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  العلمي والبحث العالي لباب الثامن: التعليما
  

  

  
التعليم إلعداد التعليم العالي جزء أساسي في التنمية البشرية وھي عماد التنمية الشاملة. و تطوير 

األجيال القادمة ضرورة إستراتيجية باعتبار التعليم ھو مصدر الطاقة الدافعة للتنمية الشاملة. ولكن 
يعاني التعليم العالي والبحث العلمي من عدم وجود خطة قومية للبحث العلمي وال خطة مدروسة 

مصادر التمويل لألبحاث العلمية و لالحتياجات المستقبلية من التعليم العالي. ھذا باإلضافة إلى ضعف 
عدم وضوح أھداف الخطة التعليمية ومھمتھا وإستراتيجيتھا على المستوى الفردي و اإلداري و 

على وطرق قياسھا جودة واضحة متفق عليھا للمعايير وعدم وجود رقابة و ال ضعف القومي، و
المناھج و التدريس و على الكتاب الجامعي، ھذا  بجانب تفشى سرطان الدروس الخصوصية وعقم 

 المھنة يلتزم بھا المشتغلون فيالمناھج وطرق التدريس وعدم وجود ميثاق شرف و قواعد ألخالقيات 
  .التدريس الجامعي

التدريس و ضعف إمكانيات  ويضاف إلى ذلك أيضا تدني الخدمات و الرعاية للطالب و ألعضاء ھيئات
المكتبات الجامعية وصعوبة الحصول على الدوريات العلمية و ضمور الدعم المخصص لحضور 

لزيارات العلمية وعدم وجود ولتنظيم المؤتمرات وورش العمل المحلية و للقيام باالمؤتمرات العلمية 
التعليم الفني العالي ال يتناسب مع  آليات لربط الباحثين بمراكز البحوث العالمية. وھناك عجز شديد في

أعداد خريجي الجامعات. و ھناك فجوة مماثلة في الحاصلين على تعليم فوق الجامعي مثل الدبلوم 
    .والماجستير و ما يعادلھما من الدراسات أو التدريب المتخصص

لحق بركب و الحقيقة الغائبة عن صانعي القرار في مصر أنه ال يمكن أن تحدث نھضة في مصر ون
الدول المتقدمة بدون خطة استرتيجية للبحث العلمي في مصر و توفير األمكانيات له. فميزانية البحث 

في إسرائيل  %4.2بينما تبلغ ھذه النسبة  2010طبقا إلحصائيات  %0.23العلمي في مصر ال تتعدى 
  من الدخل القومي في الدول المتقدمة. % 2.2في كوريا ويبلغ حوالي  %3.74و

ويوجد في مصر عدد ال بأس به من مراكز البحوث ومجھزة بإمكانيات بشرية كبيرة ولكن تفتقر للدعم 
المادي وعدم وجود آلية لتسويق نتائج ابحاثھا وتحويلھا إلى منتجات تساھم في االقتصاد القومي 

يقف حائال أمام  وتساھم في حل المشاكل الزراعية و الصناعية في البلد. وتعانيي من نظام إداري عقيم 
االنطالق الفكري و البحثي للعلماء.  بجانب عدم وجود خطة لربط البحوث باحتياجات الصناعة ولحماية 

  الثروة الفكرية للباحثين ولمراكز البحوث.
   

ى من المقترحات زو قبل أن نعرض الخطة من المفيد أن نراجع باختصار أھداف التعليم حتى يتضح المغ
  :على فاعليتھا في تحقيق األھداف المطلوبة، وھيالمختلفة ونحكم 
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تخريج أجيال واعية بالتحديات التي تواجه أمتھا، ومؤمنة بمھمتھا ومسلحة بأعلى مستويات  -1
   .القيم وأخالقيات التعامل

تحقيق التنمية البشرية المستمرة من خالل مبدأ التعليم حق للجميع من المھد إلى اللحد لتجھيز  -2
ن لسوق العمل بتوفير فرص تعليمية متكافئة مع تنويع تلك الفرص و توسيع فرص الخيار المواطني

   .لتساعد الشباب على رفع مستوى معيشتھم و تطوير مھاراتھم
أن تكون الجامعات مراكز لإلشعاع الثقافي و العلمي في المجتمع، تساھم في إيجاد حلول  -3

لجديدة وتنشر الثقافة واألسلوب العلمي والتفكير المنطقي لمشاكل المجتمع و تغذي المجتمع باألفكار ا
والوعي السياسي، و تقود الجھود لنقل التكنولوجيا وتوطينھا وتطويرھا، وإعداد الكفاءات و الكوادر 
    .المتخصصة من خالل البحث العلمي والدراسات و التعليم و الدورات التدريب و الندوات و المؤتمرات

  
  

