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""ثطى ملترح كحطىير مطاد ثمىيل عكبحث عكعلمي في عكيمن
 نجىي أحما علي علحاج.د
ًؤؾخاط ؤلاصاعة والخسُُِ التربىي اإلاؿاٖض|| حامٗت خًغمىث|| الُم
تراح جهىع لخُىٍغ٢ وا، ٖلى الخدضًاث التي جىاحههٝ والخٗغ،ً٘ جمىٍل البدث الٗلمي في الُم٢ البدث بلى حصخُو واٝ َض:عملضحخلظ
بت٦ واؾخسضمذ الباخشت مىهجُت مغ،مهاصع جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً؛ في يىء ؤبغػ الاججاَاث اإلاٗانغة في جمىٍل البدث الٗلمي
،ٗلٟ بدىر ال:ها الخام ؤو الٗملي٣ وق،ي اإلاؿحيٟ اإلاىهج الىن:ها الٗام٣ ق، زام:؛ ٖام والشاوي٫ ألاو،املحن٩حن مخ٣ىن مً ق٩جخ
غٍغ٣ واإلاالخٓاث ٖجها وج٤اث٣ وحم٘ الخ، ومٓاَغَا،ًلت جمىٍل البدث الٗلمي في الُم٩ مك٠ َىا لخدضًض وون٠خُث ٌؿخسضم الىن
ىهذ الضعاؾت مً مضزل؛ جًمً ؤلاَاع الٗام٩ وج.لت مىيىٕ الضعاؾت وخلها اإلاىاؾب٩لب ٖلى اإلاكٛ زم البدث ًٖ ؾبل الخ،خالتها
 ؤبغػ الخىحهاث:ُما جًمً الشاويٞ ،٘ جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً وجدضًاجه٢ وا: مجها٫ جىاولذ الباخشت في ألاو، وزالزت مباخث،للضعاؾت
،ًترخا لخُىٍغ مهاصع جمىٍل البدث الٗلمي في الُم٣خًمً جهىعا مٞ : وؤما اإلابدث الشالث،والخجاعب اإلاٗانغة في جمىٍل البدث الٗلمي
.ُظ الخهىع ويمان هجاخهٟمُلُت لخى٨وازخخمذ الضعاؾت بجملت مً الخىنُاث الخ
.ً الُم. البدث الٗلمي. جُىٍغ مهاصع الخمىٍل.ترح٣ جهىع م:عككلمات عملفحاحية

"A Proposal to Develop Sources of Funding for Scientific Research in Yemen"
D. Najwa Ahmed Ali Al-Haj
Professor of Educational Administration and Planning|| Hadramout University|| yemen
Abstract: The aim of the research is to diagnose the reality of financing scientific research in Yemen, identify the challenges
facing it, and propose a vision for developing the sources of funding for scientific research in Yemen. In light of the most
prominent contemporary trends in funding scientific research, the researcher used a complex methodology consisting of
two complementary parts: The description is used here to identify and describe the problem of financing the scientific
research in Yemen, its manifestations, the collection of facts and observations about it and its status report, and then the
search for ways to overcome the problem of the study and solve it the appropriate.
The study consisted of an introduction that included the general framework of the study and three topics. The researcher
dealt with the first: the reality of financing scientific research in Yemen and its challenges. The second included the most
prominent trends and contemporary experiences in financing scientific research. Scientific Research in Yemen, concluded
the study with a series of complementary recommendations to implement the vision and ensure its success.
Keywords: Conceptualization. Development of funding sources. Scientific Research. To whom.
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ا
أول -ماخل عكا عصة:
لٗله مً هاٞلت ال٣ى ٫الخإُ٦ض ٖلى ؤَمُت البدث الٗلميٞ ،ظل ٪ؤمغ بضهي ومٟغو ٙمىه ،ختى باث في خ٨م
اإلاا٦ض ؤن البلض الظي حهمل البدث الٗلمي ،وجىمُت ٢ضعاث ؤبىاثه و٢ىاَم ؤلابضاُٖت والابخ٩اعٍت ،واؾخسضامها الصخُذ
واإلاشمغ؛ َى بلض ً٣ٟض م٣ىماث وحىصٍ ،وٍجمض ٢ىي ال٨ٟغ لخىمُخه وجُىٍغ ؤؾالُب خُاجه ،وال ً٣ىي ٖلى الٟٗل الجاص
والجضًض ،والخٟاٖل م٘ ما خىله مً ؤخضار ومىجؼاث ،ومخٛحراث ناعث حٗه ٠ب٩ل ش يء ختى صون ؾاب ٤بهظاع.
وما مً ش يء له ال٣ىة والضًىامُت في بخضار جل ٪الخدىالث والخٛحراث في ٧اٞت مجاالث الخُاة بضون اإلاٗغٞت
ومً زلٟها ومٗها مىاهج البدث الٗلمي؛ خُث لم حٗض ألاعى واإلاىاعص الُبُُٗت هي ال٣ىة اإلادغ٦ت لال٢خهاص وؤوكُت
الؿ٩ان ،وال البىاء الاحخماعي للخٟاّ ٖلى صًىامُت اإلاجخم٘ واؾخمغاع خُىٍت ز٣اٞخه ،وال الهىاٖت ٦مهضع عثِـ
للثروة ،وال آلت الخغب ٦ؿبُل وخُض للهُمىت وال٣ىة ،وال عؤؽ اإلاا ٫إلهخاج الؿل٘ ..بلخ؛ وبهما للمٗغٞت بهخاحا وجىُْٟا.
وما اإلاىجؼاث اإلاٗانغة في ٧ل مىاحي الخُاة بال زمغة للمٗغٞت واإلاٗلىماجُت ،وما جدمله مً بم٩اهاث ال خضوص لها ،بط
حكحر الخىٗ٢اث ؤن ؤ٦ثر مً  % 90مً الخ٣ىُاث لم ج٨دك ٠بٗض ،ومُلىب جىلُضَا في ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ (.)1
وال ٚغو ؤن ؤنبدذ اإلاٗغٞت ألاصاة الخاؾمت في جىلُض ٧ل مً الثروة وال٣ىة مٗا .وبما ؤن ؤلاوؿان َى مهضع
اإلاٗغٞت ،وَى مبضٖها ومؿخسضمها  ،وَى َضٞها في جهاًت اإلاُاٝ؛ ٞةن الثروة وال٣ىة اهخ٣لذ مً زاعج ؤلاوؿان بلى
صازله ،بدُث ناعث ٢ىة ؤلاوؿان وزغوجه ُٞما ٌٗغٞه ()2؛ بىاء ٖلى ما ًبضٖه مً مٗاع ،ٝوٍبخ٨غٍ مً ؤؾالُب
وٍىْٟها بهىعة زال٢ت ،ختى ٚضا الٟغ ١بحن بلض وآزغ لِـ بما ًمل٨ه مً زغواث ؤو بكغ؛ وبهما بحن مً ٌٗغ ٝومً ال
ٌٗغ ،ٝومً ٌٗغ ٝج٩ىن له الغٍاصة والُ٣اصة .وٖلى م٣ضاع ما ًمل٨ه ؤي بلض مً مٗاع ٝومهاعاث و٢ضعاث ٖلى بهخاج
اإلاٗغٞت؛ جخدضص زغوجه و٢ىجه ،وبالخالي ٣ٞىة ؤي مجخم٘ َى اإلاٗغٞت بُض ال٨ثرة ولِـ اإلاا ٫بُض ال٣لت ،بل ؤن ٢ضعة ؤي
ٞغص ؤزظث ج٣اؽ بدضازت مٗاعٞه ،وؾغٖت بهمائها ،وبٟٗالُت جىُْٟها ،ولِـ بٗضص الؿىىاث التي ً٢اَا في الضعاؾت،
ؤو في مؼاولت مهىت ما (. )3
ولظل ٪وٚحرٍ ،ؤضخذ البدىر الٗلمُت هي الؿبُل الغثِـ إلهماء اإلاٗاع ٝوالٗلىم ،وبٖضاص الٟ٨اًاث
وال٣ضعاث ال٨ٟغٍت وؤلابضاُٖت ،وجىمُت زبراث ألاٞغاص ومهاعاتهم واججاَاتهمٌ ،ؿاٖضَا ٖلى طل ٪الخُىع اإلاظَل في
ج٣ىُت اإلاٗلىماث والاجهاالث ،بما ؤجاخخه مً بم٩اهاث ال خضوص لها لٗملُت البدث الٗلمي ،إلهخاج مٗاع ٝحضًضة،
واؾخسضامها لِـ في بهخاج ؾل٘ وزضماث حضًضة ٞدؿب ،وبهما ؤًًا في الهُمىت وال٣ىة ،وَىا ال ٚغو ؤن وٞغث الضو٫
الخ مىٍل الؿخي للبدث الٗلمي ،و٢ضمذ قتى ؤهىإ الضٖم والغٖاًت للبدث الٗلمي.
وَظا ما جا٦ضٍ الٗضًض مً الخجاعب الٗاإلاُت في ٧ل مً "٧ىعٍا الجىىبُت" ،و"الهحن" ،و"مالحزًا" ،التي
اؾدشمغث زاللها ؤلام٩اهاث اإلاظَلت التي ًدُدها َظا الخ٣ل وما ًغجبِ به مً ج٣ضم ٖلمي؛ بك٩ل ٗٞا ٫لهالح جُىٍغ
وجىمُت وعٞاَُت اإلاجخم٘ في مسخل ٠اإلاُاصًً واإلاجاالث ،وما جب٘ طل ٪مً خث وحصجُ٘ ٖلى البدث والابخ٩اع
واؾدشماعَما ٖلى ؤخؿً وحه (.)4
وحكحر ؤلاخهاثُاث بلى ؤن البالص الٗغبُت مجخمٗت زههذ للبدث الٗلمي في ٖام  2005ما ٌٗاص)1.7( ٫
ملُاع صوالع  ،ِ٣ٞؤي ما وؿبخه  % 0.3مً الىاجج ال٣ىمي ؤلاحمالي ،في خحن ونلذ وؿبت ؤلاهٟاٖ ١لى البدث الٗلمي في
بؾغاثُل زال ٫هٟـ الؿىت بلى % 4.7مً هاججها ال٣ىمي ؤلاحمالي ( .)5بل بن الهحن ٦ -ما ٌكحر "ؤهُىان ػخالن"
زههذ خىالي  155ملُاع صوالع للبدث والخُىٍغ ،ؤي ما ًؼٍض ٖلى  35يٟٗا إلاا ًسههه الٗالم الٗغبي لهظًً
الٛغيحن ل٩ل شخو (.)6
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وَٗض الُ٣إ الخ٩ىمي َى اإلامى ٫الغثِـ لىٓم البدث الٗلمي في الضو ٫الٗغبُت ،خُث ًبل ٜخىالي % 80مً
مجمىٕ الخمىٍل اإلاسهو للبدىر والخُىٍغ م٣اعهت ب % 3للُ٣إ الخام و% 8مً مهاصع مسخلٟت ،وطلٖ ٪لى
ٖ٨ـ الضو ٫اإلاخ٣ضمت وبؾغاثُل؛ خُث جغاوح خهت الُ٣إ الخام في جمىٍل البدث الٗلمي % 70في الُابان و52
%في بؾغاثُل والىالًاث اإلاخدضة (.)7
وبالىٓغ بلى وا ٘٢ألاهٟاٖ ١لى البدث الٗلمي في الُمً ٞهى في ؤصوى مؿخىي له ،وما ًغنض مً اٖخماصاث مالُت
للبدث الٗلمي؛ ٞان ال٣لُل مجها هي التي جسهو ألٚغاى البدث في الجامٗاث الخ٩ىمُت .ؤما في الجامٗاث ألاَلُت
ٞال وحىص لخل ٪الاٖخماصاث؛ مما ٌٗجي ؤن البدث الٗلمي في الُمً ما ػا ٫بُٗضا ًٖ الاَخمام والغٖاًت ،ومدانغة في
عَ ً٦امل يُ ،٤ال ٗٞل لها وال ؤزغ في مجغٍاث ألاخضار وحهىص ؤلاهماء وؤوكُت اإلاجخم٘ ،عٚم ٖمغ الخٗلُم الجامعي
البال ٜزالزحن ٖاما مًذ ،وعٚم الجهىص اإلابظولت لالعج٣اء بمؿخىي الضعاؾاث الٗلُا والبدث الٗلمي.
والهىعة هٟؿها ج٩اص جخ٨غع ٖىض الخضًث ًٖ ؤويإ البدىر اإلاىجؼة في الجامٗاث الخ٩ىمُت والخانت ٖلى
الؿىاء ،وطل ٪ؤن ٚالبُت البدىر بطا ٧ان ً٣ىم بها ؤًٖاء َُئت الخضعَـ خؿبما ًغون ،وجخم بُغٍ٣ت ٞغصًت ،وفي
ْغو ٝمدبُتٞ ،ان ٢هضَا وٚاًتها الجهاثُت هي الترُ٢ت ،وما ًغجبِ بها مً امخُاػاث حٗىص ٖلى ناخبها.
