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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية

 الدورة السابعة
 0202نيسان/أبريل  02-02جنيف، 
 ؤقت)ب( من جدول األعمال امل2البند 

م لعلنامن  جلنت تسن ي  سياسات تعزيز التعاون 
 والتكنولوليا واالبتكار ألغ اض التنمية

العلننم والتكنولوليننا واالبتكننار منن  جلننت تسنن ي  سياسننات تعزيننز التعنناون   
 م والتكنولوليا واالبتكارالعلألغ اض التنمية: دور مجمعات 

 مذك ة م  جمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
عتتاا الع تتل والدونولوجيتتا وا بدوتتاا ع تتع نوتتال واعتتز  وعتتا ل لدعزيتتز تستتدمدجم  م 

الدعتتتاون ايمتتتا بتتت  العناةتتتر الفاع تتتر   ن تتتاجم ا بدوتتتاا، و  عتتتيما بتتت  ال تتتر اا متتتن جانتتت  
تتتا أن ت تتت  ا معتتتاا ت ن تتت    عتتتياقاا  واجلامعتتتاا ومرا تتتز الب تتتوب متتتن اجلانتتت  ا اتتترت ُو

مون مالح تتتر فا فتتتر واعتتتعر متتتن ندتتتا   ا بدوتتتاات اقدصتتتا ير وتونولوجيتتتر لد فتتتر ل  ايتتتر، اتتتي
وتعتتترذ  تتتتذة املتتتذ رب بعتتتتأ ا عدبتتتتاااا ب تتت ن أبعتتتتا  أ او ت تتت  ا معتتتتاا باعدباا تتتتا أ واا 
لسياعتتتر ا بدوتتتاا التتتن قتتتد اتتتل ةتتتناا السياعتتتاا   الب تتتدان الناميتتتر، وتوتتتر  عتتتدب مستتتا ل 
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 مقدمة  
ولوجيتتتا وا بدوتتتاا أللتتتراذ الدنميتتتر    اوتتترب أن تستتتمل الع تتتل والدونتستتتدند عياعتتتاا  -0

اإلموانتتاا اإلنداجيتتر الووي تتر األجتتل  قدصتتا  متتا تعدمتتد    حتتد  بتتل ع تتع قداتتت  ع تتع  ستت  
 نداجيدتتت  متتتن اتتتالل الدوتتتدجم الدونولتتتوجح وا بدوتتتاات ولد ويتتتع  تتتذا ال تتترذ، تعدمتتتد العديتتتد متتتن 

ر واعد الهلا ونو ها وتوبيوهات وت عىن واحتدب متن الب دان عياعاا لالاتواو بوداااا    نداج املعرا
 ذة السياعاا ببناو ال بواا والروابط ايما ب  أة اب املص  ر املعني  بالع ل والدونولوجيا 
وا بدواا   الوواا العاجم و دمز األعمال الدجااير والوعط األ ا ميح من أجل ت جيز تعاوهنل 

 ول أعلت  الب ث والدووير، و  ا بدواا ب 
متتا يوتتون  تتذل ، اتت ن أ تترة  وبينمتتا ميوتتن هلتتذا الدعتتاون أن يوتتون عتتاملح الوتتابز، ولالبتتا   -0

ع تتع الدنميتتر ا قدصتتا ير عتتيز ا  بال تترواب    أ تتي قتتدا عنتتدما يستتدند    تفتتاعالا  ريتتر ع تتع 
ن اخلتياا الص ع د الوفين واإلق يمح بل واحمل حت االعديد من الب دان النامير     تع ُتا يوفتح مت

   فتتتالل األن تتتتور  والوتتتدااا الع ميتتتر والدونولوجيتتتتر، ومتتتن ا يصتتتتبم التتتدعل السياعتتتا  متتتتؤ را  
والدفتاعالا اخلاةتر بالدواةتل و ها هتا واعتددامدها، متتل الدجمعتاا العنوو يتر واملرا تز احملوايتر   

 جاايرت ال ا بدواا، و معاا الع ل والدونولوجيا وا بدواا، وحواضن األعمال الد
وتوبَّتتتتتع  تتتتتذة األ واا الراميتتتتتتر    تعزيتتتتتز الدوتتتتتوا الدونولتتتتتتوجح   فا فتتتتتر واعتتتتتعر متتتتتتن  -3

السياقاا وباعدمداجم هتاجج ونت ه ت  مدنوعترت وجدتاج ةتناا السياعتاا    تبتا ل اخلتياا والتر   
ل نهتتتوذ بدنميتتتر و ستتت  وتنفيتتتذ عياعتتتاا الدعتتتاون    تتتال الع تتتل والدونولوجيتتتا وا بدوتتتاا التتتن 

ال تتتتل عتتتتياقاال وأ تتتتدااهل اخلاةتتتترت وتعتتتترذ  تتتتذة املتتتتذ رب بعتتتتأ العناةتتتتر لديستتتتل نوتتتتا  جلنتتتتر ت
ا عتدتماا وامل تاايز والدنميتر ب تت ن لد تف التنت ه     اعتدمداجم األ واا لدعزيتتز الدعتاون ايمتا بتت  

لالند تتتتاا الوبتتتتل  معتتتتاا الع تتتتل  العناةتتتتر الفاع تتتتر   ن تتتتل ا بدوتتتتاا بالب تتتتدان الناميتتتترت ون تتتترا  
والدونولوجيتتا وا بدوتتاا   اعتتااتيجياا الع تتل والدونولوجيتتا وا بدوتتاا لتتد  العديتتد متتن الب تتدان، 

 ت د   ذة املذ رب ع ع اخلياا املداحر ايما خيص  ذة األ اب السياعاتير احملد بت
وتنوستتل  تتذة املتتذ رب    أابعتتر اصتتول، ع تتع الن تتو الدتتاألو ينتتاق  الفصتتل األول أ يتتر  -2

 ن تتتل ا بدوتتاا  ويصتتتف الفصتتل التتتتال الورا تتع العم يتتتر  معتتاا الع تتتل والدونولوجيتتتا الدعتتاون  
واملهتتتاجم التتتن ت تتتو ز لتتتا  أمتتتا الفصتتتل التالتتتث اينتتتاق  الد تتتدياا التتتن تفرضتتتها ت تتت   وا بدوتتتاا

ا معتتاا ع تتع ةتتناا السياعتتاا والتتداو  املداحتتر    تتذا الصتتد   ايمتتا يعتترذ الفصتتل الرابتتز 
 األولير ويور  أعئ ر ل نوا    جلنر ا عدتماا وامل اايز والدنميرتبعأ ا عدنداجاا 
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 التعاون باعتباره سمة جساسية في نظم االبتكار -جوالا  
يدزايتتتد عتتتد  أةتتت اب املصتتت  ر امل تتتاا   متتتز توتتتوا ون تتت  عياعتتتاا ن تتتاجم ا بدوتتتاا  -2

متتا بتت   ال تتر عناةتتر التتوفينت اتت  او ن تتاجم ا بدوتتاا التتوفين يدتت  ر ب تتدب بعمتتع وجتتو ب الدعتتاون اي
 ا يسير  ح احلوومر وال ر اا والوعط األ ا ميحت

و  املاضتتح،  تتان ا بدوتتاا يفهتتل أعاعتتا ع تتع أنتت  عم يتتر اويتتر، تبتتدأ بتتالع ل وتد تتر   -6
االل الب ث الدوبيوح وتوتوير املنتد     الدوعيتز  ومتن ا اعتدند الدعتاون بت  الوعتط األ تا ميح 

ل تتتتر اا    مصتتتت  ر م تتتتا ر   ا عتتتتد الل الدجتتتتااي لندتتتتا   وا (0)ومن متتتتاا الب تتتتث العامتتتتر
الب وب، و ان احملر  الر يسح هلذا الدعاون  تو امل ويتر الفوريترت وتترتبط العم يتاا األعاعتير وااو 

ت وأةتتتبم تستتتجيل بتتتراواا ا اتتتااا و ديتتتد (0)ل م ويتتتر الفوريتتتر بفوتتترب ا بدوتتتاا  عم يتتتر اويتتتر
 اايص من ا لياا اهلامر لنول املعااف والدونولوجياتحوول الد ليف والن ر و ةداا الا 

لدعتاون العناةتر الفاع تر    تال ا بدوتاا،  أعاعتيا   وايما   تزال امل وير الفورير عتامال   -7
من فرا ع الدعاونت ويعد التتراو والعمتع    ا ن تعميع اهل ا بدواا أعفر عن فا فر أوعز نواقا  

 بدواا من األمتوا الر يستير   تنميتر الوتدااا ا عتديعابير وتيستل الدفاعل الذي يدووا   ن اجم ا
تتتداع املعراتتر ال تتمنير والدجريبيتترت وي  هتتر ال تتول الدتتاأل  يفيتتر الدعتتاون متتن اتتالل اوابتتط مدعتتد ب 
ايما ب  لد تف أةت اب املصت  ر    تول الب توب الدعاونيتر، أو ا تصتا ا لتل الر يتر، أو 

أو ا تتتا اا الب تتتوب، أو احل وتتتاا الدااعتتتير، أو ح وتتتاا العمتتتل، أو  الب تتتوب املدعاقتتتد ع يهتتتا،
أو اتفاقتتتتتاا نوتتتتتل الدونولوجيتتتتتا  أو  ةتتتتتداا الاااتتتتتيص، املتتتتتؤ راا، أو بتتتتترام  املستتتتتاعدب الدونيتتتتتر،

 ت(3)أو أعمال ا عد اااا، أو الدداي ، أو املؤعساا الب تير الدا مر واملعااف،

 

__________ 

ت تتتمل مؤعستتتاا الب تتتث العامتتتر مؤعستتتاا الب تتتوب ومؤعستتتاا الدع تتتيل العتتتاأل التتتن  تتتري أعمتتتال الب تتتث  (0)
ن مؤعستتاا اليتتتر ومؤعستتتاا   تستتدهدف التتتربمت و تتتذا والدوتتوير، والتتتن  تتول متتتن مصتتتا ا عامتتر و تتتذل  متتت

 من مصو م األوعاط األ ا ميير ويسدمدجم ع ع امددا   ذة املذ ربت  املصو م أوعز نواقا  

(0) 
JG Goddard and M Isabelle, 2006, How do public laboratories collaborate with industry? New 

survey evidence from France, Working Paper No. 602, Institute for the Management of Research 

and Innovation, Paris-Dauphine University ت 
  ذة الوا مر ليست حصرير، حيث تدووا باعدمراا أ وال جديدب من الدعاونت (3)
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 نظام ابتكار وطني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تUNCTAD/DTL/STICT/2013/8 :املصدا

وميوتن أن يستتفر الدعتاون عتتن عم يتتاا نوتل مبا تترب ل معتتااف والدونولوجيتا عنتتدما يوتتوجم  -8
أة اب املصاحل بالدنسيع والدمويط ألن ور متن بينهتا، ع تع عتبيل املتتال، امل تاايز الب تيتر أو 

الووتتتتاع  العتتتتاجم واخلتتتتاث أللتتتتراذ الب تتتتث  م تتتتاايز ا عد تتتتاااا امل تتتتا ر، وال تتتترا اا بتتتت 
والدوتتتويرت ولوتتتن قنتتتواا نوتتتل املعتتتااف والدونولوجيتتتا لتتتل املبا تتترب ولتتتل الر يتتتر ميوتتتن أن تدوتتتوا  

عتن أعمتال نوتل ل معتااف ال تمنير أو الدتداي  أ نتاو العمتل أو  - متال   -   وال تعاون تسفر 
ومتتن وجهتتر الن تتر السياعتتاتير، اتت ن اعاليتتر ندتتا   ا يتتر أ تتتر متتتل امل ويتتر الفوريتتر أو املن تتوااات 

و فتتاوب الدعتتاون   ن تتاجم ا بدوتتاا تعتتد أةتتع     ديتتد ا  ميلتتا متتن ندتتا   امل ويتتر الفوريتتر ألن 
عتيما  تداواا املعتااف ميوتن أن توتون مبا ترب ولتل مبا تربت ولوتن تويتيل الندتا   الدعاونيتر، و 

  توتتتوير عياعتتتاا الع تتتل والدونولوجيتتتا بتتت  من متتتاا الب تتتث العامتتتر وال تتتر اا، يعتتتد حا تتتا 
وا بدواا متل ا عدتماا    ن او  معاا الع ل والدونولوجيتا وا بدوتاا لتدف  تد  يدمتتل   

 

اهليا ل األعاعير املا ير ولل املا يرو تونولوجياا املع وماا وا تصا ا، 
 لل جل النول، الواقر، وضز املعايل، الويا ،    

 روط اإلفااو الدن يل، السياعاا الصناعير، ن اجم امل وير الفورير، 
 لل جل    عياعر املنااسر، ارذ ال را  ، 

ا عدتماا األجنيب املبا ر، الدجااب  بمرا ز الب و 
 ب الدوليرو الدولير،  بواا الب 

 الوواا املاأل

 األعوال
 ا بدواا   املند  و/أو العم ير

الوواعاا املندجرو ال ر اا، املزااا، ال ر اا 
 لل جل العامر،    

 ن اجم الدع يل
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حتتث الدتتداواا املبا تترب ولتتل املبا تترب ل معتتااف والدونولوجيتتات وين تتر الفصتتل التالتتث   مستت لر 
 يسدعرذ األ لر املداحر عن ت  ل اتتوييل أ او  معاا الع ل والدونولوجيا وا بدواا و 

