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  ومعيقاثه العلمي البحث واقع في قزاءة: العلمي والبحث العزبية الجامعات 
 3الجزائز جامعة كالع، شزيفة. د

 

 

:  امللخص

 الخللُم بمجاى الاهخمام جداوىل اللزبُت البلدان ؤن فزغم الجاملاث، وؿاثف مً ؤضاضُت وؿُفت الللمي البدث ٌلخبر     
 داثما ًجللىا ما وهى مخدهُت جـل مطاهمتها خدود ؤن بال الللمُت، اإلالزفت بهخاج مجاى في وبخاصت فُه والاضدثمار اللالي
ادة دونل جدىىل التي اللىاثق كً ىهدطات لها اهخمامها ٍس  كدم زم ومً ألامادًمُت، الللمُت اإلالزفت بهخاج مجاى في وجمٍى

 هؼزح ًجللىا ما وهذا .الشغل ضىول مم ًزجبؽ الذي الاقخصادي الىاقم وجدطين والىمى الخىمُت مجاى في الفللي اضخخدامها

 اإلالُقاث؟ هذه جخؼي ًمنً ولُف الللمي؟ البدث ملُقاث ماهي:  الخالي الدطائىل

: الخالُت الىقاغ بدىاوىل وغيرها الدطائالث هذه كلى ؤلاحابت هداوىل ضىف

  .فُه اللزبُت الدوىل مطاهمت وخدود الللمي البدث واقم   –1

   .الللمي البدث وملُقاث مشامل   -2

. الللمي البدث منها ٌلاوي التي اإلاشامل جذلُل شإنها مً التي الللىىل  –3

 

: مقدمة

ت والقىة الهىادر وبكداد الللمُت، والدراضاث البدىر كبر الخىمُت في مهما دورا اللالي الخللُم ماضطاث جادي      البشٍز
 ألاداة حلخبره والتي الجاملاث وؿاثف مً ؤضاضُت وؿُفت ٌلد الللمي فالبدث الخىمُت، مشلل وخمل الخددي لزفم اإلااهلت

ز إلهخاج الزثِطُت  للخؼؽ بافخقاده ًدطم ؤهه بال ،اللزبُت الجاملاث في الللمي البدث ؤهمُت مً الزغم فللى. ةاإلالزف وجؼٍى
ده ما بين اهفصاى فهىاك زم ومً بدثُت، التزاماث منها جىبثق خهىمُت ومشزوكاث خؼؽ لغُاب هدُجت الللمُت  الدوىل جٍز

 الخىمُت ؤغزاض مم بالظزورة جلخقي ال بها خاصت ؤغزاض لها بدىر مً الجاملاث به جقىم ما وبين اللاملت وماضطاتها

 التي اهدشارا البدىر فإلثر وبالخالي اللزبُت الجاملاث اهخمام في هامشُا وشاػا الللمي البدث ًمثل لما. اإلاجخمم وخاحاث
 البدىر ومقىماث ؤوشؼت ؤن لما ،الخؼبُق بجاهب اهخمامها مً ؤلثر الفنز بجاهب تهخم والتي الترقُت إلاجزد ججزيل

 باخثين حهىد جظافز جخؼلب والتي مشهلت، خل ؤو ضللت بهخاج ؤو لخدمت اإلاجخمم خاحت مً كادة جيبلث والتي الخؼبُقُت
ز بلى تهدف والتي مخخلفت، وخبراث مخلددة اخخصاصاث  ويل باخثين حهىد  ويل  هخاثج جؼبُق ػٍزق كً والخجدًد الخؼٍى

 للبدث ميزاهُت مً اللزبُت الدوىل جخصصه ما بلى ألاولى لدرحتبا ٌلىد  لو ولم غاثبت، شبه فهي الخؼبُقُت البدىر
ز لهل لإضاص الللمي البدث بجدويل اللزبُت الدوىل في القزار صاوعي اهخمام ،طلفالللمي  اهخمام جدوي وجىمُت، جؼٍى
 اضخيراد يكل واكخمادهم الخؼبُقُت الىاخُت مً الللمي البدث بجدويل قىاكتهم للدم الللمي البدث بدكم الخاص القؼاق
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 هدى بالدولت والاهخقاى الخىمُت اخخُاحاث لخىمُت ضبُال وبهما ؤمادًمُت مهمت ٌلد لم الللمي البدث بن. الجاهشة الخبراث
جي وبدماج لللمل فزص وخلق اإلالزفت اقخصاد وبلى اللاإلاُت،  الخللُم ًىاحه لخدد ٌلخبر الذي اللمل ضىول في الجاملاث خٍز
ش مً فالبد وكلُه اللمل، وضىول الجاملت مخزحاث بين الفجىة هىو اللزبي الىػً في اللالي  مطاهمت بين اللالقت  حلٍش