مشكلة عكا عصة وجضاإلتها:
ٌٗاوي البدث الٗلمي في الُمً ويٗا نٗبا للٛاًت حٗل الٟجىة ٦بحرة بطا ما ٢ىعن بما جى٣ٟه البالص الٗغبُت،
ولِـ الضو ٫ألازغي ،بل ٜحجم الاهٟاٖ ١لى البدث الٗلمي  %.2مً بحمالي الىاجج ال٣ىمي في الُمًٞ ،ما ًهغٖ ٝلى
البدث الٗلمي ال ًهل بلى مبل ٜاإلالُىن صوالع ؾىىٍا ،بن لم ً ً٨ؤ٢ل ،وَى مبل٢ ٜض ٌٗاص ٫ما جهغٞه حامٗت واخضة في
ؤمحر٧ا ،ؤٚلبه ًظَب عواجب وؤحىع الٗاملحن في مغا٦ؼ البدث الٗلمي بما ٞحها الجامٗاث ،بمٗجى ؤن ما ًى – ٤ٟمباقغة -
ٖلى البدث الٗلمي بال الجزع الِؿحر.
وَظٍ ألامىع وٚحرَا ،حٗجي ؤن البدث الٗلمي في الُمً وا ٘٢في مإػ ١خ٣ُ٣ي ،ؤؾاؾه جضوي الى٣ٟاث
اإلاسههت للبدث الٗلمي؛ مما ٌؿخضعي صعاؾت ؤويإ البدث الٗلمي ،وحصخُو ؤوحه ٖللها ،جمهُضا للىٓغ في ؾبل
مٗالجتها والخٛلب ٖلحها.
وجإؾِؿا ٖلى ما ج٣ضمً ،م ً٨بلىعة مك٩لت الضعاؾت في الدؿائالث آلاجُت:
 ما وا ٘٢جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً؟ وما الخدضًاث التي جىاحهه؟
 ما ؤبغػ الاججاَاث اإلاٗانغة في جمىٍل البدث الٗلمي
 ما الخهىع اإلا٣ترح لخُىٍغ مهاصع جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً؟
أهاعف عكا عصة:
تهض ٝالضعاؾت بلى آلاحي:
 .1حصخُو مهاصع جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً ،للى٢ىٖ ٝلى الخمىٍل الخ٩ىمي ،وما ًبظ ٫مً حهىص لخىىَ٘
مهاصع ٚحر ج٣لُضًت لخمىٍله.
 .2جدب٘ هخاثج ؤلاهٟا ١الخالي ٖلى البدث الٗلمي ٦ما وُٟ٦ا.
 .3عنض وجدلُل الخدضًاث التي جىاحه جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً ،للى٢ىٖ ٝلى ٢ىة جإزحرَا ،وػواًا ٗٞلها
ُٞه ،لخترحم في نىعة اخخُاحاث مالُت٧ ،ي حؿخجُب لخل ٪الخدضًاث.
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 .4جدب٘ ؤبغػ الاججاَاث اإلاٗانغة في جمىٍل البدث الٗلمي ألا٦ثر قُىٖا واؾخسضاما في الٗضًض مً صو ٫الٗالم،
٧ي ج٩ىن مىُل٣ا لالؾترقاص بإ٦ثرَا مالثمت لٓغو ٝالبدث الٗلمي في الُمً.
 .5ج٣ضًم جهىع م٣ترح لخُىٍغ مهاصع جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً.
أهمية عكا عصة:
جيب٘ ؤَمُت الضعاؾت الخالُت مً آلاحي:
 ج٣ضم مٗلىماث وبُاهاث للمؿاولحن ومخسظي ال٣غاع ًٖ وا ٘٢ؤلاهٟاٖ ١لى البدث الٗلمي ،وما هجم ًٖ طل٪
مً ؤزاع ؾلبُت ٖلى بهخاج اإلاٗغٞت ،ؤو جىُْ ٠ما َى مخىاٞغ مجها في الُمً.
 حؿاٖض الُ٣اصاث التربىٍت ٖلى مٗغٞت ؤوحه الخلل في جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً.
 ج٣ضم مٗلىماث ًٖ الخٛحراث الخانلت في جمىٍل البدث الٗلمي ومهاصعٍ ،بما ٌؿاٖضَم ٖلى جُىٍغ مهاصع
حضًضة لخمىٍل البدث الٗلمي في الُمً.
 ج٣ضم خلىال لؿبل جىىَ٘ مهاصع جمىٍل البدث الٗلمي في يىء ؤبغػ الاججاَاث اإلاٗانغة.
منهج عكا عصة:
ٞغيذ َبُٗت الضعاؾت الخالُت ومك٩لتها وَضٞها اؾخسضام مىهجُت مغ٦بت جخ٩ىن مً ق٣حن مخ٩املحن،
ألاوٖ ٫ام والشاوي زام ،ق٣ها الٗام اإلاىهج الىنٟي اإلاؿحي ،وق٣ها الخام ؤو الٗملي بدىر الٟٗل ،خُث ٌؿخسضم
الىنَ ٠ىا لخدضًض وون ٠مك٩لت جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً ،ومٓاَغَا ،وحم٘ الخ٣اث ٤واإلاالخٓاث ٖجها،
وون ٠الٓغو ٝالخانت بها ،وج٣غٍغ خالتها ( ،)8وجدب٘ ؤزغَا ٖلى جمىٍل البدث الٗلمي ،وحهىص جىىٍه ،زم البدث ًٖ
ؾبل الخٛلب ٖلى اإلاك٩لت مىيىٕ الضعاؾت وخلها اإلاىاؾب ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤جُبُ ٤اإلاٗغٞت الٗلمُت اإلاخىاٞغة  ،ؤو
الخىنل بلى مٗغٞت لها ٞاثضتها الٗملُت في خل اإلاك٩لت ال٣اثمت ،وما ٢ض ًاصًه طل ٪بلى ا٦دكا ٝخ٣اثٖ ٤لمُت جاصي
بلى ٖالج َظٍ اإلاك٩لت ؤو ما ٢ض ًٓهغٍ الخُبُ ٤الٗملي مً مك٨الث جدخاج بلى بدىر ؤؾاؾُت ًم٨جها جىٞحر اإلاٗغٞت
الٗلمُت التي حؿهم في الخٛلب ٖلى اإلاك٨الث ال٣اثمت وجدؿحن الخُبُ.)9(٤
ؤما الك ٤الٗملي مً مىهجُت الضعاؾت ٞهى بدىر الٟٗل ٞ ،)Action Reacarchهى ممخض مً الك ٤ألاو،٫
مىبشٖ ٤ىه ومخمم له ،خُث ٌؿخسضم في بَاع الٗملُاث لهُاٚت اإلاك٩لت مىيىٕ الضعاؾت وحٗلها هابٗت مً الىا٘٢
الُىمي ،مً ؤحل ٖالحها في ْغوٞها الٗملُت ال٣اثمت في مىا ٘٢الٗمل ،وطل ٪ب٣هض البدث ًٖ بم٩اهاث اإلاٗالجت
ال٩لُت ألويإ جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً ،وا٦دكا ٝؤؾالُ ب جدؿً الٗمـلُاث وجؼٍض مً ٗٞالُـت ألاصاء والخىُٟظ
( ، )10والبدث ًٖ بم٩اهاث وبضاثل حضًضة حٗمل ٖلى جمىٍل البدث الٗلمي؛ بما ًم٨جها مً جد ٤ُ٣ؤَضاٞها اإلاإمىلت ؤو
اإلاخىٗ٢ت مجها.
وبهظًً الك٣حن جدضصث مىهجُت الضعاؾت الخالُت ،وهٓمذ بض٢ت في حاهبها الىٓغي في الخدلُل والخٟؿحر ،وفي
حاهبها الٗملي ؤو ؤلاحغاجي في اإلاٗالجت والخُىٍغ؛ بما ًًمً ؾالمت الىخاثج والىنى ٫بلى الىي٘ اإلايكىص لخمىٍل البدث
الٗلمي في الُمً (.)11
حاود عكا عصة :ج٣خهغ َظٍ الضعاؾت ٖلى الخضوص آلاجُت:
 الخض اإلاىيىعي :وٍ٣خهغ ٖلى مهاصع جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً الخالُت واإلاؿخ٣بلُت.
 الخض الؼمجي :ججغي َظٍ الضعاؾت في الٟترة بحن ٖامي 2018 -2014
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مططلحات عكا عصة:
عكبحث عكعلمي٣ً :هض به في َظٍ الضعاؾت :ما ج٣ىم به الجهاث الغؾمُت مً ٖملُاث وبحغاءاث للُ٣ام
باألبدار الٗلمُت ،وبهخاج اإلاٗغٞت.
مطاد ثمىيل عكبحث عكعلمي٣ً :هض بالخمىٍل في َظٍ الضعاؾت :ما ًغنض للبدث الٗلمي مً مىاعص ه٣ضًت
وٚحر الى٣ضًت للخسُُِ وؤلاقغاٖ ٝلى بصاعة وجىُٟظ ألابدار الٗلمُت ومخابٗتها؛ بهض ٝجد ٤ُ٣ؤَضاٞها .ؤما مهاصع
جمىٍل البدث الٗلمي ُٗٞجى بها :الجهاث الغؾمُت وٚحر الغؾمُت التي جمى ٫البدث الٗلمي في الُمً ،وؾبل جُٟٗلها،
جمهُضا لخُىٍغ مهاصع حضًضة ٚحر ج٣لُضًت لخمىٍل البدث الٗلمي في الُمً.
عكحطى عمللترح :وٍ٣هض بالخهىع اإلا٣ترح في َظٍ الضعاؾت مًمىهان َما:
ألاو :٫ازخُاع ؤًٞل الُغ ١والبضاثل اإلاسخاعة بٗىاًت في يىء الازخُاعاث الؿُاؾُت؛ لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝوٚاًاث
حٗبر ًٖ اخخُاحاث الُمً في جمىٍل البدث الٗلمي ،وجلبي َمىخه ،و ٤ٞمؿاعاث جىحه زُىٍ الخغ٦ت والٗمل،
اإلاىٓمت لؤلؾالُب وؤلاحغاءاث التي بىاؾُتها ًم ً٨بًجاص مهاصع حضًضة صاثمت جًمً جمىٍل البدث الٗلمي.
الشاوي ًٞ :اؾخسضام مهاصع الخمىٍل جل ،٪واؾدشماعَا ألامشل بلى ؤ٢ص ى خض ممً٨؛ لخد ٤ُ٣ؤٖلى مغصوص
صازلي وزاعجي إلاهاصع الخمىٍل جل ،٪وبما مً قإهه جد ٤ُ٣ؤَضا ٝطل ٪الخهىع (.)12
ا
رانيا -وعكع ثمىيل عكبحث عكعلمي في عكيمن وثحاًاثه:
ًبضو ؤن الىا ٘٢الخالي للبدث في الُمً َى اوٗ٩اؽ مىُ٣ي لدجم الخمىٍل اإلا٣ضم ،ونىع جىػَ٘ الى٣ٟاث
اإلاسههت ٖلى الجهاث طاث الٗال٢ت بالبدث الٗلمي ،ومجاالث اؾخسضامهاً ،ضٖم طل ٪وٍا٦ضٍ ُٚاب جهىع قامل
حضًض وحاص لُُٟ٨ت اؾدشماع ٧ل ما َى مخاح ومم ً٨لخىُْ ٠البدث في مىاحهت ً٢اًا اإلاجخم٘ ومك٨الجه التي جخٗ٣ض
باؾخمغاع.
طل ٪ان الىمى الا٢خهاصي الظي جهل الُه البلضان ً٣اعن بم٣ضاع الخُىع الظي جد٣٣ه في مجا ٫البدث
الٗلمي ٞمشال ج٣ضع محزاهُت الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت اإلاسهو للبدث الٗلمي للٗام  2013بمبل 56 ٜملُاع صوالع
ؤمغٍ٩ي ؤي بيؿبت  % 0,3مً اإلاحزاهُت الٗامت للضولت في خحن ج٣ضع محزاهُت البدث الٗلمي في الُمً بيؿبت  %0,001مً
اإلاحزاهُت الٗامت للضولت للٗام  ،2013وبيؿبت  %0,4مً محزاهُت وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي (.)13
وبالغحىٕ الى مىاػهاث الضولت ًدبحن ان اإلاحزاهُت الخ٣ضًغٍت اإلاغنىصة للبدث الٗلمي في الجامٗاث و٧لُاث
اإلاجخم٘ والهُئاث ومغا٦ؼ البدىر في الُمً ج٣ضع ب( )152.279.600عٍاٖ ٫ام  ،2010وج٣ضع ب ( )152.796.000عٍا٫
ٖام  .)14(2011وهي وؿبت ال جخجاوػ ( )712.000صوالع امغٍ٩ي ،وٖلى الغٚم مً جىاي٘ َظٍ اإلابال ٜاإلاغنىصة
ومدضوصًتها ،والتي هي بمشابت اإلاىعص الىخُض لخمىٍل البدث الٗلمي في الُمً ،الا ان الؿاا ٫الظي ًُغح هٟؿه َى َل
ًخم اؾخسضام ونغَ ٝظٍ اإلابال ٜاإلاغنىصة في مجا ٫الضعاؾاث والبدىر الٗلمُت؟
وٍىاحه جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً جدضًاث مخٗضصة ومً مسخل ٠ألاهىإ ج٣غٍبا ،وٍبضو ؤهه مً الهٗىبت
بم٩ان َىا الٟهل بحن الخدضًاث الخاعحُت والخدضًاث الضازلُت لخمىٍل البدث الٗلمي ٧ل ٖلى خضة ،طل ٪ؤن
الخدضًاث الخاعحُت جىٗ٨ـ وجخدى ٫بهىعة ؤو بإزغي بلى جدضًاث صازلُت .ولظلً ،٪م ً٨مىا٢كت الخدضًاث
الخاعحُت والضازلُت مٗا ،مغجبت خؿب ٢ىة جإزحرَا ،ومؿخىي ٗٞلها في جمىٍل البدث الٗلمي ،وطل٦ ٪ما ًإحي:
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ثحاًات ماكية :ثحجلى في:
ؤ -عجؼ اإلاىاعص اإلاسههت للبدث الٗلمي :ويٗ ٠ؤحىع اإلااؾؿاث اإلاؿاولت ًٖ البدث الٗلمي ،وٖضم جىٞحر الضٖم
اإلااصي الالػم ،بط بل ٜحجم الاهٟاٖ ١لى البدث الٗلمي  %.2مً بحمالي الىاجج ال٣ىمي في الُمً ،وألازُغ مً طل٪
ٖضم جىاؾب مسههاث البدث الٗلمي َغصًا م٘ عجلت الىمى الا٢خهاصي ،وختى ًهبذ اإلاىار البدثي مصجٗا
للخىانل والخٟاٖل م٘ مك٨الث اإلاجخم٘ واؾتراجُجُت الخىمُت الكاملت في البالص.