 ن احلجتتتر الدو يديتتتر ل دتتتدال احلوتتتومح   الب تتتوب املرتبوتتتر بتتتالع ل والدونولوجيتتتا  تتتح  -9
وجتو  العوامتل اخلااجيتر اإليابيتر )متتال،  يتا  تتداواا املعتااف والدونولوجيتا، وعيتا ب الدعتتاون   

ل جل (، و ح العوامل التن تستفر عتن الب ث والدووير، و س  تنول اأ  املال الب ري،    ل
اعتتدتماا الووتتاا اخلتتاث   الب تتث وا بدوتتاا ع تتع ستتو يوتتل عتتن املستتدو  املتتتاألت ومتتن ا، اتت ن 
احلووماا   العديد من الب تدان تتدعل ب تول مبا تر الب توب املرتبوتر بتالع ل والدونولوجيتا متن 

عديتتد متتن من متتاا الب تتث العامتتر،   اتتالل الدمويتتل أو احلتتوااز ال تتريبير، وبتتاإل ااب الن تتور ل 
عنتدما تستدند السياعتر العامتر   ا ا منهتا الصت ر والزااعتر والتدااات وي تل  تذا النمتوجج عتاايا  

أاتر      هن  ن ل ا بدواا، ولون وجو  أوجت  الف تل الن اميتر    تذا الستيال يدو ت  أنواعتا  
ابط الدعاونيتر والو تاو ع تع أوجت  الف تل من الدتداالا السياعتاتير الراميتر     ن تاو وتعزيتز الترو 

ما تفدور العناةر الفر ير املد راب من امل ا ل الن امير    احلوااز أو الوعتا ل    الدنسيعت و تلا  
 ملواجهر ت   امل ا لت 

وبينما جدب ا بدواا أعاعا   ال ر اا، ا هنتا   تبدوتر   عزلترت ابت اراج ال تر اا  -02
واملع وماتيتتتر، ي متتتل ةتتتناا السياعتتتاا    ستتت   موانيتتتر  تتتا  املندجتتتاا أو  متتتن عزلدهتتتا املا يتتتر

اخلتتتتتدماا أو العم يتتتتتاا ا بدواايتتتتترت وميوتتتتتن  معتتتتتاا الع تتتتتل والدونولوجيتتتتتا وا بدوتتتتتاا أن  تتتتتل 
، تز ا   موانير ا اتواو با بدواا   بيئر تدسل بوجو  العديتد م و د  مدع ود  با بدواات أو   

، ات ن العمتل بتالورب متن مدعتاون  ت و انيتا   احملدم   واهليا ل األعاعتير املتدااب جيتدا  من املدعاون 
اع ي  أو  دم   يعزع من قداب ال ر اا ع ع الدع ل وعيتا ب قتدااا ا عتديعابير وتوتوير معاااهتا 

 ت(2)ال منير والدجريبير ب ول أعرا وأعمع
ا ع تتتتع األاجتتتتم متتتتن بتتتت  أوعتتتتز األ واا وتعتتتتد  معتتتتاا الع تتتتل والدونولوجيتتتتا وا بدوتتتتا -00

املستتدمدمر اند تتااا   تعزيتتز الدعتتاون    تتال الع تتل والدونولوجيتتا وا بدوتتاات امجمتتز عتتدانفوا  
 الصتتتتتناعح، املن تتتتتت  ع تتتتتتع أاذ   وهتتتتتتا جامعتتتتتتر عتتتتتتدانفوا  بتتتتتتالورب متتتتتتن عتتتتتتان ارانسيستتتتتتوو  

ر وا ي الستي يوونت ، يعتد أول  متز متن  تذا النتوا، واضتو ز بتدوا ا يستح   تنميت0920 عتاجم
واليوجم، وواوا ل رابور الدولير  معاا الع وجم ومنتافع ا بدوتاا، ات ن  معتاا الع تل والدونولوجيتا 

ع تتع األقتتلت  ناميتتا   ب تتدا   36وا بدوتتاا تعمتتل أو قيتتد اإلن تتاو    تتل الب تتدان املدودمتتر توريبتتا و  
اتير  تتتال الع تتتل والدونولوجيتتتا وينتتتاق  الفصتتتل التتتتال ال تتتول التتتذي ااذتتتت   تتتذة األ اب السياعتتت

 وا بدواا ُروا الزمن و  لد ف الب دانت

__________ 

(2) UNCTAD/DTL/STICT/2011/7ت 
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مجمعنننننات العلنننننم والتكنولولينننننا واالبتكنننننار باعتبار نننننا جدوات سياسننننناتية  -ثانياا  
 مجال العلم والتكنولوليا واالبتكارل

التجمعنات تع يف مجمعات العلنم والتكنولولينا واالبتكنار واألننواخ األمن   من   -جلف 
 قوديةالعن
جد  مصو م  مز الب ث والع ل والدونولوجيا، أو  مز الع ل والدونولوجيا وا بدواا  -00

متتن الدجمعتتاا العنوو يتتر املدمصصتتر الراميتتر     فيتتز الدعتتاون بتت  ن تتاجم الب تتتث  ، نوعتتا  متتؤارا  
وال تتر اا متتن أجتتل حتتث ا بدوتتاا الوتتا ل ع تتع الب تتث والدوتتويرت وتند تتر  تتذة ا معتتاا ع تتع 

وتتال واعتتز   أستتاو العتتا ، و نتتا   اجتتر عاليتتر متتن الدنتتوا   فابعهتتا ومهامهتتا، و تتو متتا يرجتتز ن
   تووا ا عي الزمنت و  يوجد تعريف واحتد قياعتح ملمد تف أنتواا الدجمعتاا العنوو يتر  جز يا  

يتر أو  معاا الع ل والدونولوجيا وا بدواات ولذل  يصتع   ديتد الفترول الدقيوتر ملا يدهتا و يف
ملمد تف أنتوا  عم ها، الل أهنا تد اب  مجيعا بداجتر متا   ال ترذت ويعترذ  تذا الفصتل تصتنيفا  
 الدجمعاا العنوو ير، مز الا يز ع ع الوابز اخلاث  معاا الع ل والدونولوجيات

ومتتتتتن املفيتتتتتد أن ن تتتتتز  معتتتتتاا الع تتتتتل والدونولوجيتتتتتا   الستتتتتيال األوعتتتتتز ل دجمعتتتتتاا  -03
اا ج راايتتر ل تتر اا مد تتابور، ومتتوا ين مدمصصتت ، وموتتدمح اتتدماا، العنوو يتتر، و تتح تر تتز 

و تر اا   ةتتناعاا جاا ةتت ر، ومؤعستتاا مرتبوتتر    تتا ا معينتتر تدنتتاا  ولونهتتا تدعتتاون 
ت وميون لوجتو  ال تر اا   نفت  املوتان ج راايتا أن خي تع عوامتل اااجيتر  يابيتر ي تاا (2)أي ا  

متتتتا ي تتتاا  ليهتتتا باعدباا تتتتا   ن الدجمعتتتتاا العنوو يتتتر  تتتتلا   ليهتتتا باقدصتتتا اا الدودتتتتلت وبالدتتتاأل اتتت
متتتتا تعجتتتتز اتتتترا    توتتتتدالا موانيتتتتر ل  تتتتر اا واملؤعستتتتاا أو املن متتتتاا جاا الصتتتت رت و تتتتتلا  

ال تتتر اا عتتتن ا بدوتتتاا وحتتتد ا و دتتتاج    من ومتتتر ابدوتتتاا أو بيئتتتر ابدوتتتاا ااع تتتر و تتتبور متتتن 
قيتتتاجم ال تتتر اا، و  عتتتيما الصتتت لب  ال تتتر اات وتستتتاعد اقدصتتتا اا الدودتتتل ع تتتع تفستتتل عتتتب 

واملدوعور احلجل، بد ويل  معاا عنوو ير    تل من األحيان لد ست  قتدااا ع تع املنااستر 
تا  والبواوت االدجمعاا العنوو ير قد تد ول عفويا من االل أهاط ع وير ل دووا الدااخيح أو ُا

يدمتتتذ ا ةتتتناا السياعتتتاات  توتتتون لووتتتر أو من تتت ب متتتن اتتتالل  جتتتراواا عياعتتتاتير مدعمتتتدب
، أن  فتز تتداواا املعتااف وا اتوتاو وا بدوتاا ايمتا بت  ال تر اا وب مواهنا، ولون لي   ا متا  

 املوجو ب ايهات
، ولوتتن الدوااتتع  تتدو  ب تت ن تعريفهتتا التتذي وتعتتد اوتترب الدجمتتز العنوتتو ي قدميتتر نستتبيا   -02

تدبتاين   فابعهتا ووفيفدهتا، ُتا   جلت   ي مل أنواعا عديتدب لد فتر متن الدجمعتاا املا يتر التن
 ت وميوتن أي تا  (6)املنافع أو املدن الصناعير واملنافع ا قدصا ير اخلاةر ومنافع  هيز الصتا ااا

__________ 

(2) ME Porter, 1998, On Competition (Boston, Harvard Business School Press)ت 
(6) J Potter and G Miranda, eds., 2009, Clusters, Innovation and Entrepreneurship (Paris,Organization 

for Economic Cooperation and Development)ت 
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متتن الدجمعتتاا العنوو يتترت وقتتد ت تتو ت أوا تتل  ااةتتا   اعدبتتاا  معتتاا الع تتل والدونولوجيتتا نوعتتا  
ن، وب تتتول اتتتاث  متتتز عتتتدانفوا  الصتتتناعح الدجمعتتتاا العنوو يتتتر    ستتتيناا الوتتترن الع تتتري

حتتول بوعتتتون، بينمتتا أ ن تتئت أو   معتتتاا الع تتل والدونولوجيتتتا    008وع تتع امدتتدا  الوريتتتع 
ت ومنذ (7)أواوبا   أواار السديناا   ارنسا واملم ور املد دب لييوانيا الع مع وأيرلندا ال مالير

 أستتتاو العتتتا  ُتتتا ايهتتتا ا معتتتاا الصتتتناعير، التمانينتتتاا، اند تتترا أنتتتواا لد فتتتر متتتن ا معتتتاا  
و معاا األعمال الدجااير، و معاا الب وب، و معاا الع ل والدونولوجيا، ومرا ز ا بدوتاا 
   ال األعمال الدجاايرت وتسدمدجم أي ا مصو  اا  مز ا بدواا، ومر ز ا بدواا، ومدينر 

ر ز الدونولوجيا ومدينر الدونولوجيا، بينما ي تيز ت و  ارنسا، يسدمدجم مصو  ا م(8)الدونولوجيا
 ت(9)  أملانيا مصو م مر ز ا بدواا والدونولوجيا

وتعدتتي ا معتتاا الصتتناعير  معتتاا عنوو يتتر تر تتز ع تتع الدصتتنيز متتن  ون أيتتر م تتاا ر  -02
ن ل دصتتتتنيز أن يوتتتتون متتتتن أي نتتتتوا  تتتتد ب متتتتن اجلامعتتتتاا أو من متتتتاا الب تتتتث العامتتتترت وميوتتتت

ط أن يوتتون  تيتتف ا عتتدمداجم ل معتتااف أو املهتتاااا، حيتتث ي تتول الب تتث والدوتتوير ي تتا  و 
لإلنداجت و   معاا األعمال الدجااير تد اا    املوان جات  ال تر اا التن ميوتن   اما   أعاعا  

أن تنمتتترط   فا فتتتر متتتن األن تتتور املمد فتتتر ل عمتتتال الدجاايتتتر،  ون اعتتتدهداف تعزيتتتز الدعتتتاون 
ولوتتتن متتتز العمتتتل أ تتتتر  م تتتروا عوتتتااي م تتتا  يتتتوار اهليا تتتل األعاعتتتير اجليتتتدب الو يتتتع بينهتتتا، 

ل ن تور العامتر ل عمتال الدجاايترت و متا  تو احلتال متز ا معتاا الصتناعير،    دتاج ال تر اا 
 الن توجد    ذا ا مز أن توون جاا فابز  تيف ا عدمداجم ل معااف أو ل مهاااات

  تنوبتتع ع يهتتا بال تترواب الدصتتنيفاا املفا يميتترت ويتتر  تعريتتف وتعتتد ا معتتاا مدنوعتتر و  -06
 معتتتتاا الع تتتتل التتتتذي اعدمدتتتتت  الرابوتتتتر الدوليتتتتر  معتتتتاا الع تتتتوجم ومنتتتتافع ا بدوتتتتاا ع تتتتع أهنتتتتاو 

عيتتا ب التتتروب    دمعهتتا عتتن فريتتع  "من متتاا يتتدير ا مهنيتتون مدمصصتتون، وتستتدهدف أعاعتتا  
تبط لتا متن أعمتال  اايتر ومؤعستاا قا متر ع تع املعتاافت تعزيز  واار ا بدواا والدنااستير ملتا يتر 