ز في منها والاضخفادة لها الفللُت والاضخخداماث الللمُت اإلالزفت بىاء في الجاملاث  في الللمي والبدث ألامادًمي ألاداء جؼٍى

ش الجاملاث . ألامادًمي والاكخماد الجىدة ملاًير جدقُق كلى قدرتها وحلٍش

: ٌفي العزبية الدوو  مساهمة حدودو العلمي البحث واقع: أوال

 كلى بهفاقها ملدى قُاص كبر كاإلاُا ألاخدر اإلالارف مً واضخفادتها اإلالاصزة كالم وولىحها البلدان جقدم درحت جقاص       
 بحجم زم ومً ،الطهان مً فزد ؤلف لهل والباخثين الللماء وبلدد ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج مً ووطبخه ،الللمي البدث
ت الللمُت ألابدار ا اإلاسجلت الاختراكاث وكدد اإلايشىرة الطىٍى  وحىد وبحجم الدولت هفىص مً فزد ؤلف لهل ووطبتها ،ضىٍى
 النخب كلى بهفاقه بملدى هفطه الفزد حهت ومً  الصادرة إلاُتالم البدثُت اإلاجالث وكدد فزد ؤلف لهل الهىمبُىجز ؤحهشة

. 1والدورٍاث

 اإلاللىماث، جىفز وهي هامت قظُت بلى ؤلاشارة مً البد اللزبي، الىػً في الللمي البدث واقم جدلُل مداولت في الدخىىل قبل
 بلى ؤطف الللمي، البدث مُدان وخاصت ،اإلاُادًً مافت في واإلاللىماث ؤلاخصاءاث بلى جفخقز اللزبُت ألاقؼار غالبُت بن ب 

 مً اللزبُت ألاقؼار في والخقجي الللمي البدث ومزالش الجاملاث، واقم كً اإلاخىفزة اإلاللىماث ؤخذ خاولىا ما ب ا ؤهه  لو

ز ألادلت وهي» آلان اإلاخاخت مصادرها ت والخقاٍر  كلىماثالم مم وقارهاها ،«ضىىاث زالر ؤو ضيخين قبل ملـمها صدر التي الطىٍى
 حمُم ؤن اإلااضف مً هجد الُىوطهى، وبخاصت والدولُت اللزبُت اإلاىـماث بلع بخصاثُاث في ألاقؼار هذه كً اإلاخىفزة

 ألضباب الىطم، خقُقت ًمثل ال اإلاللىماث هذه مً اإلاخىفز ؤن بلى بطافت ألالثر، كلى دقُقت وغير قدًمت اإلاللىماث هذه

: ؤهمها كدة

 ألاقؼار بلع بدء مً الزغم كلى ألاخىاى، ملـم في اإلاللىماث وجىزُق ؤلاخصاثُاث بمطإلت اللزبُت ألاقؼار اهخمام كدم  -1
. مخهامل غير ؤغلبها ًشاى ال والتي اإلاللىماث جىزُق مزالش بةوشاء اللزبُت

ت ؤن اللزبُت ألاقؼار بلع جزيل  -2  لذلزها مجاى ال كدًدة للىامل لها، ألامىُت الطالمت مجاى في جدخل اإلاللىماث هذه ضٍز

.  هىا

 دونل واضم هؼاو كلى الخقىُت اإلاىخجاث اضخيراد كلى قاثم خُاة همؽ مداماة في مطخمزة ماسالذ اللزبُت الدوىل ملـم بن

. 2فىُت وممارضاث وملارف مهاراث مً جمثله مما  اتها الخنىىلىحُا مخؼلباث امخالك

 اإلاخقدمت، الدوىل وبين بُيىا جفصل التي والخقىُت الللمُت الفجىة هي ةالىامي الدوىل بقُت حلاوي لما منها ولاوي التي فاإلاشهلت
 مخخلف في والخنىىلىجي الللمي الخقدم حلاؿم ومم الشمً، مزور مم جىقص وال جشداد الفجىة جلو ؤن  لو مً وألاخؼز

                                                           

 :، نقال عن مركز اجلزيرة للدراسات"اجلامعات والبحث العلمي يف البلدان العربية"تيسري عبد اجلبار اآللوسي،  – 1
 (09/11/2009)http://studies.aljazeera.net/issues/2009/201172231415565.htm   

 :نقال عن،( 18/01/2012)، 339 .ع، جملة الكويت، "واقع البحث العلمي يف العامل العريب "، ميسون أمحد مارديين   -2
http://www.kuwaitmag.com/index.jsp?inc=13                                                                                         

http://www.kuwaitmag.com/index.jsp?inc=11&id=537
http://www.kuwaitmag.com/index.jsp?inc=13
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، اإلاخقدمت البلدان في اإلاُادًً
ً
 اللظارة بزلب والللاو للخقدم الطزكت مظاكفت بلى خاحت في اللزبي كاإلاىا ًجلل مما صىاكُا