  
إن النھضة التكنولوجية في القرن الواحد والعشرين تعتمد على الحقوق الفكرية والمعلوماتية واستخدام 

الحاسبات. فمثال من المتوقع ازدياد الطلب على تكنولوجية االلكترونيات واالتصاالت والحاسبات، 
و أجھزة نو وتكنووجيا الناوصناعة الماكينات اآللية والربوتيكس، وصناعة األجھزة الطبية، 

االستشعار، والزراعة الرأسية و المزارع اآللية الضخمة (النباتية والحيوانية والسمكية)،  
والتكنولوجية الحيوية و الھندسة الوراثية ونظم اإلدارة الحديثة، ونظم إدارة الجودة الشاملة، وطرق 

لمية وقوانين التجارة العالمية التسويق العالمية ونظم وقوانين التجارة الدولية و إدارة الشركات العا
والحقوق الفكرية، ونظم البنوك وإدارة المحافظ االستثمارية وشركات إدارة األمالك و شركات المخاطرة 

وشركات توظيف األموال و األسواق المالية،  وطرق اإلنشاءات والبنية التحتية المتقدمة التي تعتمد 
وھذا سيفرض على سوق العمل احتياج كبير من   .لتجھيزعلى المواصفات القياسية و الوحدات سابقة ا

  التعليم العالي والمتخصص.
ويعتبر متوسط معدل القبول بالجامعات و المعاھد المصرية اآلن مقبوال رقميا. إال أن ھذه األعداد تفوق  

وزيع بكثير اإلمكانيات المتاحة في الجامعات. ومن ناحية أخرى يعانى نظام التعليم من عدم وجود ت
مدروس في التخصصات المطلوبة و المناھج ونوعية المواد التي تدرس وتمشيھا مع احتياجات 

   .المجتمع الحالية و المستقبلية
  

  	التعليم العالي 8.1 
  

  :في التعليم العالي وفيما يلي بعض المقترحات لآلليات المطلوبة إلحداث التطوير المطلوب
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للتعليم العالي والبحث العلمي باعتباره من أھم الركائز إلحداث زيادة الميزانيات المخصصة  - 1
(راجع أھداف  الطفرة التكنولوجية المطلوبة وتوجيھھا طبقا للخطة اإلستراتيجية للتنمية

تنفق الدولة طالب مليون  2.2فى التعليم الجامعى لدينا ف. الخطط الخماسية في الباب الثالث)
جامعات مثل جامعه النيل والجامعة االمريكية  . في حيننهدوالر فى الس 500عليھم اقل من 

  .الف دوالر سنويا 15الى  10تاخد من الطالب حوالى 
الصناعة الجامعات حيث يقوم على التعاون بين تخصيص برامج لتدعيم البحث العلمي الذي  - 2

ملكية من دعم للبحث وتؤول حقوق ال توازي الدولة (على األقل) ما يتقدم به القطاع الخاص
بجوائز سخية من الدولة.  يعوض المخترعينو . ات الوطنيةالناتجة بالكامل للصناعالفكرية 

    
تدعيم دور مكتبة اإلسكندرية لتصبح واحدة من أكبر المكاتب في المنطقة وتوصيلھا   - 3

بقواعد المعلومات والدوريات العالمية وبراءات االختراعات وربطھا بشبكة موحدة 
الجامعية و المحلية و المدرسية لتوفير المراجع العلمية المطلوبة للنھوض للمكتبات 

بالبحث العلمي. وإنشاء شبكة قومية للجامعات تحتوي على قاعدة بيانات عن الرسائل 
المنشورة في جامعاتنا و التقارير الفنية و المقاالت العلمية و الخبراء في شتى المجاالت 

برات و المعلومات بين الباحثين، و لرفع كفاءة تبادل لتكون نافذة ھامة لتبادل الخ
وتزويد الجامعات بأحدث وسائل  المعلومات بين الجامعات وأجھزة الدولة ومؤسساتھا.

االتصاالت وشبكات اتصاالت الفيديو لربط الجامعات والمعاھد بمثيالتھا بالخارج باإلنترنت 
علمية و البحوث و منح شھادات مما يسھل األشراف العلمي المشترك على الرسائل ال

 .مشتركة ومتابعة المؤتمرات و الندوات العلمية الكترونيا
عمل ميزانية ودعم إداري لعقد المؤتمرات و الندوات المحلية و العالمية باعتبارھا آلية  - 4

ھامة لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات ألحدث ما توصل إليه العلم وعمل شبكات للتواصل 
و المختصين من جميع انحاء العالم. وتساھم أيضا في تعريف المجتمع و مع العلماء 

وتأثير المتغيرات المسؤولين بالتكنولوجيات الجديدة والنظم الجديدة و المواصفات العالمية 
   العالمية علينا في الوقت القريب و البعيد.

