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 :مقدمة

لم یعد البحث العلمي رفاھیة أكادیمیة یمارسھ مجموعة من الباحثین، إذ ُیسھم البحث العلمي في العملیة التجدیدیة  
أحد أھم الركائز التي یستند التي تمارسھا األمم والحضارات لتحقیق واقع عملي ُیحقق سعادتھا ورفاھیتھا ، ویمثل 

، ویمثل البحث  في دول العالم واإلنتاجيعلیھا التقدم العلمي وعملیات التنمیة والتطور االقتصادي والصناعي 
العلمي بمعنى مختصر جوھر التنمیة وروح التطویر، وتعتمد أكبر قطاعات اإلنتاج في دول لعالم على مخرجات 

الصناعیة واإلنتاجیة بشراكة مجتمعیة تھدف في األخیر إلى التقدم التنموي البحث العلمي في بناء قواعدھا 
یعمل على  فھو.والصناعي بشكل ینعكس إیجابا على جمیع أفراد المجتمع وعلى االقتصاد الوطني والتكنولوجي

 إلى اكتشافات جدیدة القدیمة وتحقیقھا تحقیقًا علمیًا دقیقًا؛ وبالتالي تطویرھا للوصول) واألفكار (إحیاء المواضیع 
 .ورؤیا استشرافیة للمستقبل یسمح بفھم جدید للماضي في سبیل انطالقة جدیدة للحاضر و، 

وال یختلف اثنان في أھمیة البحث العلمي لفتح مجاالت اإلبداع والتمیز لدى أفراد وشعوب ھذه المجتمعات ، 
.وتزویدھا بإمكانیة امتالك أسباب النماء على أسس قویمة

یة، وأولتھ الكثیر من االھتمام د أدركت الدوُل المتقدمة تعاظم الدور الذي یؤدیھ البحث العلمي في التقدم والتنمولق
وقدمت لھ كل ما یحتاجھ من متطلبات مادیة ومعنویة ؛ كونھ ركنًا أساسیًا من أركان المعرفة اإلنسانیة في میادینھا 

ور، والسمة البارزة للعصر الحدیث، فأھمیة البحث العلمي ترجع ، والدعامة األساسیة لالقتصاد والتطالمختلفة 
.إلى أن األمم أدركت أن عظمتھا وتفوقھا ترجع إلى قدرات أبنائھا العلمیة والفكریة والسلوكیة

وتؤكد الدراسات والبحوث العلمیة، والتقاریر الرسمیة أن البحث العلمي في الجامعات العربیة عامة یعاني مشكلة 
أن الدول العربیة  2004التمویل الالزم إلجراء البحوث العلمیة النوعیة، إذ تؤكد إحصاءات الیونسكو للعام 

من الناتج القومي )%0.3(أي ما نسبتھملیار دوالر فقط )1،7(تمعة خصصت للبحث العلمي ما یعادلمج
ملیار دوالر  )21.3(وھي نسبة ضئیلة بالمقارنة مع عدة دول مثل أمریكا الالتینیة والكاریبي )اإلجمالي

، وفي  من الناتج القومي اإلجمالي)%0.7(ملیار دوالر )20(من الناتج القومي اإلجمالي، وفي الھند)0.6%(
ملیار  )174.7(، وفي دول االتحاد األوروبي %)1.7(ملیار دوالر  )48.2(دول جنوب شرق آسیا الصناعیة 

ملیار دوالر  )98.2(وفي الیابان %) 2.7(ملیار دوالر  )281( ، وفي أمریكا الشمالیة%)1.9(دوالر 
ملیار دوالر أي ما نسبتھ  )6.1(، في حین أن التمویل للبحث العلمي في الكیان الصھیوني بلغ %)2.9(
.نتاجھا القوميمن )4.7%(