ول دموتت  متتن الواتتاو لتتذة األ تتداف، اتت ن  متتز الع تتل جفتتز ويتتدير تتتداع املعتتااف والدونولوجيتتا 
ايمتتتتا بتتتت  اجلامعتتتتاا ومؤعستتتتاا الب تتتتث والدوتتتتوير وال تتتتر اا واألعتتتتوال  وييستتتتر  ن تتتتاو وهتتتتو 

احل تتتانر وانبتتتتال  تتتر اا جديتتتدب  ويتتتوار  ال تتتر اا الوا متتتر ع تتتع ا بدوتتتاا متتتن اتتتالل عم يتتتن
 ت(02)"ادماا أار  جاا قيمر م اار    جان  األما ن واملرااع عالير اجلو ب

وي تتتتل موتتتتا  لوضتتتتز تصتتتتنيف هتتتتوججح ملمد تتتتف ا معتتتتاا    أن  معتتتتاا الب تتتتوب  -07
ب توب و معاا الع ل والدونولوجيتا ومرا تز ا بدوتاا   هتا مصتممر  مواقتز  تيفتر ا عتدمداجم ل 

وتر ز ع ع اعدعمال و/أو  نداج املعااف وابوها با بدواا، ولونها اد ف   مد  تر يز ا ع تع 
__________ 

(7) DNE Rowe, 2014, Setting Up, Managing and Evaluating European Union Science and Technology 

Parks: An Advice and Guidance Report on Good Practice (Luxembourg, European Commission)ت 
 تاملرجز نفس  (8)

(9) European Commission, 2008, Regional Research Intensive Clusters and Science Parks (Brussels)ت 
(02) Rowe, 2014ت 
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الب تتتوب، أو الب تتتث والدوتتتوير، أو الب تتتث والدوتتتوير والدصتتتميل، و تتتذل  ايمتتتا  جا  انتتتت ت تتتل 
ت وتر تتتز  معتتتاا الب تتتوب ب تتتول  بتتتل ع تتتع الب تتتوب أو ع تتتع الب تتتث (00)ايهتتتا اع يتتتا    نداجتتتا  
ر، متتن  ون  ندتتاج   ا متتزت وتر تتز  معتتاا الع تتل ع تتع الب تتث والدوتتوير والدصتتميل  تتا والدوتتوي

 ي تتمل الب تتث وتوتتوير وتصتتميل املندجتتاا والعم يتتاا اجلديتتدب، ايمتتا يتتدل اإلندتتاج الفع تتح عمومتتا  
  موتتان راتترت وبالنستتبر  معتتاا الب تتوب و معتتاا الع تتل ع تتع الستتواو، اتت ن ا تتدماهلا ع تتع 

بتتالا األ يتترت وتر تتز  يعتتد أمتترا   -ُتتا ايهتتا املؤعستتاا الب تيتتر واجلامعتتاا  -ر من متتاا  تتث عامتت
 معاا الدونولوجيا ع ع اإلنداج و ذل  ع ع الب ث والدوتوير والدصتميل، وتسد تيف  تر اا 
تتا ت تتمل أو   ت تتمل من متتاا  تتث عامتترت ويبتتدو أن مرا تتز ا بدوتتاا  الدونولوجيتا املدوتتواب، وُا

  تتال األعمتتال الدجاايتتر تعتتد مزيتتا متتن  معتتاا الع تتل والدونولوجيتتا التتن أو مرا تتز ا بدوتتاا  
ميون أن تتوار فا فتر منوعتر متن اخلتدماا وتر تز ع تع األن تور جاا الدونولوجيتا املدوتوابت ويتيع 
 تتذا الدصتتنيف النمتتوججح الستتماا الر يستتير امل تتا ر  معتتاا الع تتل والدونولوجيتتاو اهتتح تستتعع 

ث والدوتتوير متتز ال تتر اا   موتتان واحتتد اع يتتا متتن أجتتل تعزيتتز الدعتتاون    مجتتز من متتاا الب تت
 وا بدواا   األن ور  تيفر ا عدمداجم ل معااف واملهاااات

ولوتتن  نتتا  العديتتد متتن الدنوعتتاا   ت تت  الدعريفتتاا التتن ميوتتن أن توجتتد   مصتتا ا  -08
ومنتتتافع ا بدوتتتاا ي تتتل لد فتتترت امصتتتو م  متتتز الع تتتل لتتتد  الرابوتتتر الدوليتتتر  معتتتاا الع تتتوجم 

  الو يتتاا  م  متتز الب تتوب أ تتتر اند تتااا   و تتل والب تتث والدونولوجيتتات ويعتتد مصتت معتتاا الع
املد تتتتتتدب األمريويتتتتتتر، ايمتتتتتتا يند تتتتتتر أ تتتتتتتر   أواوبتتتتتتا مصتتتتتتو م  متتتتتتز الع تتتتتتل و  رعتتتتتتيا  متتتتتتز 

بتا ل أو ت ويسدمدجم بعأ احمل     معاا الب ث والع ل والدونولوجيا ب تول مد(00)الدونولوجيا
 ت(03)يسد د ون تصنيفاا بدي ر

 السمات النمطية في مجمعات العلم والتكنولوليا واالبتكار -باء 
 الندا   املدوقعر  

تدفتتاوا أ تتداف ةتتناا السياعتتاا ولتتل ل متتن أةتت اب املصتت  ر امل تتاا      ن تتاو  -09
األ تتتداف  و عتتتل وت تتت يل  معتتتاا الع تتتل والدونولوجيتتتا وا بدوتتتاات وحتتتد ا  حتتتد  الدااعتتتاا

التال تتتتر الداليتتتترو  عتتتتا ب تن تتتتيط الدصتتتتنيز و يتتتتا  وفتتتتا ف جديتتتتدب   ةتتتتناعاا جديتتتتدب  الدنميتتتتر 
تروا الوقتت، (02)اإلق يمير  ايئر أوج  تآعا  فز ع ع  يتا  الدونولوجيتاا اجلديتدب وا بدوتاا ت ُو

__________ 

(00) P Escorsa and J Valls, 1996, A proposal for a typology of science parks, in: K Guy, ed., 1996, The 

Science Park Evaluation Handbook, Technopolis, Brighton: 66–81ت 
(00) AN Link and JT Scott, 2007, The economics of university research parks, Oxford Review of 

Economic Policy, 23(4): 661–674ت 
 European Commission, 2008, and M Castells and P Hall, 1994, Technopolesان ر ع ع عبيل املتالو  (03)

of the World: The Making of Twenty-first Century Industrial Complexes (Abingdon and New 

York, Routledge)ت 
(02) Castells and Hall, 1994 ت 
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ث اع ا ا ، حيتأ تتر وضتوحا   أةبم  ن او  ر اا جديدب تسدند    الدونولوجيا املدوتواب  تداا  
ما يوون جل  مدوقعا من االل انبتال  أ ير  نداج الدونولوجيا املدوواب   العوو  األالبت ولالبا  

  ر اا جديدب ميون ح اندها   ا مزت
ل ع تتتل   أواوبتتتا، أاتتتا ا  حتتتد  الدااعتتتاا بتتت ن مع تتتتل   معتتتا   22لدااعتتتر  واعتتتدنا ا   -02

 ا معاا ت ل ما ي ح من ب  أ دااهاو
 الدفاعل ب  ال ر اا واجلامعاا ومرا ز الب وبتيسل   

 الد ول    مر ز  واي لسياعر تووير األعمال الدجااير  
 توال بيئر مواتير لدنمير األعمال الدجااير احمل ير  
 املساعدب ع ع الاوي  لصواب أ تر عصرير و ينامير ل منوور  
 ت(02)جذب األعمال الدجااير    ا مز 
 - ن   يوتتن  تتل  -ااعتتر أي تتا عتتدب أ تتداف عامتتر م تتا ر لتتد  مع تتل وحتتد ا الد -00

 معتتتاا الع تتتل، حتتتت  و ن  انتتتت لتتتتل متتتذ واب ةتتتتراحر   قا متتتر األ تتتتداف الر يتتتر ل مجمتتتتز، 
 وت مل ما ي حو

  الوا متتتر ع تتتع الدونولوجيتتتا  اجلديتتتدبتعزيتتتز مرح تتتر اإلن تتتاو و/أو النمتتتو املبوتتتر ل  تتتر اا
  املدوواب

 عيما من اااج املنوور، إلن او أن تور  تيفتر ا عتدمداجم جذب ال ر اا الوا مر   ،
 ل ب ث والدووير   ا مز )و  ينوبع جل  ع ع بعأ  معاا الع ل الن تعد أعاعتا  
مرا ز ابدواا   تسدهدف     ن او  تر اا جديتدب قا متر ع تع الدونولوجيتا املدوتواب، 

  و ح  ا عر   أملانيا(
 ا مز، و  عيما من اجلامعاا أو مرا تز  املن ماايما ب  تيسل نول الدونولوجيا ا  

  الب وب    ال ر اا
  تل منوور ا قدصا يراملسا ر   الدنمير 
ومتتن بتت  األ تتداف الر يستتير املرج تتر تعزيتتز ا بدوتتاا وا اتوتتاو الدونولتتوجح    جانتت   -00

العنوو يت وتنبتع  ذة الندتا   متن عيا ب اإلنداجير و س  الوضز الدنااسح ل  ر اا   الدجمز 
،  ن عيتا ب  الب اوا د ميون أن تند  عن الورب اجل را  الذي  ووت  الدجمعتاا العنوو يترت أو   

تتن ال تتر اا متتن تو يتتل تو فتتر الب تتث والدتتداي ت و انيتتا   ،  ن توستتيل العمتتل   عتتول العمتتل  ول
وانيتتتتتر الدعامتتتتتل متتتتتز املتتتتتوا ين توستتتتتيل العمتتتتتل   ةتتتتتناعاا الدوايتتتتتد الوعتتتتتيور يتتتتتوار ل  تتتتتر اا  م

املدمصصتتتت  ل متتتتوا  واملوونتتتتاا، والدمويتتتتل، والدستتتتويع، واتتتتدماا األعمتتتتال الدجاايتتتتر،    لتتتتل 
__________ 

(02) Escorsa and Valls, 1996 ت 
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جلتت ت و التتتا،  تتدب ندتتا   معرايتتر لتتل مبا تترب، متتتل نوتتل املعراتتر بفتترث الستتول والدونولوجيتتاا 
 ت (06) مزمن االل الصالا الر ير ولل الر ير ايما ب  العناةر الفاع ر   ا

وايمتتتا يدع تتتع ُجمعتتتاا الع تتتل والدونولوجيتتتا، امتتتن املتتترجم أن ميتتتتل راتتتر  تتتذة الفوا تتتد  -03
التتتتتالب  تتتتداا مر زيتتتتا لصتتتتناا عياعتتتتاا ا بدوتتتتاا متتتتن  ن تتتتاو ت تتتت  ا معتتتتاات ادعزيتتتتز التتتتروابط 
والنهتتوذ بالدعتتتاون ايمتتتا بتت  من متتتاا الب تتتث وال تتتر اا واحلوومتتر )احل تتتزون التال تتتح( إلندتتتاج 

ا املعراتتتر وندا جهتتتا لتتتل املبا تتترب يعتتتدان متتتن األولويتتتاا امل تتتا ر ل دتتتدال السياعتتتا    تتتتداوا
  املمااعتتتر، و  عتتتيما بتتت   أي تتتا   العديتتد متتتن الب تتتدانت ويعتتتد الدعتتاون ايمتتتا بتتت  ال تتتر اا  امتتا  

ال تتتر اا الصتتت لب والوبتتتلب وايمتتتا بتتت  ال تتتر اا العام تتتر   ع ستتت ر قيمتتتر م تتتا ر ب ندتتتاج  تتتزأت 
ب متتتا ين تتتر     معتتتاا الع تتتل والدونولوجيتتتا ع تتتع أهنتتتا أ اب مفيتتتدب  دم تتتر لدعزيتتتز التتتروابط وعتتتا 

 ت(07)الدعاونير الو يور
وتعد ن ل ا بدواا أ تر اعاليتر عنتدما توتون  تذة التروابط قويتر و ر تر ل دعتاون الو يتعت  -02

ا لد تول ن تل ابدوتاا ومن أجل  ويع  ذة النديجر، ي دوقز أن تدووا  معاا الع تل والدونولوجيت
 يناميتتتر قا متتتر ع تتتع الب تتتث والدوتتتوير ع تتتع الصتتتعيدين احمل تتتح أو اإلق يمتتتحت ويدعتتت  ع تتتع ةتتتناا 
السياعاا الا يز ع ع تووير ن اجم ابدوتاا قتوي، يدستل بوجتو   تبور  تيفتر عاليتر الدوامتل،    