 .والخنىىلىحُت الللمُت

 الىامُت، البلدان ملـم شإن  لو في شإنها مددود، بشهل والخقجي الللمي البدث كملُاث اللزبُت ألاقؼار مارضذ لقد
ز البدث كلى الىامُت البلدان بهفاو ؤن والىاقم ل طئُل حشء ضىيل ٌشهل ال والخؼٍى

ً
 وفي ؤلاحمالي، القىمي دخلها مً حدا

ً اكخقاد  اللقلُت هذه بن الصىاكُت، بالبلدان خاص جزف الللمي البدث ؤن الىامُت، نالبلدا في اإلاطاولين لبار مً النثيًر
ل حلنظ وهي الفنزي، الاضخلمار مـاهز ؤخد ضىيل لِطذ

ً
 خظىكها امخد التي البلدان لهذه والخقجي الللمي الخإخير حُدا

لت، لفتراث والثقافي والاقخصادي الطُاسخي  جنىىلىحُت جبلُت في خاصت بصىرة اللزبي الىػً الخإخير هذا ؤغزول لقد ػٍى
 بمهاجب اإلاخىاصلت والاضخلاهت والخقىُت الللمُت الهىادر كلى النبير باالكخماد الخصىص وحه كلى ألاخير هذا وجزحم ماملت،

 .ألاحىبُت والدراضاث البدث

ز ؤحل مً حهدها مً النثير اللزبُت ألاقؼار جبذى ؤن ًيبغي لذا  البدثُت ادروالو وبكداد الللمي البدث وشاػاث جؼٍى

. 3واللؼاء ؤلاهخاج كلى وحصجُلها

منىىا  بلى وشير ؤن جىؿُفه، ومطخىيل فيها الللمي والبدث اللزبُت البلدان في الجاملاث ؤوطاق مشهد لقزاءة مدخل في ٍو
ت ألادواث مً واخدا  لو بىصف الطهان مً شخص ملُىنل لهل الللمُين الباخثين كدد  ًزجىف في واولهاضه للخقدم اإلالُاٍر

 لدي ما كشز ًمثل ما وهى مىاػً ملُىنل لهل باخثا 136 ضىيل الُىم ًملو ال اللزبي فاللالم للمجخمم، ةوالزفاهي اللاحاث

ها في ؤما ألاوروبي، الاجداد في طلفا وكشٍزً طلفا، 33 خىالي روضُا جمخلو فُما بضزاثُل،  لقد. طلفا 40 يبى فُصل ؤمٍز
 وكشزة وخاصت، خهىمُت حاملت 385 خىالي وحىد مً الزغم كلى اإلااضخي القزنل ػىاى ألاكم بىحهه" ضلبُا" اإلاشهد  لو مان

ج، ملُىنل ت ماضطت ؤلف مئت ًقارب ما مم خٍز " ألارقام" هذه ؤمز لنً. الجاملاث خارج بدثُت مزالش ومئاث ،اضدشاٍر
 الجامعي للخللُم وشاملت حدًت بضتراجُجُت غُاب في ومؼالبه الىاقم لظغىغ اضخجابت ضىيل ًهىنل ؤن ٌلدو ال وحىهزها

ِّن حلثر ؿل وفي جددًدا؛ الللمي البدثي وحهده
 مم هذا. للدولت ألاخزيل اإلااضطاث وبإداء وجؼللاجه باإلاجخمم الزبؽ مهمت في بي 

 الظئُل بهخاحُتها وبحجم بدثُا الظلُفت قدراتها وفي كلمُا الجاملاث هذه مطخىيل في الطاثد الخإخز ؤخىاى مالخـت

 اللقىىل هذه مً ومهمت رثِطت وطبت ؤن بال كزبُا ومهمت لبيرة كلمُت كقىىل بىحىد ؤلاقزار ومم .ؤلاهخاج  اك هىكُت ومطخىيل

نُت ألاوروبُت الللمي البدث ماضطت مً مهما حشءا وصارث شتى، ألضباب للهجزة دفلذ اإلاىخجت   –اليطب حشير ب . وألامٍز
 بلى ٌلىدونل ال الخارج في ًدرضىنل الذًً اللزب الؼالب مً %54 ؤن بلى بالخصىص  –اللزبُت للجاملت دراضاث خطب

 الللمُت اللقىىل مً %2 ووطبت الىامُت الدوىل مً النفاءاث هجزة مً %31 بـ حطاهم اللزبُت البلدان ؤصبدذ وقد بلدانهم،
ها، لنىدا . 4للزبُتا اللقىىل مً ؤلف 450 كً ًقل ال ما هجزة مً الزثِظ الزابذ هي بلامت الغزبُت فالدوىل وؤمٍز