 وأكثر إنفاق على البحث العلمي یاتي من القطاع الخاص في الدول المتقدمة حیث وصلت في الیابان مثًال إلى
، بینما نجده في العالم العربي  یكاد %)٨.٢(، وھونج كونج %) ١٦(، والھند %)٦٢.٩(، تلیھا السوید )81%(

. %)١(یكون أقل من 

 البالد خدمة في واستخدامھا التقنیة وتنمیة وتطویرھا، المعرفة إنتاج في بالغة أھمیة من العلمي للبحثلما ونظرًا
وألن البحث العلمي أداة عصریة لھا قواعد وأسس ومناھج ومتطلبات مادیة وبشریة ینبغي المجاالت،  شتى في

واقع البحث ، وبالمقارنة مع  تسھم في تنمیة المجتمع وتطویرهالتي مأمولة النتائج التوافرھا حتى یحقق البحث 
، كل ذلك یجعلنا ندرك  التحدیات التي تواجھ  ھتمویل في القطاع الخاصول العالم المتقدمة  ودور د العلمي في 

البحث العلمي في بالدنا للدعم الكافي من قبل الحكومة، ویفتقر للدعم إذ یفتقر  التنمیة الشاملة والنوعیة في بالدنا،
اص والمؤسسات اإلنتاجیة ، ویعود ذلك إلى جملة من األسباب منھا غیاب الدور التعریفي من قبل القطاع الخ

ؤسسات البحثیة وبین القطاع والتوعوي بأھمیة البحث العلمي، وعدم وجود تواصل بین مراكز البحث العلمي والم
تھ وبین ما تقوم بھ الخاص، والفجوة القائمة بین التوجھات الحكومیة ومؤسساتھا والقطاع الخاص واحتیاجا

بحث العلمي بالجامعات الیمنیة للتعلیم العالي في توجیھ ال تفعیل االستراتیجیة الوطنیةالجامعات من بحوث، وعدم 
لخدمة التنمیة، باإلضافة إلى عدم توفر التمویل المالي الالزم لتغطیة نفقات البحوث العلمیة وتدني االعتمادات 

.المخصصة ألغراض البحث العلمي
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یتمثل في دعم البحث العلمي في كافة تصنیفات المعرفة  الشاملة التنمیة لتحقیقأقصر الطرق ومن المعروف أن 
في  إعادة النظري یوجب على القائمین على شئون البحث العلمي في مؤسسات التعلیم العالاألمر الذي البشریة، 

ھذا الجانب، والبحث عن آلیات ووسائل لتوفیر المیزانیات الالزمة لتمویل البحث العلمي وتنویع مصادره والسیما 
الخاص والجامعات في سبیل دفع عجلة البحث العلمي واالرتقاء ، وإیجاد شراكة فعلیة بین القطاع القطاع الخاص

.بجودة نوعیة إنتاجیتھ

  :ھدف ورقة العمل

بین مؤسسات حقیقیة  شراكةلبحث الُسبل والوسائل المناسبة إلقامة وتأسیس كمحاولة جادة ورقة ال تأتي ھذه
البحث العلمي في مؤسسات  التي من شأنھا أن تفعل التعاون بین واقتراح الحلولالبحث العلمي والقطاع الخاص، 

  :وفقا للمحاور اآلتیةالجامعات الیمنیة ومراكز البحوث وبین القطاع الخاص

  .المعوقات التي تواجھ الشراكة بین المؤسسات البحثیة والقطاع الخاص.١
ماذا یرید القطاع الخاص؟ وما الذي یمكن أن تقدمھ مراكز البحوث والمؤسسات البحثیة لھ؟.٢
  كیف یمكن االستفادة من مخرجات مؤسسات البحث العلمي وتوجیھھا في خدمة التنمیة؟.٣
 خدمة في وتوجیھھ العلمي البحث مجال في الخاص والقطاع العالي التعلیممؤسسات  بین التعاونُسبل تفعیل .٤

  .الخاص والقطاع التنمیة

  

  