نير( جانتتتتتتت  التتتتتتتروابط الدعاونيتتتتتتتر والدتتتتتتتداواا الن تتتتتتتور ل معتتتتتتتااف )ُتتتتتتتا ي تتتتتتتمل املعتتتتتتتااف ال تتتتتتتم
والدونولوجيتتاا متتن اتتالل نوتتل الدونولوجيتتا ون تتر ات ويدمتتتل ال تترذ متتن اجلامعتتاا ولل تتا متتن 
املن متتتتاا الب تيتتتتر األاتتتتر  التتتتن ت تتتتول جتتتتزوا متتتتن  متتتتز الع تتتتل والدونولوجيتتتتا    ريتتتت   تتتتذة 
الدتتتداواا املعرايتتتر و ن تتتاو تتتتداع متتتن اأ  املتتتال الب تتتري املتتتدع ل واملتتتا ر    ال تتتر اات و تتتذل  

ال تتتترذ متتتتن املعتتتتااف واملهتتتتاااا   الدتتتتداع العا تتتتد   ا  تتتتاة املعتتتتا  ، و تتتتذل  لتتتتد  يدمتتتتتل 
ال تتتتتر اا    متتتتتز الع تتتتتل والدونولوجيتتتتتات وي ند تتتتتر متتتتتن  تتتتتذة الدتتتتتداواا أن تتتتتتؤ ي    التتتتتتدع ل 
الدونولتتتوجح وتعزيتتتز الوتتتدااا الدونولوجيتتتر،  تتتا ينتتتد  عنتتت  ا اتوتتتاو الدونولتتتوجح وا بدوتتتاا لتتتد  

اا الوتيفر ا عدمداجم ل معااف والب وبت وعدوِجد  ذة ال ر اا املبدورب ال ر اا   الصناع
وفا ف جاا قيمر م اار عالير،  ا يعين عيا ب   األجوا واإلنداج، و ويع هو اقدصا ي و ول 
 يو تتح   منووتتر ا متتزت ومتتن املتترجم أن يوتتون جلتت   تتو اهلتتدف النهتتا ح لصتتناا السياعتتاا 

 الع ل والدونولوجيات امل اا      عل  معاا
وباإلضتتتاار    ت تتت  األ تتتداف السياعتتتاتير النها يتتتر، متتتن املتتترجم وجتتتو   تتتدف وعتتتيط  -02

يدمتل    ويع امل اا ر   املوتان لود تر حرجتر متن ال تر اا واملن متاا الب تيتر   ا متز متن 

__________ 

(06) Potter and Miranda, 2009 ت 
بوجت  عتاجم   عياعتاا الع تل والدونولوجيتا وا بدوتاات ان تر  تدعل أ بياا  تتلب  تذا الترأي التذي أةتبم موبتو    (07)

 European Commission, 2008; P Quintas, 1996, Evaluating science parkع تع عتبيل املتتال متا ي تحو

linkages, in: K Guy, ed., 1996, The Science Park Evaluation Handbook, Technopolis, Brighton: 

 تRowe, 2014و  111–98



TD/B/C.II/30 

11 GE.15-02109 

رايتر  تيفتر و فتز أجل  از  ن او ال بواا الدعاونير الدينامير ايما بينها والتن  وتع تتداواا مع
 ا بدواا الدونولوجحت

وبالنستتبر ملتتتديري و تتوأل ا متتتز،  ن   يوونتتتوا متتن  يئتتتاا الووتتتاا العتتاجم الصتتترار، امتتتن  -06
ع تع  ويتع عا تد  املرجم أن توون هلل أ داف  ااير بداجر أ تي، وأن يوتون ا دمتامهل منصتبا  

و تو متا يو تع ع يت    ال الت  عدبتر مناع  ع ع األموال املسدتمرب وضمان معدل مع  ل عا د، 
ت ، وجلتتت  ل م تتتاايز ا عتتتدتمااير عمومتتتا  العا تتتد أو معتتتدل العا تتتد األ ال ليوتتتون ا عتتتدتماا مر تتتا  

وينوتتتوي جلتتتت  ع تتتع أ تتتتداف جاا ةتتت ر متتتتتل  ويتتتع معتتتتد ا مال متتتر متتتتن اإل تتت ال و اتتتتول 
وبالدتتاأل، ميوتتن أن  تتر اا جديتتدب    ا متتز لد ويتتع عوا تتد تستتهل     تتاع األ تتداف املاليتترت 

ين   تدااز ب  اهلدا  العام     ن او وت  يل ا معاا، اهلدف الدجااي املدمتل    موانيتر 
بوتاو ا متز متن الناحيتر املاليتر موابتل اهلتدف السياعتا  النهتا ح املدمتتل    فيتز الدعتاون الفعتال 

 وا بدواات
توييل أ او  معاا الع ل والدونولوجيا  ويسفر الدنوا الواعز ل  داف عن ةعوباا   -07

 وا بدواا، ع ع الن و الذي يناق   الفصل التالثت
 واإل ااب الر يدب وا ال ر او من الوواع  العاجم واخلاث   

متتتن عياعتتتر الع تتتل  مهمتتتا   متتتا تعدتتتي  معتتتاا الع تتتل والدونولوجيتتتا وا بدوتتتاا جتتتزوا    تتتتلا   -08
د اإلق يمح موابل السياعر جااا ع ع الصعيد الوفين، الل أن والدونولوجيا وا بدواا ع ع الصعي

ا معاا قد  تتل مست لر عياعتاتير ع تع الصتعيد التوفين ل ب تدان الصت لبت  متا ميوتن أن ت تول 
جتتزوا متتن السياعتتر الوفنيتتر ل ع تتل والدونولوجيتتا وا بدوتتاا   الب تتدان الوبتتلب ُتتا يوفتتح لد  تتع 

ل مصاحل احملدم تر  لدنمير املؤعسير ع ع الصعيد اإلق يمحت ون را  بودا  بل من ةنز السياعاا وا
 بدوتتتاا، اتتت ن اهليئتتتاا العامتتتر ملمد تتتف املستتتدوياا احلووميتتتر    معتتتاا الع تتتل والدونولوجيتتتا وا

الص تتع د التتوفين أو اإلق يمتتح أو احمل تتح عتتا ب متتا ت تتاا    م ويتتر و ويتتل ا معتتاا بداجتتر  ع تتع
 أ ي أو أقلت 

العديتتتتتد متتتتتن هتتتتتاجج امل ويتتتتتر واإل ااب الر تتتتتيدب األوعتتتتتز نواقتتتتتا  معتتتتتاا الع تتتتتل و نتتتتتا   -09
   22ت افتتح ا  تتا  األواوت، تدبتتز حتتواأل والدونولوجيتتا وا بدوتتاا متتن  ون هتتوجج هوتتح اعتتال  

املا تتر متتن  تتذة ا معتتاا امل ويتتر العامتتر، ُتتا ي تتمل احلوومتتاا احمل يتتر واإلق يميتتر واجلامعتتاات أمتتا 
  املا تر متن ا معتاات و تذة  32متن  اخلاةر اهتح أ تتر ق تيال   -وير امل ا ر العامر  يا ل امل 

اهليا ل امل ا ر عتا ب متا ت تمل احلوومتاا احمل يتر واجلامعتاا وال تر اا اخلاةترت أمتا ا معتاا 
  املا تتر متتن ا معتتاا   ا  تتا  األواوت، حيتتث  02املم و تتر ل ووتتاا اخلتتاث ادمتتتل أ تتتر متتن 

متتتا توتتون اإل ااب عتتتن  ت ولالبتتا  (08)ال تتر اا اخلاةتتتر واجلامعتتاا اخلاةتتتر م تتاا ر  متتتال  توتتون
  اااتتا متتن قبتتل جامعتتر م تتاا ر   امل ويتتر أو  يئتتر  فريتتع  تتر ر   ااب ااةتتر، ولوتتن ميوتتن أي تتا  

عامر أو مؤعسرت وتدنوا  ذل  ترتيبتاا الدمويتل  معتاا الع تل والدونولوجيتا وا بدوتاا، وعتا ب 
__________ 

(08) Rowe, 2014ت 
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املصا ا عامر وااةر ع ع الستواوت وأاتا ا  ااعتر اعدوصتا ير   ا  تا  األواوت عتن  ما توون
ا معتتاا أهنتتا ةتتنفت  تتل متتا ي تتح  مصتتا ا  ويتتل  امتتر ل  ايتترو املفوضتتير األواوبيتتر  املن متتاا 
اإلق يميتر  احلوومتتاا الوفنيتر  احلوومتتاا احمل يتر  اجلامعتتاا أو من متاا الب تتث والدونولوجيتتا  

وجو   ويل عاجم لتدعل احلواضتن    متز متات باإلضتاار    جلت ، ميوتن  وميون أي ا   املصاافت
 عامتا   ل مجمعاا واحلواضن نفسها أن  ول  ر اا موجو ب   ا مز، و و ما قتد يوتون  تويال  

ب تتول لتتل مبا تتر متتن اتتالل  ويتتل الب تتث  متتا يوتتدجم الدمويتتل العتتاجم أي تتا   ب تتول جز تتحت و تتتلا  
 جلامعاا ولل ا من من ماا الب ث العامرتوالدووير   ا

و معتتاا الع تتل والدونولوجيتتا وا بدوتتاا التتن مي وهتتا و/أو يتتدير ا الووتتاا اخلتتاث يزيتتد  -32
احدمتتال   اااتتا  م تتروا  تتااي عوتتااي   يستتدهدف  ن تتاو التتروابط و ويتتع الدعتتاون والدتتداواا 

عتتوجم اخلتتدماا أي تتات وأاتتا ا  حتتد  املعرايتتر اوتتط، بتتل  ويتتع  يتترا اا متتن تتت جل العوتتاااا وا 
الدااعتتاا بتت ن التتنه  املدبتتز   الدعامتتل متتز  معتتاا الع تتل والدونولوجيتتا وا بدوتتاا يدفتتاوا بتت  
املم وتتر املد تتدب و موعتتر متتن الب تتدان األواوبيتتر األاتتر و افتتح التتنه  املدبتتز   املم وتتر املد تتدب، 

ز عاليتر اجلتو ب   بيئتر مدوتواب تونولوجيتا    عم ير عوااير تبتاا ايهتا مواقت تعدي ا معاا أعاعا  
 تتر اا  دتتاج ت تت  املواقتتزت أمتتا   ب تتدان متتتل  عتتبانيا و يواليتتا واليت تتال وارنستتا واليونتتان، ي ن تتر 

  ونديجتتتر لتتتذل ، توجتتتد م تتتاا ر أ تتتي متتتن (09)ل مجمعتتتاا ع تتتع أهنتتتا أ واا ل دنميتتتر اإلق يميتتتر
ة الب تتدانت وميوتتن  يو تتر الدمويتتل العتتاجم ل ب تتث الووتتاا العتتاجم   م ويتتر و عتتل ا معتتاا    تتذ

 والدووير بوريور  فز الدعاون من املن ماا الب تير مز ال ر اات
تنتتتتوا  بتتتتل   فتتتتابز ال تتتتر اا العام تتتتر    معتتتتاا الع تتتتل والدونولوجيتتتتا  و نتتتتا  أي تتتتا   -30

بال تتتتر الصتتتت ر متتتتن امل تتتتاايز ال وا بدوتتتتاات امستتتتد جرو ا معتتتتاا   ا  تتتتا  األواوت  تتتتل لالبتتتتا  
ت وتندمتتح مع تتل ال تتر اا املوجتتو ب   (02)والصتت لب واملدوعتتور احلجتتل متتن حيتتث عتتد  ال تتر اا

  املا تتترت وتعتتتد  8 معتتتاا أواوبتتتا    نفتتت  الب تتتد، ايمتتتا ت تتتول ال تتتر اا عتتتي الوفنيتتتر حتتتواأل 
 00.9  املا ر من ا موا( والباقح  ر اا  ق يمير ) 70مع ل ال ر اا من نف  الب د   ير )

متتا اتتتدف ا معتتاا    جتتتذب    املا تتتر(ت و  الب تتدان الناميتتتر، لالبتتا   06  املا تتر( أو وفنيتتر )
ال ر اا عي الوفنير لد اذ موانا   ا مز جبواا ال ر اا احمل يرت وتعد الوواعاا الدونولوجير 

ولوجيتتتا املع ومتتتاا و/أو الر يستتتير املمت تتتر   ا معتتتاا األواوبيتتتر، بالاتيتتت  الدنتتتاعأل،  الدتتتاألو تون
ا تصتتا ا، الدونولوجيتتتا احليويتتتر، احلاعتتتباا و/أو املع وماتيتتتر، الواقتتتر، تونولوجيتتتاا واتتتدماا 

 اإلنانت، الي ياات

__________ 

(09) 
Escorsa and Valls, 1996ت 

(02) Rowe, 2014ت 
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مسننا مة مجمعنننات العلننم والتكنولولينننا واالبتكنننار فنني سياسنننة االبتكنننار  -ثالثاا  
 والتنمية عموماا 

 للعلم والتكنولوليا واالبتكارواأل داف السياساتية  اتعمليات المجمع -جلف 
مهمر لدعل الوواا العاجم متن  يدزايد اعدباا  معاا الع ل والدونولوجيا وا بدواا أ دااا   -30

 ناحيتتر السياعتتاا والدمويتتتلت ومتتن بتتت  أعتتباب  تتعبيدها املدزايتتتدب أن ت تت  ا معتتتاا تتتوار عتتتبال  
وجح ُتتا يتتؤ ي     ستت  الدنااستتير واضتت ر ل  ايتتر لإل تتااب    ا لدتتزاجم بتتدعل ا بدوتتاا الدونولتت

