             موارد الشبكة، ويساهم إلى حد بعيد في االبتكار على أساس التطبيقات القائمة على الشبكة              ا عل ات في معظمه ذه التطبيق ى           وتقوم ه ا عل ات في معظمه ذه التطبيق وتقوم ه
و                     ام بنشاط البحث والتطوير في عدد متن ة آقواعد للقي و                    التوسع السريع في استخدام الحواسيب وشبكات المعلوماتي ام بنشاط البحث والتطوير في عدد متن ة آقواعد للقي .  .  ع من المجاالت  ع من المجاالت  التوسع السريع في استخدام الحواسيب وشبكات المعلوماتي

ات  CA*net 4وتتوفر التطبيقات األساسية للتعاون الوطني والدولي على شبكة وتتوفر التطبيقات األساسية للتعاون الوطني والدولي على شبكة  ات  ، مما ييسر، من بين أمور أخرى، الوصول إلى البيان ، مما ييسر، من بين أمور أخرى، الوصول إلى البيان
 ..وتحليلها، والمعلوماتية الموز عة والتحكم باألجهزة عن بعدوتحليلها، والمعلوماتية الموّزعة والتحكم باألجهزة عن بعد

 
 )KREONET(" آريونت"الشبكة المفتوحة لبيئة البحوث في آوريا   -٢

 
ام                (KREONET)" " آريونتآريونت""ة  ة  شبكشبك  ة للبحث والتطوير، أنشئت في ع ام                 هي شبكة وطني ة للبحث والتطوير، أنشئت في ع ة األداء        ١٩٨٨١٩٨٨ هي شبكة وطني وفير شبكة رفيع ة األداء         لت وفير شبكة رفيع  لت

ا       م والتكنولوجي ال العل ي مج اون ف ات والتع ادل المعلوم ة تب وث، بغي ع البح ازة لمجتم ة ممت دمات معلوماتي ا      وخ م والتكنولوجي ال العل ي مج اون ف ات والتع ادل المعلوم ة تب وث، بغي ع البح ازة لمجتم ة ممت دمات معلوماتي دد  .  .  ))١٢٦١٢٦((وخ و ع دد  ويرب و ع ويرب
 ..ث الحكومية، والجامعات، ومختبرات البحث الصناعيث الحكومية، والجامعات، ومختبرات البحث الصناعي منظمة، وتشمل معاهد البح منظمة، وتشمل معاهد البح٢٣٠٢٣٠األعضاء في الشبكة على األعضاء في الشبكة على 

 
وتتصل نقاط الحضور ذات السعة بالجيغابت  وتتصل نقاط الحضور ذات السعة بالجيغابت  .  .   جيغابت تغطي األراضي الوطنية جيغابت تغطي األراضي الوطنية٥٥وتملك الشبكة ع قد نقاط حضور سعتها   وتملك الشبكة ُعقد نقاط حضور سعتها    

درها  ١٥١٥ ميغابت و ميغابت و٦٢٢٦٢٢//١٥٥١٥٥//٤٥٤٥بعضها بالبعض بسعة نطاقية قدرها   بعضها بالبعض بسعة نطاقية قدرها    درها   نقطة حضور محلية للنفاذ بسعة نطاقية ق .  .  غابت غابت  مي مي١٥٥١٥٥//٤٥٤٥ نقطة حضور محلية للنفاذ بسعة نطاقية ق
ة في                         ين بالشبكات الدولي ة في                        آذلك، ومن أجل تشجيع التعاون الدولي في البحث والتعلم عن بعد، ربطت هذه الشبكة الرئيسية ذات الطبقت ين بالشبكات الدولي آذلك، ومن أجل تشجيع التعاون الدولي في البحث والتعلم عن بعد، ربطت هذه الشبكة الرئيسية ذات الطبقت

 ..))١٢٧١٢٧((شتى المناطق والبلدان، ومنها االتحاد األوروبي واليابان وسنغافورة والواليات المتحدةشتى المناطق والبلدان، ومنها االتحاد األوروبي واليابان وسنغافورة والواليات المتحدة
ث     ا الب تخدمة تكنولوجي ا المس مل التكنولوجي ث   وتش ا الب تخدمة تكنولوجي ا المس مل التكنولوجي ول      وتش ن بروتوآ ادس م دار الس ة، واإلص ودة الخدم دفقات، وج دد ال ول       المتع ن بروتوآ ادس م دار الس ة، واإلص ودة الخدم دفقات، وج دد ال  المتع

ات  ة، وبرمجي اس الحرآ ت، وقي ات اإلنترن ة، وبرمجي اس الحرآ ت، وقي وبس""اإلنترن وبسغل بكة(Globus)" " غل ة الش ة، وتغطي بكة البيني ة الش ة، وتغطي يع .  .   البيني ود لتوس ذل الجه تمر ب يع ويس ود لتوس ذل الجه تمر ب ت""ويس تآريون " " آريون
بح     ين لتص د التحس ي قي ديثها، وه بح    وتح ين لتص د التحس ي قي ديثها، وه ت ""وتح ت آريون ل وت  (KREONET 2)" " ٢٢آريون ل المقب ت الجي تخدام إنترن ل وت  ، باس ل المقب ت الجي تخدام إنترن بكات ، باس ا الش بكات كنولوجي ا الش .  .  كنولوجي

ة   وفير خدمات تطبيقي ة، فضًال عن ت ى حواسيب فائق رة عل ات آثي بكة بمعالجة بيان ع أن تسمح الش ا، يتوق ذه التكنولوجي ة  بواسطة ه وفير خدمات تطبيقي ة، فضال  عن ت ى حواسيب فائق رة عل ات آثي بكة بمعالجة بيان ع أن تسمح الش ا، يتوق ذه التكنولوجي بواسطة ه
 ..تعاونية ذات مستوى عالميتعاونية ذات مستوى عالمي

                                                      
: :   يتوفر مزيد من المعلومات على الشبكة الكندية للنهوض بالبحـث والصـناعة والتعلـيم علـى الموقـع اإللكترونـي                       يتوفر مزيد من المعلومات على الشبكة الكندية للنهوض بالبحـث والصـناعة والتعلـيم علـى الموقـع اإللكترونـي                     ))١٢٥١٢٥((

/ca.canarie.www.. 