  : المحور األول

  : المعوقات التي تواجھ الشراكة بین المؤسسات البحثیة والقطاع الخاص

لتحقیق التنمیة  العلميقطاع الخاص في مجال البحث بین التعلیم العالي ومؤسساتھ وال إیجاد شراكة فاعلة یتطلب
الشراكة بین مؤسسات القطاع الخاص تواجھ  التغلب على بعض الصعوبات والمعوقات التيالشاملة والمستدامة 

معرفة ما یریده القطاع الخاص وما الذي یمكن أن تقدمھ مراكز البحوث  ، وكذاالبحث العلمي والجامعات في 
  .والمؤسسات البحثیة لھ

تواجھ الشراكة بین مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات البحثیة في مجال البحث العلمي ومن المعوقات التي  
  :اآلتي

فما زال البحث العلمي في الیمن یعتمد بصورة أساسیة على التمویل  ضعف التمویل في مجال البحث العلمي ،
البحث العلمي ودعمھ الدولة وحدھا ھي التي تتولى اإلنفاق علیھ، أما دور القطاع الخاص في تطویر والحكومي، 

.فھو دور ضعیف ومحدود للغایة بل یكاد یكون منعدما
 وتركیز  میین ومراكز البحوثوالباحثین األكادیالبیروقراطیة اإلداریة وتھمیش دور أعضاء ھیئة التدریس ،

.الباحثین و كادیمیین اریة تفرض سیطرتھا على األحیات في أجھزة إدالصال
 عدم توفر امكانیات وتجھیزات ومعامل ومختبرات ومواد في المراكز البحثیة مع افتقار معامل الجامعة للكثیر

.رات والدوریات العلمیةع والنشإلضافة إلى افتقار المكتبات للكثیر من المراجمن التجھیزات، با
العلمیة التي یتم إجرائھا من قبل األكادیمیین والباحثین والطالب واالستفادة منھا، م تسویق البحوث عد

.في أرفف المكتباتینتھي بھا المطاف لعلمیة والبحوث لتي تنشر في المجالت ا
عدم وجود مصالح مشتركة مباشرة بین القطاع الخاص والجامعات.
 عم ولیس العكس الشراكة وتقدیم الد اع الخاص بطلبجامعات لمبادرة القطمؤسسات البحث العلمي والانتظار
.
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ى المساھمة في تطویر القطاع الخاص ث العلمي الوطنیة والجامعات علحبقدرة مؤسسات ال فيثقة ال انعدام
.وحل مشكالتھا المختلفة

 عدم وجود برامج توعویة بأھمیة البحث العلمي، مع غیاب الدور اإلعالمي والتوعوي والترویجي لدور
.البحث العلمي واالستثمار في ھذا المجال وبالذات للقطاع الخاص

 وعدم مخاطرة مؤسسات القطاع الخاص بتمویل برامج غیر  البحوث ،مبالغة بعض الباحثین في تقدیر كلفة
.العوائد وأمضمونة األرباح 

خدمات التي یمكن عدم وجود آلیة تربط بین احتیاجات المجتمع وتوجھات الحكومة والقطاع الخاص وبین ال
  .للمؤسسات البحثیة أن تقدمھا

 غیاب دور المجتمع في العملیة البحثیة حیث ال یمكن تحقیق أھداف الشراكة المجتمعیة إال من خالل التحدید
.مصالح وتوجھات األطراف المعنیة كافةوالتحلیل الدقیق ل

غیاب ثقافة الحوار في التعامل والتفاعل بین األطراف المختلفة.  