وفي م٣ابل طلَ ٪ىا ٥عجؼ قضًض في البجى الخدخُت للبدث الٗلمي في الُمً ،ؾىاء في مغا٦ؼ البدث ،ؤو في
الجامٗاثٞ ،هىا ٥عجؼ في الخجهحزاث الٗلمُت والخ٣ىُت للمٗامل واإلاسخبراث ،وُٚاب الخ٣ىُحن اإلااَلحن لئلقغاٖ ٝلى
خؿً ؾحر الٗمل ٖلى َظٍ ألاحهؼة وبنالخها في خالت الخُٗل ،بل وُٚاب اإلاالٟاث واإلاغاح٘ الًغوعٍت.
بُٚ -اب الاؾخ٣ال ٫اإلاالي وؤلاصاعي إلاغا٦ؼ البدىر والخُىٍغ :ال جؼا ٫الىٓغة ؾاثضة في َُمىت بٌٗ الىػاعاث ٖلى
اإلاغا٦ؼ البدشُت الخابٗت لها مً خُث الاعجباٍ اإلااصي وؤلاصاعي ،وبا لخالي ٞهي التي جً٘ م٣اًِـ ألاصاء الٗلمي
والبدثي بما ًخالءم زُِ وؾُاؾاث َظٍ الىػاعاث.
ج -جدضي مخابٗت الجامٗاث لخغ٦ت البدث الٗلمي وبهخاج اإلاٗغٞتً :دى ٫جضوي ؤلاهٟاٖ ١لى البدث الٗلمي ،وزانت
في الجامٗاث الُمىُت مً جضوى بهخاج اإلاٗغٞت ،في ْل ُٚاب خغ٦ت ٖلمُت وكُت للبدىر الٗلمُت في الجامٗاث
الُمىُت ،مقابل تدني قيمة ألابحاث الحالية٦ ،ما وُٟ٦ا ،اججاَا ومؿخىي ،وجضوي ُ٢متها الىٓغٍت والخُبُُ٣ت؛
٧ىن مسغحاث البدث الٗلمي نضي ؤو ج٨غاعا إلاا َى ٢اثم في الجامٗاث الٗغبُت والٛغبُت.
٦ما حعجؼ الجامٗاث الُمىُت مً جدىٍل اإلاٗغٞت والٗلم والش٣اٞت بلى ججاعة٦ ،ما َى الخا ٫في الؿى١
الغؤؾمالي الٗالميٞ ،ال هي ٢اصعة ٖلى الاؾخجابت إلاشل َظا الخىحه ،ؤو الخسلي ًٖ ؤصواعَا الىَىُت الخاعٍسُت ،وال هي
٢اصعة ٖلى بهخاج اإلاٗغٞت اإلاُلىبت للؿى ،١وجاؾـ هٓاما إلهخاج اإلاٗغٞت واؾخسضامها ،وجىٞحر هىُٖت اإلاهاعاث
والٟ٨اًاث اإلاُلىبت و ٤ٞمٗاًحر الؿى)15( ١؛ مما حٗلها بُٗضة ًٖ بهخاج اإلاٗغٞت ،وجىمُت عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي الالػم
للؿى ١ومٗاًحرٍ ،مما ٌكحر بلى وحىص ُُٗ٢ت بحن ماؾؿاث البدث الٗلمي ،واإلااؾؿاث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت.
جدضًاث ؾُاؾُت :وجخمشل في وحىص حكغَٗاث مُٗ٣ت طاث لىاثذ همُُت حٗخمض ٖلى هٓم بصاعٍت لِـ لها
ٖال٢ت بمٗاًحر الجىصة؛ هٓغا لىحىص جضازل بحن الؿُاؾاث الىػاعٍت ومغا٦ؼ البدث الٗلمي مما ًازغ ٖلى وْاث ٠ومهام
اإلاغا٦ؼ البدشُت ،ووي٘ ؾُاؾاث جٟخ٣غ الى آلُاث الخىُٟظ ٗٞلى مؿخىي الُ٣اصاث الٗلُا ًخم وي٘ اؾتراجُجُاث ال
ًسلى مًمىجها مً الاَخمام بالبدث الٗلمي والخىمُت الخ٣ىُت ،بال ؤهه في زًم اإلاؿاولُاث ال ًخم مخابٗت آلُاث
الخىُٟظ ،وجدى ٫الى لجان جلى الازغي ججٗلها جٖ ٠٣ىض مغخلت الخسُُِ ال الخىُٟظًٞ ،ال ًٖ الاٞخ٣اع بلى الغئٍت
الىاضخت في ؤَمُت الضوع الظي ًم ً٨ان ً٣ىم البدث الٗلمي في مؿاهضة الاؾخ٣ال ٫الىَجي وألامً ال٣ىمي ،وٖضم
وي٘ آلُاث لخىُٟظ ؾُاؾاث البدث الٗلمي ٖلى ٢اثمت ؤولىٍاتها ،وجٟخ٣غ الُمً بلى آلُاث للبدث الٗلمي في اَاع
جىُٓمي ًٟغ ١بحن الىٓم الاصاعٍت واؾخ٣ال ٫الٗلماء بما ًمل٩ىهه مً مهاعاث و٢ضعاث ابضاُٖت جدخاج الى الخٟغ ٙللٗلم
صون الخ٨ٟحر في الىٓم الاصاعٍت والخضعج الىُْٟي والخبُٗت الؿُاؾُت لىػاعاث ال جٟغ ١بحن الباخث واإلاىْ.٠
جدضًاث اؾتراجُجُت :مً ؤبغػَاُٚ :اب الاؾتراجُجُاث واإلاىهجُت الٗلمُت اإلادضصة التي جخًمً جدضًض
ألاَضا ٝوألاولىٍاث ،هدُجت ل٨ثرة الاخضار وجضازلها ،بهىعة ججٗل البدث الٗلمي لِـ مً ألاولىٍاث بلى حاهب ٖضم
الاَخمام باؾخ٨ما ٫الى٣و الىاضح في ٢ىاٖض البُاهاث وصٖم الخضعٍب اإلاؿخمغ وجِؿحر َغ ١جباص ٫اإلاٗلىماث وصزى٫
خ٣ل اإلاىاٞؿت الٗلمُت ،ومً حهت ؤزغي ٖضم اَخمام اإلااؾؿاث ؤو الكغ٧اث الهىاُٖت بالبدث الٗلمي ،وبًجاص ٞغم
ٖمل حٗمل ٖلى جدضًض جىحهاجه بما ًالثم الاخخُاحاث الا٢خهاصًت للُمً ،وٖضم وحىص عوابِ وآلُاث حٗمل ٖلى عبِ
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الهىاٖت بالبدث الٗلمي لدؿىٍ ٤ابدازه وجمىٍلها وحصجُ٘ الباخشحن وجبجى ا٩ٞاعَم وجىُٟظَا ووحىص وؿبت مدضصة
للهغٖ ٝلى اوكُت البدث والخُىٍغ.
٦ما حؿىص ٖال٢ت همُُت زالُت مً الخٗاون بحن اإلاغا٦ؼ البدشُت والىخضاث ؤلاهخاحُت ،هدُجت لًٗ ٠اعجباٍ
الٗلم والخ٣ىُت بالخاحاث الا٢خهاصًت الٟٗلُت ،و٦ظا وحىص زلل ٢اثم مً زالٖ ٫ضم َُ٩لت ماؾؿاث البدث
الٗلمي ،وبالخالي ٖضم اؾخٛال ٫الام٩اهاث البكغٍت واإلااصًت لضحها.
جدضًاث احخماُٖت :في الى٢ذ الظي ال حؿاَم ال٣ىي الاحخماُٖت في جمىٍل البدث الٗلمي ،ؤو ج٣ضم الضٖم
اإلاٗىىي إلاغا٦ؼ البدىر والباخشحن ،في الى٢ذ طاجه جماعؽ َظٍ ال٣ىي الاحخماُٖت يٛىَا مسخلٟت في حُٗحن باخشحن
ٖلى ؤؾاؽ مٛاًغ للٟ٨اًت الٗلمُت مشل الىاؾُت وال٣غابت وزالٞه ،في ْل ز٣اٞت مجخمُٗت جدخ٣غ الٗلم والش٣اٞت
واإلاكخٛلحن بهاًٞ ،ال ًٖ ؤن ألاويإ الا٢خهاصًت وجضوى مؿخىي اإلاِٗكت ،ججٗل الش٣اٞت واإلاٗغٞت في مازغة ؤولىٍاث
الىاؽ ،ومً حهت ؤزغي ٓٞاَغة جٟص ى الٟؿاص ؤلاصاعي في الُمً التي جداعب بكضة ٢ىاٖض ومٗاًحر الٟ٨اًت والخبرة
الٗلمُت واإلاهىُت جازغ ؾلبا ٖلى اؾخ٣غاع الٗ٣ى ٫والٟ٨اًاث اإلاخمحزة في الُمً ،ومىاحهه الٟجىة الهاثلت بحن مؿخىي
الباخث وجمحزٍ ،وما ًدهل ٖلُه مً ج٣ضًغ ماصي ووُْٟي ومٗىىيَ ،ظا بلى حاهب ما ًىاحهه مً مٗى٢اث حٗغ٢ل
مؿحرجه الٗلمُت وجازغ ٖلى اهخاحه صازل ماؾؿاث ٚحر مصجٗه ٖلى ال٨ٟغ وؤلابضإ.
جدضًاث الشىعة الٗلمُت وج٣ىُت اإلاٗلىماث والاجهاالث :جٟغى جدضًاث الشىعة الٗلمُت وج٣ىُت اإلاٗلىماث
والاجهاالث ٖلى الُمً جىٞحر مسههاث مالُت إلاخابٗت الشىعة اإلاٗغُٞت التي جخٟجغ مً ٧ل خضب ونىب ،واإلاصخىبت
بخُبُ٣اث واؾٗت اإلاضي ،واإلا٣غوهت بخُىع مظَل في ج٣ىُت اإلاٗلىماث والاجهاالث.
٦ما ؤن الشىعة اإلاٗلىماجُت وج٣ىُت الاجهاالث حٗلذ الٗالم ؤ٦ثر اهضماحا في ٢غٍت ٧ىهُت واخضة ،جدباصُٞ ٫ما
بُجها ٖملُاث الخإزحر والخإزغ ،وجدباص ٫ألا٩ٞاع واإلاٟاَُم واإلاٗلىماث والؿل٘ والخضماث وألاٞغاص ،وٚحرَا بؿغٖت وؾهىلت
وَؿغ( ،)16ختى ٚضث َظٍ الشىعة الُا٢ت اإلاىلضة واإلادغ٦ت إلاجخمٗاث ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ مً ٧ل ؤبٗاص خُاتها؛
ألن الٗلم واإلاٗغٞت واإلاٗلىماجُت ؾخهبذ بك٩ل متزاًض ؤؾاؽ ال٣ىة والٛجى ،والخ٣ضم ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي والضولي(.)17
جدضًاث ٧ىهُت :جٟغى الخدضًاث ال٩ىهُت جىٞحر مبال ٜمالُت ٦بحرة لِـ إلاىا٦بت الخغ٦ت البدشُت اليكُت في
صو ٫ويٗذ البدث الٗلمي ٖلى ٢اثمت اولىٍاتها مشل :الهىض ومالحزًا وبٌٗ الضو ٫الاٞغٍُ٣ت ٞدؿب ،وبهما ؤًًا لخىٞحر
اؾالُب الخٟاٖل والاخخ٩ا ٥اإلاؿخمغ بحن الباخشحن الُمىُحن واإلاغا٦ؼ البدشُت الخاعحُت في مجاالث بُٗجها مشل :ابدار
الًٟاء والُا٢ت الىىوٍت ،واؾخٛال٧ ٫ل الٟغم اإلاصجٗت ٖلى الخباص ٫الٗلمي ،وزانت في اإلاجاالث الخُىٍت
واإلاؿخ٣بلُت.
وجدضًاث بهظٍ الجؿامت ،وما ؤجاخخه مً ٞغم واؾٗت ؤمام جُىٍغ البدث الٗلمي ،وجىٞحر بيُت جدخُت
بخ٣ىُاث خضًشت للبدث الٗلمي؛ ؾى ٝجخُلب مىاعص مالُت ٖالُت جخهاٖض٧ ،لما ؤػصاص ي ِٛالشىعة الٗلمُت وج٣ىُت
اإلاٗلىماث والاجهاالث ،وؾُ٩ىن مً الهٗىبت ٖلى اإلاحزاهُت الؿىىٍت الخالُت واإلاخىٗ٢ت ؤن جخدملها ،ما ًٟغى البدث
ًٖ مهاصع جمىٍل حضًضة للبدث الٗلمي.