، وتحظى بتمويل وزارة العلـم      ، وتحظى بتمويل وزارة العلـم      (KISTI)إلدارة المعهد الكوري للمعلومات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا        إلدارة المعهد الكوري للمعلومات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا        " " كريونتكريونت""  تخضع      تخضع    ))١٢٦١٢٦((
 ..net.2kreonet.www/: : وتتوفر عنها معلومات إضافية على الموقع اإللكترونيوتتوفر عنها معلومات إضافية على الموقع اإللكتروني.  .  والتكنولوجيا في جمهورية كورياوالتكنولوجيا في جمهورية كوريا

 ..  في ذلك السياق، يجرى اآلن وضع الخطط إلنشاء وصالت مع الصين  في ذلك السياق، يجرى اآلن وضع الخطط إلنشاء وصالت مع الصين))١٢٧١٢٧((
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 المرفق الثاني
 

 دراسة حاالت إفرادية لشبكات مختارة
 

 )١٢٨((MAIN)" مين"  شبكة الصناعة األآاديمية لألغشية -ألف
 

 األهداف  -١
 

ين ""أنشئت شبكة   أنشئت شبكة     ين م دا الشمالية                      (MAIN)" " م ا العظمى وآيرلن ة المتحدة لبريطاني اه في المملك د أن زاد طلب صناعة المي دا الشمالية                       بع ا العظمى وآيرلن ة المتحدة لبريطاني اه في المملك د أن زاد طلب صناعة المي  بع
اه الصرف   ة مي ة لمعالج ية الالزم ا األغش أن تكنولوجي ات بش ى معلوم اه الصرف  للحصول عل ة مي ة لمعالج ية الالزم ا األغش أن تكنولوجي ات بش ى معلوم اريع البحث  .  .  للحصول عل ائج مش ر نت بكة لنش ئت الش اريع البحث  فأنش ائج مش ر نت بكة لنش ئت الش فأنش

ي أجري وير الت ي أجريوالتط وير الت المي والتط وطني والع ى الصعيدين ال المي ت عل وطني والع ى الصعيدين ال ات   .  .  ت عل ى االحتياج دة إل ة المرت وفير التغذي ى ت بكة عل اعد الش ذلك، ستس ات   آ ى االحتياج دة إل ة المرت وفير التغذي ى ت بكة عل اعد الش ذلك، ستس آ
 ..المحددة للقطاع الصناعي المائيالمحددة للقطاع الصناعي المائي

 
إنشاء مرآز قائم على المعرفة للخبرة البحثية في هذا المجال، ويتوقع أن يضم         إنشاء مرآز قائم على المعرفة للخبرة البحثية في هذا المجال، ويتوقع أن يضم         ) ) أأ: (: (بالتحديد آما يلي  بالتحديد آما يلي  " " مينمين""وتتمثل أهداف   وتتمثل أهداف    

ات مكّر دة بيان ات مكر قاع دة بيان زّودين  قاع ات الم ة ومعلوم رة األآاديمي ة، وهي تضم الخب واد المخّزن ين الم ات ب ى العالق زو دين  سة ومصّممة للتعرف عل ات الم ة ومعلوم رة األآاديمي ة، وهي تضم الخب واد المخز ن ين الم ات ب ى العالق سة ومصم مة للتعرف عل
ية؛                 ) ) بب((وتجربة المستخدمين؛   وتجربة المستخدمين؛    ات األغش ة بعملي ادئ الناشئة المتعلق م المب ية؛                 النهوض بمستوى فه ات األغش ة بعملي ادئ الناشئة المتعلق م المب د احتياجات الصناعة من     ) ) جج((النهوض بمستوى فه د احتياجات الصناعة من     تحدي تحدي

تقبل؛  ي المس وث ف تقبل؛ بح ي المس وث ف ات ا) ) دد((بح ى التطبيق ز عل ات االترآي ى التطبيق ز عل ّكل  الترآي ع تش زرنيخ ومن ة ال ا إزال ا فيه ية، بم مة لألغش ك ل  لحاس ع تش زرنيخ ومن ة ال ا إزال ا فيه ية، بم مة لألغش  لحاس
 ..العضويات المهلجنةالعضويات المهلجنة

 
 آليات االتصال والنشر  -٢

 
ات       ر المعلوم ة نش ات التالي زز اآللي ع أن تع ات     يتوق ر المعلوم ة نش ات التالي زز اآللي ع أن تع ددة؛       ) ) أأ: (: (يتوق ائل مح ة بمس ؤتمرات المعني ل والم ات العم يم حلق ددة؛       تنظ ائل مح ة بمس ؤتمرات المعني ل والم ات العم يم حلق  تنظ

ت؛    ) ) بب(( ى اإلنترن م عل ع مالئ الق موق ت؛    إط ى اإلنترن م عل ع مالئ الق موق ات  ) ) جج((إط دة بيان اء قاع ات  إنش دة بيان اء قاع ة؛  ) ) دد((؛ ؛ إنش وفير دروس فني ة؛  ت وفير دروس فني ة و  ) ) •((ت ائل اإلخباري اج الرس ة و  إنت ائل اإلخباري اج الرس أو أو //إنت
 ..المقاالت الخاصة في منشورات رابطة التجارة الموجودة وفي المنشورات ذات الصلةالمقاالت الخاصة في منشورات رابطة التجارة الموجودة وفي المنشورات ذات الصلة

 
 (ASARECA)" أساريكا"  رابطة تعزيز البحث الزراعي في شرقي ووسط أفريقيا -باء

 
ة ل          " " أساريكاأساريكا""رابطة  رابطة    ربح، تابع ة ال تستهدف ال ة ل          هي منظم ربح، تابع ة ال تستهدف ال ة البحث                هي منظم ادة فعالي ة للبحث الزراعي، تستهدف زي د الوطني ة البحث                لمعاه ادة فعالي ة للبحث الزراعي، تستهدف زي د الوطني لمعاه

ة         ة اإلنتاجي الل الزراع ن خ ادرات م ية للص درة التنافس ذائي والق ن الغ ادي واألم و االقتص ر النم ا ييّس ة، مم ي المنطق ي ف ة        الزراع ة اإلنتاجي الل الزراع ن خ ادرات م ية للص درة التنافس ذائي والق ن الغ ادي واألم و االقتص ا ييس ر النم ة، مم ي المنطق ي ف الزراع
 ..))١٢٩١٢٩((والمستدامةوالمستدامة

 
اني  في إطار العمل من أجل البحث الزراعي في شرق       في إطار العمل من أجل البحث الزراعي في شرق       " " اساريكااساريكا""وقد أنشئت رابطة    وقد أنشئت رابطة      اني  ي ووسط أفريقيا في تشرين الث وفمبر  //ي ووسط أفريقيا في تشرين الث وفمبر  ن ن
دا                       ١٩٩٣١٩٩٣ ة وروان ة الكونغو الديمقراطي ا وجمهوري دي وتنزاني دا وبورون دا                       ، وهي مؤلفة من عشرة بلدان أعضاء، وهي إريتريا وأوغن ة وروان ة الكونغو الديمقراطي ا وجمهوري دي وتنزاني دا وبورون ، وهي مؤلفة من عشرة بلدان أعضاء، وهي إريتريا وأوغن

 ..والسودان وآينيا ومدغشقروالسودان وآينيا ومدغشقر
 

ي    ة ه ا اإلقليمي ة وبرامجه تراتيجي للرابط دف االس ي  واله ة ه ا اإلقليمي ة وبرامجه تراتيجي للرابط دف االس ادي اإلقليم""واله و االقتص ز النم ادي اإلقليمتعزي و االقتص ز النم ر تعزي ال ونش وير وإدخ ر ي بتط ال ونش وير وإدخ ي بتط
دة              ات جدي ى تكنولوجي دة             التكنولوجيا الزراعية التي تستجيب لألسواق وللفرص االقتصادية السائدة والمستقبلية بغية الحصول عل ات جدي ى تكنولوجي ا  .  .  التكنولوجيا الزراعية التي تستجيب لألسواق وللفرص االقتصادية السائدة والمستقبلية بغية الحصول عل ا  آم آم

 ..))١٣٠١٣٠((""تهدف إلى الحفاظ على استدامة قاعدة الموارد الزراعية على األمد الطويلتهدف إلى الحفاظ على استدامة قاعدة الموارد الزراعية على األمد الطويل
 

 ).).انظر الجدول بالمرفقانظر الجدول بالمرفق((الشبكات اإلقليمية للبحث والبرامج والمشاريع الشبكات اإلقليمية للبحث والبرامج والمشاريع بأنشطتها بواسطة عدد من بأنشطتها بواسطة عدد من " " أساريكاأساريكا""وتضطلع وتضطلع  
  في آل شبكة وفقا  لمجال االختصاصASARECA  أنشطة -الجدول المرفق

                                                      
 S. Judd, “A network in membrane technology for the water industry: the Membrane: :   يسـتند هـذا الفـرع إلـى      يسـتند هـذا الفـرع إلـى    ))١٢٨١٢٨((

 :, which is available at)MAIN(Academic Industry Network pdf.00netw/net-mem/water/sims/uk.ac.cranfield.www.                               