وعيتتتا ب العمالتتترت و   تتتذا الصتتتد ، وتتتر  قتتتراا بوجتتتو  اابتتتط قتتتوي بتتت  الدنويتتتز ا قدصتتتا ي والوتتتداب 
 ت(00)الوفنير ع ع ا بدواا وامل اايز الناج ر  معاا الع ل والدونولوجيا وا بدواا

اا   اعتااتيجياا الدنميتر متن واندول تر يز مسا ر  معاا الع ل والدونولوجيا وا بدوت -33
توال اهليا ل األعاعير عالير اجلو ب،    جذب األعمال الدجااير الدونولوجير،    أن أةب ت 

ت و    عياعتتتر الع تتل والدونولوجيتتتا وا بدوتتتاا وبالدتتاأل   عياعتتتر الدنميتتتر عمومتتتا   ا يستتتيا   عنصتترا  
متتتتتل   تتتتتوال األااضتتتتح، و ويتتتتل بنتتتتاو املاضتتتتح،  انتتتتت ال تتتتوالل الر يستتتتير مل تتتت  ح ا معتتتتاا تد

ا معتتاا و يا  هتتا األعاعتتير، وتتتوال الديستتل املتتاأل ل مستتد جرين متتن اتتالل احلتتوااز واإلعانتتاا 
املاليرت واليوجم، يتاا عد  مدزايد من ال والل السياعاتيرت اصتناا السياعتاا جدتاجون    الدمييتز 

    معتتاا الع تتل والدونولوجيتتا وا بدوتتاا  بتت   متتوعد  متتن السياعتتاا،  موعتتر أوليتتر موجهتتر
 نفسها، و موعر  انوير لددبعها ا معاا   عالقدها  عاو  ر ا ها واملسد جرين ايهات 

وايمتتا يدع تتع ُجموعتتر السياعتتاا األوليتتر، ي تتزجم أن ين تتر ةتتناا السياعتتاا   املستتا ل  -32
 املدع ور با ا ا الر يسير األابعر الداليرو

 و يتتع بتت  اعتتااتيجير الدنميتتر الوفنيتتر وعياعتتر  اتستتالسياعتتااو يدعتت  وجتتو  اتستتال ال
متتا يصتتع   ويتتع  تتذا املو تت   ا بدوتتاا الوفنيتتر ونوعيتتر الوواعتتاا   ا متتزت و تتتلا  

بستتتتب  التتتتروابط لتتتتل املدستتتتور ايمتتتتا بتتتت  لد تتتتف ةتتتتناا السياعتتتتاا ع تتتتع املستتتتدوياا 
 احلوااز الن  ر هل هل و موعاا احلوومير املمد فر وتباين ا اال الزمنير لدي

  ااتتاج قتتراا مبوتتر ب تت ن اعتتددامر ا متتز واعتتدوالليد ، و عتتدا   يدعتت ا عتتددامر املاليتترو
 فتاا لتتإل ااب الر تتيدب يتدعل الندتتا   املاليتتر املستتدهدارت و  البدايتر، يدو تت   متتز الع تتل 

ال تترا اات و  األجتتل  جلتتذب املستتد جرين و ن تتاو عامتتا   والدونولوجيتتا وا بدوتتاا  تتويال  
الوويل، يوون من املسدصوب  ويع ا عدوالل الذا  املتاأل، ع تع أ  يو تل جلت  متن 
أولويتتتر  وا ا متتتز   اعايتتتر ا بدوتتتاات وينب تتتح لالعتتتدتماا العتتتاجم    تتتذة ا معتتتاا أن 
يستتتدهدف العوا تتتد مدوعتتتور    فوي تتتر األجتتتلت وبالدتتتاأل جدتتتاج ةتتتناا السياعتتتاا    

 ع ع أ او ا مز االل  واب حيات  معرار واهما بالعوامل الن ميون أن تؤ ر اإلملاجم 
__________ 

 املرجز نفس ت (00)
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  الدواةتتلو يدعتت  ع تتع  معتتاا الع تتل والدونولوجيتتا وا بدوتتاا أن  عتتل متتن مستتد جريها
أ تر جذبا ل  ر او الوفني  والدولي ت و  يعدمد جلت  ا ست  ع تع جتو ب ا بدوتاا 

ع أن ور العالقاا العامتر والدستويع اخلاةتر بتا مز  ع  الفع ير ألن ور ا مز بل أي ا  
ت وميوتن عترذ قتدااا ال ترا ر، وال وجستدياا، واهليا تل األعاعتير، واملرااتع (00) ول

بنتتتاو  الدن يميتتتر واإل اايتتتر، واحلتتتوااز، ويدعتتت  التتتاوي  هلتتتا بن تتتاط و تتتا ت وميوتتتن أي تتتا  
نستياا ومتز من متاا الب تث  را اا  ولير مز  تر اا أجنبيتر و تر اا مدعتد ب اجل

لدزايتتتتتد الوتتتتتابز العتتتتتاملح ألن تتتتتور الب تتتتتث  العامتتتتتر و تتتتتر اا الب تتتتتوب اخلاةتتتتتر، ن تتتتترا  
ت وميون ل دعاون اإلق يمح والدعاون ايما ب  ب دان اجلنوب أن يساعد ع ع (03)والدووير

أن  توتتوير الوتتدااا الدومي يتترت االدمتتايز وبنتتاو ميتتزب تنااستتير وةتتواب اريتتدب ميوتتن أي تتتا  
  قيلما   عياعاتيا    داا  ل ي و

   باملمتتتتافر وعتتتتدجم اليوتتتت ، وقتتتتد يتتتتد أةتتتت اب   ويتتتتل املستتتتد جرو يعتتتتد ا بدوتتتتاا  فواتتتتا
ت امل اايز لل الوا اين ع تع تت م  الدمويتل  فتاواال املعرايتر التن اا مو تا تدبتد  عتريعا  

عستاا املاليتر ويعدي عدجم اليو  املرتبط بندتا   ا بدوتاا متن العوامتل اهلامتر املتبوتر ل مؤ 
الدو يديتتر الباحتتتتر عتتن اتتترث لالعتتدتماات ونديجتتتر لتتذل ، تعتتتال ال تتر اا املبدوتتترب متتتن 

ت ويعدمتتد اأ  (02)عتتو  اأ  متتال املمتتافرب تو فتتر عاليتتر لتترأ  املتتال   خيففهتتا جز يتتا  
متتال املمتتافرب نفستت  ع تتع وجتتو  عتتول ااع تتر ل عتتهل  ونتت  متتن بيتتز اعتتدتمااة عنتتدما 

تا   يدتتوار جلت    العديتد متتن الب تدان الناميترت وبالدتتاأل، ات ن  ويتل أن تتور  ين ت ، وُا
مستتد جري ا متتز قتتد  دتتاج لالعدمتتا  ع تتع وعتتا ل ا عتتدتماا العامتتر أو الدمويتتل ا هتتز 
من االل ال را اا ب  الووتاع  العتاجم واخلتاثت وميوتن ل  تول الفع تح ل دمويتل أن 

 يدب وعرضتتها املبدوتتر، وقتتد ي تتمل متتتال  ، ويدعتت  أن يال تتل ال تتر ر املستتدفيوتتون مدنوعتتا  
 الدمويل األوأل، أو اندداب األارا  من من ماا الب ث العامر، أو ضماناا الوروذت

وايما يدع ع ُجموعر السياعتاا التانويتر، يدعت  أن تعمتل  معتاا الع تل والدونولوجيتا  -32
 وا بدواا ع ع تووير ا ا ا التال ر الداليرو

 يتتتدل عتتتا ب ااديتتتاا املستتتد جرين متتتن قوتتتاا جي أولويتتتر ومتتتن قوتتتاا أو  ااديتتتاا املستتتد جرو
ةناعر قا م  ع ع الدونولوجيا أو املعرارت وعينووي ا ادياا ع ع ت تجيز اجلامعتاا 
احمل يتتر ومن متتاا الب تتث العامتتر ع تتع الدعتتاون بتتل وأن تصتتبم متتن املستتد جرينت وميوتتن 

__________ 

(00) 
H Tcheng and J-M Huet, eds., 2012, Of science parks and men: Cities, the catalysts for 

development in emerging markets, Convergence Letter, BearingPoint Management and 

Technology Consultantsت 
)نيويتتتوا  وجنيتتتف، من تتتوااا األمتتتل  توريتتتر ا عتتتدتماا العتتتاملح، 0222متتتؤ ر األمتتتل املد تتتدب ل دجتتتااب والدنميتتتر،  (03)

 املد دب(ت
(02) 

BH Hall and J Lerner, 2009, The financing of research and development and innovation, Working 

Paper No. 15325, National Bureau of Economic Researchت 
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وقتتد يستتفر عتتن عالقتتاا تؤعتت   عديتتدب لنوتتل املعتتااف والدونولوجيتتا أن ي اتتذ أ تتوا   
متن اتالل ةتتوو  قانونيتر متتل اتفاقتتاا امل ويتر الفوريتر وعتتدجم اإلاصتا ت ومييتل  ن تتاو 
و  ااب  تتتتتذة األمتتتتتوا    ضتتتتترواب وجتتتتتو   موعتتتتتر مدوتتتتتواب متتتتتن املهتتتتتاااا  وقتتتتتد جدتتتتتاج 
املستد جرون     ا تا ، ويدعت  ع تع ا معتاا  عتداو امل تواب متن اخلتياو ب ت ن امل ويتر 

رت ومتتتن ا عدبتتتاااا املهمتتتر األاتتتر  تويتتتيل الوتتتداب ا عتتتديعابير والوفتتتاوب العامتتتر الفوريتتت
 تن يل امل اايز ومهاااا اإل ااب  ل مسد جرين، و  عيما ب  ن

  وجتتو  مرااتتع حل تتانر األعمتتال الدجاايتتر و عمهتتا متتن أجتتل عيتتا ب اتترث  ي تتزجماحل تتانرو
احدمتتال احلاجتتر     ن تت  ا بدوتتاااا لدصتتبم مندجتتاا واتتدماا  اايتترت وجلتت  يعتتين

تتوال اتتدماا لتدعل األعمتتال الدجاايتر   املوقتتزت و دتاج  معتتاا الع تل والدونولوجيتتا 
وا بدواا     فتاواا توتوير األعمتال الدجاايتر اخلاةتر لتا والتن ميونهتا تنميتر الدعتاون 
والتتتتروابط متتتتز األعتتتتوال اإلق يميتتتتر والوفنيتتتتر وعالعتتتتل الويمتتتتر الدوليتتتتر و تتتتذل   ا تتتتا  

د جرين   ا  د تتتتاف ا قدصتتتتا ي لإلموانتتتتاا الدجاايتتتتر  بدوتتتتاااالت ومتتتتن لتتتتل املستتتت
 بلب االل   املرجم أن يوون  نا  العديد من املسد جرين الذين جووون عوا د وأاباحا  

املراحتتتل املبوتتترب متتتن الد عتتتي ، وقتتتد ي تتتزجم أن تعتتتي عتتتن  تتتذا الواقتتتز السياعتتتاا املدع وتتتر 
  جرين حواجم وال روط اخلاةر باملسدباأل

     الوتتتداب ع تتتع تويتتتيل ندتتتا   ا بدوتتتااو  دتتتاج  معتتتاا الع تتتل والدونولوجيتتتا وا بدوتتتاا
والد تتر  ب تتول جتتو ري    متتا  تتو  التتوفينتعريتتف نفستتها  عوامتتل   ن تتاجم ا بدوتتاا 

أبعد من الدصرف  مالت  لعوتاات وع تع ا معتاا أن تن تر عتن  تت     يفيتر قيامهتا 
أةتت اب املصتت  ر ا اتترين    تتال الع تتل والدونولوجيتتا متتز مستتد جريها بالدوامتتل متتز 

ل  تتتداف ا عتتتااتيجير ا جدماعيتتتر وا قدصتتتا ير  وا بدوتتتاا، وأن توتتتي   احهتتتا واوتتتا  
احملتتد ب   عياعتتر الدنميتتر الوفنيتتر، متتتل تتتوال وفتتا ف جاا متتؤ الا عاليتتر وت عتتي  

ير وامل تتتاا ر   أعمتتتال  اايتتتر وقواعتتتاا تونولوجيتتتر جديتتتدب وتعزيتتتز قواعتتتاا الدصتتتد
 عالعل الويمر الدوليرت

 جبعاد األداء وسياسات العلم والتكنولوليا واالبتكار -باء 
 ن موتتتايي  احلوتتتل ع تتتع أ او  معتتتاا الع تتتل والدونولوجيتتتا وا بدوتتتاا ليستتتت واضتتت ر  -36

عديدب  ما يويلل النجا  عن فريع مواانر األ او ب  داف ا مز الن ميون أن توون املعا ت ا البا  
ومدنوعرت ومن الصتع  تويتيل األ او الفع تح مواانتر باأل تداف املع نتر لتال تر أعتباب ع تع األقتلت 