ا
عبعا -أدرز الاثجاهات عملعاضرة في ثمىيل عكبحث عكعلمي:
بضاًت ًم ً٨ؤلاقاعة بلى جًاٞغ حملت مً ألاؾباب واإلابرعاث التي صٗٞذ الضو ٫بلى ؤلاهٟا ١الؿخي ٖلى البدث
الٗلمي ،وج٣ضًم قتى ؤهىإ الضٖم اإلااصي واإلاٗىىي للبدث الٗلمي ؤَمها:
 بصعا ٥مخسظي ال٣غاع في الُ٣اٖحن (الٗام والخام) بإن الاؾدشماع في الٗلم والخ٣ىُت لً ًخإحى بضون ؤلاهٟا١
الؿخي ٖلى البدث الٗلمي.
الحاج ,نجوى أحمد علي
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 وي٘ الدكغَٗاث والًىابِ التي ججٗل صٖم الُ٣اٖاث اإلاسخلٟت لٗملُت البدث والخُىٍغ واحبا ملؼما
للجمُ٘ ،ولِـ بخؿاها ً٣ضم ٖلُه ال٨غٍم وٍمخى٘ ٖىه آلازغون ،ومً طل ٪هٓام الًغاثب وٚحرَا ،م٘ جغ٥
باب الخبرٕ الازخُاعي مٟخىخا.
 ؤ٦ضث زبراث الضو ٫الهىاُٖت ؤن ؾُاؾت البدث والخُىٍغ ال ًم ً٨ؤن جإحي ؤو جترا٦م هدُجت اإلاباصعاث
الصخهُت للباخشحن ،بل جإحي هدُجت وي٘ زُت ٖمل وبغامج وؤَضا ٝمدضصة مً ٢بل حهت مُٗىت بالبدث
الٗلمي والخُىٍغ.
 ؤمؿذ الجامٗاث ومغا٦ؼ ألابدار الخابٗت لها ،ؤو اإلاؿخ٣لت ٖجها وحه الٗملت آلازغ للخ٣ضم الٗلمي والخ٣جي.
 الاهٟجاع اإلاٗغفي ،والىمى اإلاتزاًض للٗلم وجطخم الا٦دكاٞاث الٗلمُت والخ٣ىُت.
 خضور جُىع ٦بحر في مىاهج البدث الٗلمي وؤؾالُبه وؤصواجه ،بلٛذ خضا ٦بحرا مً الخُٗ٣ض.
 خاحت الجامٗاث بلى الٟ٨اًاث الٗلمُت اإلاخمحزة مً الباخشحن ،وؤًٖاء َُئت الخضعَـ في الخايغ واإلاؿخ٣بل.
 ج٩ىًٍ ألاَغ ال٨ٟغٍت اإلاسخلٟت مً الٗلماء والازخهانحن والٟىُحن الالػمحن لخُىٍغ اإلاجخم٘ ،وجىمُخه ا٢خهاصًا
واحخماُٖا.
واؾخجابت للخدضًاث والًٛىٍ اإلاتزاًضة ؤمام جمىٍل البدث الٗلمي٣ٞ ،ض وكُذ حهىص الخ٩ىماث ومغا٦ؼ
البدث الٗلمي والجامٗاث في جُٟٗل اؾدشماع الخمىٍل الخالي ،والبدث ًٖ مهاصع جمىٍل حضًضة؛ لًمان بًجاص مىاعص
مالُت للبدث الٗلمي ،وطل ٪لخىُْ ٠البدث الٗلمي في ص ٘ٞحهىص الخىمُت الكاملت ،وبخضار الخٛحراث اإلايكىصة في
اإلاجخم٘ .وٍظَل اإلاغء ل٨ثرة الخجاعب والهُ ٜالغاثضة ،بإؾالُب ووؾاثل مخباًىت ،لخىىَ٘ مهاصع حضًضة لخمىٍل البدث
الٗلمي ،التي جمىج بها ٧ل صو ٫الٗالم ج٣غٍبا ،لضعحت ًهٗب مٗها خهغ جل ٪الخجاعب وجهيُٟها.
وٖلى ٧ل خاً ،٫م ً٨عنض ؤبغػ َظٍ الاججاَاث والخجاعب اإلاهمت في جمىٍل البدث الٗلمي ،م٘ ج٣ضًم بٌٗ
ألامشلت ،بضءا مً البالص الٗغبُت ،وطلٖ ٪لى الىدى آلاحي:
ع ثفا عكحمىيل علحتىمي كلبحث عكعلمي:
اإلاؿخ٣غت لخمىٍل البدث الٗلمي في حمُ٘ صو ٫الٗالم ج٣غٍبا ًلخٔ اعجٟإ الخمىٍل الخ٩ىمي ،وبإق٩ا٫
مخٗضصة ،ججلى طل ٪في ألامشلت آلاجُت:
ؤه ٤ٟالٗالم خىالي % 2.1مً مجمل صزله الىَجي ٖلى مجاالث البدث الٗلمي ،ؤي ما ٌؿاوي خىالي ()536
بلُىن صوالع .وَٗمل في ماؾؿاث البدث الٗلمي في الٗالم ما ً٣اعب  3.4ملُىن باخث ،ؤي بمٗض 1.3 ٫باخث ل٩ل ؤل٠
مً ال٣ىي الٗاملت ،وجخهضع الضو ٫ؤلاؾ٨ىضهاُٞت ٢اثمت الضو ٫ألاوعوبُت الضاٖمت للبدث والابخ٩اعاث ،وطل ٪باليؿبت
بلى هىاججها ال٣ىمُت ،خُث ونلذ وؿبت مسههاث َظٍ الضو ٫للبدث والخُىٍغ ٧اآلحي :الؿىٍض  ،% 4.27وٞىلىضا
،% 3.51والضاهمغ.)18( % 2.6 ٥
وجىلي صو ٫حىىب وقغ ١آؾُا ؤَمُت متزاًضة للبدث والخُىٍغ ،خُث عٗٞذ "٧ىعٍا الجىىبُت" وؿبت بهٟا٢ها
ٖلى البدث والخُىٍغ مً  0.6باإلااثت مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في الٗام  1980بلى % 2.89في الٗام  ،1997وبلى خىالي
 %5في ٖام ٦ ،)19( 2000ما اعجٟٗذ وؿبت ؤلاهٟاٖ ١لى البدث الٗلمي في "الهحن" مازغا بلى ما ً٣غب مً % 2.5مً
بحمالي ؤلاهٟا ١ال٣ىمي ،خُث بلٛذ محزاهُت الهحن للبدث الٗلمي ما ً٣غب مً  136ملُاع صوالع في ٖام  .2005ؤما باقي
صو ٫الٗالم (ومجهم الٗغب)ٞ" ،ال ًخجاوػ بهٟا٢هم ٖلى البدث الٗلمي ؤ٦ثر مً ( )116بلُىن صوالع ،مجها ()535ملُىن
صوالع للبالص الٗغبُت ،ؤي ما ٌؿاوي  11في ألال ٠مً الضزل ال٣ىمي لخل ٪البُ٣ت مً الٗالم" ،في خحن ؤه٣ٟذ
الحاج ,نجوى أحمد علي
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"بؾغاثُل" ٖلى البدث الٗلمي خىالي ( )9ملُاع صوالع ؾىت  ،2008وَى ما ًىاػي % 4.7مً بهخاحها ال٣ىمي ،ؤي
ؤن بهٟا ١البالص الٗغبُت (مجخمٗت) ٖلى البدث الٗلمي والخُىٍغ ٌؿاوي هه ٠ما جى٣ٟه بؾغاثُل ج٣غٍباٖ ،لى الغٚم
مً ؤن الىاجج ال٣ىمي الٗغبي ًبل )11( ٜيٟٗا للىاجج ال٣ىمي في بؾغاثُل(.)20
ؤما وؿبت البدث الٗلمي مً اإلاىاػهت الٗامتُٞ ،هل– مشال  -في الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت بلى  ،%2.9وبلى
 %2.7في بؾغاثُل ،وبلى  %0.2في البالص الٗغبُت (.)21
ثسعًا أعاعد عكعلماء وإنحاج عكبحىذ عكعلمية :بلٖ ٜضص الٗاملحن في ماؾؿاث ومغا٦ؼ ألابدار بالٗالم 3.4
ملُىن باخث ،ؤي ( )1300باخث ل٩ل ملُىن وؿمت ،وٖضص الباخشحن في ؾب٘ صو ٫مخ٣ضمت ًهل بلى  2ملُىن و265
ؤل ٠باخث ،بما وؿبخه  %66مً ٖضص الباخشحن .ؤما ألابدار اإلايكىعة ٖاإلاُاٞ ،ى٣ٞا إلخهاثُاث ٞ 2007ةن ٖضص
ألابدار اإلايكىعة ٖاإلاُا بلٛذ  1.148.612بدشا في خحن لم ًهل ٖضص ألابدار اإلايكىعة في الضو ٫الٗغبُت ًٖ()15
ؤل ٠بدشا ،ؤي بيؿبت  %1.3مً مٗضالث ؤلاهخاج الٗالمي ،خُث ٢ضعث وؿبت اإلايكىعاث الٗلمُت الٗغبُت بلى
اإلايكىعاث الٗلمُت الٗاإلاُت ( %1،1خؿب ج٣غٍغ اإلاٗغٞت الٗغبي لٗام ٦ .)2009ما ؤن اإلاؿاَمت الٗاإلاُت في البدىر
اإلايكىعة في اإلاجالث الٗلمُت في البلضان الٗغبُت جتراوح بحن ( 0،008بلى  )%0،3م٣اعهت م٘ بؾغاثُل  ،%1،1وؤإلااهُا
 %7،9والُابان  ،%8،2والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت .)22(%30،8
وَكحر ج٣غٍغ "الُىوؿ٩ى" (اإلاىٓمت الٗاإلاُت للتربُت والش٣اٞت والٗلىم) للٗام  2010بلى ؤهه ٖلى الغٚم مً وحىص
الجامٗاث اإلاغمى٢ت في اإلاىُ٣ت الٗغبُتٞ ،ةن البالص الٗغبُت حٗض ما ال ًؼٍض ٖلى ( )136باخشا ل٩ل ملُىن وؿمتٖ ،لما
ؤن الٗضص اإلاخىؾِ ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ًبل )1081( ٜباخشا ،في خحن بُيذ صعاؾت "الُىوؿ٩ى" في ٖام  2006ؤن ٖضص
الباخشحن في بؾغاثُل بل )1395( ٜل٩ل ملُىن مً الؿ٩ان ،وبلٖ ٜضصَم في الاجداص ألاوعبي ( )2439و( )4374باخشا في
ؤمغٍ٩ا ،في خحن ؤن حجم مؿاَماث الٗالم الٗغبي في البدث الٗالمي َى آلازغ يُٟٗا حضا (.)23

ا
رانيا -أدرز الاثجاهات عكعاملية في إلانفاق على عكبحث عكعلمي:
ثسعًا إشرعن عكلطا علخاص في ثمىيل عكبحث عكعلمي:
حٗضصث قغا٦ت الُ٣إ الخام في جمىٍل البدث الٗلمي وجىىٖذٟٞ ،ي الضو ٫الٛغبُت مشال حكتر٧ ٥ل مً
الضولت وماؾؿاث الُ٣إ الهىاعي والجامٗاث ،ومغا٦ؼ ألابدار طاث اإلاىاعص اإلاؿخ٣لت ًٖ الضولت ،و٦ظل ٪البىى٥
والُ٣اٖاث الغؤؾمالُت ألازغي ٧ل َاالء ٌكتر٧ىن في جمىٍل البدث الٗلمي ،بل ٚضا جمىٍل البدث والخُىٍغ ًإحي في
اإلا٣ام ألاو ٫مً ٢بل الكغ٧اث الهىاُٖت واإلاهاو٘ الىَىُت التي حٗخمض في نىاٖاتها ٖلى الخاماث الىَىُت.
ُ
٦ما ٞخدذ الجامٗاث ؤمام اؾدشماع الُ٣إ الخام في البدث الٗلمي ،مً زال ٫ببغام ٖ٣ىص ون٣ٟاث م٘
الهُئاث واإلااؾؿاث الٗامت والخانت ،لخ٣ضًم زضماث ججاعٍت عبدُت بك٩ل ًًمً لها جمىٍال مؿخ٣ال ،وَى جىحه
حضًض لجإث بلُه الؿلُاث بهض ٝج٣لُو الى٣ٟاث ،بٗض ؤن بلٛذ محزاهُت الُ٣إ مبال ٜزُالُت ؤنبدذ الضولت الُىم
ٖاحؼة ًٖ مغا٢بتها؛ بؿبب ؾىء الدؿُحر والٟىض ى ال٨بحرة التي ٌكهضَا (.)24
وٖلى ؾبُل اإلاشاَ ،٫ىال ٪مغا٦ؼ بدشُت ج٣ىم في جمىٍلها ٖلى الكغ٧اث ال٨بري ،ؤو الُ٣إ الخام ٖامت ،و٢ض
جىنلذ َظٍ اإلاغا٦ؼ (هدُجت لهظا الضٖم) بلى خلى ٫إلاك٨الث ،ؤو َىعث ازتراٖا ٖاص باإلاغصوص الجُض ٖلى الكغ٧اث
الضاٖمت (.)25
ٟٞي "مالحزًا" ًخم جمىٍل البدىر والضعاؾاث مً وػاعة التربُت ،ومً وػاعة الٗلىم والخ٨ىىلىحُا ،باإلياٞت بلى
صٖم مالي ٦بحر مً الكغ٧اث واإلاهاو٘٦ ،ما جضٖم الخ٩ىمت حهىص ألابدار الٗلمُت في الجامٗاث بىاؾُت ماؾؿاث
الحاج ,نجوى أحمد علي
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جُىٍغ الخ٣ىُت اإلاالحزًت ،التي حصج٘ ُ٢ام عوابِ بحن الكغ٧اث والباخشحن واإلااؾؿاث اإلاالُت والخ٣ىُحن مً ؤحل جُبُ٤
اإلاهاو٘ لخل ٪ألابدار ،وما ًخُلبه طل ٪مً جىٞحر اإلاهاو٘ اإلاىاعص الًغوعٍت لخُبُ ٤جل ٪ألابدار.