 ..org.asareca.www/: : على العنوان اإللكترونيعلى العنوان اإللكتروني" " أساريكاأساريكا""  تتوفر معلومات إضافية عن   تتوفر معلومات إضافية عن ))١٢٩١٢٩((

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))١٣٠١٣٠((
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 اسم الشبكةاسم الشبكة مجال التخصص

 (Trees on Farm Network)شبكة أشجار المزرعة شبكة أشجار المزرعة  الزراعة الحرجية الزراعة الحرجية 
 والبطاطا الحلوةوالبطاطا الحلوةالبطاطا اإلقليمية البطاطا اإلقليمية  البطاطا والبطاطا الحلوةالبطاطا والبطاطا الحلوة

 شبكة البحث في المحاصيل الدرنيةشبكة البحث في المحاصيل الدرنية المحاصيل الدرنيةالمحاصيل الدرنية
 شبكة البحث في الفاصولياء األفريقيةشبكة البحث في الفاصولياء األفريقية الفاصولياءالفاصولياء

 شبكة البحث في الموزشبكة البحث في الموز الموزالموز
 شبكة البحث في الزراعة الحيوانيةشبكة البحث في الزراعة الحيوانية الثروة الحيوانيةالثروة الحيوانية
 شبكة البحث في الذرة والقمحشبكة البحث في الذرة والقمح الذرة والقمحالذرة والقمح

   شبكة البحث في القهوةشبكة البحث في القهوة البنالبن
 شبكة موارد علم الوراثةشبكة موارد علم الوراثة البحث في علم الوراثة النباتيةالبحث في علم الوراثة النباتية

 الشبكة اإلقليمية للسرغوم والدخنالشبكة اإلقليمية للسرغوم والدخن السرغوم والدخنالسرغوم والدخن
 التكنولوجيا اإلحيائية والسالمة اإلحيائيةالتكنولوجيا اإلحيائية والسالمة اإلحيائية التكنولوجيا اإلحيائية والسالمة اإلحيائية التكنولوجيا اإلحيائية والسالمة اإلحيائية 

 شبكة إدارة التربة والمياهشبكة إدارة التربة والمياه التربة والمياهالتربة والمياه
 كة اإلقليمية للمعلومات الزراعيةكة اإلقليمية للمعلومات الزراعيةالشبالشب المعلومات واالتصاالتالمعلومات واالتصاالت

 
 )١٣١((BioTekNet)" بايوتكنت"  مرآز الكفاءات اإلقليمية في مجال التكنولوجيات اإلحيائية الصناعية -جيم

 
 األهداف  -١

 
ز   ز يرمي مرآ تبايوتكنت""يرمي مرآ ة (BioTekNet)" " بايوتكن ي منطق ة ذات الصلة الموجودة ف ة اإلحيائي اءات التكنولوجي ى وضع الكف ة  إل ي منطق ة ذات الصلة الموجودة ف ة اإلحيائي اءات التكنولوجي ى وضع الكف  إل
 ..إليطالية في متناول العالم المنتج، بتطوير عمليات وتكنولوجيات صناعية تستعمل النظم البيولوجية أو مكوناتهاإليطالية في متناول العالم المنتج، بتطوير عمليات وتكنولوجيات صناعية تستعمل النظم البيولوجية أو مكوناتهاآمبانيا اآمبانيا ا

 
ة؛  ) ) بب((العمليات التخميرية الجديدة؛   العمليات التخميرية الجديدة؛   ) ) أأ: (: (ويوج ه اهتمام خاص إلى مجاالت البحث التالية      ويوجَّه اهتمام خاص إلى مجاالت البحث التالية        ة؛  المجّسات اإلحيائية االبتكاري ) ) جج((المجس ات اإلحيائية االبتكاري

 ..علم االنزيمات الصناعيةعلم االنزيمات الصناعية) ) •(( التطبيقات البيولوجية المتقد مة لصناعة األغذية؛  التطبيقات البيولوجية المتقّدمة لصناعة األغذية؛ ))دد((النظم اإلحيائية لتطهير المياه؛ النظم اإلحيائية لتطهير المياه؛ 
 

ي   ا يل ية فيم ز األساس داف المرآ ن أه ذلك، تكم ي آ ا يل ية فيم ز األساس داف المرآ ن أه ذلك، تكم ة  ) ) أأ: (: (آ ة والتكنولوجي وارد العلمي ن الم ة م بكة متكامل اء ش ة  إنش ة والتكنولوجي وارد العلمي ن الم ة م بكة متكامل اء ش  إنش
ى الج           ى الج          واالقتصادية واإلدارية والمتعلقة بالمعدات، مما يكفل نقًال فعاًال للمعرفة إل از الصناعي؛   واالقتصادية واإلدارية والمتعلقة بالمعدات، مما يكفل نقال  فعاال  للمعرفة إل از الصناعي؛   ه ذ أنشطة البحث والتطوير     ) ) بب((ه ذ أنشطة البحث والتطوير     تنفي تنفي

اجي؛   ام اإلنت ات النظ ة احتياج اجي؛  لتلبي ام اإلنت ات النظ ة احتياج ار؛  ) ) جج((لتلبي ق االبتك ة خل ي عملي رآات ف راك الش ار؛  إش ق االبتك ة خل ي عملي رآات ف راك الش ا  ) ) دد((إش ة آمباني ي منطق ة ف اد ظروف مالئم ا  إيج ة آمباني ي منطق ة ف اد ظروف مالئم إيج
ئة؛   ة الناش ة العالي االت التقان ي مج ناعية ف تثمارات الص ذب االس ة لج ئة؛  اإليطالي ة الناش ة العالي االت التقان ي مج ناعية ف تثمارات الص ذب االس ة لج ة ع) ) •((اإليطالي ناعات القائم انة الص ة عحض ناعات القائم انة الص ى حض ى ل  ل

وفرة   ) ) زز((أو الجامعية؛ أو الجامعية؛ //خلق بنى تحتية مالئمة لنمو الفوائد الثانوية الصناعية و   خلق بنى تحتية مالئمة لنمو الفوائد الثانوية الصناعية و   ) ) وو((المعرفة؛  المعرفة؛   ة المت وفرة   تحسين جودة المشورة التكنولوجي ة المت تحسين جودة المشورة التكنولوجي
 ..للشرآاتللشرآات