، متتن املتتترجم أن توتتتون أ تتداف بعتتتأ ا معتتتاا  تتتد ب ب تتول ضتتتعيف أو حتتت  مدنتتتاقأت أو   
، اتت ن ا معتتاا املمد فتتر عتتيوون هلتتا ع تتع األاجتتم  موعتتاا مدباينتتر متتن األ تتداف جاا و انيتتا  
، قتتد يصتتع  الد تتديد أو الاجتتيم املدفاوتتتر،  تتا يو تتل متتن  موانيتتر مواانتتر اخلتتياات و التتتا   أوجتت 
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ت وباإلضتتاار    جلت ،   ميوتتن اعدبتتاا (02)ت  يتد البيانتتاا التن توتتي  العوامتل اخلااجيتتر اإليابيتر
 قياعتتاا ومواانتتاا الندتتا    قيوتتر     جا  انتتت  نتتا   موعتتر اقابتتر   حالتتر ليتتاب السياعتتاا

 ب  ن  معاا الع ل والدونولوجيا وا بدواات
متتتتتا ترقتتتتتع مؤ تتتتتراا أ او  معتتتتتاا الع تتتتتل والدونولوجيتتتتتا وا بدوتتتتتاا    مستتتتتدو   و تتتتتتلا   -37

املؤ تتتراا عتتته ر الويتتتا  اخلاةتتتر باجلتتتدو  الدجاايتتترت و  ت تتتدااج  ا متتتا مؤ تتتراا ن تتتاجم ا بدوتتتاا 
اتوتتتتاو وا بدوتتتتاا الدونولتتتتوجي ت ولوتتتتن واملؤ تتتتراا النوعيتتتتر متتتتتل توتتتتوير التتتتروابط والدعتتتتاون أو ا 

 املؤ راا األعاعير ميون أن تد من ما ي حو
  الدووير باهلوداا ومساحر املبال املن  ب باألمداا املربعر، و و قيتا   قيدمساحر األاذ

  ييع ب ول ااث   السنواا األو  من  ن او  مز الع ل والدونولوجيا وا بدواا
   ا متتتتتز وعتتتتتد  األ تتتتتماث العتتتتتام   ايهتتتتتا )ميوتتتتتن   ااج عتتتتتد  ال تتتتتر اا املوجتتتتتو ب 

مع وماا  ضااير عن نوا الوفا ف الن يدل توال ا وعد  الع متاو واملهندعت  املتؤ    
  الذين يدل توفيفهل(

 عد  ال ر اا الن ارجت من ا مز وعد  موففيها  

   وع ع مد  الزمن وعنويا   الدال من اإلياا واخلدماا  هريا  
  ا متز، متتل ادمتر اهلتاتف عتريأ النوتال،  يودمهانوال اخلدماا امل ا ر الن نوا و

والدتتتتداول بالفيتتتتديو، وقاعتتتتاا ا جدماعتتتتاا، والتتتتدعل ب عمتتتتال الستتتتورتااير، واعاليتتتتاا 
  الدواةل، ومرااع عناوين اإلقامر ا اااضير،    لل جل 

  ل   ااب ا متز نفست  املودمتر عتواو ب تول مبا تر متن اتال املهنيرنوا ونوال اخلدماا
أو ب تتول لتتل مبا تتر متتن اتتالل راتترين يعم تتون بد تتجيز متتن   ااب ا متتز ع تتع تتتوال 
 تتتذة اخلتتتتدماا، متتتتل مستتتت  التتتتدااتر واحملاعتتتبر، والدتتتتداي ، و موانيتتتر احلصتتتتول ع تتتتع 
الدمويتتتتل، و عتتتتل الدستتتتويع، و عتتتتل العالقتتتتاا العامتتتتر، وا عد تتتتاااا العامتتتتر ل عمتتتتال 

  لدونولوجيا، والربط ال بوح مز قاعدب املعاافالدجااير، وتيسل نول ا
 الدمويل املورو  واملنفع أللراذ اأ  املال ول لراذ الد  ي ير  
  تذبم اايز ا عدتماا التواا  التن    املنووتر عتن فريتع ا متز نفست  و/أو بالدعتاون    

 تمز ا ارين متل  يئاا جذب ا عدتماا الواا  أو و ا ا الدنمير اإلق يمير
وميوتتن ملعتتايل النجتتا  األاتتر  أن ت تتتمل معتتد ا البوتتاو ل  تتر اا املستتد جرب، عتتتواو   -38

 تتان األاجتتم أن تد تتول التتروابط الب تيتتر متتز ال تتر اا املوجتتو ب   املوقتتز أو املوجتتو ب اااجتت ، 
والن تتر اجلتتامعح ون تتاط تستتجيل بتتراواا ا اتتااات وميوتتن  وأ تتر ا متتز ع تتع هتتو العمالتتر عمومتتا  

__________ 

(02) Escorsa and Valls, 1996ت 
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توتتوين ا    ذة املعتتايل بتتالرجوا     موعتتر  تتر اا مراقبتتر اتتااج املوقتتزت وميوتتن أي تتا  توتتوير  تت
 مفيدب من االل  جراو  ااعر اعدوصا ير عن  وااز ال ر اا ل دواجد   ا مزت

وتوةل عد  من الدااعتاا    اعتدنداجاا مدفاوتترت اوتد أ بدتت  حتد  الدااعتاا أن  -39
لدونولوجيتا وا بدوتاا   الو يتاا املد تدب اندهتت بالف تل الدتاجم نسبر  بلب متن  معتاا الع تل وا

  املا تتتتر اوتتتط متتتتن  02   بوتتتتدا بستتتيط، وأاتتتتا ا بتتت ن  أو   تستتتهل   األ تتتتداف ا قدصتتتا ير
 معتتتاا الع تتتل والدونولوجيتتتا وا بدوتتتاا   الو يتتتاا املد تتتدب حووتتتت  تتتداها املدمتتتتل   جتتتذب 

ل   تتتتتتوال الوفتتتتتا ف والنمتتتتتو ا قدصتتتتتا ي، بينمتتتتتا وتعزيتتتتتز ن تتتتتاط الب تتتتتث والدوتتتتتوير،  تتتتتا عتتتتتا 
  املا تتتتر أاتتتتر   تتتتر  عم يتتتتاا عواايتتتتر   تستتتتهل    بالو يتتتتل    ويتتتتع األ تتتتداف  02 أةتتتتبم

 ت (06)  املا ر  ان نصيبها الف ل 22ا قدصا ير، و
وأاتتتا ا  ااعتتتر أاتتتر  بتتت ن قتتتداب  معتتتاا الع تتتل والدونولوجيتتتا وا بدوتتتاا ع تتتع توتتتوير  -22

وال تتر اا  انتتت املعيتتاا  -متتتل اجلامعتتاا والو يتتاا  -  مؤعستتاا الدع تتيل العتتاأل التتروابط بتت
ت ووتر  تد  ا يستح   قتراا  تر ر متا با ندوتال     متز ل ع تل (07)الر يسح ل  ول ع تع  احهتا

والدونولوجيتتا وا بدوتتاا تسد تتيف  من متتر  تتث عامتتر، و تتو التتدمون متتن الدواةتتل متتز الع متتاو   
اتتع الب تيتر، ومتتن ا اتت ن أ تي أ تتر  هتتا ح   املنتافع التتن توجتتد ايهتا  تتذة ا معتتاا اجلامعتر واملرا

تتتا أن ضتتتعف التتتروابط والدفتتتاعالا  عتتتيوون ع تتتع األاجتتتم النمتتتو   ن تتتاط الب تتتث والدوتتتويرت ُو
،    تتا عا   ن اميتا   بت  أةت اب املصتت  ر    تال الع تل والدونولوجيتا وا بدوتتاا يعتد ا تال   ايمتا

أولويتتتاا عياعتتتر  دودمتتتر والناميتتتر، اتتت ن توويتتر التتتروابط وتعزيتتتز الدعتتتاون يدصتتداان عمومتتتا  الب تتدان امل
الع تتتل والدونولوجيتتتا وا بدوتتتاات ويعتتتد تعزيتتتز ا اتوتتتاو الدونولتتتوجح ل  تتتر اا  تتتداا معدتتتا ا راتتتر 
لسياعتتر الع تتل والدونولوجيتتا وا بدوتتاات وعنتتتدما تد تتول ال تتبواا الدعاونيتتر وتدتتداع املع ومتتتاا 

بستتتتب  أوجتتت  الوتتتترب املتتتا ي    معتتتتاا الع تتتل والدونولوجيتتتتا  والدونولوجيتتتتاا عتتتريعا   واملعتتتااف
 وا بدواا، ميون ل دع ل الدونولوجح أن ينهأ بالودااا الدونولوجير وا بدواايرت

   أن املستتتتتا اا الر يستتتتتير  معتتتتتاا الع تتتتتل  وت تتتتتل الدااعتتتتتاا التتتتتن أجريتتتتتت متتتتتؤارا   -20
   يتتتا  وفتتتا ف عاليتتتر اجلتتتو ب وأعمتتتال  اايتتتر جديتتتدب    تتتال والدونولوجيتتتا وا بدوتتتاا تدمتتتتل 

ت ويالحتتت  (08)الدونولوجيتتتا، و   بتتتراع الدونولوجيتتتا وا بدوتتتاا ع تتتع الصتتتعيدين التتتوفين واإلق يمتتتح
أي ا نول الدونولوجيا من الوعط األ ا ميح    ال ر اا باعدبااة من النوات  اهلامر، و تو نديجتر 

عياعتتتر الع تتتل والدونولوجيتتتا وا بدوتتتاا     ن تتتا ها متتتن اتتتالل  تتتذة  ألنتتتواا التتتروابط التتتن اتتتدف
عديتدب و تح ةتعبر الو تف، متتل نوتل املعراتر  ا معاات ولون الروابط ميوتن أن ت اتذ أ توا   

 ال منيرت
__________ 

(06) M Luger and H Goldstein, 1991, Technology in the Garden (Chapel Hill, University of North 

Carolina Press)ت 
(07) P Westhead and S Batstone, 1998, Independent technology-based firms: The perceived benefits of 

a science park location, Urban Studies, 35(12): 2197–2219ت 
(08) Rowe, 2014ت 
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وور مس لر مر زير لصناا السياعاا  ح  ييتز قيتا  العم يتاا موابتل الندتا  ت اتالروابط  -20
  املرجتتوب و تتح مؤ تتراا ع تتع ن تتاط عم يتتاا ا بدوتتاات ومتتد  قتتداب  تتح وعتتي ر  ويتتع الندتتا 

ا متتز ع تتع مستتاعدب ال تتر اا املستتد جرب لد ويتتع ندتتا    اايتتر لالبدوتتاا يتترتبط بد تت  العم يتتاا 
،  نتتتا  مستتت لر املتتتد  التتزمين ل دوييمتتتاا  اهنتتتا  معتتتايل ولوتتن   يدوقتتتف ع يهتتتا مبا تتتربت وأاتتلا  

ل بينما ميون اادبتاا معتايل أاتر  ع تع أعتا  اتواي أو  وايت فويل األج معينر تدو   توييما  
وأاا ا  حد  الدااعاا ب ن  ن را لصعوبر   ف وتوييل الروابط   أي نوور عمنير، ا ن  نا  
متتن يتتا ل جبمتتز الدويتتيل املوجتت  ستتو العم يتتاا والتتذي ير تتز ع تتع قيتتا  هتتو التتروابط الدعاونيتتر متتز 

  يتتزال  ت ولوتتن تنفيتتذ  تتذا الدويتتيل اع يتتا  (09)حيتتر النتتوات  واأل تترتويتتيل الندتتا   التتن  ووتتت متتن نا
 ت ا يسيا   ي ول  ديا  

التحننديات فنني تقيننيم مجمعننات العلننم والتكنولوليننا واالبتكننار والسياسننات  ات  -ليم 
 الصلة
،  ن م تو ر املتتد  التتزمين   تويتتيل  معتتاا الع تل والدونولوجيتتا وا بدوتتاا تتتز ا  تعويتتدا   -23

بستتتب   وتتتع ندتتتا   معينتتتر   املستتتدوبل ولوتتتن ألن توبتتتد الدوتتتاليف وا عتتتدتماااا  لتتتي  اوتتتط
 الر يسير يوون   املراحل األو  من ااب حياب ا مزت   البداير يدمتل أ ي بنو  الدو فتر عمومتا  
    راو العواا و عدا  اهليا ل األعاعيرت ولون الدمويل قد ي زجم فوال ااب تنميتر ا متزت وميوتن

  اإلعتتتهاجم  دعتتتويأ عتتتن النفوتتتاا  لدتتتداواا التتتدال التتتن ت هتتتر ُتتتروا الوقتتتت أن تبتتتدأ تتتتداييا  
   مؤ تتراا ماليتتر  دتتر، اتت ن متتن لتتل املتترجم  موانيتتر   ااب  ت واعتتدنا ا  املرتفعتتر املداوعتتر موتتدما  

د أ تتر تعت  معاا الع ل والدونولوجيا وا بدوتاا  اعتدتماااا  اايتر مر تر، ألن أ تدااها عمومتا  
وتتترتبط بد ويتتع عوامتتل اااجيتتر  يابيتتر ميوتتن أن ت تتيز متتن  ون ن تتاط  تتذة ا معتتاات  تعويتتدا  