ؤما الخجغبـت ال٩ىعٍت في جمىٍل البدث الٗلمي٣ٞ ،ض اججهذ نىب الجامٗاث اإلاىخجت ،وطل ٪باؾدشماع اإلاٗغٞت
اؾدشماعا ا٢خهاصًا؛ بما ًد ٤٣مىاعص مالُت للجامٗاث مً هاخُت ،وٞخذ ٢ىىاث حضًضة إلاؿخ٣بل ؤًٞل للمجخم٘
وؤلاوؿان مً هاخُت زاهُت ،خُث ٖملذ ٖلى مكاع٦ت الُ٣اٖاث الا٢خهاصًت واإلااؾؿاث الخ٩ىمُت ألازغي في خل
اإلاك٨الث ال٨بري للمجخم٘ ،والٗمل ٖلى حٗؼٍؼ الخىمُت اإلاؿخضًمت ،وجىمُت اإلاٗغٞت ًٖ َغٍ ٤البدىر وؤلابضإ
ال٨ٟغي ،وج٣ضًم الاؾدكاعاث ،والُ٣ام بالضعاؾاث اإلاُضاهُـت (.)26
بل َىا ٥قغ٧اث نىاُٖت ؤوكإث مغا٦ؼ ومٗاَض بدىر جابٗت لها؛ ٧ي ج٣ىم باألبدار التي جسضم جل٪
الكغ٧اث ،وٍ٩ىن ٖاثض جل ٪الكغ٧اث لهالح مٗاَض البدىر الخابٗت لها (.)27
ظهى ثجا ب حاًاة كحمىيل عكبحث عكعلمي:
زمت ججاعب ٖضًض لخمىٍل البدث الٗلميً ،هٗب خهغَا وط٦غَا َىا ،وٍم ً٨ؤلاقاعة بلى بٌٗ َظٍ
الخجاعب في بٌٗ البالص الٗغبُت ،وهي:
نمىذج دوكة عكتىيد في دع عكبحث عكعلمي :وَى مً الىماطج الٗغبُت الجُضة في صٖم البدث الٗلمي ،خُث
ٞغى ما وؿبخه  %1مً نافي ؤعباخها الؿىىٍت؛ لضٖم (ماؾؿت ال٩ىٍذ لؤلبدار الٗلمُت) ج٣ضم ٦مٗىهت مً الُ٣إ
الخام ،و٦مىعص بيافي لخغ٦ت البدث الٗلمي في حامٗاتها ومغا٦ؼَا البدشُت ،و٢ض بلٖ ٜضص الكغ٧اث الضاٖمت
إلااؾؿت ال٩ىٍذ للخ٣ضم الٗلمي  )912قغ٦تٖ ،لى ؤؾاؽ ؤن الُ٣إ الخام َى ؤو ٫اإلاؿخُٟضًً مً هخاثجه ٖلى
اإلاضي الُىٍل .وؤمشلت طل٦ ٪شحرة في الٗالم ٨ٞم مً الكغ٧اث ال٨بري التي جبيذ وصٖمذ بدشا ما في بخضي الجامٗاث
وٖىض الىنى ٫بلى الىخاثج ٧اهذ هي ؤو ٫اإلاؿخُٟضًً مً َظا البدث ،ومً زم ٌٗىص ٖلحها ٖاثض ماصي ٦بحر المخال٦ها
خ ٤الا٦دكا ٝوالخبجي (.)28
ُ
نشؤت حامعات دحثيةٟٞ :ي ؤإلااهُا ؤؾؿذ ؤو ٫حامٗت بدشُت ؤوعوبُت حٗخمض ٖلى البدث الٗلمي جضعى
"حامٗت ؤصلم" ،وهي اوٗ٩اؽ إلااقغ جىامي صوع البدث الٗلمي ،الظي ًضٖم الىمِ ألاوعوبي للبدث الٗلمي ،والظي ًىلي
عٖاًت زانت لخىامي ال٣ضعاث الٗلمُت والخ٨ىىلىحُت بالجامٗاث.
ومً ؤَم الجامٗاث البدشُت "حامٗت اإلالٖ ٪بض هللا للٗلىم والخ٨ىىلىحُا" في عابٞ ،ٜهظٍ الجامٗت هي واخضة
مً ؤ٦بر الجامٗاث البدشُت في الٗالم .وٍىٓغ بلحها ٖلى ؤجها ؾخً٘ البالص ٖلى ؤٖخاب ٖهغ ا٢خهاصًاث اإلاٗغٞت .و٢ض
ؤٖضث الجامٗت مضًىت ؤبدار ،ومغ٦ؼ ببضإ ،مجهؼًٍ بإخضر اإلاغا .٤ٞوتهض ٝاؾتراجُجُاتها بلى جىٞحر البِئت اإلادٟؼة
والجاطبت الؾخُ٣اب الٗلماء اإلاخمحزًً مً الؿٗىصًت ومً مسخل ٠ؤهداء الٗالم ،باإلياٞت بلى اؾخُ٣اب وعٖاًت
الُالب اإلابضٖحن واإلاىَىبحن .و٦ما تهض ٝاؾتراجُجُاث الجامٗت بلى جُىٍغ البرامج والضعاؾاث الٗلُا في اإلاجاالث
اإلاغجبُت بإخضر الخ٣ىُاث التي جسضم الخىمُت والا٢خهاص.)29( .
ظهى أش عملال علجريء كالصخثما في عكبحث عكعلمي :ؤوٗ٣ض في مضًىت اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ للٗلىم والخ٣ىُت
ملخ٣ى عؤؽ اإلاا ٫الجغيء لالؾدشماع في هخاثج البدىر لضٖم الخىمُت مً مىٓىع حٗؼٍؼ الٗلىم والخ٣ىُت في اإلاجخم٘
الٗلمي وألا٧اصًمي في اإلامل٨ت ،وطل ٪جماقُا م٘ ؾُاؾت اإلامل٨ت في جىىَ٘ مهاصع الضزل والخىمُت الهىاُٖت الكاملت.
وٍتزامً ٖ٣ض َظا اإلالخ٣ى م٘ جىامي ؾى ١ألاؾهم الؿٗىصًت والؼٍاصة اإلاُغصة في ٖضص الا٦خخاباث في الكغ٧اث الجضًضة،
والكغ٧اث الخانت التي جدىلذ بلى قغ٧اث مؿاَمت .وجىؾ٘ بٌٗ الكغ٧اث ال٣اثمت في بدثها ًٖ ٞغم اؾدشماعٍت
واٖضة ٢ض ج٩ىن هخاثج البدىر ؤخض مهاصعَا.
الحاج ,نجوى أحمد علي

()113

تصور مقترح لتطوير مصادر تمويل البحث العلمي
في اليمن

مجلة مرهس حسيرة عكعرب كلبحىذ عكتردىية وإلانضانية ـ عملجلا ألاول ـ عكعاد عكثاني :شىعل -ذو عكلعاة1440 /هـ ً -ىنيىً -ىكيى2019 /م

و٢ض َب٣ذ ٨ٞغة عؤؽ اإلاا ٫الجغيء في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت في الخمؿُيُاث ،و٧ان الٛغى ألاؾاس ي
مىه َى جمىٍل الكغ٧اث الهٛحرة واإلاخىؾُت الدجم في مجاالث الخ٣ضم الخ٣جي ،وفي ؾىىاث ٢لُلت اهدكغث َظٍ ال٨ٟغة
في الضو ٫ألازغي ٦مهضع للخمىٍل الاؾدشماعي في اإلاجاالث الخ٣ىُت ،مما ًدُذ الٟغنت لخمىٍل بدىر الخىمُت والخُىٍغ
في الخ٣ىُاث الجضًضة ٖىض ٖضم جىٞغ اإلاىاعص اإلاالُت إلاشل َظٍ اإلاكاعَ٘ و٦ظا جمىٍل بٌٗ الكغ٧اث في مكاعَ٘ زانت
جُىٍغٍت ،وبل ٜحجم اؾدشماعاث عؤؽ اإلاا ٫الجغيء في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت  5.8ملُاع صوالع في الغب٘ الشاوي مً
ٖام  ،2005بؼٍاصة ؤ٦ثر مً  ًٖ %18الغب٘ ألاو ٫مً الٗام هٟؿه (.)30
وجمى ٫الٗضًض مً البالص الٗغبُت مكاعَ٘ ؤلابضإ الخ٣جي ،خُث ج٣ىم اإلااؾؿاث اإلاالُت بضوع مهم في جمىٍل
ٖملُاث اؾخٛال ٫ؤلابضاٖاث ٖلى اإلاؿخىي الهىاعي لؤل٩ٞاع طاث الُبُٗت ؤلابضاُٖت ،بل جىحض ماؾؿاث جمى٫
بىٟؿها مكاعَ٘ ؤلابضإ ،وماؾؿاث زانت بغؤؽ ما ٫الخُغ  Capital Risqueوهي ماؾؿاث حؿدشمغ في ٖكغاث
اإلاكاعَ٘ الخ٣ىُت ومكاعَ٘ الخُىٍغ .ووكاٍ َظٍ اإلااؾؿاث ًإزظ ق٩ل وكاٍ جمىٍل وؾُُي ًجم٘ زالر مخٗاملحن:
اإلاؿدشمغًٍ في ٞغوؿا %84 ،مجهم ًخمشلىن في البىى ،٥وقغ٧اث الخإمحن ،ونىاصً ٤الخ٣اٖض ،وَُئاث عؤؽ ما ٫الخُغ
) (OCRواإلااؾؿاث (.)31
نشؤت حاضنات ألاعمال في عكعاًا من عكبالد عكعربية هآكية كاع وثطىير عكبحث عكعلمي في عكعاك
عكعربي :وهي ماؾؿت جىٞغ الكغوٍ والٓغو ٝاإلاالثمت للمكاعَ٘ الهٛحرة مً ؤحل يمان هجاخها ،خُث جىٞغ ٞغنا
جم ً٨مً الاؾخٟاصة مً الٟ٨اًاث الٗغبُت اإلادلُت و اإلاهاحغة ،وٍه ٠ج٣غٍغ الخىمُت ؤلاوؿاهُت الٗغبُت للٗام 2003
خايىاث ألاٖما ٫بإجها :جمشل همُا حضًضا مً البجى الضاٖمت لليكاَاث الابخ٩اعٍت للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ،ؤو
للمُىعًٍ اإلابضٖحن اإلاٟٗمحن بغوح الغٍاصة الظًً ًٟخ٣غون بلى ؤلام٩اهاث الًغوعٍت لخُىٍغ ؤبداثهم وج٣ىُاتهم اإلابخ٨غة
وحؿىٍ٣ها ،وٍىُل ٤مٟهىم الخايىاث مً اٖخباع اإلاكغوٕ الهٛحر ؤو ال٨ٟغة اإلابخ٨غة بداحت بلى عٖاًت بِئت مؿاٖضة
جم ً٨مً ا٦دؿاب م٣ىماث الىجاح والىمى والاؾخمغاع ٢بل الاهُال ١بلى البِئت الخغة إل٢امت مكغوٖاث ا٢خهاصًت(.)32
ظهى عكترعس ي عكبحثية :جسهو الٗضًض مً الجامٗاث الؿٗىصًت ٦غاس ي ٖلمُت ،وهي :مىذ مالُت ،ؤو
ُٖيُت صاثمت ؤو ما٢خت لخمىٍل بغهامج بدثي ؤو ؤ٧اصًمي في الجامٗت ،وطل ٪لضٖم البدث الٗلمي في ٦شحر مً
الخسههاث الٗلمُت واإلاجاالث الخُىٍت التي حٗىص بالىٖ ٟ٘لى اإلاجخم٘ وجضٖم الخىمُت ،وٍم ً٨ؤن ً٩ىن ال٨غس ي
الٗلمي صاثما ؤو ما٢خا ؤو وُٟ٢ا ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤الخبرٕ ،ؾىاء مً شخو ،ؤو مً حماٖت ،ؤو مً ماؾؿت مخبرٖت
بمىدت ه٣ضًت ؤو ُٖيُت لخإؾِـ ال٨غس ي الٗلمي ؤو جمىٍل ٦غس ي ٖلمي ٢اثم (.)33
إنشاء ضنادًم كحمىيل عكبحث عكعلمي:
اهدكغث ججغبت بوكاء نىاصً ٤لخمىٍل البدث الٗلمي في الٗضًض مً صو ٫الٗالم ،بما ٞحها البالص الٗغبُت ،ومً
ؤبغػ َظٍ الخجاعب:
ؤوكإث "صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة" نىضو٢ا لضٖم البدث الٗلمي بالضولت ،حؿهم ُٞه اإلااؾؿاث
والكغ٧اث الخانت الٗاملت في الضولت ،وجسهو له اٖخماصاث مالُت خ٩ىمُت في مىاػهت الضولت ،وبٖضاص زُت ؾىىٍت
للبدث الٗلمي وؤلاقغاٖ ٝلى جىُٟظَا٦ .ما ؤوص ى اإلاجلـ الىَجي الاجداصي بخسهُو وؿبت  %5مً بىض اإلاحزاهُت
اإلاسهو ل٩ل وػاعة اجداصًت ألحىع الخبراء واإلاؿدكاعًٍ ،وبًضاٖها في الهُئت الىَىُت للبدث الٗلمي يمً بىىص