الف من العلماء و الخبراء و المتخصصين المصريين في العالم. ويجب  100 منھناك أكثر  - 5
االستفادة منھم وانشاء قنوات للتواصل المستمر بينھم وبين جامعاتنا ومراكز بحوثنا لعمل 
البحوث المشتركة واإلشراف المشترك على الرسائل العلمية وفي تقييم المناھج وتطويرھا 

  ارات العلمية وتنظيم المؤتمرات.وتحديث المعامل وتبادل الزي
التوسع في برامج الدراسات العليا و برامج المواد المتخصصة المختلفة باعتبارھا أھم   - 6

آليات نقل التكنولوجيا وتوليد براءات االختراع والحقوق الفكرية، وربط ھذه البرامج 
 المھارات منبمشاكل الصناعة و المجتمع ككل. وتجھيز الجامعات بورش على درجة عالية 

لتحويل األفكار إلى نماذج الطباعة المجسمة ماكينات ونظم الھندسة العكسية واإلمكانيات و
مع التدريب المستمر للقائمين عليھا لتساير أحسن النظم  صناعية بسرعة وكفاءة عالية

 . العالمية 
ع في و التوس، ودعمھا في مراحلھا األولى للدراسات العليا والبحوث ات إنشاء جامع - 7

وإعدادھا لتصبح مركز جذب عالمي للعلماء و التعليم العالي في الجامعات القائمة 
 .المخترعين وجعلھا مركزا لمدينة للصناعات التكنولوجية و المعلوماتية
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عمل خطة استراتيجية للتنسيق و التكامل بين دور مراكز البحوث و البحث العلمي في  - 8
 الجامعات.

عمل نظام للمنح الدراسية يقوم فيھا الطالب بالعمل في مراكز البحوث للحصول على شھادة  - 9
  أثناء فترة دراسته الماجستير أو الدكتوراة في مواضيع تخدم األھداف البحثية للمركز 

كمراكز لمعامل المعايرة واالختبارات، ومنح ومراكز البحوث القومية تدعيم دور الجامعات  -10
وعمل دورات تدريبية و عقد  واألمان طبقا للمواصفات العالمية. شھادات الجودة

االمتحانات المھنية ومنح شھادات تخصص بالتنسيق مع النقابات أو المنظمات المھنية 
و ستساھم ھذه الخطوات في ربط الصناعة بالبحث العلمي ونشر الوعي  العالمية.

لمطلوبة لتحسين المنتج ورفع بمواصفات الجودة و توفير الكوادر الفنية المتخصصة ا
   .كفاءة األداء

إيجاد مصادر دخول للجامعات بوضع القواعد المالئمة للجامعات الحكومية و الخاصة  -11
بمصاريف لزيادة دخول الجامعات  )%15-10(  للتوسع في اجتذاب الطلبة غير المصريين

 .أفريقيا و العالولتصبح مصر مركزا عالميا للتعليم و التدريب لمنطقة الشرق األوسط و
الدعوى لمشروع الوقف الخيري للجامعات وتشجيع القطاع الخاص والشركات على تبني  -12

  إنشاء معامل أو وحدات متخصصة أو منشآت للجامعات. 
عمل قاعدة معلومات الكترونية بالمشاكل التقنية التى تواجه الصناعة والحكومة  -13

في إيجاد حلول و مقترحات و دراسات  ومؤسسات المجتمع، التي يمكن أن تساھم الجامعات
لھا من خالل مشروعات الطالب أو مشاريع بحثية ألعضاء ھيئات التدريس. وعمل 

مسابقات ومعارض سنوية لمشاريع الطلبة و نتائج البحوث لكل الجامعات و المعاھد و 
 تكون ملتقى لرجال الصناعة و الحكومة و المستثمرين و العلماء و المبتكرين.  وعمل
مكاتب في الجامعات لمساعدة الطالب و أعضاء ھيئة التدريس على تسويق أفكارھم 

وتكوين الشركات و كتابة دراسات الجودة و تعريفھم بمصادر التمويل و المنح و 
  .المساعدات وطريقة التقديم لھا

إدخال المناھج التي تجھز خريج المرحلة الجامعية ليلعب دورا قياديا في دفع عجلة التنمية  -14
الشاملة،  وتشمل ھذه المواد التعريف بمؤسسات الدولة، ونظم الشركات و قوانين العمل 

والنقابات والجمعيات األھلية، ومبادئ اإلدارة، والجودة الشاملة و التسويق، وعمل 
العمل الجماعي، وطرق إدارة االجتماعات وإدارة الحوار و المناقشة  التقارير وأساليب

وكتابة دراسات الجدوى وأخالقيات الطالب واألخالقيات المھنية، وطرق اتخاذ القرار، 
وإدارة المشروعات. وتدعيم األنشطة الطالبية و رعاية الطالب و إشراك الطالب في اتخاذ 

وتخصيص كراسي دائمة لتمثيل اتحادات الطالب في القرارات داخل الكليات و الجامعات، 
 .مجلس الشعب ومجالس الجامعات

الجزء األكبر منھا  التفاوض مع الجھات التي تمنح معونات دولية أن تمثل المنح الدراسية  -15
  للدراسة في الجامعات العالمية الكبرى.