  : المحور الثاني

  تقدمھ مراكز البحوث والمؤسسات البحثیة لھ؟ القطاع الخاص؟ وما الذي یمكن أن ماذا یرید

یھدف القطاع  الخاص إلى تحقیق أرباح وعوائد مادیة من خالل منشئاتھ ومؤسساتھ اإلنتاجیة، وفي سبیل تحقیق 
مع الجامعات أو التبرع لمراكز البحوث ھذا الھدف یمكن أن یلجأ إلى دعم البحث العلمي سواء بالشراكة 

  :والمؤسسات البحثیة لتحقیق اآلتي

 شراكة بین القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي باإلمكان أن تقوم مؤسسات البحث العلمي في ظل وجود
.ةدراسات الجدوى االقتصادیة للمشاریع االستثماریبتنفیذ 
 التجاریة والصناعیة والزراعیة (تنفیذ الدراسات واالستشارات والبحوث في مجاالت االنتاج المختلفة

.ة علمیة لحل مشاكل االنتاجیمنھج بإتباعلزیادة االنتاج والنمو ) والخدمیة 
االستغناء عن المستشارین الذین یتقاضون أجورا عالیة لقاء خدماتھم قصیرة المدى.
 القیام ببحوث داخلیة أو خفض میزانیة البحوث الداخلیة واالستعاضة عنھا بعمالة رخیصة االستغناء عن

  .الثمن
خفض الضرائب السنویة التي تقوم الحكومة بتحصیلھا من المؤسسة خاصة لو تبرعت للبحث العلمي.
تحسین نوعیة المنتج وجودتھ.
ترشید تكالیف االنتاج.
جتخفیض نسبة الفاقد من عملیات االنتا.
 تقنیة أو وسیلة مبتكرة تتبناھا المؤسسة تسھم في زیادة العائد المادي علیھا وتخفض تكالیف التوصل إلى

أعمالھا
وفق منھجیة ) إداریة أو فنیة أو مالیة(إیجاد حلول مبتكرة ألي مشاكل قد تواجھ مؤسسات القطاع الخاص

. علمیة
 باستخدام طلبة الجامعة لقاء أجور زھیدةخفض تكالیف الحصول على معلومات تھم المؤسسة.
 لحجبھا عن المؤسسات المنافسة واالستفادة منھا عند الحاجةالسعي لملكیة ابتكارات جدیدة.
 فتح مجاالت جدیدة لنشاط المؤسسة تتوافق مع التطورات المتالحقة في المجاالت التجاریة واإلنتاجیة

.والصناعیة العالمیة
عید المدى لتطویر األعمال وتنمیة المؤسسة والتوسع في أھدافھاالمساعدة في التخطیط ب.

  :المحور الثالث

  وتوجیھھا في خدمة التنمیة؟كیف یمكن االستفادة من مخرجات مؤسسات البحث العلمي 
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إلى نظام للتعلیم العالي یتصف بالدینامیكیة والجودة  -كغیره من الدول وخاصة الدول النامیة -یحتاج الیمن
والكفاءة العالیة فالیمن معروف بمحدودیة موارده الطبیعیة مقارنة بالبلدان العربیة المجاورة لھ، ولذلك فإن على 

الیمن أن یعمل على تطویر موارده البشریة لزیادة مخزونھ من المعارف، والمھارات، والخبرات، والقدرات 
م على المعرفة یمكنھ من زیادة قدراتھ التنافسیة التقنیة، لیتمكن من تحقیق أھدافھ، والتحول إلى اقتصاد قائ

وسیكون لمؤسسات التعلیم العالي عمومًا والجامعات الیمنیة . لاللتحاق الفعال باقتصادیات القرن الواحد والعشرین
 ولتحقیق طموحات الحكومة والمجتمع الیمني فال بد أن یكون لنظام ، خصوصًا دور محوري في ھذا الشأن

وھذا یقتضي . الدفع بمسیرة التنمیة في البلد اقتصادیًا، وثقافیاً، وأخالقیاً، واجتماعیًاي دوره الفاعل في التعلیم العال
أن تھتم مؤسسات التعلیم العالي بإجراء الدراسات واألبحاث العلمیة التي تفید في تنمیة الصناعة وتنمیة المجتمع 