ذلز ز ٍو  الدوىل بها جخمخم التي الثروة مً الزغم كلى ؤهه 2010 لللام(  والللىم والثقافت للتربُت اللاإلاُت اإلاىـمت)  الُىوطهى جقٍز
 الخاصت وؤدائها هـمها لفاءة ؤن لما والخنىىلىحُا، الللىم مجاى في مخِىت قاكدة بلى جفخقز البلدان هذه فةن اللزبُت،

                                                           

  .مرجع سابق، أمحد مارديين ميسون  -1
 .مرجع سابقتيسري عبد اجلبار اآللوسي،  – 2
 .نفس املرجع – 3
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 الىفؽ ؤضلار شهدجه الذي اإلااقذ التراحم ؤن كلما اإلالزفت، جىلُد في خاص بشهل ًخللق فُما طلُفا ًشاى ال اللالي بالخللُم

 وشجم هفؼُت، كاثداث دونل مً اإلاطخقبل كلُه ضُهىنل كما القىيل اهؼباكه جارما اللزبُت، للدوىل بهذار بمثابت مان 2008 كام

ز ظُف. الخنىىلىحُاو بالللىم الاهخمام كلى الدوىل هذه الخقٍز ز ٍو  في اإلازمىقت الجاملاث وحىد مً الزغم كلى ؤهه الخقٍز
د ال ما حلد اللزبُت الدوىل فةن اللزبُت اإلاىؼقت  اللالمي اإلاطخىيل كلى اإلاخىضؽ اللدد ؤن كلما وطمت، ملُىنل لهل 136 كلى ًٍش

 مً ملُىنل لهل الباخثين كدد ًبلغ راثُلبص في ؤن ؤلدث 2006 كام ضابقت دراضت في الُىوطهى ؤن كلما. باخثا 1081 ًبلغ

ها وفي 2439 بلغذ ألاوربي الاجداد وفي 1395 هى الطهان  في اللزبي اللالم مطاهماث حجم ؤن لما. باخثا 4374 بلغذ ؤمٍز
 كلى اللاإلاُت الللمُت اإلايشىراث بلى اللزبُت الللمُت اإلايشىراث وطبت قدرث خُث حدا، طلُفا آلاخز هى اللالمي البدث

ز خطب% ) 1.1 مقداره ما اللزب والباخثين الللماء حهىد مً لزغما  اإلاطاهمت ؤن لما(.  2009 للام اللزبي اإلالزفت جقٍز

 وؤإلااهُا% 1.1 بضزاثُل مم مقارهت% 0.3 بلى 0.8 بين جتراوح اللزبُت البلدان في الللمُت اإلاجالث في اإلايشىرة البدىر في اللاإلاُت
هي اإلاخددة والىالًاث% 8.2 والُابان% 7.9   . 5  %8.3 ةألامٍز

      :العلمي البحث ومعيقات مشاكل: ثاهيا

 اإلالزفي، اإلاجاى بهذا اللزبُت الدوىل اهخمام كدم جبدي اللزبي الىػً في الللمي البدث منها ٌلاوي ومشامل ملُقاث هىاك     

: ماًلي في وؤهمها بلظها ضىىرد

 بػار في الللمي، للبدث ًزصد بما ألامز ًخللق كىدما حجما ؤضىء جبدو والتي اللالي للخللُم اإلازصىدة اإلايزاهُاث طلف  –1  
 هى ما لهل جزلً ماسالذ التي اإلانخباث وفي ألابيُت في قصىرا هجد ب  البدثُت البرامجُت باإلاخؼلباث جفي ميزاهُاث وحىد كدم

. 6مجاالجه بهل اإلاُداوي واللمل اللدًث الللمي البدث في مطخخدمت حلد لم ؤحهشة كلى جدخىيل اإلاخخبراث فُما وباى كخُق

. لللىافش ًفخقز ؤهه لما رثِطُت، كقبت ًشاى ال الجاملاث في القدًم الهزمي الىـام  –2

 ،(البدىر) اإلالزفت جىلُد اإلالزفت، اهخقاى: مثل ألادوار مً اللدًد جدقُق ؤحل مً لظغىغ اللزبُت الجاملاث حلزض  –3

. 7ووشزها اإلالزفت كلى اللفاؾ

لت بدرحت مزجبه باهخفاض الجامعي لألضخا  البدثي الجهد ًخددد ب : ألاضخا  مؼالب وجلبُت اإلازجباث في اهخفاض  –4  مَز
ز غير ؤمىرل في الاوشغاى كبر وؤضزجه خُاجه هفقاث لخغؼُت جدفله .  8مداطزاجه في ؤدواجه جؼٍى

ت الدراضاث كلى اللزبُت الجاملاث في الللُا الدراضاث بزامج مً النثير اكخماد  –5  مطخلشماث جىفز كدم بطبب الىـٍز
بُت البدىر . الخجٍز