اخلتتتاث اتتتتالل اتتتاب حيتتتتاب ا متتتز، حيتتتتث تتتتتز ا   - ومتتتن املتتتترجم أن يد تتتل متتتتزي  الدمويتتتل العتتتتاجم
   أن تصتتبم  تتح املصتتدا الستتا د   هنايتتر املوتتاف عنتتدما يصتتل  ا عتتدتماااا اخلاةتتر تتتداييا  

 مز    مرح ر الن  تا 
وايمتتتا يدع تتتع بدوتتتوير التتتروابط وال تتتبواا الدعاونيتتتر، يوتتتون املتتتد  التتتزمين الوصتتتل لتتتل  -22

لدنمتتو وتوتتو ، حيتتث تتتاا ل  مناعتت  لدويتتيل األ او أو الندتتا  ت االعم يتتاا الدعاونيتتر تدو تت  وقدتتا  
عتتن جلتت ، يتت    وااتتر الدعتتاون وين تت  مستتدو  التوتتر التتالعجم ل  تترا اا الو يوتترت وبصتترف الن تتر

ت (32) عدا  بياناا الدووا وتسجي ها  س س ر عمنير، ع ع أعا  مسدمر من تاايخ  ن تاو ا متز
وتدتيم  موعتر اريتتدب متن البيانتتاا ع تع الصتتعيدين التوفين أو اإلق يمتتح  جتراو مواانتتاا ايمتا بتت  

ع مجتتتز ا معتتاا   نوتتاط لد فتتر ع تتع من تتىن تووا تتا حتتت  و ن  تتان جلتت  يعتتين ا قدصتتاا ع تت
__________ 

(09) Quintas, 1996ت 
(32) 

B Hogan, 1996, Evaluation of science and technology parks: The measurement of success, in: K 

Guy, ed., 1996, The Science Park Evaluation Handbook, Technopolis, Brighton: 86–97ت 
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 املع وماا الن يسهل ا فالا ع يها من عجالا ا مز ومسد جري ، الن عا ب متا ت تمل متتال  
مع وماا األ او املاأل وبياناا عن عد  وأنواا األعمتال الدجاايتر   ا متز التن تبتدأ أو ت  تع أو 

 ت ا ات
التتذي  ل نستتبيا  ووتتر  تتالل  تتاجم راتتر يدمتتتل   عتتدجم الدوااتتع اجلتتو ري بتت  األجتتل الوويتت -22

جداج   مز الع ل والدونولوجيا وا بدواا ومسد جري  األوا ل لد ويع قاب ير ا عدمراا الدجااي، 
وا اتتتال قصتتتلب األجتتتل ل  وومتتتاا واإل اااا التتتن تعتتترذ االهلتتتا ب تتتو  أ تتتداف معينتتتر ل نمتتتو 

ولوجيتتتتتتا متتتتتتز ل ع تتتتتتل والدونا قدصتتتتتتا ي والدنميتتتتتتر ا جدماعيتتتتتتر وتدعهتتتتتتد بتتتتتتذل ت اتتتتتت جا احدتتتتتتاج  
عنر قبل أن يووا  موانات  الدجااير، عي زجم   ل ون جل  توال  02عنواا أو  02 وا بدواا

الدمويل والدعل السياعتا  العتاجم التذي قتد ميدتد عتي عتدب   اااا عياعتير، وقتد تصتبم اعتدمرااير 
مت ت وبالدتتتتاأل عتتتتي داج أي تويتتتتيل    احلوتتتتل ع تتتتع البيانتتتتاا وع تتتتع متتتتا  امتتتتا   السياعتتتتاا  تتتتديا  

اعدوصا ة من مع وماا ع تع أعتا  تويتيل اعتدمرااير السياعتاا، ُتا ي تمل اعتدمرااير تعهتداا 
 ت(30)  األجل الوويل الدمويل و ذل  الدعل السياعا  األوعز نواقا  

عتتن الد تتدياا املدع وتتر باملتتد  التتزمين، وتتر مستت لر تدع تتع باإلضتتااير، أي متتد   وا تتال   -26
بيتتتر ي تتتهد ا مستتتد جرو ا متتتز     تتتوهنل موجتتتو ين ايتتت ت وع تتتع  موانيتتتر عتتتزو أيتتتر ت تتتلاا  يا

الصتتعيدين اإلق يمتتح أو التتوفين، يتت  قيتتا  مزايتتا موتتان ا متتز موابتتل اخلستتا ر وتو فتتر الفرةتتر 
ت وي تتزجم  ديتتد  تتذة الدوتتاليف (30)البدي تتر بالنستتبر ل مستتد جرين بستتب  اندوتتاهلل متتن مواقتتز أاتتر 

اوابط و يور مز من ماا الب ث العامتر املوجتو ب   ا متزت واخلسا ر موابل أير مزايا من تووير 
وبالدتاأل ي تتزجم أن تبتت  الدوييمتتاا تو فتر التتروابط الوا متتر والتتروابط الستابور التتن انووعتتتت وتد تتم 
متتترب أاتتتر  احلاجتتتر    عينتتتر مراقبتتتر متتتن ال تتتر اا املوجتتتو ب اتتتااج  معتتتاا الع تتتل والدونولوجيتتتا 

أن  جتتراو تويتتيل  امتتل لإلضتتااير عيستتدفيد متتن اعدوصتتاو  تي تتح وا بدوتتاا، وجتترا اإل تتااب    
 ت (33)ألعمال  ااير لل موجو ب    مز ل ع ل والدونولوجيا وا بدواا  مجموعر مراقبر

ولون  جراو  تث عياعتا  متز  موعتر مراقبتر ميوتن أن يوتون ةتعبا، ألن  عتدا  عينتر  -27
خلتدماا الوا متر ع تع الدونولوجيتا أو املعراتر يعتد  تي ير ل ر اا جاا متزي  م تاب  متن الست ز وا

، بينما جدمل أن يوون  قناا  تذة ال تر اا بامل تاا ر   اعدوصتاو   يفيتد ا ب تول عسلا   أمرا  
لل اعالت وقتد يدمتتل احلتل    عتدا  قياعتاا  تد ب جيتدا ولوتن بستيور، تستاند ا  مبا ر أمرا  

  قيا ب عياعاتير مونعر و اعمر ب ول  بلت

__________ 

(30) Rowe, 2014 ت 
(30) Quintas, 1996 ت 
(33) Rowe, 2014 ت 
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 البلدان الناميةفي  بمجمعات العلم والتكنولوليا واالبتكارالم تبطة التحديات  -دال 
ت تتل اتتياا عتتد  متتن الب تتدان الناميتتر، ع تتع الن تتو املتتذ وا   برنتتام  عمتتل األونودتتا   -28

املعين باعدعراضتاا عياعتاا الع تل والدونولوجيتا وا بدوتاا،    أن  معتاا الع تل والدونولوجيتا 
دوتتاا قتتد أةتتب ت أ اب تدمدتتز بال تتعبير    عتتل ا بدوتتاا، ولوتتن ا لدتتزاجم السياعتتا  الوتتوي وا ب

من ال روط الداعمر الن ت تمل وجتو  قتا ب    تال املعراتر والدونولوجيتا    تول  يسد زجم عد ا  
جامعتتتاا ومؤعستتتاا  تيتتتر و ها يتتتر و تتتر اا ااةتتتر أو وجتتتو  الوتتتداب ع تتتع جتتتذب ال تتتر اا 

جنبيتتتترت ويدمتتتتتل  تتتترط ا يستتتتح راتتتتر   وجتتتتو  عياعتتتتر وفنيتتتتر تصتتتتا     تتتتول الدونولوجيتتتتر األ
اعتتااتيجير لن تتاجم ا بدوتتاا، متتز التتروابط الدعاونيتتر املعتتدب ب تتول عتت يل واحلتتوااز اجلاجبتتر والداعمتتر 

 ت(32)ل  ر اا املدوواب تونولوجيا
ي  هتتتر  ولتتي  متتتن الستتهل الواتتتاو لتتذة ال تتتروط   الب تتتدان الناميتترت اع تتتع عتتبيل املتتتتال، -29

اعدعراذ  معاا الع ل والدونولوجيتا وا بدوتاا   أمريوتا الالتينيتر أن مع مهتا جدتاج    عيتا ب 
حجمهتتتا، وتوويتتتر قواعتتتد ا متتتن مؤعستتتاا املعتتتااف املدودمتتتر أو  تتتر اا الدونولوجيتتتا املدوتتتواب، 

 ت (32)يهاوعيا ب جهو  ا الرامير    ت جيز الدعاون الدونولوجح ايما ب  ال ر اا املوجو ب ا
ويدعتت  ع تتتع   ااب  معتتتاا الع تتل والدونولوجيتتتا وا بدوتتتاا اعتتدهداف أن يدجتتتاوع هو تتتا  -22

الدوا الذي ت و ز ب   موار ل هيا ل األعاعير، وتندول    تنميتر الوفتاواا التن تستاعد ع تع 
ق يميتر ح انر ال ر اا اجلديدب الوا مر ع ع الدونولوجيا، ومن ا تدعل تووير ن ل ا بدواا اإل

والوواعيتتر متتز احلفتتاا ع تتع التتروابط متتز من متتاا الب تتث العامتتر وال تتر اا والصتتناعاا ع تتتع 
املستتتتدو  احمل تتتتحت و  أمريوتتتتا الالتينيتتتتر ع تتتتع عتتتتبيل املتتتتتال، توتتتتون  معتتتتاا الع تتتتل والدونولوجيتتتتا 
ب وا بدواا األ تر  ينامير والن ت  هر مسدوياا أع ع من احملدتو  الدونولتوجح  تح ت ت  املوجتو 

بتتالورب متتن أا تتل جامعتتاا املنووتتر،   املنتتافع جاا الستتمر العامليتتر التتن ميونهتتا تتتوال الود تتر 
توتوااا عوستير، حيتث ميوتن  احلرجر متن ال تر اا جاا الدونولوجيتا املدوتوابت ولوح تت أي تا  

جاا اوابتط  تدو ب متز ا قدصتا  احمل تتح  أن تصتبم  معتاا الع تل والدونولوجيتا وا بدوتاا جيوبتا  
 و نول  دو  ل دونولوجيا    الصناعاا احمل يرت أ

، ور حاجر     ديد الفرل ب  ا معاا الصناعير و معاا الع ل والدونولوجيا وأالا   -20
وا بدوتتتاات اد تتتالها   املن تتتوا اإلهتتتا ح ميوتتتن أن يوتتتون أ تتتي متتتن ت تتتالها   عتتتيال اقدصتتتا  

عل  معتاا الع تل والدونولوجيتا وا بدوتاا يت  أن السول املدوتدجمت ولوتن  فتاا السياعتاا والتد
 ت ، حيث يدسل النات  املرجو بنوعير لد فر  اما  ومر زا   يوون مدميزا  

__________ 

(32) A Rodríguez-Pose, 2012, Los Parques Científicos y Tecnológicos en América Latina (Washington 

D.C., Inter-American Development Bank)ت 
 ت  املرجز نفس  (32)
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ويتتتتر    الفوتتتتراا الداليتتتتر وةتتتتف لدااعتتتتاا حتتتتا ا  ارا يتتتتر حديتتتتتر   عتتتتيال برنتتتتام   -20
الب تتدان الناميتتر، وق تتايا  األونودتتا  املدع تتع باعدعراضتتاا عياعتتر الع تتل والدونولوجيتتا وا بدوتتاا  

 تسد ع الدااعرت 
 تاي ند  

أن تت ا احلوومتتر عتتدب  معتتاا ل ع تتل والدونولوجيتتا وا بدوتتاا منتتذ أوااتتر الدستتعيناات  -23
، أ ف تتع  متتز تاي نتتد الع متتح   ال تتاحير ال تتمالير متتن بتتانوو ، و تتو األ تتتر 0996افتتح عتتاجم 

، Biotec، وNanotec)الدونولوجيتتا املدوتتواب  ويسد تتيف أابعتتر مرا تتز  تيتتر وفنيتتر    تتال توتتدما  
متتتتتن احلاةتتتتت   ع تتتتتع  تتتتتها ب  باحتتتتتتا   282باحتتتتتث، متتتتتنهل  0 822ت تتتتتل  (Nectecو، Mtecو

  املا تتر  62موفتتف،  222 تتر ر مستتد جرب يعمتتل لتتا حتتواأل  62التتد دواابت ويوجتتد   ا متتز 
ع تتع نوتتال واعتتز    متتنهل متتن العتتام      تتال الب تتث والدوتتويرت وتعمتتل ال تتر اا املستتد جرب

   02ميتتدان الب تتث والدوتتوير املتترتبط ُجتتا ا عمتتل املرا تتز الب تيتتر الوفنيتتر األابعتترت ا تتواأل 
  املا تتر    تتال  03املا تتر متتن ال تتر اا املستتد جرب تعمتتل    تتال اإللواونيتتاا واحلاعتتوب، و

