اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

مالمح قطرية وإقليمية لمؤشرات التنمية المستدامة لقطاعات
مختارة في منطقة اإلسكوا
) (٦قطاع العلم والتكنولوجيا

األمم المتحدة

Distr.
LIMITED
E/ESCWA/SDPD/
/Booklet.
December
ORIGINAL: ARABIC

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

مالمح قطرية وإقليمية لمؤشرات التنمية المستدامة لقطاعات
مختارة في منطقة اإلسكوا
) (٦قطاع العلم والتكنولوجيا

األمم المتحدة
نيويورك٢٠٠٥ ،

مالحظة :طبعت ھذه الوثيقة بالشكل الذي قدمت به ودون تحرير رسمي.

مالمح قطرية وإقليمية لمؤشرات التنمية المستدامة
لقطاعات مختارة في منطقة االسكوا
) (٦قطاع العلم والتكنولوجيا
مقدمة
يولي العالم اليوم اھتماماﹰ بالغاﹰ بمسيرة تحقيق التنمية المستدامة ،مما يستلزم ضرورة العمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية و
إدارتھا في خدمة التنمية ،تغير انماط االنتاج واالستھالك غير المستدام والحد من تلوث البيئة باالضافة الى الحد من الفقر عن طري ـ ق
تحسين مستويات المعيشة وإيجاد فرص عمل متزايدة على ان يراعى في كل ذلك حق األجيال القادمة بالمشاركة في الموارد الطبيعية،
خاصة المياه والطاقة واألراضي .
وفي ضوﺀ ما تقدم فقد اكدت خطة عمل جوھانسبرج وقرارات دورات لجنة التنمية المستدامة) (CSDعلى أھمية تطوير
مؤشرات للتنمية المستدامة من أجل مساعدة صانعي القرار في تبني سياسات تضمن تحقيق التنمية المستدامة ،كما أكد الھدف السابع
من األھداف اإلنمائية لأللفية على أھمية تحقيق االستدامة البيئية وتكوين قاعدة بيانات ألھم مؤشراتھا .و في اطار ذلك فقد وضعت
لجنة التنمية المستدامة في األمم المتحدة في العام  ، ٢٠٠١قائمة من  ٥٨مؤشرا" للتنمية المستدامة ،كما قامت المنظمات اإلقليمية
والدول باستكمال تطوير ھذه المؤشرات لتتماشى مع األولويات الوطنية واالقليمية.
وقد عنيت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( بتضمين برامجھا أنشطة ودراسات متنوع ـ ة ف ـ ي المج ـ االت
المختلفة ذات الصلة بتحقيق التنمية المستدامة وعلى االخص في قطاعات الطاقة ،المياه ،البيئة والقطاعات اإلنتاجية ،وذلك دعماﹰ لجھود
الدول االعضاﺀ في صياغة السياسات المتصلة بالتنمية المستدامة وتطويرھا ،ومساندة الدول االعضاﺀ في بناﺀ قدراتھا لتحديث قواع ـ د
البيانات الالزمة بما يناسب ظروف بلدان المنطقة ،وذلك مع تطوير مؤشرات التنمية المستدامة ذات الصلة.
وفي إطار ما تقدم ،أعدت االسكوا ھذه المجموعة من الكتيبات للقطاعات الست التالية (١) :الطاقة (٢) ،المياه (٣) ،البيئة(٤) ،
الزراعة (٥) ،قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ،و) (٦التكنولوجيا حيث تتناول كل منھا مؤشرات التنمية المستدامة ،ف ـ ي
منطقة اإلسكوا عموماﹰ وفي كل دولة من الدول الثالث عشرة األعضاﺀ في اإلسكوا خصوصاﹰ .ويتضمن كل كتي ـ ب عرض ـ اﹰ للمح ـ ات
قطرية واقليمية لمؤشرات التنمية المستدامة في القطاع المعني .وقد تم اختيار المؤشرات وتصنيفھا بحيث تأخذ باالعتب ـ ار األولوي ـ ات
الوطنية واالقليمية وتناول بعض المؤشرات الواردة في قائمة لجنة التنمية المستدامة ،وبعض مؤشرات الھدف الس ـ ابع م ـ ن االھ ـ داف
االنمائية لأللفية في قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية والبيئة.
وعرضت المؤشرات على شكل جداول ورسوم بيانية للسنوات  ٢٠٠٠و ٢٠٠٣وفق توافرھا ،أو لسنوات متقاربة .ولم تقتص ـ ر
المالمح على الجوانب الرقمية فحسب ،بل سلطﹼت الضوﺀ على أھم القضايا والسياسات ذات األولوية والمتعلقة بالمؤشرات المذكورة في
البلد المعني .وقد تم استيفاﺀ البيانات والمؤشرات من مصادر رسمية كمنشورات مكاتب اإلحصاﺀ ،وال ـ وزارات المعني ـ ة بالقطاع ـ ات
المختلفة ،وقواعد بيانات منظمات األمم المتحدة المختلفة ،أو القواعد الخاصة بمنظمات إقليمية ودولية فضالﹰ عن الوثائق والمنش ـ ورات
ذات الصلة التي اصدرتھا االسكوا.
وتظھر البيانات الواردة في ھذة الكتيبات مدى التفاوت في توفر المعلومات بين القطاعات المختلفة داخل البلد الواح ـ د و ب ـ ين
مختلف البلدان ،فعلى سبيل المثال فإن البيانات اإلحصائية والمؤشرات المتعلقة بالبيئة والقطاع الخاص ليست متوفرة بالقدر الكافي وما
زالت بحاجة الى التطوير بينما مؤشرات قطاعي الطاقة والمياه اكثر توفراﹰ.وتعكس ھذه الكتيبات صورة عن الوضع الراھن وعوام ـ ل
الضعف والقوة في توافر مؤشرات التنمية المستدامة في دول منطقة اإلسكوا ،ومدى الحاجة الى العمل على تطوير دعم ت ـ وافر ھ ـ ذه
المؤشرات دعماﹰ لخطط التنمية.