فيديو القضاء على ظاھرة الدروس الخصوصية بتوفير المحاضرات في صورة أشرطة  -16
تكون متوافرة لإليجار في مكتبات الكليات مقابل رسوم رمزية و مقابل عائد مادي للمدرس. 

وتشجيع أعضاء ھيئات التدريس على تأليف الكتب والمناھج اإللكترونية،  ووضعھا علي 
ألعضاء  ينقابالدور الالشبكة الموحدة للجامعات ( مقابل عائد مادي للمؤلف).  تفعيل 
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س والعاملين بالجامعات لتقوم بدور فعال في توفير الخدمات الشاملة ھيئات التدري
لمنسوبيھا و تحسين الظروف المعيشية و السكنية لھم، و وضع ميثاق ألخالقيات المھنة و 

   .المحافظة على شرف وسمعة المھنة
جائزة سخية) لألعمال المتميزة كالمقاالت المنشورة و  100-50عمل جوائز سنوية ( -17

االختراع والكتب العلمية والكتب الجامعية والمشاريع التي اكتملت. و عمل جوائز و براءات 
حوافز سنوية ألعضاء ھيئات التدريس المتميزين في التدريس والبحث العلمي و المشاريع 

وخدمة و خدمة المجتمع و النھوض بالمھنة التطبيقية وفي االبتكار وفي خدمة الجامعة 
 .)جائزة أخرى 50-20(األنشطة الطالبية 

وخاصة في المدارس و الجامعات عمل حملة قومية لتشجيع التفكير اإلبتكاري في المجتمع  -18
 تسجيل براءات اإلختراع في مكتب براءة اإلختراع المصري. وإقامةھيل ستشجيع وتو

(على األقل) منھا سنويا  250زين منھم. ويتم اختيار معارض نصف سنوية للمتمي
 على األقل. %10الدولة عالميا، على أن يزيد ھذا العدد سنويا بنسبة  لتسجيلھا على نفقة

فإن عدد براءات اإلختراع التي سجلت في مكتب براءات  2012علما بأنه طبقا إلحصائيات 
فقط لمصريين و الباقي لشركات أجنبية أو إلفراد  92منھا  634االختراع المصري كانت 

براءة  61ختراع لكل مليون مصري، مقابل حوالي براءة ا 1.15غير مصريين. وھذا يعني 
  اختراع لكل مليون في اسرائيل. 

مزيد و الكليات تطوير التنظيم اإلداري للجامعات و يھدف ھذا التطوير إلى إعطاء األقسام  -19
من االستقاللية وحرية أكبر في اتخاذ القرارات وإدارة شؤونھم وربط الجامعات بالمجتمع و 

قنوات االتصال اإلدارية و تفعيل دور الصناعة والمجتمع والجامعات في حل زيادة فاعلية 
مشاكل كل منھا. و يتم ذلك بأن يكون تعيين رؤساء األقسام والعمداء باالنتخاب وال يجوز 
شغل منصب رئيس قسم أو عميد أكثر من فترتين متتاليتين إال بموافقة الوزير المختص، 

سين : مجلس للشؤون اإلدارية و مجلس للشؤون ويشرف على إدارة الجامعات مجل
األكاديمية. يتم تعيين أعضاء المجلس األكاديمي للكليات والجامعات باالنتخاب على أن 

يكون ھناك كرسي على األقل من خارج الجامعة بقوم بترشيحه المجلس نفسه. ويتكون 
يعين الوزير المختص مجلس الشؤون اإلدارية في الجامعات بانتخاب ثلثي  أعضاءه مثال، و

ن المحافظة مندوب عنھا ويرشح المجلس مقعدين على األقل من يمندوب عن الوزارة و تع
خارج الجامعة (مستشارين وخبراء من رجال الصناعة أو المجتمع). ويرشح كل مجلس 

اسمين لشغل منصب رئيس الجامعة ويعين الوزير المختص واحدا منھم. و ستحدد الالئحة 
  .جامعات تفاصيل وكيفية ومدة و مسؤوليات كل منصبالمنظمة لل