 
 الكفاءات العلمية  -٢

 
 ::نظمت الكفاءات الفنية والعلمية وفقا  للمجاالت الموضوعية الخمسة التاليةنظمت الكفاءات الفنية والعلمية وفقًا للمجاالت الموضوعية الخمسة التالية 

 
ة   .  .  يائية، والرياضيات اإلحيائية ووضع النماذجيائية، والرياضيات اإلحيائية ووضع النماذج اإلح  اإلح -المعلوماتية  المعلوماتية   ))أأ((  ة والتكنولوجي ة   ويعالج هذا المجال الكفاءات العلمي ة والتكنولوجي ويعالج هذا المجال الكفاءات العلمي

 المرتبطة بتنفيذ وتطوير وإدارة أدوات الحوسبة المرتبطة بالمعلوماتية اإلحيائية الحديثة وتقنيات وضع النماذج؛المرتبطة بتنفيذ وتطوير وإدارة أدوات الحوسبة المرتبطة بالمعلوماتية اإلحيائية الحديثة وتقنيات وضع النماذج؛
ان   ))بب((  ات، الهيكلي م الجين روتين وعل ة للب ات الهادم م اإلنزيم ان  عل ات، الهيكلي م الجين روتين وعل ة للب ات الهادم م اإلنزيم انعل انوالوظيفي ي  .  .  والوظيفي اءات ف ال الكف ذا المج الج ه ي  ويع اءات ف ال الكف ذا المج الج ه  ويع

ديلها            د خصائصها وتع ديلها           مجالي علم اإلنزيمات الهادمة للبروتين وعلم الجينات، وال سيما تلك الالزمة لتحديد البروتينات المهمة وتحدي د خصائصها وتع مجالي علم اإلنزيمات الهادمة للبروتين وعلم الجينات، وال سيما تلك الالزمة لتحديد البروتينات المهمة وتحدي
 وهندستها وتثبيتها وإنتاجها، بواسطة أآثر التكنولوجيات تقدما ؛وهندستها وتثبيتها وإنتاجها، بواسطة أآثر التكنولوجيات تقدمًا؛

                                                      
 A. Donato, “Centre of technologies and industrial applications of biomolecules and: :   يسـتند هـذا الفـرع إلـى      يسـتند هـذا الفـرع إلـى    ))١٣١١٣١((

biosystems: a model for technology transfer and networking”, which was presented during the Forum on Capacity Building through 
: More information is available at).  2004 March 12-11Beirut, (Technology Transfer and Networking com.bioteknet.www.                   
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فا ))جج((  ة والص ات اإلحيائي ة والصفاالمجس ات اإلحيائي ةالمجس ائق اإلحيائي ة والرق ةئف الدقيق ائق اإلحيائي ة والرق ال   .  .  ئف الدقيق ي مج ي البحث ف اءات ف ال الكف ذا المج الج ه ال   ويع ي مج ي البحث ف اءات ف ال الكف ذا المج الج ه ويع

ة                            ل المجاالت الطبي ة القصوى في مجاالت صناعية مث ة ذات األهمي يالت المنطقي د التحل ة تحدي ة                           المجسات اإلحيائية، بغي ل المجاالت الطبي ة القصوى في مجاالت صناعية مث ة ذات األهمي يالت المنطقي د التحل ة تحدي ة  -المجسات اإلحيائية، بغي ة  الكيميائي الكيميائي
 الكيميائية والبيئية واألغذية الزراعية؛الكيميائية والبيئية واألغذية الزراعية؛–والصيدالنيةوالصيدالنية

 
اء         .  .  لتمثيل الغذائي والعمليات اإلنتاجية للكتلة اإلحيائية     لتمثيل الغذائي والعمليات اإلنتاجية للكتلة اإلحيائية     هندسة ا هندسة ا  ))دد((  م األحي اء         ويعالج هذا المجال الكفاءات في مجاالت عل م األحي ويعالج هذا المجال الكفاءات في مجاالت عل

ائي  ي المجال اإلحي ا ف ا، وتطبيقه ة، وزراعات الخالي ات التخميري ذائي، والعملي ل الغ ة، وهندسة التمثي ة الصناعية والطبي ائي المجهري ي المجال اإلحي ا ف ا، وتطبيقه ة، وزراعات الخالي ات التخميري ذائي، والعملي ل الغ ة، وهندسة التمثي ة الصناعية والطبي المجهري
 الطبي؛الطبي؛

 
ناعية، ))•((  ات الص م اإلنزيم ناعية،عل ات الص م اإلنزيم ةعل ات اإلحيائي ة والعملي ل اإلحيائي ة والمفاع ات اإلحيائي ة والعملي ل اإلحيائي ي .  .   والمفاع اءات ف ال الكف ذا المج الج ه ي ويع اءات ف ال الكف ذا المج الج ه  ويع

 ..البيولوجيا الجزيئية، والتكنولوجيا اإلحيائية الصناعية، والمعالجة التكنولوجية اإلحيائيةالبيولوجيا الجزيئية، والتكنولوجيا اإلحيائية الصناعية، والمعالجة التكنولوجية اإلحيائية
 

 الهيكل التنظيمي  -٣
 

تبايوتكنت""تخضع تخضع   ة، وه" " بايوتكن ع وحدات إداري ى أرب مة إل يم والتطوير المقس ة، وهإلدارة التنظ ع وحدات إداري ى أرب مة إل يم والتطوير المقس ل ) ) أأ: (: (ييإلدارة التنظ و يمث دير المشروع، وه ل م و يمث دير المشروع، وه م
ة األنشطة            ) ) بب((جامعة نابولي ورؤساء الهيكل التنظيمي؛  جامعة نابولي ورؤساء الهيكل التنظيمي؛   ى مقارن ة عل ة استشارية تساعد الهياآل العلمي ة األنشطة            المجلس العلمي، وهو هيئ ى مقارن ة عل ة استشارية تساعد الهياآل العلمي المجلس العلمي، وهو هيئ

، وهو   ، وهو   المجلس االستشاري العلمي، الذي يضم علماء دوليين بارزين من عالم التكنولوجيا اإلحيائية           المجلس االستشاري العلمي، الذي يضم علماء دوليين بارزين من عالم التكنولوجيا اإلحيائية           ) ) جج((والترآيز على خطط العمل؛     والترآيز على خطط العمل؛     
ة؛              ق بالمقترحات المقّدم ا يتعل م فيم د، ويعمل آحك ة؛             يقترح استراتيجية بحث ابتكارية إلى حد بعي ق بالمقترحات المقد م ا يتعل م فيم د، ويعمل آحك دير     ) ) دد((يقترح استراتيجية بحث ابتكارية إلى حد بعي دعم م ي ت ة اإلدارة، الت دير     ولجن دعم م ي ت ة اإلدارة، الت ولجن

 ..المشروع في مجاالت االستراتيجيات والتنظيمالمشروع في مجاالت االستراتيجيات والتنظيم
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 المرفق الثالث
 