يعرض ھذا الكتيب مؤشرات التنمية في مجال العلم والتكنولوجيا في دول اإلسكوا .وتزداد أھمية ھ ـ ذه الجھ ـ ود ب ـ النظر إل ـ ى
التحوالت الراھنة نحو االقتصاد المبني على المعرفة ومجتمعات المعلومات ،إذ تشكل مؤشرات العلم والتقانة المرتبطة بھذه التح ـ والت
أساساﹰ لتحديد مكانة القطاع أو البلد المعني على خارطة التنافسية الدولية ،كما وتشكﹼل قاعدةﹰ ال بد من االستناد إليھا في صياغة سياسات
التنمية االجتماعية واالقتصادية وخططھا.
يعطي القسم األول نظرة إقليمية عن التقدم العلمي والتكنولوجي المحرز في المنطقة ككلّ  ،مبرزﹰا م ـ واطن الق ـ وة وم ـ واطن
ت حول مؤشرات البحث العلمي والتطوير والتجديد التكنولوجي من جھة ،والتعليم العالي م ـ ن
الضعف .بينما تقدم المالمح القطرية بيانا ٍ
جھة أخرى ،إضافةﹰ إلى مؤشرات أخرى كالصادرات مرتفعة التقانة والعقود الخارجية ومؤشر اإلنجاز التقاني لكلّ من الدول األعضاﺀ.
وبھدف إعطاﺀ صورة أشمل حول التقدم المحرز في بناﺀ القدرات العلمية والتكنولوجية ،لم تقتصر المالمح القطري ـ ة عل ـ ى الجوان ـ ب
الرقمية فحسب ،بل سلﹼطت الضوﺀ على أھم القضايا والسياسات والبنى المؤسسية الداعمة للتنمية العلمية والتكنولوجية في البلد المعني.
ت حول أنشطة البحث العلمي في مجال الزراع ـ ة،
وتضمنت المالمح القطرية أيضاﹰ ،للبلدان التي توفﹼرت عنھا البيانات الالزمة ،معلوما ٍ
وذلك ألھمية ھذا القطاع بالنسبة لدول المنطقة .وسوف يتم في السنوات المقبلة إلقاﺀ الضوﺀ على مجاالت أخرى.