ولكي یتحقق ذلك فإن  المجتمع ،تھ وتسخیرھا لخدمة من موارده وإمكانا االستفادةعموما، وفي توسیع نطاق 
مؤسسات التعلیم العالي في الیمن في أمس الحاجة إلى إیجاد شراكة فاعلة مع القطاع الخاص لتمویل ودعم البحث 

  :لألسباب اآلتیةالعلمي 
فر بیئة تحفیزیة یعتبر اإلنسان ھدف التنمیة ووسیلتھا، وتشجیع البحث العلمي واالھتمام بھ ودعم الباحثین یو.١

.للموھوبین والمؤھلین لإلبداع واالبتكار وینتج عنھ جیل جدید مؤھل علمیا
یمكن للمؤسسات البحثیة ومراكز الدراسات تنفیذ الدراسات االستشاریة المتعلقة بتنفیذ المشاریع التنمویة و .٢

.ولة الخدمیة، وكذا المشاریع االستثماریة التي تعود بالفائدة لتمویل موازنة الد
اعتماد قطاعات اإلنتاج على مخرجات البحث العلمي في بناء قواعدھا الصناعیة واإلنتاجیة یسھم في التقدم .٣

. التنموي والصناعي بشكل ینعكس إیجابا على أفراد المجتمع وعلى االقتصاد الوطني والتكنولوجي
باح ي األریؤدي إلى زیادة فالعلمي  المعتمد على مخرجات البحثالتقدم العلمي والصناعي واإلنتاجي للمجتمع .٤

.وذلك یعني زیادة في العائدات الضریبیة للدولة
یر فرص عمل والمساعدة في یجاد مجاالت استثماریة جدیدة وتوفإلحوث ستفادة من الدراسات والبیمكن اال.٥

.حل مشكلة البطالة ومكافحة الفقر
كادیمیین والباحثین وأعضاء ھیئة التدریس یتم تنفیذھا من قبل األ االستفادة من البحوث والدراسات التي.٦

على سبیل المثال دراسات "في حل مشاكل المجتمع  ساھم بالجامعات والعمل على تطبیقھا بالواقع العملي والتي ت
اإلمكان أن تحد من انتشار األمراض والتي بیئیة والصحیة وحمایة البیئة من التلوث وبحوث خاصة بالمشاكل الب

ومكافحتھا وبالتالي توفیر أعباء مالیة كثیرة تحت شعار الوقایة خیر من العالج األمر الذي ینعكس إیجابا على 
."وغیرھا من المجاالتاالقتصاد والتنمیة 

یعني التشجیع ي یمكن دعوة باحثین من دول أخرى في إطار مؤتمرات علمیة األمر الذي البحث العلمتشجیع ب.٧
.، وكل ذلك ینعكس على االقتصاد الوطني على السیاحة والتعریف بالیمن

  :المحور الرابع

 خدمة في وتوجیھھ العلمي البحث مجال في الخاص والقطاع العالي التعلیممؤسسات  بین التعاونتفعیل ُسبل 
  :الخاص والقطاع التنمیة

  : باآلتيتفعیل التعاون بینھما القیام  إیجاد الشراكة بین مؤسسات التعلیم العالي والقطاع الخاص و یتطلب

:الحكومي وربالد یتعلق ما أوال

  .رفع معدل الدعم المالي الحكومي للجامعات والسیما في مجال البحث العلمي.1
.الجامعاتالعمل على إنشاء صندوق وطني لدعم وتوسیع قاعدة البحث العلمي في .2
حث الوزارات والقطاعات الحكومیة على توجیھ الدراسات االستشاریة والبحوث التي تحتاجھا للجامعات .3

.كبیوت خبرة وطنیة، ومراكز استشاریة لھا األولویة في ھذا المجال
وحدات ومراكز بحث وتطویر تسھل التواصل بین الجامعات ومراكز البحث العلمي وبین مؤسسات إنشاء .4

ع الخاص وتساھم في بناء شراكة حقیقیة تكاملیة تعزز من عملھم وتساھم في تطویر خططھم وبرامجھم القطا
.التنمویة