محزاهُت ٧اٞت الىػاعاث الاجداصًت في الضولت ،مما ؾِؿاٖض في جمىٍل البدىر الٗلمُتًٞ ،ال ًٖ ػٍاصة وؿبت
مسههاث الجامٗاث مً الاهٟا ١الخ٩ىمي ٖلى البدث الٗلمي؛ لخدؿحن البيُت الخدخُت للبدث والخُىٍغ ،وػٍاصة
وصٖم محزاهُت البدث الٗلمي في الضولت ،بخىٞحر مهاصع جمىٍل بضًلت للبدىر الٗلمُت (.)34
الحاج ,نجوى أحمد علي
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وفي طاث الاججاٍ ؤَل ٤الهىضو ١الُ٣غي لغٖاًت البدث الٗلمي بغهامج زبرة ألابدار للُلبت الجامُٗحن،
الظي ًؼوص الُلبت الجامُٗحن باإلاىذ اإلاالُت؛ لخمىٍل ؤبداثهم اإلابخ٨غة في اإلاجاالث طاث الهلت بضولت ُ٢غ ،وبوكاء
وجغؾُش ز٣اٞت البدث الٗلمي الىاٖضة في الضولت (.)35
٦ما ٢ام الهىضو ١الُ٣غي لغٖا ًت البدث الٗلميًٖ ،ى ُ٢إ البدىر والخُىٍغ بماؾؿت ُ٢غ للتربُت
والٗلىم وجىمُت اإلاجخم٘ ،بٗ٣ض قغا٦ت م٘ اإلاٗهض الىَجي ألمغاى الخؿاؾُت وألامغاى اإلاٗضًت ؤخض حكُ٨الث اإلاٗهض
الىَجي للصخت في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت لغٖاًت بغهامج جمىٍل مكتر ٥حضًض ،وطل ٪مً زال ٫مؿاب٣ت مكتر٦ت
لخمىٍل الٗلماء وٞغ ١الباخشحن في ُ٢غ ،والكغ ١ألاوؾِ ،وقما ٫ؤٞغٍُ٣ا ،والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت .وجدهل ٧ل
مً الٟغ ١البدشُت الٟاثؼة ٖلى مبل )40000( ٜصوالع لخُُٛت ج٩لٟت بدىثها لٗام ٧امل ،وٍخىحب ٖلى ٧ل ٞغٍ ٤بدثي ؤن
ًًم باخشا ؾب ٤له اإلاكاع٦ت ؤو الٗمل في ماؾؿت خًغث وعقت الٗمل اإلاظ٧ىعةٖ ،لى ؤن ً٣ىصٍ باخث عثِـ ًدمل
صعحت الض٦خىعاٍ ،ؤو اإلااحؿخحر ؤو ًخمخ٘ بسبرة مالثمت (.)36
وفي ألاعصن ؤوص ئ نىضو ١صٖم البدث الٗلمي في اإلامل٨ت بمىحب ٢اهىن الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي؛
بهض ٝصٖم البدىر اإلا٣ضمت مً الباخشحن ،وج٣ضًم الضٖم اإلاالي إلاكغوٖاث الجامٗاث الىَىُت واإلااؾؿاث الٗامت
والخانت طاث الٗال٢ت ،وحصجُ٘ اإلاكاع٦ت الٗلمُت والبدشُت في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي ،وجىحُه الباخشحن هدى
البدىر ألا٦ثر ٞاثضة لخلبُت خاحاث اإلاجخم٘ (.)37
وفي ؾلُىت ٖمان حٗض الخضماث الاؾدكاعٍت ومىذ مجلـ البدث الٗلمي واإلاىذ الخاعحُت مً مهاصع
الخمىٍل ألاؾاؾُت للبدث الٗلمي بالجامٗت وختى جهاًت  2013وٗ٢ذ الجامٗت ٣ٖ 425ضا لخ٣ضًم زضماث اؾدكاعٍت
للُ٣اٖحن الٗام والخام ،وخهلذ ٖلى جمىٍل لـ  53بدشا مً مجلـ البدث الٗلمي ،وخهلذ ٖلى  32مىدت زاعحُت
مً َُئاث ومىٓماث ب٢لُمُت وصولُت (.)38
ثلاً علحىعفس والامحيازعت عملادًة وعملعنىية كإلنحاج عكعلمي عملحميز:
مً ألامشلت ٖلى طل ٪جسهو" حامٗت اإلال ٪ؾٗىص" ؤ٦ثر مً ( )100ملُىن عٍا ٫لضٖم البدث الٗلمي في
الجامٗت ،وزههذ وػاعة الخٗلُم الٗالي ؤ٦ثر مً ( (450ملُىن عٍا ٫لخمىٍل بوكاء مغا٦ؼ جمحز للبدث الٗلمي٧ ،ان
ههِب الجامٗت مجها ؤ٦ثر مً ( )100ملُىن عٍا٦ ،٫ما زههذ وػاعة الخٗلُم الٗالي ( )100ملُىن عٍا ٫زال ٫الٗام
اإلاالي اإلااض ي والخالي مجها ( )60ملُىن عٍا ٫لضٖم ؤلابضإ والخمحز ألًٖاء َُئت الخضعَـ وجُىٍغ مهاعاتهم ،و( )40ملُىن
عٍا ٫لبىاء م٣غاث صاثمت للجمُٗاث الٗلمُت ٧ان ههِب الجامٗت ختى آلان ( )20ملُىن عٍا ،٫في خحن جم ج٨غٍم ٖضص
مً ؤًٖاء َُئت الخضعَـ بالجامٗت بمُضالُاث طَبُت وًُٞت للخمحز و٦ظل ٪م٩اٞأث مالُت بلٛذ  650ؤل ٠عٍا ٫بلى
ٚحر طل ٪مً اإلاُضالُاث وألاوؾمت مً الضعحت ألاولى (.)39
ثفعيل دو عكىكف إلاصالمي كاع عكبحث عكعلمي:
ؤ٢ضمذ ٦شحر مً اإلااؾؿاث ال٨بري في الضو ٫الٛغبُت بلي جبجي الى ٠٢لضٖم البدث الٗلمي والخ٣جي ،التي ؤجذ
زماعٍ في مسخل ٠اإلاجاالثٞ ،مشال :اججهذ "حامٗت َاعٞغص" بش٣ل ٦بحر في الاٖخماص ٖلى الخمىٍل مً الى ٠٢والخبرٖاث؛
لخُُٛـت زؿاعتها في ألاػمت اإلاالُت والتي بلٛذ (ٖ )10كغة ملُاع صوالع ،في خحن ٢امخا حامٗتي "٧امبرج" و"ؤ٦ؿٟىعص"
بدمالث لجم٘ الخبرٖاث ،ؤزمغث بما ً٣اعب ( )940ملُىن ،و( )780ملُىن حىُه بؾترلُجي لؤلولى والشاهُت لضٖم جمـىٍل
البدىر ،وجىىٕ مهاصع الخمىٍل (.)40
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والخ٣ُ٣ت ؤن الى ٠٢هٓام ا٢خهاصي بؾالمي ؤنُل لخبـ ؤنى ٫جهغٖ ٝىاثضَا لخمىٍل صاثم إلاهلخت
ألامت ابخٛاء مغياة هللا ،ول٣ض ٧ان للى ٠٢ؤلاؾالمي صوع مكهىص ومهم في الجهىى باألمت ؤلاؾالمُت وؾض ٦شحر مً
خاحاتها في اإلاجاالث البدشُت والخٗلُمُت والاحخماُٖت والخحرًت والضًيُت وٚحرَا لُخد ٤٣الى ٟ٘الٗام للمؿلمحن.
وفي َظا الاَاع ؤزظث حامٗت اإلال ٪ؾٗىص ٢هب الؿب ٤في جُبُ ٤هٓام الى ٠٢لضٖم البدث الٗلمي،
ٞإنبدذ َظٍ الجامٗت ٢ضوة للجامٗاث ألازغي في َظا اإلاجا٦ ،٫ما ازظث به حامٗت َُبت في اإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت مً زال ٫بوكاء مكغوٕ و ٠٢حامٗت َُبت بخاعٍش َ1427/5/11ـ .
ا
ا
ثىصع علجهىد إلاكليمية وعكاوكية عكبينية كاع عكبحث عكعلمي مادًا وفنيا:
جؼاًضث في الٗ٣ىص ألازحرة ،الجهىص الضولُت وؤلا٢لُمُت في جمىٍل البدث الٗلمي ،وال ؾُما لٛالبُت بلضان
الٗالم الشالث ،ومجها بٌٗ الضو ٫الٗغبُت ،وج٣ضًم قتى نىع ا لضٖم اإلااصي والٟجي ،ختى باجذ َظٍ اإلاؿاٖضاث جمشل
ألاؾاؽ الخ٣ُ٣ي إلهماء البدث الٗلمي في ٦شحر مً البلضان الىامُت .ومٗٓم صو ٫الٗالم ج٣غٍبا حؿخُٟض بهىعة ؤو
بإزغي مً اإلاؿاٖضاث البُيُت بحن الضو ٫مً حهت ،وبحن الضو ٫واإلاىٓماث الضولُت وؤلا٢لُمُت اإلاخسههت مً حهت
ؤزغي ،ؤو اإلاىٓماث الضولُت اإلا٣غيت واإلااهدت ٧البى ٪الضولي ،ونىضو ١الى٣ض الضولي ،والاجداص ألاوعوبي،
ومً الخجاعب الغاثضة في َظا الكإن؛ ً٣ضم الاجداص ألاوعبي ججغبت وهمىطحا خُا في َظا الؿُا١؛ ٞهى ًمى٫
بدىزا مكتر٦ت ؤو ً٣ىم بخىػَ٘ بدث مٗحن ٖلى ؤ٦ثر مً َغ ٝو٣ٞا للمؼاًا التي ًمخل٨ها َظا الُغ ٝؤو طا.)41( ٥
وفي بَاع الخٗاون الشىاجيَ ،ىا ٥صو ٫ج٣ضم مىدا لباخشحن ٖغب مً صو ،٫مشل :الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت،
وؤإلااهُا ،وٞغوؿا ،و٦ظل ٪بغهامج ؤلاَاع ألاوعبي الؿاب٘ اإلاٗغو ٝب )42( FP7والظي ٌصج٘ الخٗاون بحن الباخشحن ألاوعبُحن
وؤ٢غاجهم مً مسخل ٠صو ٫الٗالم ومً بُجها مهغ وطل ٪لخ٣ضًم مكغوٖاث بدشُت ًخم جمىٍلها مً زالَ ٫ظا البرهامج،
٦ظلٞ ٪ةن بغهامج “الخمبـ” (.)43
وفي مجا ٫الخٗاون الضولي ،اهسغَذ "جىوـ" في الٗضًض مً اجٟاُ٢اث الكغا٦ت ؾىاء ٖلى الهُٗض الشىاجي ؤو
مخٗضص ألاَغا ،ٝومً يمً بغامج الكغا٦ت "مظ٦غة جٟاَم لضٖم بغهامج حٗاون بحن الجامٗاث ومغا٦ؼ البدث م٘
الى٧الت ؤلاؾباهُت للخٗاون الٟجي" ،و"بغهامج جىُٟظي الجٟاُ٢ت الخٗاون الش٣افي والٗلمي والخ٣جي م٘ خ٩ىمت البرحٛا،"٫
و"بغهامج زالسي للخٗاون الٗلمي والخ٨ىىلىجي الخىوس ي الهىضي" (.)44
وبُبُٗت الخا ٫جل ٪بقاعاث ؾغَٗت ألبغػ الاججاَاث اإلاٗانغة التي جىدكغ في ٧ل صو ٫الٗالم لخمىٍل البدث
الٗلميً ،م ً٨الاؾخٟاصة مجها في وي٘ جهىع م٣ترح لخُىٍغ مهاصع حضًضة لخمىٍل البدث الٗلمي في الُمً ،وطل٪
بالتر٦حز ٖلى البضاثل واإلاهاصع ألا٦ثر مالثمت لىٓام البدث الٗلمي ،وال٣ابلت للخُبُ ،٤و٦ظا الاؾخٟاصة مجها في جدضًض
ٖضص مً ؤلاحغاءاث والخضابحر الُٟ٨لت لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝطل ٪الخهىع اإلا٣ترح٦ ،ما ؾُاحي.

راكثا -ثطى ملترح كحطىير مطاد ثمىيل عكبحث عكعلمي في عكيمن:
إلاىاحهت مك٨الث جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً وجدضًاجه اإلاؿخ٣بلُتٞ ،مً الُبُعي ج٣ضًم اإلاٗالجاث
الالػمت ب٨ٟغ وؤؾلىب حضًضًً.