مالمح إقليمية لمنطقة اإلسكوا  -قطاع العلم والتكنولوجيا
لقد قطعت التنمية العلمية والتكنولوجية في دول اإلسكوا أشواطاﹰ ملموسة في عدد من االتجاھات .فقد أحرزت جميع الدول األعضاﺀ
ت ھذا
تقدماﹰ ملموساﹰ في بناﺀ القدرات العلمية والتكنولوجية للوصول إلى عدد من التكنولوجيات الناضجة والحديثة واستثمارھا ،وإن تفاو ﹶ
التقدم من دولة عربية إلى أخرى .وبالرغم من ذلك ،فإن المقارنةﹶ بين ما تم إحرازه في العديد من دول المنطقة وما أنجزته دول أخرى
نامية وصناعية أو متقدمة تنم عن صورة أخرى مختلفة .األمر الذي يدل باختصار على أن الجھود التي بذلت حتى اآلن لم تكن كافية
لل ـ ّ حاق بركب التنمية.
وتظھِ ر مطالعة معدالت اإلنفاق على البحث والتطوير خالل الفترة الممتدة بين  ٢٠٠٣ - ١٩٩٦كنسبة من إجمالي الناتج القومي صور ﹰة
تدعو إلى القلق .إذ تنفق دول اإلسكوا مبالغﹶ ضئيلة من ناتجھا القومي على أنشطة البحث والتطوير ،تتراوح بين  %٠,٠٢و.%٠,٩
بينما بلغ المتوسط العالمي عام  %٢,٤ ٢٠٠٢ومتوسط الدول النامية في العام ذاته ) ١%٠,٦أنظر الشكل .(١
وفي سياق توليد المعارف التكنولوجية ،تبين البيانات المتعلﹼقة ببراﺀات االختراع التي منحت لمواطني دول اإلسكوا بوضوح التخل ﹶ
ف
الفادح الذي تعاني منه المنطقة .ومن الجدير بالذكر أن طلبات تسجيل براﺀات االختراع غالباﹰ ما يقدمھا غير المقيمون في البلد المعني،
كما ھو جلي في حالة اإلمارات العربية المتحدة وعمان على وجه الخصوص ،حيث قارب ھذا العدد  ٩٠ألفاﹰ و ٧٥ألفاﹰ لغير المقيمين
بينما لم يقدم المقيمون أي طلب تسجيل.
والصورة قاتمة كذلك بالنسبة لالنتساب إلى مراحل التعليم الجامعي لدراسة المواضيع العلمية والھندسية .إذ بلغﹶت نسبة الخريجين من
فروع العلوم والھندسة خالل الفترة  ٢٠٠٤ - ١٩٩٧نسباﹰ تتراوح بين  %٤,٦في اليمن و %٢٦,٢في سوريا )الشكل  .(٢ويشار ھنا إلى
أن المشھد ربما أضحى مدعاة لقدر أكبر من القلق إذا ما أُ خِ ذت باالعتبار نوعية التعليم الذي تقدمه الدورات الجامعية في المجاالت
المذكورة أعاله بالنظر إلى ما تحتاجه السوق الوطنية من جھة أولى ،وھجرة المتميزين ممن حازوا الكفاﺀات المناسبة إلى الخارج بعد
تأھلھم ،من جھة ثانية.
ت اإلنفاق على التعليم العالي في بعض دول اإلسكوا نسب ًةﹰ إلى إجمالي اإلنفاق الحكومي على التعليم صورةﹰ ال تنبئ
كذلك تعكس مستويا ﹸ
بنوعية متفوقة .فمن الدول التي حظيت بنسب متدنية من اإلنفاق عام ) ٢٠٠٠/١٩٩٩من بين الدول التي توف ـ ّ رت حولھا اإلحصاﺀات(
عمان ) (%١,٦ولبنان ) (%٩واألردن ).(%١٥,٣
وال تحتلّ دول اإلسكوا مكانة أفضل بكثير إذا ما قيست إمكاناتھا الستخدام التكنولوجيات الناضجة والجديدة معاﹰ ،وفقاﹰ لمؤشر اإلنجاز
التكنولوجي ،وھو مؤشر وضعه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وعرض نتائج تطبيقه في تقريره السنوي عن التنمية البشرية عام
 .٢٢٠٠١فقد أظھر مؤشر اإلنجاز التكنولوجي أن دول اإلسكوا التي أمكن الوصول إلى المعطيات الالزمة من أجل تصنيفھا ،وھي
مصر وسوريا ،تحتلّ مواقع متخﹼلفة حتى بالنسبة لبعض دول العالم الثالث.
وقد تراوح معدل الصادرات التي تضمنت مدخالت تكنولوجية حديثة من دول اإلسكوا نسبةﹰ إلجمالي الصادرات خالل األعوام - ٢٠٠١
 ٢٠٠٣بين قيمة عظمى تقارب  %٢حظي بھا كلّ من لبنان واألردن واإلمارات العربية المتحدة وعمان ،وقيمة دنيا تقارب
 %٠,٠٠٠٢في قطر ،بينما بلغت قيمة المعدل العالمي للصادرات المتضمنة لتكنولوجيات حديثة نسبة إلجمالي الصادرات قرابة .%١٨
ما يشير إلى أن أكثر الدول تضميناﹰ للتكنولوجيات الحديثة في صادراتھا ،عام  ،٢٠٠٣وھو لبنان ،قاربت صادراته التي تجسد
تكنولوجيات حديثة عشر القيمة الوسطية لدول العالم.