ت ألاضالُب مً اللزبي الباخث ٌلاوي  –6  ومزالش الجاملاث مً لثير في الُىم بلى اإلاخبلت القدًمت الخقلُدًت واإلاالُت ؤلاداٍر
ظُم البدثُت مهامه ؤداء كً باخثاى ٌلزقل مما الثقت وكدم الشو كلى بىِذ والتي اللزبُت، البدىر . 9الىقذ مً النثير ٍو

                                                           

  http://www.marocdroit.com  : ، نقال عن موقع العلوم القانونية"الواقع والتحديات: أزمة البحث العلمي يف العامل العريب"حمسن الندوي،  – 1
 .مرجع سابقتيسري عبد اجلبار اآللوسي،   -2

1– "Unesco science Report 2010", The Current Status of Science around the World,2010, p.271. 
 .مرجع سابقتيسري عبد اجلبار اآللوسي،   -2
 .مرجع سابقميسون أمحد مارديين،  – 3

http://www.marocdroit.com/
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 وقذ في القىمي الىاجج مً( باأللف ازىين ؤي% )0.2 ًخجاوسل لم فهى: اللزبُت البلدان في الللمي البدث كلى ؤلاهفاو وبشإن

 بلُدة، بإشىاغ هاضبقذ قد البلدان جلو ؤن  لزاى مم وؤلثر،% 5 بلى اإلاخقدمت لدانالب في البدىر كلى ؤلاهفاو وطبت جصل
ل خهىمُت مصادر مً اللزبُت البلدان في البدىر كلى ؤلاهفاو مً% 90 الـ خىالي وطبت جإحي خين وفي  اإلاصادر جلو فةنَّن

ها في اللهىمُت  حغؼي ال التي الصىاكُت الشزماث مً ًإحي اإلاالُت الخغؼُت وباقي% 30 بلى 20 مً ؤلثر جمثل ال ؤوروبا وبلدان ؤمٍز

ل مً فقؽ %3 بال للزبُتا البلدان في ل  لو كً وفظال. البدثي الخمٍى  البلدان في ًـهز للبدىر اإلاالي الزصُد جىسَم فةن 
قت اللزبُت  لخىحُه مىاضبت خؼؽ وحىد وللدم لظألخه حشغُل وميزاهُاث ؤحىرل اججاهاث في ًصزف مىهه فاكلت غير بؼٍز

  .10وجفلُلها ألارصدة

: 2008  –2002 لطىتي اللزبي اللالم في الخللُم كلى اللام ؤلاهفاو وطب ًبين حدوىل ماًلي وفي

     

 الدوو  مجمىع

 الحعليم على العام إلاهفاق

 املصزوفات مجمىع مً مئىية كيسبة
 الحكىمية

 املحلي الىاثج مً مئىية كيسبة
 إلاجمالي

2002 2008 2002 2008 

 4.3 - 20.3-  الجزائز

 2.9 - 11.7 - البحزيً

 - 8.4 - - جيبىجي

 3.8 - 11.9 - مصز

 6.6 - 14.8 - الكىيت

 2.0 2.6 8.1 12.3 لبىان

 4.4 3.5 15.6 - مىريحاهيا

 5.7 5.8 25.7 26.4 املغزب

                                                           

ومن  ، 2009  -2004لألعوام "موقع اليونسكو على شبكة اإلنرتنت \إحصاءات التعليم : مصادر اإلحصاءات واألرقام الواردة يف هذه القراءة تستند باألساس إىل *
 :مادة إحصاءات خمتصرة حول واقع البحث العلمي يف العامل العريب؛ املوقع اإللكرتوين جلامعة القدس املفتوحة

http:/ / w w w.qou.edu/homePage/arabic/researchProgram/publication2Doc/6 .doc 

 .مرجع سابقتيسري عبد اجلبار اآللوسي،  – 4
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 - 4.3 - 22.6  عمان

 العزبية
 السعىدية

26.6 19.3 7.7 5.7 

 - 4.6 - 16.5 ثىوس

 0.9 2.0 27.2 23.5 العزبية إلامارات

 5.2 - 16.0 - اليمً

 Unesco Institute for Start is tics data bases , July 2010: املصدر

ل آخز حاهب مًو  بشزوغ ًددده الذي ألامز الللمُت والترقُاث الللُا الدراضاث في جىدصز الجاملُت البدىر حل ل فةن 
خظم ألامادًمي الؼابم  البدذ الىـزيل بالجاهب واإلادخفـت واإلاجخمعي اللملي اإلاُداوي كً اإلاىفصلت الجاملت لطُاضت ٍو

 ًجزيل باإلاجخمم الللمي البدث ربؽ لشاون وؤلاغفاى باإلهماى ًدطم ؿزف وفي. ومؼالبه اإلاجخمم اخخُاحاث كً بلُدا
ل بغفاى لذلو، ت قدراث بلى اإلاهمت البدىر بلع هخاثج جدٍى  ؤو البدثي الللمي الخلاونل كً بلُدًً هبقى لما. اضدثماٍر
ل كلى حطاكد فاكلت مدافل وحىد كدم مم هذا ،كاإلاُتاى اإلااجمزاث في اإلاشارلت  فلل بلى اإلاخاح الفزدي الللمي الجهد جدٍى