مبر عت عكحطى وأهاعفه:
جًاٞغث ٖضة ٖىامل وجدضًاث صازلُت وزاعحُت ،خالُت ومؿخ٣بلُت ،اؾخضٖذ جُٟٗل الخمىٍل الخالي
للبدث الٗلمي ،والخ٨ٟحر الجضي والبدث الضئوب ًٖ مهاصع حضًضة لخمىٍل البدث الٗلمي في الُمً ،وطل ٪مً زال٫
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ج٣ضًم جهىع ًًمً الىٞاء باخخُاحاث البدث الٗلمي ،وبما ًٟ٨ل خؿً اؾدشماع اإلاىاعص اإلاخى ٘٢جىاٞغَا في اإلاؿخ٣بل،
لٗل ؤبغػَا:
 الاخخُاحاث اإلاالُت الهاثلت التي ًخُلبها البدث الٗلمي لِـ لخُىٍغٍ ٞدؿب ،وبهما الاعج٣اء بمؿخىاٍ ،وجدؿحن
حىصجه ،وعبما ب٢امت بيُت جدخُت حضًضة ،جسخل ًٖ ٠ؾاب٣تها؛ هٓغا للخ٣ضم اإلاظَل في ج٣ىُاث بهخاج اإلاٗغٞت.
 جضوى بهخاج اإلاٗغٞت في مغا٦ؼ البدىر وفي الجامٗاث الُمىُت ،هدُجت لخضوي الخمىٍل الخالي ،وما هجم ًٖ طل ٪مً
ُٚاب خغ٦ت ٖلمُت وكُت للبدىر الٗلمُت في الجامٗاث الحكومية والخاصة ،مقابل تدني قيمة ألابحاث
الحالية٦ ،ما وُٟ٦ا ،اججاَا ومؿخىي.
 ٠ًًُٗ الخمىٍل الخالي مً ٢ضعة الجامٗاث ومغا٦ؼ ألابدار في الُمً ٖلى مخابٗت خغ٦ت البدث الٗلمي وبهخاج
اإلاٗغٞت ،ومكغوٖاث الخُىٍغ ،بهض ٝجد ٤ُ٣ج٩امل وحكاب ٪في ؾى ١البدىر الٗلمُت ٖلى الهُٗض الٗالمي.
 جؼاًضث اخخُاحاث الخىمُت وجإؾِـ ٢ىاٖض ا٢خهاص اإلاٗغٞت في اليمن إلى ألاصمٛت الٗلمُت واإلا٨ٟغًٍ والٟ٨اًاث
الخ٣ىُت ٖالُت اإلاؿخىي؛ لظلً ٪جب جىٞحر الخمىٍل اإلاىاؾب لخىمُت عؤؽ اإلاا ٫اإلاٗغفي ،وجىْٟه بٟ٨اًت ٖالُت.
ٖ ضم حؿىٍ ٤اليكاٍ البدثي في الُمً ،وطل ٪بالتروٍج للبدىر الىاجخت بحن اإلاؿخُٟضًً مجها في اإلاجا ٫الخُبُ٣ي
في الهىاٖت والؼعاٖت والخجاعة ،وفي جُىٍغ ماؾؿاث اإلاجخم٘.
 يغوعة الاهُال ١مً جهىع قامل ومخ٩امل لخمىٍل البدث الٗلمي في الُمًً ،ترحم بلى ٖملُاث وبحغاءاث مدضصة
ػماها وم٩اها ،ومضٖىمت ب٣ىاهحن وحكغَٗاث جغبىٍت.
 يغوعة ؤلاهٟا ١بسخاء لخُىٍغ مىٓىمت مخ٩املت للٗلم والخ٣ىُت جغبِ الُمً باإلاىٓىمت الٗاإلاُت للٗلم والخ٣ىُت،
وجخضازل بحن مىٓىمتها الٟغُٖت ختى جخدؿً طاجُا ،وجم ً٨مً بًجاص هٓام وَجي لئلبضإ اإلاٗغفي والخ٣جي ،ؾىاء
في مىٓىمت البدث الٗلمي ،ؤو في ماؾؿاث اإلاٗلىماث والا جهاالث وؤلاٖالم ،ؤو في ماؾؿاث ؤلاهخاج وألاٖما.٫
ُٚ اب الىعي لضي ؤبىاء اإلاجخم٘ بإَمُت البدث الٗلمي ،وما ً٣ضمه مً ٞىاثض ،وبسانت إلاً َم في مىا ٘٢جازغ في
جيكُِ البدث ،ؤو في جشبُُه.
مطاد دناء عكحطى  -اؾخمض َظا الخهىع مهاصع بىاثه مً:
 .1وا ٘٢جمىٍل البدث الٗلمي ،وما ًىاحهه مً مك٨الث وجدضًاث مؿخ٣بلُت ،وما ًدخاحه مً جُٟٗل وحُٛحر ،في
يىء ؤَضا ٝالبدث الٗلمي ،بةٖاصة جغحمتها بلى خ٣اثٖ ٤لى ألاعى.
 .2ؤبغػ الاججاَاث اإلاٗانغة في جمىٍل البدث الٗلمي ،لالؾترقاص بها في جُىٍغ مهاصع جمىٍل البدث الٗلمي في
الُمً.
 .3ما زلهذ بلُه الخ٣اعٍ غ الغؾمُت ،واإلااجمغاث ،والبدىر الٗلمُت ،مً ؤن ؤلاهٟا ١اإلاخهاٖض ٖلى البدث الٗلمي،
ؾُ٩ىن مً ؤبغػ الخدضًاث التي جىاحه الُمً.
 .4اؾتراجُجُت جُىٍغ الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي ()45؛ وزمت ما ًلؼم ؤلاقاعة بلُه َى ؤن الخهىع اإلا٣ترح َىا
لخمىٍل البدث الٗلمي في الُمً مكخ ٤مً اؾتراجُجُت جُىٍغ الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي ( ،)46وألازحرة حٗض
حؼءا مً اؾتراجُجُت الخىمُت البكغٍت في الُمً ( ،)47ومً زم ٌٗض َظا الخهىع حؼءا ٖامال ومخمما
الؾتراجُجُت جُىٍغ الخٗلُم الٗالي ،وٍاصي بلى جد٣ُ٣ها.
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متىنات عكحطى عمللترح كحطىير مطاد ثمىيل عكبحث عكعلمي في عكيمن:
ًدىاوَ ٫ظا الخهىع اإلاجاالث ألا٦ثر خاحت لخُٟٗل الخمىٍل الخالي ،وجُىٍغ مهاصع جمىٍل حضًضة للبدث
الٗلمي في الُمً ،ؤَمها:
عملجال ألاول -ثىصيع مجالت عكحمىيل عكعام كلبحث عكعلمي :أدرزها:
 جسهو الخ٩ىمت محزاهُت صاثمت للبدث الٗلمي ،جدضص يمً محزاهُاث الجهاث اإلاكغٞت ٖلى مغا٦ؼ البدث ،بما
ٞحها مغا٦ؼ البدىر في الجامٗاث مبىبت و٣ٞا لبىىص ؤلاهٟا.١
 ع ٘ٞمسههاث البدث الٗلمي مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بىا ،%.4 ٘٢ومً اإلاىاػهت الؿىىٍت للضولت بىا%0.01 ٘٢
 اؾخُ٣إ ما وؿبخه  %1ؤو ؤ٢ل مً محزاهُت الىػاعاث وماؾؿاث الُ٣إ الٗام واإلاسخلِ ،جسهو للبدث
الٗلمي.
 جدضًض محزاهُت زانت للبدث الٗلمي في الجامٗاث الُمىُت ،جتزاًض بهىعة مىا٦بت لىمىَا ،وما جد٣٣ه مً هخاثج
وؤزغ ملمىؽ في وا ٘٢الخُاة.
 جُٟٗل صوع الخ٩ىمت في حٗؼٍؼ وجىمُت مهاصع جمىٍل البدث الٗلمي ،واٖخباع الاؾدشماع ُٞه مً ؤولىٍاث الاؾدشماع
ال٣ىمي ،بةوكاء وػاعة ؤو َُئت ٢ىمُت حٗجى بالبدث الٗلمي.
 ػٍاصة حجم الخمىٍل اإلاخاح للبدث والخُىٍغ مً زال ٫مجمىٖت مخىىٖت مً ألاصواث اإلاالُت (ال٣غوى اإلاِؿغة،
واإلاىذ ،وجغجِباث اإلاكاع٦ت في الخ٩الُ ،٠بٖٟاء ؤوكُت ومؿخلؼماث البدث الٗلمي مً الجماع.)٥
 جدضًض وؿبت مئىٍت مً ألاعباح الؿىىٍت ٖلى اإلااؾؿاث الٗامت والخانت التي حٟٗى مً الًغاثب اإلاباقغة جهل
بلى ً ،%50خ ٤ٟفي جدضًض َظٍ اليؿبت في يىء ْغوَ ٝظٍ اإلااؾؿاث ،والاخخُاحاث اإلاالُت للبدث الٗلمي.
ٞ غى يغاثب ٖلى الؿل٘ ال٨مالُت وقبه ال٨مالُت ،جبضؤ ؤوال بدهغ ا لؿل٘ ال٨مالُت ،وجدضًض الكغاثذ الاحخماُٖت
التي ًم ً٨ؤن جخدمل َظا الٗبء الًغٍبي ،زم ًخم الاهخ٣ا ٫بلى خهغ الؿل٘ قبه ال٨مالُت.
 بٖاصة اؾخسضام وٞىعاث البىى ٥بٗض بحغاء الخؿاباث الخخامُت ،و٦ظا ٖاثضاث ؤو ٞىاثض ألامىا ٫اإلاجمضة في
البىى ٥لهالح البدث الٗلمي.
عملجال عكثاني -ثفعيل دو مرعهس عكبحث عكعلمي وعلجامعات في الاعحماد على عكحمىيل عكذعجي:
 اجاخت اإلاجا ٫ؤمام الجامٗاث ومغا٦ؼ البدث الٗلمي ،الؾدشماع ؤعاض ي ومباوي ومؼاعٕ جابٗت لها ،وٚحرَا؛ لئلهٟا١
ٖلى بحغاء البدىر الخُبُُ٣ت التي جسضم الخىمُت وً٢اًا اإلاجخم٘ الُمجي.
 جىحُه الغؾاثل الٗلمُت وألابدار الجامُٗت بلى بدىر جُبُُ٣ت مخسههت ،م٣ابل صٖمها وجمىٍلها مً ماؾؿاث
الُ٣إ ؤلاهخاجي الخ٩ىمي والخام.
 اؾخسضام اإلاىاعص الخالُت للبدث الٗلمي واؾدشماعَا بلى ؤ٢ص ى مضي ممً٨؛ وطل ٪بةٖاصة جىُٓم الجهىص الخالُت،
وجغقُض اؾخسضام ؤلام٩اهاث اإلااصًت اإلاخىاٞغة للبدث الٗلمي ب٨ٟغ حضًض وبصاعة خاػمت؛ ختى ًلمـ الىاؽ
واإلاجخم٘ الشماع اإلاُٟضة مً البدث الٗلميٖ ،ىضَا ؾخإحي الاٖخماصاث اإلاالُت ،والتي ؾترج ٟ٘صون ضجُج.
 مىذ مغا٦ؼ البدث الٗلمي نالخُاث واؾٗت إلحغاء الخٗا٢ضاث البدشُت لدؿىٍ ٤ؤ٩ٞاعَا وؤبداثها م٘ الُ٣اٖاث
الخ٩ىمُت والخانت.
 البدث ًٖ نُ ٜوؤؾالُب جىزٖ ٤ال٢اث الخٗاون اإلاكتر ٥بحن الجامٗاث وُ٢اٖاث ؤلاهخاج والخضماث؛ بما ًٟ٨ل
جيؿُ ٤الجهىص في بحغاء وجمىٍل البدىر ،وبقغا ٝالجامٗاث ٖلى مكاعَ٘ ؤلاهخاج.
الحاج ,نجوى أحمد علي
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عملجال عكثاكث -إشرعن عكلطا علخاص في ثمىيل عكبحث عكعلمي :من أهمها:
 ج٨غٍم الٛغ ٝالخجاعٍت والهىاُٖت في صٖم البدث الٗلمي.
ٞ غى عؾىم ٖلى الكغ٧اث واإلاهاو٘ واإلاكاعَ٘ ؤلاهخاحُت جسهو للبدث الٗلمي.
 بوكاء هٓام ًض ٘ٞماؾؿاث الُ٣إ الخام بخسهُو حؼء مً نافي ألاعباح الؿىىٍت لخمىٍل البدث الٗلمي في
الجامٗاث.
 صٖىة عحا ٫ألاٖما ٫لئلؾهام في بىاء مٗامل ووعف البدث الٗلمي الجامعي والخجهحزاث وبَال ١ؤؾمائهم ٖلحها.
 الخٗاون بحن الجامٗاث والُ٣إ الخام في بحغاء البدىر ،مً زالٖ ٫غى بٌٗ زُِ البدىر الٗلمُت ٖلى
بٌٗ الُ٣اٖاث الخانت اإلاىخجت لئلؾهام في جمىٍلها ،والٗمل ٖلى جُىٍغ جل ٪البدىر ،وحسخحرَا لخضمت
الُ٣إ الخام.