مجلس الشورى (في عين أعضاء المجلس األعلى للجامعات المجلس األعلى للجامعات: ي -20
من قائمة ترشحھم الجامعات (الحكومية والخاصة) طبقا ألعداد ھيئة دوره الجديد المقترح) 

وال عن رسم إستراتيجية و يكون المجلس األعلى للجامعات مسئالتدريس في كل جامعة. 
التعليم وتطوير اللوائح المنظمة للجامعات وتحديد معايير الجودة التعليمية ورقابة أداء 

الجامعات و معادلة البرامج التعليمية واإلشراف على الدوريات العلمية القومية و الشبكة 
لمھنة ويضع اللوائح المنظمة للترقيات والجزاءات وميثاق شرف  القومية للجامعات

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويختار  5التدريس والبحث العلمي.  عضوية المجلس 
 المجلس رئيسا له يصدر قرار بتعينه من رئيس الحكومة.   
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   تنويع مصادر تمويل الجامعات وتشمل  -21

 التبرعات األھلية   

 المنح الدراسية  

 الجھود الذاتية من قبل األفراد   

  الدراسيةالرسوم أو المصروفات   

 مساھمة الھيئات ورجال األعمال علي التبرع  

 تبرع الشركات والمصانع في تمويل التعليم العالي   

 اإلعانات والقروض التي تقدمھا بعض الدول  

 تطبيق مفھوم الجامعة المنتجة  

 ترشيد اإلنفاق 
من  %5الزام الجامعات الخاصة بعمل صندوق وقف للجامعة تساھم الجامعة فيه بنسبة  -22

لى تقليل المصروفات تدريجيا أو عمل منح إإيراداتھا السنوية. وسيؤدي ھذا الصندوق 
  دراسية للمتفوقين وزيادة دخل الجامعة ودعمھا على المدى البعيد.

  

  نماذج نقل التكنولوجيا 8.2

الباب المالمح الرئيسية لتجارب األمم التي استطاعت أن تخرج من حظيرة البلدان نستعرض في ھذا 
  نتعرف على وسائلھا وأخطائھا. تلحق بادول المتقدمة والمتخلفة و

ولكن البد اوال أن نتفق على بعض التعريفات. وأول مصطلح ھو التكنولوجيا ذاتھا. وھو بإختصار 
الزمة لتصميم ولتصنيع منتج أو عدة منتجات وإنشاء مشروع مجموع المعارف والخبرات والمھارات ال

  ).3لھذا الغرض (مرجع 

أما "نقل التكنولوجيا" فقد جرى فھمه وممارسته حتى اآلن في الوطن العربي على أنه نقل مصنع 
(وسائل إنتاج) لمنتج أو عدة منتجات والتدرب على تشغيله وتسويق منتجاته وفق عقد ترخيص مجسد 

نوني ويحدد عدداً من الممارسات فيما يتعلق بتعديل عملية اإلنتاج ، وفي السوق المتاحة ،  في سند قا
 وفي المواد المستعملة وطرق تأمينھا.

أما ما نحن بصدده ھنا ھو مفھوم "اكتساب ألتكنولوجيا "  لنعني بھا نقل وتوطين ثم توليد التكنولوجيا 
  محلياً.

ين أو استيعاب التكنولوجيا" فيتم عندما يتمكن المختصون والخطوة األولى لتحقيق ذلك ھي "توط
الوطنيون من فھم عمليات اإلنتاج ومواصفات المواد المستعملة مع المقدرة على تطويرھا وتحسينھا 

لتجاري التطور العالمي لھذه التكنولوجيا وبحيث يبقى المصنع يجاري التنافس العالمي الحاصل نتيجة 
  اد وللعمليات الداخلة في تصنيع ھذا المنتج. التطور التكنولوجي للمو

ولكن لكي نلحق بالدول المتقدمة فعلينا أن نصل إلى مرحلة "توليد التكنولوجيا" بإيجاد تكنولوجيات 
  جديدة مبتكرة أو مطورة محلياً يمكن بواسطتھا تصنيع منتجات مستحدثة منافسة عالمياً.

  كثير بين تجربتھا و النموذج المتوقع ان يكون في مصر.وسنبدأ بتجربة كوريا الجنوبية لوجود تشابه 
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  التجربة الكورية:

استطاعت كوريا في مرحلة نھضتھا األولى ان تضاعف دخل الفرد كل خمس سنوات. فتمكنت من 
خطط خماسية متتابعة. واعتمدت كوريا  في فترة نھضتھا  6مرة في خالل  64مضاعفة دخل الفرد 
  األولى على مايلي:

 .م و التدريب وتنمية العقلية االبتكارية وروح المبادرةالتعلي - 1
نقل تكنولوجية التصنيع وخطوط االنتاج وأسرار الصناعة يليھا توطين التكنولوجيا ثم وصلت  - 2

 .لى مرحلة توليد التكنولوجيا وتصنيعھاإ
 .االستفادة من خبرات العاملين بالخارج - 3
 .التركيز على التصدير - 4

يشابه إلى حد كبير تجربة العديد من الدول مثل  سنجا فور و البرازيل و ويالحظ أن ھذا النموذج 
  األرجنتين حتى اليابان والواليات المتحدة في المرحلة األولى من نھضتھم الصناعية.