 .11مىخج ماضسخي حمعي

 وهخص الجىار دوىل مم فُه الللمي البدث مقارهت ًمنىىا لهي واخدة، مىخدة اللزبي الىػً مم الخلامل ضىداوىل ماًلي وفي

 كلى وطخدى وضىف ألاخيرة الطىىاث الخمظ في ؤي ،2014  –2010 كامي بين اإلامخدة الفترة  وحشمل وبضزاثُل، وجزلُا بًزان بها
ً قاثمت جدخىيل والتي وشىرةالم ألاوراو بلدد الللمي البدث مقدار  للدوىل ألاقل كلى واخد كىىان كلى فيها الباخثين كىاٍو

. 12البدث مدار

                                                           

 .مرجع سابقتيسري عبد اجلبار اآللوسي،   -1
 .نفس املرجع – 2
الربيد اإللكرتوين  (: 3/22/2015)ومقارنة مع دول اجلوار، نقال عن موقع منظمة اجملتمع العلمي العريب،  2014-2010البحوث العربية "موزه بنت حممد الربان،  – 1

 mmr@arsco.org: للمنظمة
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  ،2013 مىذ وبضزاثُل وجزلُا بًزان مً لال بهخاج ًفىول اللزبي الىػً بهخاج ؤن ؤكاله، الشهل ًبين -

ا، 3160 واليح بملدى ًشداد وؤهه - د ؤًظا وهى ضىٍى ادة ملدالث نق ًٍش  مً لال في ًبلغ خُث الجىار، دوىل في الٍش

 .الخىالي كلى 880و 2350 خىالي وجزلُا بًزان

 الخىطُحي الزضم ًىضله وطمت ملُىنل لهل البدىر كدد فةن الدولي، البىو مً الطهان حلداد اكخبرها ب ا وللمقارهت،

 :الخالي
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 بًزان مً لال في هجدها بِىما ،2013 في بدثا 80 ًخلدي ال وطمت ملُىنل لهل اإلايشىرة البدىر كدد ؤن هالخف خُث -

با 1650 بلى بضزاثُل في جصل بِىما الخىالي، كلى 360و 340 خىالي وجزلُا  2013 كام في ألارض ضهان كدد بلغ قد و .جقٍز
 وطبت بِىما % 5.2 خىالي منهم اللزبي الىػً ضهان كدد ًمثل وطمت، بلُىنل 7.125 الدولي البىو بخصاثُاث خطب

 هذه في الجىار دوىل وبين بِىه مقارهت ًبين الخالي والجدوىل فقؽ، %1.92 بلى جصل اللالمي لإلهخاج للبدث اللزبي ؤلاهخاج

 :14ةاليطب

 
خضح د اإلاقارهت مدل الجىار دوىل مل بِىما كاإلاُا، ضهاهه كدد وطبت مً ؤقل ًيخج اللزبي الىػً ؤن الجدوىل مً ٍو  كً جٍش

.   لو

 : العلمي البحث منها يعاوي التي املشاكل ثذليل شأنها مً التي الحلىو  :اثالث

ل بثماره الللمي البدث ًإحي وختى      
ً
 بلى اللزبُت والبدثُت الللمُت واإلازالش والجاملاث الخللُمُت اإلااضطاث جزقى ؤن كلى وخزصا

 جإلُد خالى مً اللالي بالخللُم للنهىض هدافوألا الخىحهاث مً مجمىكت وحىد مً بد فال الخقدم، ًىالب بما الؼمىح مطخىيل
                                                           

 .مرجع سابقموزه بنت حممد الربان، – 1
 .نفس املرجع – 2
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ـت الخىمُت جدقُق ؤهمُت  في جىمُت ألي ؤضاضُا مزجنشا حلخبر والتي اللالي، الخللُم في الجىدة مخؼلباث وجدكُم اإلاطخدامت البشٍز
 الاحخماكُت للخىمُت ضبُال وبهما ؤمادًمُت مهمت ٌلد لم الللمي فالبدث والخقدم، الىمى مطخىيل ًخىقف وكليها اللزبي اللالم

 فزص وخلق اإلالزفت اقخصاد وبلى اللاإلاُت، هدى بالدولت والاهخقاى الخىمُت اخخُاحاث لخلبُت الىخُد الطبُل فهى والاقخصادًت
جي وبدماج لللمل  بين الفجىة وهى اللزبي الىػً في اللالي الخللُم ًىاحه لخدد ٌلخبر الذي اللمل ضىول في الجاملاث خٍز