 جدٟحز عؤؽ اإلاا ٫الخام ٖلى الاؾدشماع في َظٍ الهىاٖاث عٚم ما ٞحها مً ٖىهغ مساَغة في ج٩الُ ٠البدث
والخُىٍغ والخدضًث الالػمحن لب٣ائها وج٣ضمها زانت في مغاخل همىَا ألاولى ًجب زل ٤آلُاث اثخماهُت حضًضة
جخىاءم م٘ َبُٗت الهىاٖاث اإلاٗغُٞت الخخىائها ٖلى بيُه عؤؾمالُت مغجٟٗت في اإلاؿخىي ال٨ٟغي والخ٣جي ولِـ
ؤؾاؾا في ألانى ٫اإلااصًت اإلالمىؾت.
 جسهُو وؿبت مً( :صزل الجماع -٥محزاهُت اإلاجالـ اإلادلُت  -عَ٘ ألاو٢ا ٝالخ٩ىمُت ٖ -اثضاث ألاوكُت
الغٍايُت) لضٖم البدث الٗلمي.
 جسهُو ؤحؼاء مً محزاهُاث البدث الخانت باإلااؾؿاث البدشُت للهىاٖاث التي حٗمل في ؤوكُت مسخاعة والتي
ًىحض لضحها بم٩اهُت لخد ٤ُ٣محزة جىاٞؿُت.
 بلؼام اإلااؾؿاث البدشُت بخُُٛت ؤحؼاء مً ج٩الُٟها مً زال ٫البدىر اإلاكتر٦ت م٘ الُ٣إ الخام.
 ج٣ضًم خىاٞؼ يغٍبُت مهمت للبدث والخُىٍغ الظي ً٣ىم به الُ٣إ الخام ،الؾُما اإلايكأث الهٛحرة واإلاخىؾُت
.
 بنضاع َاب٘ بغٍضي باؾم الخىمُت ٌٗىص حؼء مً ٖاثضٍ ٖلى البدث الٗلمي؛ ؤو بياٞت يغٍبت ٖلى ؤؾٗاع جظا٦غ
الؿٟغ وحصجُ٘ الخبرٖاث الخانت.
عملجال عكرعبع -إنشاء ضناوق عكبحث عكعلمي داكىزع عت عملشرفة على عكبحث عكعلمي:
 بوكاء نىضو ١وَجي لضٖم البدث الٗلميً ،مى ٫مً محزاهُاث الىػاعاث اإلاكغٞت ٖلى هٓم الخٗلُم ،ومً محزاهُاث
الجامٗاث الخ٩ىمُت ،ومً الؼ٧اة وألاو٢ا ،ٝومً الضو ٫اإلااهدت.
 بوكاء نىضو ١اؾدشماعي لخمىٍل مكاعَ٘ البدث الٗلمي مً زال ٫ؾىضاث ؤؾهم ،وحصجُ٘ ماؾؿاث ؤلاهخاج
وألاٖما ٫في اؾدشماع وؿبت مً ؤمىالهم في َظا الهىضو.١
 بوكاء نىضو ١ؤلابضاٖاث البدشُت.
عملجال علخامط -ثفعيل دو عكىكف إلاصالمي كاع عكبحث عكعلمي :من أدرزها:
 بوكاء وُٟ٢اث للبدث الٗلمي ٦ما ٧ان ٖلُه الخا ٫في اإلااض ي.
 ب٢امت ماؾؿت ًمىُت وُٟ٢ت للبدث الٗلمي.
 جدضًض وؿبت مً ؤمىا ٫الؼ٧اة لهالح البدث الٗلميً ،م ً٨ؤن جهل بلى ٖ ،%10لى ؤن جً٘ الهُئت اإلاكغٞت ٖلى
َظا الهىضو ١جهىعا لؿبل جدهُلها ونغٞها في ٧ل مدآٞت.
الحاج ,نجوى أحمد علي
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 جسهُو حؼء مً ألاو٢ا ٝالخ٩ىمُت لهالح جمىٍل البدث الٗلمي في مغا٦ؼ البدث الجامٗاث.
عملجال عكضادش -كبىل عكحبرعات وعكهبات وعكىضاًا وإلاعانات؛ ومنها:
 اقهاع ٢بى ٫مغا٦ؼ البدث الٗلمي والجامٗاث للخبرٖاث الُٗيُت واإلااصًت ،وحكُ٨ل لجىت لها.
 ج٨غٍم اإلاخبرٖحن في نٟداث مغا٦ؼ البدث الٗلمي والجامٗاث ،ووؾاثلها ؤلاٖالمُت حصجُٗا لآلزغًٍ.
 حصجُ٘ اإلاىنحن بخسهُو حؼء مً وناًاَم إلاغا٦ؼ البدث وللجامٗاث للبدث الٗلمي.
ُ٢ ام الكغ٧اث ألاَلُت بُب٘ وحؿىٍ ٤البدث الٗلمي.
 بوكاء ٦غاس ي زحرًت في مغا٦ؼ البدث الٗلمي والجامٗاث للبدىر.
 جبجي بغامج جىٖىٍت ألٞغاص اإلاجخم٘ جدثهم ٖلى الخبرٕ ،ووي٘ زُت ٖملُت لخىَُض الٗال٢ت م٘ اإلاخبرٖحن.
 صٖم مغا٦ؼ وٖماصاث البدث الٗلمي بمؿدكاعًٍ قغٖ ُحن ،وا٢خهاصًحن؛ لخىمُت ؤمىا ٫الخبرٖاث والهباث والٗمل
ٖلى اؾدشماعَا.
 الٗمل ٖلى حصجُ٘ اإلاىؾغًٍ ،واإلاىنحن مً ؤبىاء اإلاجخم٘ ط٧ىعا وبهازا بخسهُو حؼء مً وناًاَم للجامٗاث
وجمىٍل البدث الٗلمي.
عملجال عكضابع :عملشا هة إلاكليمية وعكاوكية في دع مىع د عكحعلي علجامعي :أهمها:
 جىىَ٘ وجُٟٗل اإلاؿاَماث ؤلا٢لُمُت والضولُت ،لخُىٍغ الخٗلُم الجامعي ،ؾىاء مً اإلامىلحن واإلااهدحن ،ؤم مً و٧االث
ألامم اإلاخدضة ،واإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت ،واإلاجخمٗاث وألاَغا ٝاإلاٗىُت ألازغي.
 جىحُه حاهب مً اإلاٗىهاث وال٣غوى الضولُت للبدث الٗلمي.
ضمانات ثطبيم عكحطى ونجاحه :لىي٘ َظا الخهىع مىي٘ اإلاماعؾت والخىُٟظ ،زمت الٗضًض مً الًماهاث
والخضابحر الالػمت ،ؤَمها:
 جىاٞغ الىُت الهاص٢ت ٖلى جبجي َظا الخهىع ،والٗؼم ٖلى جىُٟظٍ ،بٗض مىا٢كخه م٘ مسخل ٠ألاَغا ٝالغؾمُت
والكٗبُت ،وبصزا ٫الخٗضًالث الًغوعٍت ٖلُه ،ختى ً٩ىن مدل بحمإ جام.
 الخإ٦ض مً خهى ٫الخهىع اإلا٣ترح ٖلى عيا مغا٦ؼ البدث الٗلمي والجامٗاث ،وٞهمها ألصواعَا ُٞه ،ومؿاهضتهم
له ٦كغٍ الػم لخىُٟظ َظا الخهىع.
 جىٞحر مخُلباث الخهىع اإلا٣ترح -اإلااصًت مجها والبكغٍت-وجىُٟظٍ في الى٢ذ واإلا٩ان اإلاىاؾبحن.
 بنضاع الدكغَٗاث والخٗلُماث واليكغاث التي حٗؼػ خكض َا٢اث وبم٩اهاث اإلاجخم٘ لضٖم مؿحرة البدث
الٗلمي ،وجىُٓم مؿاَماث اإلااؾؿاث والكغ٧اث واإلاهاو٘؛ لخمىٍل البدث الٗلمي والاؾخٟاصة مىه.
 يغوعة جبجي ؾُاؾت وَىُت ٖامت ٖلى اإلاضي الُىٍل ،جغؾم اإلاؿاع الٗام لخغ٦ت الضعاؾاث الٗلُا والبدث
الٗلميَ ،ب٣ا ألولىٍاث جىمُت اإلاجخم٘ ،وما ًهبىا بلُه في اإلاؿخ٣بل ،وبما ٌؿمذ بترحمتها بلى بحغاءاث وٖملُاث
جىُْ ٠ل٩لما َى مخاح ومم ً٨لخىُٟظ جل ٪الؿُاؾت.
 بًجاص جىحه ؾُاس ي ٖام ًا٦ض ٖلى يغوعة اؾترقاص الجهاث الغؾمُت بالبدث الٗلمي ،وؤن ً٩ىن البدث الٗلمي
حؼءا مً زُت الخىمُت ،وؤؾلىبا جدبٗه الضولت وُ٢اٖاث ؤلاهخاج والخضماث.
٦ما ًجب ؤن ًدؿم الخىُٟظ باآلحي:

الحاج ,نجوى أحمد علي
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الٟاٖلُت :وحٗجي الخضزل الىاعي في البدث ًٖ ؤلام٩اهاث اإلاخاخت إلًجاص مهاصع جمىٍل حضًضة لخمىٍل البدث
الٗلمي ،بٗ٣لُت مٟخىخت ،وما ًخُلبه طل ٪مً تهُئت اإلاىار اإلاالثم لخُٟٗل اؾخسضام جل ٪اإلاهاصع ،وحُٗٓم
الاهخٟإ بها ،بٟ٨اًت وٞاٖلُت ٖالُت.
الكمى :٫وٍ٣هض به ؤن ً٩ىن الخهىع اإلا٣ترح قاملت ل٩ل مهاصع الخمىٍل الجضًضة اإلام٨ىت.
اإلاغوهت :وحٗجي ٢ابلُت الخهىع اإلا٣ترح إلصزا ٫حٗضًالث ،ؤو جإحُل بٌٗ الٗملُاث ،ؤو حٗضًل بٌٗ اإلاؿاعاث؛
لٓغو ٝما ،ؤو بياٞت ٖملُاث ؤو مؿاعاث حضًضة ،صون ؤن ًازغ طلٖ ٪لى مًمىن الاؾتراجُجُت وجىحهها
الٗام ،وصوام اؾخمغاعَا ،وطل ٪ختى جخالءم م٘ ما ٢ض ًُغؤ مً ْغو ٝؤو مخٛحراث لم ج ً٨في الخؿبان.
الترابِ والخ٩امل :وَٗجي ؤن ٌؿحر جىُٟظ الخهىع اإلا٣ترح ،بهىعة مترابُت ومخ٩املت٧ ،ل حؼء ُٞه ؾىض لآلزغ
في اججاٍ جد ٤ُ٣ألاَضا ،ٝبدُث بطا حٗثر بهجاػ ؤخض اإلاداوع ؤو ؤَضاٞها؛ ٞةن طل٢ ٪ض ًازغ ؾلبا ٖلى جىُٟظ
اإلاداوع وألاَضا ٝألازغي؛ مما ٢ض ًٟكل الخهىع اإلا٣ترح.
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) )28خىاؽ مدمىص ،البدث الٗلمي في الٗالم الٗغبي ،اإلاىhttp://www.saudiinfocus.com :٘٢
) )29صخُٟت الكغ ١ألاوؾِ10 ،ؤ٦خىبغ2007 ،م.
) )30عابِ الل٣اء الٗلمي ،اإلاىhttp://www.kacst.edu.sa :٘٢
) ) 31ؤوُ٦ل مدمض ؾُٗض ،ا٢خهاص و حؿُحر ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاثغ.1994 ،
) )32اإلا٨خب ؤلا٢لُمي للضو ٫الٗغبُت " .)2003( ،ج٣غٍغ الخىمُت ؤلاوؿاهُت الٗغبُت للٗام  ،"2003بغهامج الامم اإلاخدضة
الاهماجي ،اإلاُبٗت الىَىُتٖ ،مان ،ألاعصن ،م .101
) )33الالثدت اإلاىٓمت لل٨غاس ي الٗلمُت ،الهاصع ب٣غاع مجلـ الجامٗت بجلؿخه الخامؿت / ٌ٠٣٢١للٗام الجامعي.٠٣١
) )34عاح٘ اإلاىhttp://www.albayan.ae :٘٢
) )35اإلاىٗ٢ان ،http://qa-it.com :و www.qnrf.org
) )36الهىضو ١الُ٣غي لغٖاًت البدث الٗلمي ،قغا٦ت ُ٢غٍت  -ؤمحرُ٦ت لخمىٍل ؤبدار خى٧ ٫ىعوها ،اإلاى:٘٢
http://www.al-sharq.com
) )37عكبحث عكعلمي ..فجىة إلامكانيات وغيـ ـ ـ ــاب الاصترعثيجية و عء ثؤخر عكعرب « :)2014( »2عملىكع:
http://www.albayan.ae
) )38عملرحع عكضادم.
) )39فريم ثحرير منحاًات عكضعىدًة ثحد عملجهر ،عملىكعwww.saudiinfocus.com :
) )40فريم ثحرير منحاًات عكضعىدًة ثحد عملجهر ،ص 35
) )41عملىكعhttp://www.asbar.com :
)http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html )42
) )43عملىكعhttp://ec.europa.eu:
) )44عكبحث عكعلمي ..فجىة إلامكانيات وغيـ ـ ـ ــاب الاصترعثيجية و عء ثؤخر عكعرب ،مرحع صادم

الحاج ,نجوى أحمد علي
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