6

وعالقات بحثیة مع شركات ومؤسسات عالمیة یمكن من خاللھا االستفادة من المراكز البحثیة إیجاد شراكة .5
حقوق الطرفین وتساعد في جذب فرص لتلك الشركات والعمل على مشاریع بحث وتطویر ضمن اتفاقیات تضمن 

.استثمار في منتجات أو خدمات جدیدة یتم تطویرھا بشكل مشترك
العمل على توسعة نطاق توفیر الكتب والنشرات والدوریات العلمیة والثقافیة والتقنیة الحدیثة بشكل مستمر من .٦

الجامعات والمؤسسات البحثیة والباحثین خالل مركز وطني یعنى ببرنامج الحكومة اإللكترونیة، ویربط جمیع 
.ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص لالستفادة من خدماتھ اإللكترونیة

إنشاء صندوق استثماري للشراكة بین الجامعات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع وبما یساھم في تطویر .٧
.وبناء متطلبات برامج التنمیة االقتصادیة للبلد

اح السنویة الصافیة لشركات القطاع الخاص قبل الضریبة وذلك لغایات إنفاقھا على تخصیص نسبة من األرب.٨
البحث العلمي والتدریب المھني بما یخدم أغراض الجانب العملي بشكل أكبر، حیث أن ھذا النظام معمول بھ في 

.والكویت  بعض الدول العربیة كالمملكة االردنیة الھاشمیة
جیع الشركات ورجال األعمال على زیادة اإلنفاق على البحث والتطویر من العمل على توفیر الحوافز لتش.٩

.خالل منحھا إعفاءات ضریبیة على االستثمار المباشر في ھذا المجال
 تساعد التي القوانین وتحدیث الخیري والخاص العام الوقف بأھمیة الوعي وزیادة تشجیع على العمل .10
 مواز نصیب والتعلیم العلمي البحث لتطویر لیكون مصارفھ وتنویع واستثماره واستمراریتھ الوقف زیادة على

.والتعلیم العلم ألھمیة
  :دور الجامعاتثانیا  
  :وبالطرائق التالیة  Entrepreneurial Universityتفعیل مفھوم الجامعة الرائدة المنتجة !!
تحویل البحوث العلمیة من أبحاث استھالكیة إلى أبحاث من أجل االستثمار.  
 توجیھ الرسائل العلمیة واألبحاث الجامعیة إلى بحوث تطبیقیة متخصصة مقابل دعمھا وتمویلھا من مؤسسات

.القطاع اإلنتاجي الحكومي والخاص
 منح عمادات البحث العلمي صالحیات واسعة بمواقع اإلنتاج والتعاقدات البحثیة لتسویق أفكارھا وأبحاثھا في

.كومیة والقطاعات الخاصةالمیدان على مستوى القطاعات الح
إنشاء إدارات للنشر في الجامعات تعمل على أساس تجاري.
 إنشاء ھیئة لتسویق االختراعات ، واالبتكارات ، واألبحاث العلمیة في ظل توفیر إعالم علمي عن إمكانات

.الجامعات
Ð!الحكومیة أو األھلیة توطید العالقة بین عمادات البحث العلمي في الجامعات والقطاعات اإلنتاجیة سواء.
Ñ! إسھام عمادات البحث العلمي في الجامعات بإجراء دراسات بحثیة تسھم في حل المشكالت الوطنیة اإلنتاجیة

.مما یشجع القطاع الخاص واألثریاء لشراء المعرفة
ي أضعف العمل على إجراء البحوث العلمیة المشتركة بدًال من البحوث الفردیة التي تكون غایتھا الترقیة فھ!!

.من أن تحل مشكالت المجتمع، وتعمل على تشجیع شراء المعرفة
العمل على تخصیص جوائز تحفیزیة مشجعة للباحثین، واستقطاب أعداد كافیة من الباحثین في مجال البحث !!