 آالف هىاك ؤن ٌلجي وهذا %15 بـ جقدر اللزبي اللالم في البؼالت وطبت ؤن هىا وهالخف اللمل، وضىول الجاملت مخزحاث
جين  ٌلؼي وهذا جإهُله، مطخىيل وكً الجاملت في درص ما كً البلد مل بلُدة وؿاثف في ٌلمل البلع وؤن كمل بدونل الخٍز
فظل وراثه مً فاثدة ال الجامعي الخللُم بإن كاما اهؼباكا . اإلانهي الخللُم هدى الخىحه ٍو

ش مً فالبد وكلُه  في منها والاضخفادة لها الفللُت والاضخخداماث الللمُت اإلالزفت بىاء في الجاملاث مطاهمت بين اللالقت حلٍش

ز ش الجاملاث في الللمي والبدث ألامادًمي ألاداء جؼٍى  وختى. ادًميألاك والاكخماد الجىدة طمان ملاًير جدقُق كلى قدرتها وحلٍش

:                في ؤضاضا حشخمل اإلاخؼلباث مً مجمىكت ٌطخىفي ؤن مً فالبد بثماره الللمي البدث ًإحي

 ز للبدث وػىُت اضتراجُجُت خالى مً الللمي للبدث ومصجلت داكمت صىاكُت ضُاضت وحىد . والخؼٍى

 ز البدث للملُت الالسمين نوالفىحي اإلاجهشة الللمُت اإلاخخبراث مثل للبدث الالسمت ألادواث جىفز . والخؼٍى
 ز الصىاكُت اإلاشامل خل في البدث ومخزحاث هىاجج اضخخدام . اإلاىخجاث وجؼٍى
 ًخؼلب الللمي البدث إلاقدراث اإلاثالي الاضخخدام لخدقُق الزغبت ؿل في جخصصاتها وحشلب القظاًا حلدد ؤن لما 

 البدثُت، اللملُت اسدواحُت ؤو جنزار كدم ًظمً ماب الدولت في الللمي البدث كملُاث لخيطُق مزلشيل حهاس وحىد
 الخهامل لخدقُق هـام ووطم منها، لهل الدقُقت الخخصصاث وجددًد البدثُت للمزالش ألادوار جددًد ًخؼلب وهذا

 .الىاقم ؤرض كلى جؼبُقها ومخابلت الللمي البدث إلجاخت آلُاث جىفير مم بُنها، فُما والخيطُق
 ادة خالى مً مياللل البدث ماضطاث دكم  إلاثُالتها مقاربت وحللها القىمي الدخل مً للبدث اإلاخصصت اإلايزاهُاث ٍس

 .اإلاخقدمت الدوىل في
 اإلااضطاث وبين وبُنها حهت مً والجاملاث البدىر مزالش بين فُما الفلاى والزبؽ والخيطُق الخلاونل كلى الترليز 

 .منها الاضخفادة ؤمالً يبى الخؼبُقُت البدىر بًصاى بهدف ؤخزيل حهت مً ؤلاهخاحُت

 ل دكم في باإلاطاهمت الخاص القؼاق حصجُم  .فُه الاضدثمار وسٍادة الللمي البدث وجمٍى
 وبًفاءها والخنىىلىحُت الللمُت للخؼىراث مىالبت وحللها البدىر مزالش ومنخباث الجاملُت باإلانخباث الاهخمام 

 .والالنتروهُت الخقلُدًت اإلاللىماث بمصادر
 البدث إلاقدراث اإلاثالي الاضخخدام لخدقُق الزغبت ؿل في جخصصاتها وحشلب القظاًا حلدد بن: الللمي الخيطُق 

 اسدواحُت ؤو جنزار كدم ًظمً بما الدولت، مل في الللمي البدث كملُاث لخيطُق مزلشيل حهاس وحىد ًخؼلب الللمي،

 هـام ووطم منها، لهل الدقُقت الخخصصاث دوجددي البدثُت للمزالش ألادوار جددًد ًخؼلب وهذا. البدثُت اللملُت

 .ألارض كلى جؼبُقها ومخابلت الللمي البدث إلجاخت آلُاث جىفير مم بُنها، فُما والخيطُق الخهامل لخدقُق
 الخىمُت مجاالث في الىفظ كلى الاكخماد خالله مً للدوىل ًخدقق الذي باألضلىب اللالي الخللُم ًىحه ؤن لذلو ًيبغي 

 .اإلاجخمم بداحاث الصلت وزُقت الجاملُت والخخصصاث البرامج جهىنل ؤن ًيبغي ولهذا والاقخصادًت، الاحخماكُت
 ؤهمها مً اإلاطخقبل، ؤهداف مم جخفق اللالي للخللُم ضُاضت إلخدار مزاكاتها مً البد ؤضاضُت ؤمىرا هىاك بن: 
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خدقق: اللالي للخللُم الشامل الخخؼُؽ: ؤوال : خالى مً  لو ٍو