  وصاحب ذلك ما يلي:

 برنامج قوي للبحث و التطوير لدعم الصناعات الناشئة وتطوير الصناعات القائمة.   - 1
بناء قاعدة قوية من الصناعات الثقيلة و الصناعات الكيماوية كضرورة  اتجھت الحكومة إلى - 2

استراتيجية لبناء منظومة للصناعات الحربية لحماية بلدھا من تھديدات كوريا الشمالية.  
 فأصبحت الصناعات الثقيلة من أھم مالمح االقتصاد الكوري.

ة نقل التكنولوجية  في صورة اعتمدت كوريا بشكل كبير على االستثمارات الخارجية في مرحل - 3
خطوط ووسائل انتاج وتراخيص صناعية ومشروعات مشتركة إلدخال صناعات جديدة وتطوير 

 الصناعات القائمة. 
عمل برنامج لحماية صناعاتھا الوطنية الناشئة مع وجود جو من المنافسة في السوق المحلي  - 4

 على األقل.

الصناعات وإيجاد البدائل المحلية وزيادة المقدرة وفي المرحلة التالية ركزت كوريا على توطين 
التنافسية لصناعاتھا الوطنية الناشئة. وتلى ذلك مرحلة استنباط وتوليد وتصنيع تكنولوجيات متقدمة 

  ذات مكانة فريدة وقدرة تنافسية في السوق العالمي.

  التجربة الصينية:

فرة األيدي العاملة والحجم الضخم للسوق اما الصين فقد قام البرنامج الصيني على االستفادة من و
ن يساھمان في تقليل تكلفة االنتاج وسعر المنتج النھائي في السوق العالمي. وتمثل ذلك في يالمحلي اللذ

خطوط االنتاج الضخمة لتتمكن من إيجاد فرص عمل للماليين من البشر. واھتمت الصين بنظم التصنيع 
قديم خدمات التصنيع بعقود للشركات الكبرى. واعتمدت الصين في المرنة التي مكنتھا من المنافسة بت

مراحلھا األولى على نقل التكنولوجيا في صورة خطوط انتاج ولكن سرعان ما استفادت من تراكم 
الخبرات الوطنية في توسيع خطوط االنتاج الموجودة باستعمال الھندسة العكسية وباإلمكانيات المتاحة. 

أن تصدر منتجاتھا الوطنية من جميع انواع المنتجات من المالبس إلى السيارات واآلن تستطيع الصين 
  و السفن والقطارات.

  التجربة الماليزية:



87 
 

ماليين. فاعتمدت  10لم يتعدى عدد سكانھا عن  2020عندما بدأت ماليزيا برنامجھا تحت شعار ماليزيا 
لية مع برنامج تعليمي وتدريب قوي في نھضتھا على الصناعات المتقدمة الي تحقق قيمة مضافة عا

وبرنامج مكثف لإلبتعاث للتعليم الخارجي. وركزت ماليزيا على الصناعات الكترونية وصناعات الدوائر 
الكاملة وصناعة الماكينات واجھزة القياس واألجھزة المنزلية واألجھزة االلكترونية وتكنولوجيا 

عمل مراكز للصناعات االلكترونية وجذب الشركات  المعلومات. أما برنامجھا التكنولوجي فلجأ إلى
االلكترونية إلقامة مصانعھا ومراكز بحوثھا في ماليزيا وحضانات للصناعات الجديدة يلجأ إليھا اصحاب 

وصاحب ذلك برنامج قوي للبحث و التطوير. وأنشأت الحكومة    .األفكار الجديدة من جميع انحاء العالم
  يزية للتطوير التكنولوجي       الشركة المال    1992عام 

Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)  

لتقود برنامج لتسويق أو تحويل نتائج البحث و التطوير الوطنية إلى صناعات محلية بإقامة حضانات 
انشاء الكثير للصناعات التكنولوجية المتقدمة الناشئة وتقديم الدعم المادي واإلداري لھا. فساھمت في 

  من الصناعات الوطنية المتقدمة.

  لمقترح لنقل التكنولوجياالنموذج ا -8.3 

البد ان ندرك أوال أن أي برنامج لنقل التكنولوجيا ال يمكن أن يؤدي ثماره إال من خالل منظومة متزنة 
نا من كل ومتزامنة للنھضة الشاملة. فلو أحضرنا أحسن العازفين الموسيقيين في غرفة واحدة وطلب

واحد منھم في نفس الوقت أن يعزف احسن ما عنده، فماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة اصوات 
  نشاز وضوضاء مزعجة ومؤلمة.