حلواضتن  مر تزا   ل ا متز أي تا    املا ر    ال الف تزاا واملتوا ت وي ت 07الدونولوجيا األحيا ير، و
األعمتتتال الدجاايتتتر، و تتتو حاضتتتن لديستتتل هتتتو األعمتتتال الدجاايتتتر ا بدواايتتتر الصتتت لب حيتتتث تتتتو  

وقدجم الدعل مل اايز الب ث والدووير   عتد  متن ال تر اا املن ت بت  نا ئا   م روعا   72ح انر 
 ااب امل ويتتتتتر الفوريتتتتتر وباإلضتتتتتاار    جلتتتتت ، يعتتتتترذ ا متتتتتز اتتتتتدماا مرتبوتتتتتر با بدوتتتتتاا متتتتتتل  

واخلتتدماا الدونولوجيتتر، ويسد تتيف  تتالب جامعتتاا و  يتتر واحتتدب ل وتت ت وقتتدجم ا متتز لداي نتتد 
   عتتل  جيتتد اإلعتتدا     تتال الب تتث والدوتتوير، ولونتت   تتان أقتتل  احتتا   ما يتتا   أعاعتتيا    تتيوال  

الدوتتويرت وجتتذب جهتتو  الب تتث والدوتتوير الدابعتتر ل ووتتاا اخلتتاث و  ح تتانر  تتر اا الب تتث و 
، ولوتتتتتن واجهدهتتتتتا ةتتتتتعوباا   جتتتتتذب 0202وااد د تتتتتت املرح تتتتتر التانيتتتتتر متتتتتن ا متتتتتز   عتتتتتاجم 

 ال ر اا    ا مز، حيث يف ل العديد منها مواقز مر زير أ تر   بانوو ت
وباإلضاار    اجلهو  العامر إلن او  معاا الع ل والدونولوجيتا وا بدوتاا، ات ن جهتو   -22

 ن تتاو مرا تتز ع ميتتر    قتتد  عمتتت أي تتا   -ل املدينتتر الع ميتتر ل تتر ر أماتتتا متتت -الووتتاا اخلتتاث 
 املدن الصناعير الوبلب الدابعر ل وواا اخلاثت

 اجلمهواير الدومينيوير  
ب تتتتت ن  0227لستتتتتنر  07-392تعتتتتتزعا ا معتتتتتاا الدونولوجيتتتتتر بصتتتتتدوا الوتتتتتانون )اقتتتتتل  -22

 تتتتالب أ واا لتتتتدعل ا بدوتتتتاا والدنميتتتتر الدنااستتتتير وا بدوتتتتاا الصتتتتناعح( باعدباا تتتتا واحتتتتدب متتتتن 
 0202لدااعتتتر اعدوصتتتتا ير أجريتتتت عتتتتن ا بدوتتتاا   عتتتتاجم  الدونولوجيتتتر   الب تتتتدت ولوتتتن واوتتتتا  

وموتابالا  تتت   عتيال اعتتدعراذ عياعتر الع تتل والدونولوجيتا وا بدوتتاا، ات ن  ن تتاو ا معتتاا 
دصتتتتوااا ل اوتتتاا قبتتتل  ن تتتتاو لدوتتتتوير النمتتتاجج األوليتتتر وةتتتيالر ال الدونولوجيتتتر بوةتتتفها موانتتتا  

ت ويتتنص الوتتانون ع تتع  عفتتاواا ضتتريبير (36)جتتدا     يتتزال  تتدو ا   ال تتر اا و  ااهلتتا    الستتول
ويودجم حوااز واض ر ب  ن  ديد املعداا وا  ا، ولون  لل  اف   حد جات  لدعزيز ابدواا 

__________ 

(36) UNCTAD/DTL/STICT/2012/1ت 
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اا قتتانول يعتتزع  تتذة املنتتافع ع تتع تعمتتيل  فتت الدونولوجيتا وتوييفهتتا احمل تتحت وتر تتز األن تتور أعاعتتا  
(   عتاندو  ومين تو،   تتزال  نتا  Parque Cibernéticoالصناعيرت وباعدتناو ا متز اإللوتاول )

حاجر     حراع تودجم   تعزيز ا بدواا أو نوتل الدونولوجيتا  ااتل ا معتاا الصتناعير الوا مترت 
لن تتترب    ا معتتتاا ع تتتع أهنتتتا  معتتتاا ويدمتتتتل أحتتتد الد تتتدياا السياعتتتاتير اجلو ريتتتر   ت يتتتل ا

ةتناعير، متتز تنفيتذ ا عتتااتيجياا املو وبتتر  ل ع تل والدونولوجيتتا وا بدوتاا ولتتي  باعدباا تا جيوبتتا  
 لربوها ب ر اا أار    اجلمهواير الدومينيويرت 

 مانع    
 معتتتتاا ةتتتتناعير ومنتتتتافع حتتتتربت  8يتتتتدل جتتتتزو  تتتتاجم متتتتن أن تتتتور ع متتتتان الصتتتتناعير    -26

الفاب األالب توواا  تل    ن او  مز ةتناعح تاعتز مدوتوا الدونولوجيتا بتالورب متن  و هدا
، وجامعتتر الست وان قتتابو ت و  مستوط جبتواا منووتتر الرعتيل الصتتناعير، و متز ا بدوتتاا مستوط

، ااد د ت واحر املعرار مسوط، و ح ا متز الدونولتوجح الر يستح   ع متان، وتدمتتل 0223 عاجم
تووير ال را اا ب  الوواع  العتاجم واخلتاث لد ذيتر األعمتال الدجاايتر الوا متر ع تع أ دااها   

املعرار مز  بواو الا يز ع ع الواعدين من من مح امل اايز وال ر اا الص لب واملدوعتور احلجتلت 
 تتتتتر ر ويتتتتوار مواتتتتتت  ومرااتتتتتع حاضتتتتنر ل عمتتتتتال الدجاايتتتتتر  62ويسد تتتتيف ا متتتتتز أ تتتتتر متتتتتن 

جتت ، ُتتا ي تتمل امل تتاايز الدونولوجيتتر النا تتئرت و حتت  اعتتدعراذ عياعتتر الع تتل الدونولوجيتتر الدو 
والدونولوجيا وا بدواا أن الروابط وأوج  الدآعا مز الوعط األ ا ميح ميون أن تسدفيد متن عيتا ب 
الدوتتتتوير وأن الدوعتتتتز   وجتتتتو  ال تتتتر اا األجنبيتتتتر جاا األن تتتتور ال تتتتممر    تتتتال الب تتتتث 

أار، اهنا  حاجر    املزيد من اخلري   ا يسيا   ت ويعد الدع يل عامال  (37)والدووير عيوون مفيدا  
جوي الوفتتاواا املرتبوتتر بالصتتناعرت وتدستتل التتروابط بدتت ار النمتتو، وقتتد  دتتاج الصتتناعر    عيتتا ب 
م تتتاا دها وت  ل تتتا   توتتتوير املنتتتا   ل متتتداا  واجلامعتتتاا، متتتز  ستتت  الدعتتتاون متتتز من متتتاا 

  ن الب ث والدووير وتوييف الدونولوجيا وابدواا ات الب ث العامر ب 
وت بتتذل جهتتو  متتن أجتتل  عتتدا  حواضتتن ل م تتاايز الصتت لب واملدوعتتور احلجتتل،  متتا  تتو  -27

احلتتال   املنووتتر احلتترب بصتتاللرت وتتت   العديتتد متتن ف بتتاا احل تتانر متتن من متتح امل تتاايز التتذين 
يتتتر والعم يتتتر مدواضتتتعر، حيتتتث يوتتتدجم الدتتتداي  يدمدعتتتون باملعراتتتر األ ا مييتتتر ولوتتتن اتتتيال الدجاا 

لعتتالج  تتذا األمتترت و دتتاج ال تتر اا الصتت لب واملدوعتتور والنا تتئر أ تتتر متتن  تتر  احليتتز املوتتال، 
ويدعتت  ع تتع   ااب  معتتاا الع تتل والدونولوجيتتا وا بدوتتاا أن  ستتن متتن  موانيتتر احلصتتول ع تتع 

 فربت امل واب والدداي  والدواةل مز أة اب اأ  مال املما
وتبذل احلوومر جهو ا  بتلب متن أجتل تعزيتز التروابط األعاعتير لن تاجم ا بدوتاا وعياعتر  -28

توتتوير  معتتاا الع تتل والدونولوجيتتا وا بدوتتاات و   تتذا الصتتد ، اتت ن تيستتل امل تتاا ر   ميتتدان 
 الدعتتاون التتتدوأل متتز ال تتتر اا األجنبيتتتر ومن متتاا الب تتتث العامتتر يعتتتد  تتتا  ي تتزجم ايتتت  أن تدستتتع
اإلجتتتراواا السياعتتتاتير ال تتتام ر متتتز اجلهتتتو  املبذولتتتر ع تتتع مستتتدو  الدجميتتتز العنوتتتو ي املتتتا ي، 

__________ 

(37) UNCTAD/DTL/STICT/2014/1ت 
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وي ند تتر ايتت   ويتتع ندتتا    ستتنر متتن اعتتااتيجير ن تتل ا بدوتتاا التتن  تتان يتتري تووير تتا   وقتتت 
  عدا   ذة املذ ربت

 االستنتاج -رابعاا  
وجيا وا بدواا  ت  واا لسياعتر ا بدوتاا  ن الندا   الن  ووها  معاا الع ل والدونول -29

تعتتترذ ةتتتواب مد تتتلبت امتتتن بتتت  عتتتدب عوامتتتل، وحيتتتث توجتتتد عياعتتتر ااع تتتر ل ع تتتل والدونولوجيتتتا 
وا بدواا، وتد د  أ تداف اعتااتيجير واضت ر، وتن ت  وتنمتو م تاا ر اعالتر متز قاعتدب املعتااف 

أ لر ع ع  ا  الندتا   املرتبوتر بدوليتد احمل ير، ويسدمر ا لدزاجم ع ع مد  راال عمنير معوولر،  د 
ن اط اقدصا ي يوو ة ا بدواا، ومواعت    الدنااستير، و ستن   العمالترت ولوتن يت  ع تع 
العديد من مبا ااا  معاا الع ل والدونولوجيا وا بدواا أن تواج  البيئاا الصعبر مليدان الع تل 

ولوجيتتتر والبيئتتتاا الدجاايتتتر وا عتتتدوراا املتتتاألت والدونولوجيتتتا وا بدوتتتاا، متتتن ناحيتتتر الوتتتدااا الدون
ون را ل مهاااا املدوواب الن ينووي ع يها ال روا   ن اجم معود لدفاعالا مدعد ب من املعااف 
واألعمتتتتتال الدجاايتتتتتر، يوتتتتتون متتتتتن املدوقتتتتتز أن ين تتتتتو ت تتتتت يل عتتتتتد  معتتتتت  متتتتتن  معتتتتتاا الع تتتتتل 

اااا املالير الفواير )أي ت  يل ا مز باعدبااة والدونولوجيا وا بدواا    الا يز أ تر ع ع ا عدب
 (   ع ع الندا   ا بدوااير الووي ر األجلتعواايا   م روعا  

و  الب تتتدان الناميتتتر ع تتتع وجتتت  اخلصتتتوث، حيتتتث تدستتتل ن تتتل ا بدوتتتاا ب وجتتت  ضتتتعف  -62
ماا   معروار، ات ن متن املهتل أن توتون احلوومتر ولل تا متن العناةتر الفاع تر التن تتدا  ا عتدت

 ن او  معاا ل ع ل والدونولوجيا وا بدواا قتا اب ع تع ا عتدفا ب متن أعت  مدينتر ل ممااعتاا 
اجليتتتدب   تصتتتميل  معتتتاا الع تتتل والدونولوجيتتتا وا بدوتتتاا و  اااتتتا الر تتتيدب وت تتت ي هات و نتتتا  
ز  ا ا عدوون  ذة األع  مفيدب ايها ع ع سو ااث، وقد ترلت  جلنتر ا عتدتماا وامل تااي

 والدنمير   مراعااا ايما  ري  من مناق اا، وت مل ما ي حو 
  عياعتتتر ااديتتتاا املستتتد جر    معتتتاا الع تتتل والدونولوجيتتتا  وضتتتبط يتتتف ميوتتتن  ديتتتد

 وا بدواا؟
  الع ل والدونولوجيا وا بدواا مراعتاب األولويتاا املرتبوتر بدوتوير   معاا ل يدع  ع ع

 ع ع اهليا ل ا قدصا ير احمل ير الوا مر؟قواعاا ةناعير جديدب أجم الا يز 
  ال تترا اا بتت  الووتتاع  العتتاجم واخلتتاث   ت تت يل  معتتاا الع تتل  هتتاججمتتا  تتح أ تتم

 والدونولوجيا وا بدواا؟
  واملدع وتتر بتتالع ل والدونولوجيتتا وا بدوتتاا التتن  دتتاج   ااب  تتذة  اإل اايتترمتتا  تتح املهتتاااا

 ا معاا    الا يز ع يها؟
 التن يدعت  اعتدمدامها لويتا  أ او  معتاا الع تل والدونولوجيتا  الر يسيراألبعا   ما  ح

 وا بدواا وما  ح املؤ راا األنس  هلذا األمر؟ 
    