 )١٣٢(نموذج عام عن اتفاق للبحث المشترك
 

وانين      ................. ................. ق هي  ق هي  إن األطراف الداخلة في هذا االتفا     إن األطراف الداخلة في هذا االتفا       ة بحوث أنشئت بموجب ق وانين      وهي منظم ة بحوث أنشئت بموجب ق ويشار  ويشار  ................ (................ (وهي منظم
فها    اه بوص ا أدن فها   إليه اه بوص ا أدن د""إليه دالمعه ي   ")")المعه ي ف ا الرئيس ع مكتبه ي   ، ويق ي ف ا الرئيس ع مكتبه ي ..........................................................…؛ و؛ و....................................................، ويق ي ؛ وه ؛ وه
وانين ............................ ............................  ة بموجب ق وانين منظم ة بموجب ق اه بوصفها ... (... (..................منظم ا أدن اه بوصفها ويشار إليه ا أدن ى""ويشار إليه ىالمؤسسة الشريكة األول ا ")")المؤسسة الشريكة األول ع مكتبه ا ، ويق ع مكتبه ، ويق

ي  ي الرئيسي ف ي ........................................؛ و؛ و....................... ....................... الرئيسي ف ي ، وه وانين ..................... ..................... ، وه ة بموجب ق وانين منظم ة بموجب ق ا ................. (................. (منظم ار إليه ا ويش ار إليه ويش
 ........................................................ا الرئيسي في ا الرئيسي في ، ويقع مكتبه، ويقع مكتبه")")المؤسسة الشريكة الثانيةالمؤسسة الشريكة الثانية""أدناه بوصفها أدناه بوصفها 

 
ال    ي مج اونهم ف ة ويواصلون تع ريكة الثاني ة الش ى والمؤسس ريكة األول ة الش د، والمؤسس ي المعه احثون ف اون الب ال  وإذ يتع ي مج اونهم ف ة ويواصلون تع ريكة الثاني ة الش ى والمؤسس ريكة األول ة الش د، والمؤسس ي المعه احثون ف اون الب وإذ يتع

 ،،................................................................…البحث المتعلق بـ البحث المتعلق بـ 
 

ات    وإذ يمكن أن يفضي ذلك التعاون في مجال البحث المشترك إل          وإذ يمكن أن يفضي ذلك التعاون في مجال البحث المشترك إل            راع والطلب راءات االخت ات    ى بعض الملكية الفكرية، ومنها ب راع والطلب راءات االخت ى بعض الملكية الفكرية، ومنها ب
 ؛؛......................................المقد مة إلصدار براءات اختراع والحصول على براءات االختراع والمقّدمة إلصدار براءات اختراع والحصول على براءات االختراع و

 
ى     ((وإذ اتفق الباحثون على أن يكون المشروع المشترك         وإذ اتفق الباحثون على أن يكون المشروع المشترك           ادة األول اه في الم ى     حسبما هو معّرف أدن ادة األول اه في الم د مشترك وأن    ) ) حسبما هو معر ف أدن ة جه د مشترك وأن    بمثاب ة جه بمثاب

 الفكرية أو أية منافع أخرى يمكن جنيها من التعاون ملكية مشترآة للباحثين ومؤسساتهم؛الفكرية أو أية منافع أخرى يمكن جنيها من التعاون ملكية مشترآة للباحثين ومؤسساتهم؛تكون الملكية تكون الملكية 
 

راع                            راءات االخت اليف ب اء تك ة في النهوض بأعب ى والمؤسسة الشريكة الثاني راع                          وإذ يرغب المعهد والمؤسسة الشريكة األول راءات االخت اليف ب اء تك ة في النهوض بأعب ى والمؤسسة الشريكة الثاني وإذ يرغب المعهد والمؤسسة الشريكة األول
 لمذآورة وتقسيم تلك التكاليف واألموال،لمذآورة وتقسيم تلك التكاليف واألموال،والتصرف باألموال الواردة من أي خيار بمنح ترخيص بموجب حقوق البراءات اوالتصرف باألموال الواردة من أي خيار بمنح ترخيص بموجب حقوق البراءات ا

 
 ::وعليه، توافق األطراف اآلن، نظرا  إلى المنافع المتبادلة المعتزم جنيها ، على ما يليوعليه، توافق األطراف اآلن، نظرًا إلى المنافع المتبادلة المعتزم جنيهًا، على ما يلي 

 
   التعاريف  التعاريف-المادة األولىالمادة األولى 

 
ي  ١١-١١  ي تعن ة ""تعن ة الفكري ة الملكي ة الفكري ة،   " " الملكي ات التجاري ر، والعالم أليف والنش وق الت راع، وحق راءات االخت ة،   ب ات التجاري ر، والعالم أليف والنش وق الت راع، وحق راءات االخت ..... ..... ......................................ب

 ..............................................وأية أشكال أخرى تتخذها الملكية الفكرية التي تخضع للحماية بموجب قانون وأية أشكال أخرى تتخذها الملكية الفكرية التي تخضع للحماية بموجب قانون .................... .................... وو
 

 ..أن موظفي طرفين أو أآثر يشترآون في اختراع الملكية الفكريةأن موظفي طرفين أو أآثر يشترآون في اختراع الملكية الفكرية" " الملكية المشترآةالملكية المشترآة""تعني تعني  ٢٢-١١ 
 

ي  ٣٣-١١  ي يعن ترك""يعن روع المش تركالمش روع المش ًا للبحث الم" " المش ا  للبحث المبرنامج احثون   برنامج ه ب ارك في راف، يش ين األط ترك ب احثون   ش ه ب ارك في راف، يش ين األط ترك ب ، ، ..............................................ش
ذا    ................................. ................................. ، و، و..........................................................، و ، و ..............................................................وو ذا    وأي باحثون آخرون يمكنهم المشارآة في ه وأي باحثون آخرون يمكنهم المشارآة في ه

 ........................................المشروع وعنوانه المشروع وعنوانه 
 

ي  ٤٤-١١  ي يعن رف""يعن رفالط رادى       ""الط ة ف ريكة الثاني ة الش ى، والمؤسس ريكة األول ة الش د، والمؤسس رادى        المعه ة ف ريكة الثاني ة الش ى، والمؤسس ريكة األول ة الش د، والمؤسس يهم،  . .  المعه ار إل يهم،  ويش ار إل  ويش
 ".".األطرافاألطراف""مجتمعين، بوصفهم مجتمعين، بوصفهم 

 
   حقوق الملكية  حقوق الملكية-المادة الثانيةالمادة الثانية 

 
 ..يعود الحق في حيازة الملكية الفكرية إلى الطرف المنشئ لها، ما لم تكن الملكية مشترآةيعود الحق في حيازة الملكية الفكرية إلى الطرف المنشئ لها، ما لم تكن الملكية مشترآة ١١-٢٢ 

 
 ::ةةالتصرف بالملكية الفكريالتصرف بالملكية الفكري ٢٢-٢٢ 

 
                                                      

ــن ))١٣٢١٣٢(( ــبس بتصــرف م ــن   مقت ــبس بتصــرف م  F.H. Erbish, Basic Workbook in Intellectual Property Management (Agricultural  مقت
Biotechnology Support Project, Institute of International Agriculture, Michigan State University, June 2004).                                        
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ترآة      ))أأ((  ة المش ة ذات الملكي ة الفكري ين بالملكي رخيص المتعلق راع والت راءة االخت نح ب ؤولية م د بمس ترآة     يضطلع المعه ة المش ة ذات الملكي ة الفكري ين بالملكي رخيص المتعلق راع والت راءة االخت نح ب ؤولية م د بمس .  .  يضطلع المعه
 وتمنح الملكية الفكرية ذات الملكية المشترآة، على نحو مشترك، إلى األطراف المساهمة؛وتمنح الملكية الفكرية ذات الملكية المشترآة، على نحو مشترك، إلى األطراف المساهمة؛