والنظام المقترح يجمع بين التجربة الكوريه و الماليزيه مع تعديالت لتجنب االخطاء السابقة وتوفيقھا 
  لالستفادة من االمكانيات الموجودة والفرص التي تطرحھا الظروف الحالية. 

صالح من أھم األعمدة التي تقوم عليھا نھضة األمم ھو التعليم. والتعليم في بلدنا الحبيب يحتاج إلى إ- 1
شامل ليكون صانعا ودافعا للنھضة الشاملة. وباألخص يجب أن نصحح الھدف من التعليم الثانوي من 

مجرد الحصول على شھادة الثانوية العامة إلى تجھيز الخريجين بالمھارات الفنية لسوق العمل 
اإلبداع ومھارات انشاء وإدارة المشاريع التجارية. وتخريج شباب من الجامعات مجھزين بثقافة 

  والتطوير المستمر والتنمية المستديمة.

  وتختلف آليات نقل التكنولوجيا طبقا لثالثة محاور تختلف جوھريا في اھدافھا:

وتشمل  إنشاء قاعدة صناعية تقود التصدير وتفتح فرص عمل ألعداد كبيرة من المواطنين. - 1
و الصناعات التحويلية اد، وتوجد بدائل محلية تقلل االستيرأيضا صناعات تخفض من االستيراد 

التي تحقق قيمة مضافة لثرواتنا المعدنية بدال من تصديرھا كمواد خام يستفيد منھا 
 المستوردون.

كصناعة  صناعات تكنولوجيا متقدمة تحقق قيم مضافة عالية ونمو سريع في الدخل القومي - 2
و البيوتكنولوجي   كترونيةالبرمجيات واألجھزة الطبية واألدوية و التحكم اآللي و الصناعات اال

 .والكيماويات
صناعة استراتيجية وتشمل الصناعات الثقيلة و الصناعات األساسية و األمن الغذائي و الطاقة  - 3

 و المياه والصناعات الحربية. 

  ).1-8وسنركز ھنا على   المحورين األولين كما ھو مبين في شكل (
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  المحور األول:

  وتتم فيه نقل التكنولوجية بالخطوات اآلتية:

استيراد خطوط انتاج واسرار الصناعة (تراخيص صناعية) ، ووسائل اإلدارة وضبط الجودة  - 1
. وتعطى على أن يستفاد من الشريك األجنبي في التصدير والتدريب وإنشاء الكوادر و الخبرات

متزايدة للتصنيع المحلي والصناعات  األولولية للصناعات التصدرية واللتي تعطي نسبة كبيرة
 التي تعطي قيمة مضافة للخامات المحلية وتقلل االستيراد  وتفتح فرص عمل أكبر للمواطنين.

 .زيادة نسبة التصنيع المحلي تدريجيا مع التطوير المستمر للمنتجات - 2
 .توسيع خطوط االنتاج بالخبرات الوطنية - 3
مع دعم كامل من خالل برامج البحث والتطوير  انشاء قاعدة من الصناعات الوطنية منافسة - 4

 .لزيادة قدرتھا على التنافسية التكنولوجية والتسويقية
 مرحلة بناء التكنولوجيات واسرار الصناعة الوطنية والتوسع األفقي والرأسي  - 5
 تصدير التكنولوجيا الوطنية وإقامة المصانع في البالد العربية وإفريقيا والبالد النامية - 6
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  المحور الثاني: التكنولوجيات المتقدمة 

  ويقوم برنامج توليد وتصنيع التكنولوجيات المتقدمة على ما يلي: 

التنمية البشرية و التعليم، و كما ذكرنا فإن ھذه القضية تتطلب بابا منفصل وتشمل برامج  - 1
التوعية واإلرشاد والتعليم ومحو األمية و التدريب ونشر ثقافة الجودة والتطوير المستمر 

 والتنمية المستديمة ومھارات االختراع في جميع مراحل التعليم. 
من الدخل القومي سنويا)، إلحداث طفرة في  %3.5ازي برنامج البحث و التطوير( بما يو - 2

الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل صناعة البرمجيات و الصناعات االلكترونية، و 
الماكينات والروبوتات و األجھزة العلمية واألجھزة الطبية، و الصناعات الحربية، و الكيماويات 

و الطاقة  يا النانو والطاقة المتجددة والزراعة الرأسيةو األدوية و الھندسة الوراثية وتكنولوج
 %0.23كانت  2010مصر طبقا إلحصائيات  علما بأن ميزانية البحث و التطوير في. المتجددة