.العلمي
. ..تخصیص میزانیات خاصة بالبحث العلمي وعلى أال تستحوذ ھذه المیزانیات النواحي اإلداریة والرواتب!!

.النصیب األوفر من مخصصات عمادات البحث العلمي
).كما ھو معمول بھ في الدول المتقدمة(إعفاء الشركات المتبرعة للجامعات من جزء من الضرائب !!
 دعوة رجال األعمال لإلسھام في بناء معامل وورش البحث العلمي الجامعي والتجھیزات وإطالق أسمائھم!!

  .علیھا
میة على بعض القطاعات الخاصة المنتجة لإلسھام في تمویلھا، والعمل على عرض بعض خطط البحوث العل!!

.تطویر تلك البحوث، وتسخیرھا لخدمة القطاع الخاص مما یعزز روح التعاون بین القطاع الخاص والجامعات
! .تبادل الخبراء واالختصاصیین بین الجامعات والقطاع الخاص!!
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! .كاستشاریین غیر متفرغین في الشركات والمؤسسات الخاصةالسماح ألساتذة الجامعات للعمل !!
  :ثالثا المنح والوصایا واألوقاف

  .إشھار قبول الجامعات للتبرعات العینیة والمادیة.1
.تبني برامج توعویة ألفراد المجتمع تحثھم على التبرع ، ووضع خطة عملیة لتوطید العالقة مع المتبرعین.2
.بأھمیة المشاركة في إنشاء المكتبات الوقفیة وتزویدھا بكل جدید من الكتبتوعیة األفراد والقطاع الخاص .3
دعم عمادات البحث العلمي بمستشارین شرعیین، واقتصادیین لتنمیة أموال التبرعات والھبات والعمل على .4

.استثمارھا
.العمل على تكریم المتبرعین عبر صفحة الجامعة ووسائلھا اإلعالمیة.5
.اف الحكومیة لصالح تمویل البحث العلمي في الجامعاتتخصیص جزء من األوق.6
العمل على تشجیع الموسرین، والموصین من أبناء المجتمع ذكورًا وإناثًا بتخصیص جزء من وصایاھم .7

.للجامعات وتمویل البحث العلمي
:العلمي البحث دعمل توعويم ودورھا الاإلعال وسائل رابعا

 البحوث بأھمیة الخاص والقطاع المجتمع وإقناع لتوعیة اإلعالمیة الحمالت في االستمرار على العمل.1
  .إنتاجھا في الجامعات ودور وجدواھا

العمل على ربط مسار األبحاث العلمیة في الجامعات بمشكالت واحتیاجات المجتمع مما یعزز االرتباط بین .2
.البحث العلمي وقضایا المجتمع التنمویة

.العلميالبحثتمویلفيالمساھمةعلىالمحلیةالبنوكشجیعت.3
:العلمي البحث دعمل خاص صندوق نشاءمقترحات عامة إل خامسا

.التأكید على أھمیة إنشاء صندوق تمویل للبحث العلمي بمیزانیة مستقلة.١
والقطاعالجامعاتبینفي العالقةأساسیةالتأكید على إیجاد شراكة فعلیة تستند إلى مبدأ تبادل الفائدة كركیزة.٢

.الخاص
.ةنیإنشاء مجلس أعلى للبحث العلمي یضم الخبراء والباحثین في الجامعات ومراكز البحوث الیم.٣
.إشراك أعضاء ممثلین عن الجامعات والقطاع الخاص في مجالس اإلدارة.4
.الباحثینمنالمتخصصةمن الكفاءاتبالمتمیزینالمشتركاالھتمامذاتالبحوثمشروعاتإسناد.٤
:باتباع اآلتي  المشتركللعملمنظمةالعمل على إیجاد قوانین.٥
سیاسةوضعفيوالجامعاتالقطاع الخاصبینالعالقةلضبطالالزمةالمنظمةوالقواعدالتشریعاتتطویر  )أ 