ب، والخقجي الفجي الخللُم مجاالث في الللُا باإلالاهد اللىاًت  –1  الخىمُت ولخدقُق مىخج مجخمم إلقامت و لو والخدٍر
. الاقخصادًت

 ؤلبر كاثدا ًدر النُف كلى ؤلاهفاو جزليز ألن  لو النمي، الخىضم مً بدال الجاملاث في النُفي الخىضُم كلى الخإلُد  –2

. النم كلى ؤلاهفاو مً

. النبريل اإلادن في جزليزها دونل اإلادلُت اإلاىاػق كلى اللالي الخللُم ضاثماص جىسَم  –3

ت اجصاى قىىاث بوشاء  –4   .ؤلاهخاج ومزالش اللمل ومىاقم ؤلاكالم ووضاثل الجاملاث بين قٍى

م: زاهُا  الجامعي الخللُم يهدد فهى للجاملاث، اإلاىحه الخقلُدي الىمؽ كً اللدوىل ًيبغي خُث: الجاملاث ؤهماغ جىَى
 و لو والثقافُت، والاقخصادًت الاحخماكُت الخىمُت بقظاًا كالقتها خالى مً الجاملت جىـز ؤن مً بد ال ولذلو بالجمىد،

: آلاحي جدقُق مزاكاة خالى مً

 الشاملت، الخىمُت مجاالث في اضتراجُجُت وشاػاث لخدمت الخخصص مً ملُىت مجاالث في جخميز هىكُت حاملاث بقامت :زالثا
. الصىاكُت بالخىمُت وؤخزيل الشراكُت، بالخىمُت جخميز حاملت بًجاد زلم

لها جخىلى الجاملت داخل مخخصصت ملُاث بوشاء كلى اللمل: رابلا  لخىفير كملها، بمجاالث اإلازجبؼت ؤلاهخاج ماضطاث جمٍى
ل . كملُا الؼالب بكداد وبمهان الجُد الخمٍى

 مل في الخؼىرل كملُت إلاىالبت الدراضُت، والللقاث الللمُت والىدواث ئجمزاثالم للظىرل الباخثين ؤمام اإلاجاى فسح :خامطا
. الخخصصاث

. الللمي البدث بزامج لىجاح ؤلاهفاو في والسخاء للباخثين اإلاالُت ؤلامهاهاث جىفير: ضادضا

 وبضتراجُجُت واضلت كلمُت ضُاضت وطم بهدف الللمي البدث مطار في اإلااززة الجهاث بين والخيطُق الترابؽ جىزُق: ضابلا
. 15اللزبي الىػً مطخىيل كلى الللمُت ألابدار هخاثج مً لالضخفادة مدروضت

شمل: الللمي للبدث ؤلاضتراجُجُت ؤلادارة: زامىا  : لو َو

 (.للدولت الللمُت القىة خطاب) الدولت مطخىيل كلى الللمي البدث ؤوطاق دراضت .1

 واإلاهدداث والفزص والقىة الظلف وهقاغ ؤلاضتراجُجُت اإلاصالح كلى للخلزف القىمُت ؤلاضتراجُجُت دراضت .2

. 16اللام اإلاطخىيل كلى ؤلاضتراجُجُت والقظاًا
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: خاثمة

 اللالي الخللُم بمجاى الاهخمام جداوىل اللزبُت البلدان ؤن فزغم الجاملاث، وؿاثف مً ؤضاضُت وؿُفت الللمي البدث بن     
 ىهدطات داثما ًجللىا ما وهى مخدهُت جـل مطاهمتها خدود ؤن بال لللمُت،ا اإلالزفت بهخاج مجاى في وبخاصت فُه والاضدثمار

ادة دونل جدىىل التي اللىاثق كً لها اهخمامها ٍس  اضخخدامها كدم زم ومً ألامادًمُت، الللمُت اإلالزفت بهخاج مجاى في وجمٍى

 واقم فةن  لزه جم إلاا ووفقا. الشغل ضىول مم ًزجبؽ الذي الاقخصادي الىاقم وجدطين والىمى الخىمُت مجاى في الفللي
 وملزفُت وهُهلُت جىـُمُت بحزاءاث بلى ًدخاج اللزبي الىػً في الللمُت اإلالزفت وصىاكت الللمي والبدث اللالي الخللُم
ت، ز الذهىُت حغُير في جخمثل حذٍر ل في الخاص القؼاق وبشزاك ملخبرة ميزاهُاث واكخماد ؤلادارة وجؼٍى  ولذلو الخمٍى
 الالسمت الاضتراجُجُاث ووطم اثالاخخُاج لخددًد دورٍت واضخؼالكاث وبدىر بدراضاث والقُام اللمل، ضىول مم الخيطُق

. اإلالزفت وصىاكت الللمي البدثب للنهىض مخِىت قىاكد إلرضاء
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