من الدخل القومي، في حين أن نسبة ميزانية البحث و التطوير للدخل القومي في كوريا 
 .%2.5لمتقدمة حوالي و المتوسط في الدول ا %4.2وفي اسرائيل   3.74%

    : المحور الثاني أيضا على شمل يو - 3

  .مشروع بنوك التصميمات و البرمجيات المفتوحة  
  . مشروع بنوك المعلومات و أسرار الصناعة و براءات االختراع  
 السيارة المصرية،  - الجرار المصري  -المشروع القومي للتصميمات المفتوحة ( طرق اإلنشاء

 .(. .  
 بحثية التطبيقية ذات التكنولوجية العالية. المشروعات ال  
  .أبحاث استراتيجية للصناعات الحربية  
  .تدعيم الجامعات و مراكز البحوث  
  نظم التوحيد القياسي  
 ومراكز اختبارات الجودة ومطابقة المواصفات العالمية  

إنشاء الشركة الوطنية للصناعات المتقدمة لتوفير حضانات للشركات الناشئة وتقديم الدعم  - 4
الفني والتمويلي والتسويقي والتدريبي للمخترعين وتحتوي على مراكز للھندسة العكسية 
وبنوك للتصميمات ودراسات الجدوي وتقيم معارض ومسابقات للتصميمات واالختراعات 

  مخترعين والمستثمرين. وتتولى التنسيق بين ال
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	دور النقابات في نقل التكنولوجيا: 8.4
  

  
  

 غير المنظمات دور وتفعيل من أھم األسس التي يجب أن تقوم عليھا نھضتنا ھو تأكيد
 في الجديد النظام آليات أھم من باعتبارھا الخيرية واالتحادات والجمعيات كالنقابات الحكومية
 كبيرة اجتماعية مظالت تحت األفراد تجميع على تعمل فھي االجتماعي.  التوازن إحداث

 التدريبية و االجتماعية الخدمات وتقديم لھم، والمھني االجتماعي المستوى ورفع لحمايتھم
. التطوعي والعمل العطاء روح وتبعث الشباب طاقات من لمنسوبيھا. وتستفيد والقانونية

باب  لقاء ويستحق كبير الموضوع. بتقديمھا المنظمات ھذه تقوم أن ممكن كثيرة قضايا وھناك
   وسنعرض ھنا باختصار الدور المتوقع من النقابات في نقل وتوطين التكنولوجيا: نفصل،م

 تنظيم ورش عمل عن التكنولوجيات الجديدة - 1
عمل برامج تدريبية عن التكنولوجيات الجديدة وشھادات اإلحتراف المتخصصة  - 2

 العالمية
مجالت تجارية وحرفية إلدخال التكنولوجيات الجديدة ورفع المستوى الحرفي عمل  - 3

 والعملي لمنسوبيھا
 المشاركة في إدخال نظم التوحيد القياسي - 4
 تنظيم المعارض - 5
 عمل حضانات للشركات الجديدة وتقديم الدعم التقني والتمويلي واإلداري لھم - 6
 عمل مسابقات للتصميمات المفتوحة - 7
 الجدوي للصناعات الصغيرة والمتوسطةعمل بنوك لدراسات  - 8
عمل دورات تدريبية عن تأسيس وإدارة الصناعات الصغيرة و المتوسطة والطرق  - 9

 المتاحة للدعم والتمويل.

============================== =============== 

  المراجع: 
www.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita-1   
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" Egyptian Strategy for the Enhancement of Scientific Research" 
ft_powhttp://eu.daad.de/imperia/md/content/eu/downloads/tempus/veranstaltungen/microso
51.pdf‐_elshafei.ppt‐erpoint_  

  
  رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا: - 3

http://www.aeascholars.org/bylaws.php  
  

  والطموح الواقع بين مصر في العلمي البحث - 4
‐%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%C3%98‐laboratories/2895‐http://www.mawhopon.net/Science
‐%D9%85%D8%B5%D8%B1‐%D9%81%D9%8A‐%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
‐%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9‐%D8%A8%D9%8A%D9%86

8%AD.html%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D  
  
  وزارة البحث العلمي في مصر - 5

http://www.msr.gov.eg/arabic/  
  
  خريطة مراكز البحوث في مصر - 6

25186242-http://www.slideshare.net/shaymaa2013/ss  
  
  مصر في العلماء مقابر البحوث مراكز - 7
  ٢٠٠٨/ ٢/ ١٧    الھواري طلعت محمد -البھنساوي مھا   تحقيق 

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=94060  
    

8 - World Intellectual Property Indicators - 2013 Edition 
http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi/index.html 

 

9 - List of countries by research and development spending  
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_research_and_development_spending  

 
 
 
 
 
  

   