 
ا     تكون الملكية الفكرية الصادرة عن طرف واحد فحسب م لكا  لذلك ال          تكون الملكية الفكرية الصادرة عن طرف واحد فحسب ُملكًا لذلك ال           ))بب((  تحّكم به ا     طرف، وهو ي تحك م به م الطرف      .  .  طرف، وهو ي ي تحّك ي تحك م الطرف      ويعن ويعن

ة                          اوات الناجم ع األت ذآور بجمي ا يحتفظ الطرف الم رخيص، آم ة                         المذآور أنه يتحكم بكل القرارات المتعلقة بمنح براءة االختراع والت اوات الناجم ع األت ذآور بجمي ا يحتفظ الطرف الم رخيص، آم المذآور أنه يتحكم بكل القرارات المتعلقة بمنح براءة االختراع والت
 عن منح الترخيص؛عن منح الترخيص؛

 
ر    ))جج((  ة المش ًا بطبيع راءات علم ات الب ي طلب ار للنظر ف س المخت اط المجل االت، يح ل الح ي آ ر   ف ة المش ا  بطبيع راءات علم ات الب ي طلب ار للنظر ف س المخت اط المجل االت، يح ل الح ي آ اط ف ترك، وين اط وع المش ترك، وين  وع المش

 ..به تحديد مخترع الملكية الفكرية وفقا  للقانون، والوقائع التي يدلي بها آل طرف، إن وجدتبه تحديد مخترع الملكية الفكرية وفقًا للقانون، والوقائع التي يدلي بها آل طرف، إن وجدت
 

 ::الترخيص واالستخدامالترخيص واالستخدام ٣٣-٢٢ 
 

راف       ))أأ((  ين األط ترك ب اق المش ترك إال باالتف و مش ى نح ور عل راع المط رّخص االخت راف      ال ي ين األط ترك ب اق المش ترك إال باالتف و مش ى نح ور عل راع المط رخ ص االخت د   .  .  ال ي د تحدي ولى المعه د   ويت د تحدي ولى المعه ويت
 فاوض بشأن اتفاق أو اتفاقات الرخصة إثر إجراء مشاورات مع الطرفين اآلخرين؛فاوض بشأن اتفاق أو اتفاقات الرخصة إثر إجراء مشاورات مع الطرفين اآلخرين؛المرخص لهم المحتملين والتالمرخص لهم المحتملين والت

 
تكون االختراعات التي طورتها أطراف فردية بموجب المشروع المشترك متاحة للمؤسستين األخريين بموجب                    تكون االختراعات التي طورتها أطراف فردية بموجب المشروع المشترك متاحة للمؤسستين األخريين بموجب                     ))بب(( 

 ..رخصة غير حصرية وبدون إتاوة الستخدام تلك االختراعات ألغراض داخلية وغير تجاريةرخصة غير حصرية وبدون إتاوة الستخدام تلك االختراعات ألغراض داخلية وغير تجارية
 

رى         يي ٤٤-٢٢  ة أخ ي أو أي آلي د فرع ق عق ن طري ترك ع روع المش ى المش رى إل راف أخ ات أو أط افة مؤسس وز إض رى         ج ة أخ ي أو أي آلي د فرع ق عق ن طري ترك ع روع المش ى المش رى إل راف أخ ات أو أط افة مؤسس وز إض  ج
د تسجيل           .  .  من أجل تيسير البحث  من أجل تيسير البحث   ة األطراف األساسية في تحدي ى والمؤسسة الشريكة الثاني د تسجيل           ويظل المعهد والمؤسسة الشريكة األول ة األطراف األساسية في تحدي ى والمؤسسة الشريكة الثاني ويظل المعهد والمؤسسة الشريكة األول

ة في           أما المؤسسات األ أما المؤسسات األ .  .  براءة االختراع وامتالك الملكية الفكرية    براءة االختراع وامتالك الملكية الفكرية     ى المشروع المشترك، فهي ثانوي ي يجوز أن تضاف إل ة في           خرى الت ى المشروع المشترك، فهي ثانوي ي يجوز أن تضاف إل خرى الت
 ..عملية صنع القرار المتعلق بحقوق الملكيةعملية صنع القرار المتعلق بحقوق الملكية

 
   نفقات الحماية  نفقات الحماية-المادة الثالثةالمادة الثالثة 

 
ين األطراف             ١١-٣٣  ه ب ى النحو المتفق علي ين األطراف            تقّدم طلبات البراءات األجنبية المتعلقة بالملكية المشترآة وُينظر فيها وتنفذ عل ه ب ى النحو المتفق علي تقد م طلبات البراءات األجنبية المتعلقة بالملكية المشترآة وي نظر فيها وتنفذ عل

رة                 .  .   النحو المتفق عليه بين األطراف      النحو المتفق عليه بين األطراف     والمنفذ على والمنفذ على  ه في الفق ى النحو المنصوص علي رة                 وتتقاسم األطراف نفقات البراءات عل ه في الفق ى النحو المنصوص علي  من    من   ٢٢-٣٣وتتقاسم األطراف نفقات البراءات عل
 ..المادة الثالثة من هذا االتفاقالمادة الثالثة من هذا االتفاق

 
ذا                               ٢٢-٣٣  اذ ه دء نف اريخ ب د ت رد بع ي ت ة الت اليف والرسوم القانوني تم تقاسم آل التك ك، ي ى خالف ذل اق عل تم االتف ذا                              ما لم ي اذ ه دء نف اريخ ب د ت رد بع ي ت ة الت اليف والرسوم القانوني تم تقاسم آل التك ك، ي ى خالف ذل اق عل تم االتف ما لم ي
اذ      .................... .................... تساوي بين المؤسسات المساهمة في اختراع       تساوي بين المؤسسات المساهمة في اختراع       االتفاق بال االتفاق بال  ديم طلب أو نف اذ      جديد، ولكن إذا اعترض أي طرف على تق ديم طلب أو نف جديد، ولكن إذا اعترض أي طرف على تق

، يجوز أن يشرع الطرف اآلخر أو األطراف اآلخرون       ، يجوز أن يشرع الطرف اآلخر أو األطراف اآلخرون       ))أو بلدان معينة  أو بلدان معينة  ((براءة أو شهادة أو استمرار التقاضي بصددها في بلد معين           براءة أو شهادة أو استمرار التقاضي بصددها في بلد معين           
تهم        ه أو نفق تهم       في اإلجراءات على نفقت ه أو نفق ع الطرف                     .  .   الخاصة   الخاصة  في اإلجراءات على نفقت اإلجراءات لوحده أو لوحدهم، فال يتمت ع الطرف                     وإن شرع أي طرف أو أطراف ب اإلجراءات لوحده أو لوحدهم، فال يتمت وإن شرع أي طرف أو أطراف ب