.بینھماالمشتركةالبحث
العلميثالبحبین أجھزةالمشتركالعملاستمراریة "نظامیة"تحققالتيالمنظمةالتشریعاتتطویر  )ب 

.الخاصالقطاعوبینبالجامعات
یتوصلونالتياالختراعلبراءاتاستغالل الشركاتوعدماإلبداعملكیةفيوالمبتكرینالباحثینحقوقحفظ  )ج 

.إلیھا
.الخاصوالقطاعالجامعاتبینالعالقة المستدامةتدعمالطرفینحقوقعلىتحافظالتيالقانونیةالمرجعیة  )د 
والجامعاتالباحثینبینالمبرمة العقودبنصوصاإلخاللحالةفيإیقاعھایتمللجزاءاتالئحةوضع  )ه 

.الخاصوالقطاع

  :  یاتـــــتوصـــال

 .تأسیس ھیئة وطنیة للبحث العلمي، على أن تھیأ لھا اإلمكانات المادیة الالزمة لتشجیع البحث وترسیخ قواعده.١
العالي والبحث العلمي في الجمھوریة الیمنیة، وتوثیق التعاون بین ربط البحث العلمي بإستراتیجیة التعلیم .٢

.مراكز البحوث ومجلس البحث العلمي، واالتفاق على صیغة تعاونیة لدعم البحوث الجامعیة والبحوث التطبیقیة
تنسیق الجھود بین مؤسسات البحث العلمي داخل الجامعات وخارجھا، وتوسیع دور القطاع الخاص في  .٣

. لبحث العلمي وتمویلھتنشیط ا
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  :عــــراجــــالم

Ï!آلیة مقترحة لدعم الشراكة بین المؤسسات ): ٢٠٠٩(التركي، یوسف عبد العزیز وأبو العال، سعید محمد
االقتصادیة والمؤسسات البحثیة من خالل مخرجات البحث والتطویر، بحث مقدم لمنتدى الشراكة المجتمعیة 

، جامعة )٥/٢٠٠٩/ ٢٦-٢٥(لمملكة العربیة السعودیة المنعقد في الفترة الدولي في مجال البحث العلمي في ا
.الملك محمد بن سعود اإلسالمیة

Ð!تصور :الشراكة بین الجامعات والقطاع الخاص في تطویر البحث العلمي): ھـ١٤٢٩(الثنیان، سلطان بن ثنیان
.السعودیة. مقترح، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الملك سعود

Ñ!الشراكة بین القطاع ): ١٤٢٦(الملك عبد العزیز، وكالة الجامعة للدراسات العلیا والبحث العلمي جامعة
الخاص والجامعات في األبحاث، سلسلة نحو مجتمع المعرفة ، معھد البحوث واالستشارات ، جامعة الملك عبد 

.العزیز، السعودیة
Ò!في مجال البحث العلمي لتحقیق أھداف االستثمار  العائد من الشراكة المجتمعیة): ٢٠٠٩(الزبیر، فوزیة سبیت

ورجال األعمال، بحث مقدم لمنتدى الشراكة المجتمعیة الدولي في مجال البحث العلمي في المملكة العربیة 
.، جامعة الملك محمد بن سعود اإلسالمیة)٥/٢٠٠٩/ ٢٦-٢٥(السعودیة المنعقد في الفترة 

http://www.al-(:في البحث العلمي العربي ومتطلبات انھاضھ ،لطفي عمادملحس، 
moharer.net/moh218/melhes218.htm (  

Ó!  

Ô!التقریر العربي االول، حول التشغیل والبطالة في الدول العربیة): ٢٠٠٨(منظمة العمل العربیة.
Õ!االستراتیجیة الوطنیة للتعلیم العالي في الجمھوریة الیمینیة وخطة :)م( العالي والبحث العلميالتعلیم  وزارة

  .م٢٠١٠-٢٠٠٦العمل المستقبلیة 