د   ذلك البل نح ل راءة تم وق ب ي أي حق وق أو مصلحة ف أي حق اإلجراءات ب ذي رفض الشروع ب د  ال ذلك البل نح ل راءة تم وق ب ي أي حق وق أو مصلحة ف أي حق اإلجراءات ب ذي رفض الشروع ب دان((ال دانأو البل دأ ) ) أو البل رفض أن يب ذي ي دأ ال رفض أن يب ذي ي ال
 ..باإلجراءات فيهباإلجراءات فيه

 
   توزيع الدخل  توزيع الدخل-المادة الرابعةالمادة الرابعة 

 
رخيص                  في حالة الملكية الفك   في حالة الملكية الفك     اجم عن ت رخيص                  رية ذات الملكية المشترآة، تتفق األطراف على أن يتقاسموا بالتساوي آل الدخل الن اجم عن ت رية ذات الملكية المشترآة، تتفق األطراف على أن يتقاسموا بالتساوي آل الدخل الن

ترك تقبلي عن المشروع المش الي والمس اون الح نجم عن التع د ت ا أخرى ق ة تكنولوجي ة أو أي ة الفكري تركوتسويق الملكي تقبلي عن المشروع المش الي والمس اون الح نجم عن التع د ت ا أخرى ق ة تكنولوجي ة أو أي ة الفكري ّط .  .  وتسويق الملكي م تغ م تغط  وإن ل وإن ل
ة المشترآة فال يتحمل           األتاوات اإلجمالية التكاليف القانونية التراآمية التي     األتاوات اإلجمالية التكاليف القانونية التراآمية التي      ة ذات الملكي ة الفردي ة المشترآة فال يتحمل            تكبدها أي طرف في إصدار الملكي ة ذات الملكي ة الفردي  تكبدها أي طرف في إصدار الملكي

 ..أي طرف مسؤولية تسديد تكاليف الطرف اآلخر أو األطراف اآلخرينأي طرف مسؤولية تسديد تكاليف الطرف اآلخر أو األطراف اآلخرين
 
 

   التنازل  التنازل-المادة الخامسةالمادة الخامسة 
 



 

 

-٨١-

ن        ا م اق أو أن يحوله ذا االتف ة بموجب ه وق الممنوح ن الحق ق م ن أي ح ازل ع راف أن يتن ن األط وز ألي م ن      ال يج ا م اق أو أن يحوله ذا االتف ة بموجب ه وق الممنوح ن الحق ق م ن أي ح ازل ع راف أن يتن ن األط وز ألي م دون دون ال يج
 ..الموافقة الخطية المسبقة لألطراف األخرى التي ال يجوز االمتناع عن إبداء موافقتها من دون أي سبب معقولالموافقة الخطية المسبقة لألطراف األخرى التي ال يجوز االمتناع عن إبداء موافقتها من دون أي سبب معقول

 
   مسائل مستقبلية  مسائل مستقبلية-المادة السادسةالمادة السادسة 

 
ا                  ١١-٦٦  ات وحله ع الخالف اوض بشأن جمي ود للتف ا                 إذا وقعت أي خالفات تبذل األطراف أقصى الجه ات وحله ع الخالف اوض بشأن جمي ود للتف اون األطراف   .  .  إذا وقعت أي خالفات تبذل األطراف أقصى الجه اون األطراف   ولتع ولتع

 ..وىوىوباحثيهم أهمية قصوباحثيهم أهمية قص
 

ينتهي هذا االتفاق عند انتهاء مدة صالحية آخر براءة من البراءات المستحدثة بموجب هذا المشروع المشترك، أو                   ينتهي هذا االتفاق عند انتهاء مدة صالحية آخر براءة من البراءات المستحدثة بموجب هذا المشروع المشترك، أو                    ٢٢-٦٦ 
 ..عند التخلي عن جميع تطبيقات البراءات المستحدثة بموجب هذا المشروع، شرط أن يكون التخلي بالتراضي المشتركعند التخلي عن جميع تطبيقات البراءات المستحدثة بموجب هذا المشروع، شرط أن يكون التخلي بالتراضي المشترك

 
ة  .  .  شترك بين األطرافشترك بين األطرافيجوز تعديل هذا االتفاق بموجب اتفاق م يجوز تعديل هذا االتفاق بموجب اتفاق م  ٣٣-٦٦  ة  وال تكون تلك التعديالت ملزمة، إال إذا آانت خطي وال تكون تلك التعديالت ملزمة، إال إذا آانت خطي

 ..وموقعة من الممثلين المفوضين لكل طرف على النحو الواجبوموقعة من الممثلين المفوضين لكل طرف على النحو الواجب
 

   أحكام متنوعة  أحكام متنوعة-المادة السابعةالمادة السابعة 
 

 ..........................................................تخضع بنية آامل هذا االتفاق وصالحيته وأداؤه ونفاذه لقوانين تخضع بنية آامل هذا االتفاق وصالحيته وأداؤه ونفاذه لقوانين  ١١-٧٧ 
 

 ..ن هذا االتفاق آامل االتفاق والتفاهم بين األطراف على موضوعه، ويشمل جميع المناقشات السابقة بينهمن هذا االتفاق آامل االتفاق والتفاهم بين األطراف على موضوعه، ويشمل جميع المناقشات السابقة بينهميعليعل ٢٢-٧٧ 
 

اق،        ٣٣-٧٧  ذا االتف ي ه رى ف ام أخ ى أي أحك ؤثر عل بطالن ال ي ذا ال إن ه اطًال، ف اق ب ذا االتف ام ه ن أحك ر أي م اق،       إذا اعتب ذا االتف ي ه رى ف ام أخ ى أي أحك ؤثر عل بطالن ال ي ذا ال إن ه اطال ، ف اق ب ذا االتف ام ه ن أحك ر أي م  إذا اعتب
 ..حكام الباطلة غير واردة فيهحكام الباطلة غير واردة فيهبل تكون األحكام المتبقية منه نافذة آما لو آانت تلك األبل تكون األحكام المتبقية منه نافذة آما لو آانت تلك األ

 
ة                      ٤٤-٧٧  وقهم المتعلق وا حق ة                     يطلب آل طرف من جميع باحثيه الذين يقومون باألبحاث بموجب المشروع المشترك أن يحيل وقهم المتعلق وا حق يطلب آل طرف من جميع باحثيه الذين يقومون باألبحاث بموجب المشروع المشترك أن يحيل

 ..بالملكية الفكرية المتوقعة خالل فترة المشروع المشترك إلى الطرف المستحقبالملكية الفكرية المتوقعة خالل فترة المشروع المشترك إلى الطرف المستحق
 

 ..طرف وال يعتبرون موظفين لدى أي طرف آخرطرف وال يعتبرون موظفين لدى أي طرف آخريظل الباحثون التابعون لكل طرف موظفين لدى ذلك اليظل الباحثون التابعون لكل طرف موظفين لدى ذلك ال ٥٥-٧٧ 
 

يمكن استنساخ هذا االتفاق بأي عدد آان من النسخ، ويعتبر آل من هذه النسخ نسخة أصلية ال تستدعي تقديم النسخ         يمكن استنساخ هذا االتفاق بأي عدد آان من النسخ، ويعتبر آل من هذه النسخ نسخة أصلية ال تستدعي تقديم النسخ          ٦٦-٧٧ 
ى النحو الواجب بنسخ           .  .  األخرىاألخرى ا المفوضون عل ى النحو الواجب بنسخ           وإثباتًا لما تقّدم، عملت األطراف في هذا االتفاق على أن يقوم ممثلوه ا المفوضون عل اق من   وإثباتا  لما تقد م، عملت األطراف في هذا االتفاق على أن يقوم ممثلوه اق من   االتف االتف

 ..ثالث نسخثالث نسخ
 

 ..٢٠٢٠........................ ........................ ، ، ....................................يبدأ نفاذ هذا االتفاق يبدأ نفاذ هذا االتفاق  
 

 ::المعهدالمعهد 
 ::من طرفمن طرف 
 ::االسماالسم 
 ::اللقباللقب 

 
 ::المؤسسة الشريكة الثانيةالمؤسسة الشريكة الثانية    ::المؤسسة الشريكة األولىالمؤسسة الشريكة األولى 

 
 ................................................................: ................: ................من طرفمن طرف : ......................................: ......................................من طرفمن طرف 
 : .....................................................: .....................................................االسماالسم : ...........................................: ...........................................االسماالسم 
 ....: ...................................................: ...................................................اللقباللقب : ...........................................: ...........................................اللقباللقب 
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 المرفق الرابع
 

 آتاب نوايا نموذجي
 

 آتاب نوايا بشأن التعاون بين
 

............................................................ 
 

 واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 

 على
 

 إنشاء شبكة للبحث والتطوير في مجال
 

.................................................... 
 

ة      راف التالي ين األط ترك ب اون المش ار للتع ذا إط ا ه اب النواي وفر آت ة    ي راف التالي ين األط ترك ب اون المش ار للتع ذا إط ا ه اب النواي وفر آت ة .............. .............. ، و، و..........................، و، و: ..............: ..............ي ة واللجن واللجن
ي تستهدف التخطيط لشبكة         ")")اإلسكوا اإلسكوا ""المشار إليها أدناه باسم    المشار إليها أدناه باسم    ((االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا     االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا      ى األنشطة الت د عل ي تستهدف التخطيط لشبكة         ، مع التأآي ى األنشطة الت د عل ، مع التأآي

 ..وتصميمها وتنفيذهاوتصميمها وتنفيذها................. .................  والتطوير في مجال  والتطوير في مجال البحثالبحث
 

 إدراآا  للمنافع التي تحققها نخبة من التكنولوجيات الجديدة في مجال التنمية المستدامة؛إدراآًا للمنافع التي تحققها نخبة من التكنولوجيات الجديدة في مجال التنمية المستدامة؛ 
 

ق                               ة تحقي ذه، بغي د البحث والتطوير وتنفي ة الشبكات من طرف معاه وم إقام ز مفه ا تعزي ق                             واهتمامًا باإلمكانيات التي يتيحه ة تحقي ذه، بغي د البحث والتطوير وتنفي ة الشبكات من طرف معاه وم إقام ز مفه ا تعزي واهتماما  باإلمكانيات التي يتيحه
 ية أآبر وتكاليف تشغيلية أقل وبالتالي تحسين المساهمات في التنمية المستدامة المحلية والوطنية؛ية أآبر وتكاليف تشغيلية أقل وبالتالي تحسين المساهمات في التنمية المستدامة المحلية والوطنية؛إنتاجإنتاج

 
ة      ل الوطني ًا للهياآ ار وفق ز االبتك ة وتعزي اج المعرف تهدف إنت ي تس درات الت ج الق دخالت ودم ة الت ًا لضرورة تهيئ ة    وإدراآ ل الوطني ا  للهياآ ار وفق ز االبتك ة وتعزي اج المعرف تهدف إنت ي تس درات الت ج الق دخالت ودم ة الت ا  لضرورة تهيئ وإدراآ
 والمحلية؛والمحلية؛

 
ي  ة ف اون المبين ق التع ي أن تشكل طرائ ًال ف يوأم ة ف اون المبين ق التع ي أن تشكل طرائ اطق أخرى ووأمال  ف ي من ة ف ترآة مماثل ذ أنشطة مش ًا لتنفي اب أسس ذا الكت اطق أخرى و ه ي من ة ف ترآة مماثل ذ أنشطة مش ا  لتنفي اب أسس ذا الكت أو أو // ه

 ..مجاالت بحثية في البلدان العربيةمجاالت بحثية في البلدان العربية
 

 ::اتفقت األطراف على ما يلياتفقت األطراف على ما يلي
 

 ::المرحلة األولىالمرحلة األولى
 

اون في إجراء أنشطة البحث والتطوير من                             ى ضرورة التع دئيًا، عل اون في إجراء أنشطة البحث والتطوير من                           توافق جميع األطراف الموقعة على آتاب النوايا، مب ى ضرورة التع دئيا ، عل توافق جميع األطراف الموقعة على آتاب النوايا، مب
ك الشبكات        خالل الش خالل الش  ذ تل ك الشبكات        بكات، وتعرب عن استعدادها للمشارآة في األنشطة المصممة لتنفي ذ تل اب عن       .  .  بكات، وتعرب عن استعدادها للمشارآة في األنشطة المصممة لتنفي ذا الكت و ه ن موقع ه، يعل اب عن       وعلي ذا الكت و ه ن موقع ه، يعل وعلي

 ............................................عزمهم على التعاون إلنشاء شبكة بشأن عزمهم على التعاون إلنشاء شبكة بشأن 
 

 ::المرحلة الثانيةالمرحلة الثانية
 

ة شبكة بشأن     توافق جميع األطراف الموقعة على هذا الكتاب أيضا  على أن تتعاون في األنشطة     توافق جميع األطراف الموقعة على هذا الكتاب أيضًا على أن تتعاون في األنشطة       ى إقام ة شبكة بشأن      التالية التي تؤدي إل ى إقام  التالية التي تؤدي إل
.................................... 

 
 إنشاء مجلس استشاري وفريق إداري لإلشراف على أنشطة الشبكة وتنسيقها، آل فيما يخصه؛إنشاء مجلس استشاري وفريق إداري لإلشراف على أنشطة الشبكة وتنسيقها، آل فيما يخصه؛ ))أأ(( 
 تحديد مرآز للشبكة؛تحديد مرآز للشبكة؛ ))بب(( 
 طلب إجراء دراسة تمهيدية عن خطة عمل الشبكة وطرائق التنفيذ فيها؛طلب إجراء دراسة تمهيدية عن خطة عمل الشبكة وطرائق التنفيذ فيها؛ ))جج(( 
ى ال  ))دد((  ة عل ى ال الموافق ة عل اميم         الموافق ات، والتص راءات، واالختراع ا الب ا فيه ة، بم ة الفكري وق الملكي ة بحق ايا المرتبط اميم         قض ات، والتص راءات، واالختراع ا الب ا فيه ة، بم ة الفكري وق الملكي ة بحق ايا المرتبط قض
 األصلية، والعالمات التجارية؛األصلية، والعالمات التجارية؛//الجديدةالجديدة

 ..الموافقة على بروتوآول مشترك لالتصاالت، ناظم لدفق المعلومات بين األطرافالموافقة على بروتوآول مشترك لالتصاالت، ناظم لدفق المعلومات بين األطراف ))•(( 