وبالنظر إلى أنشطة التعاقد الخارجي لشراﺀ المعدات وتشييد الفعاليات الصناعية والخدماتية ومنشآت البنية األساسية في البلدان األعضاﺀ
في اإلسكوا ،٣والتي قد تتضمن نقل معارف تكنولوجية واكتساب أساليب جديدة لإلنتاج وتقديم الخدمات ،بلﹶغت القيمة اإلجمالية للعقود
تقرير التنمية البشرية للعام .٢٠٠٤
يستند ھذا المؤشر المركﹼب إلى أربعة مكونات :إمكانية توليد المعارف التكنولوجية؛ مدى انتشار التكنولوجيات الحديثة؛ انتشار التكنولوجيات الناضجة؛
والمھارات البشرية .ومن الواجب الذكر بأنه لم يكن من الممكن حساب المؤشرات بطريقة قيمة سوى لدولتين من الدول األعضاﺀ ،وذلك لعدم توف ـ ّ ر المعطيات
الالزمة.
بحسب مجلة  . Middle East Economic Digest MEEDيجب التعاطي مع ھذه البيانات بحذر ،وذلك بسبب أن قيم العقود المبينة ھنا ال تدلّ بالضرورة
على القيم الفعلية حيث أن العقود المبرمة في بعض المجاالت مثل الدفاع واألمن الداخلي ال تذكر في الكثير من الحاالت وال تدرج قيمھا في جداول المصدر في
حاالت أخرى .وحتى أن بعض العقود ال تظھر قيمھا ألسباب مختلفة.

في دول اإلسكوا حوالي  ٣٦٥مليار دوالرٍ أميركي ما بين عامي  ١٩٩٢و .٢٠٠٤وكان لإلمارات العربية المتحدة والسعودية الحصة
الكبرى في ھذه العقود )أكثر من  (%٦٠نظراﹰ الرتباط العقود المبرمة باستخراج النفط ونقله وشحنه وبقطاع البتروكيماويات .ومن
الملفت أن عقود الصناعة قد شكﹼلت حوالي  %٣٤من مجمل العقود المبرمة تليھا نسبة العقود المبرمة في قطاع النقل ) (%٢٩ثم في
قطاع البنية التحتية ).(%٢١
أخيراﹰ ،من الجدير بالذكر أن ثماني دول من الدول األعضاﺀ في اإلسكوا على األقلّ قد أقدمت خالل السنوات القليلة الماضية على
صياغة سياسات وطنية للعلم والتكنولوجيا والتجديد التكنولوجي المستند إليھما ،وأن جميع دول اإلسكوا قد اتخذت خطوات نحو تشييد
بنى مؤسسية جديدة ،مثل حاضنات التكنولوجيا وحدائق للعلوم ومعاھد للتعليم العالي رفيع المستوى ،بالتعاون في بعض األحيان ،خاصة
في دول الخليج ،مع مؤسسات جامعية مرموقة في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة .ومن المتوقﹼع أن تستغرق ھذه الخطوات وقتاﹰ غير
قصير حتى تؤتي ثمارھا ،وسوف يسھم التعاون بين دول اإلسكوا فيما بينھا ومع حلفاﺀ في دول العالم األخرى إلى تسريع وتيرة بناﺀ
القدرات وإدخال التجديد التكنولوجي في قطاعات اإلنتاج والخدمات.

الشكل  .١اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج
المحلي اإلجمالي )(٢٠٠٣ - ١٩٩٦

الشكل  .٢خريجو التعليم العالي في العلوم والھندسة
)(٢٠٠٤ - ١٩٩٧

مالحظة :تشير البيانات إلى أحدث عام خالل الفترة الزمنية المحددة.
المصادر :الرجاﺀ الرجوع إلى مصادر كل بلد في المالمح القطرية.

مالمح قطرية للمملكة األردنية الھاشمية – قطاع العلم والتكنولوجيا
مؤشرات البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي
عدد العلميين والمھندسين العاملين بالبحث والتطوير
لكل مليون من السكان
اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من إجمالي الناتج
المحلي
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برامج تنفيذية لك ِل من عناصر السياسة األربعة
وھي :المعلومات ،والموارد البشرية ،ونقل
التكنولوجيا ،والبحث والتطوير .ھذا وقد أعد
المجلس عام  ٢٠٠٤استراتيجيته العلمية للفترة
) ،(٢٠١٠ - ٢٠٠٥وأحد أھدافھا تعديل السياسة
الوطنية للعلوم والتكنولوجيا عام ٢٠٠٥
ومراجعتھا دورياﹰ كل خمس سنوات.

مجموع طلبات تسجيل براﺀات االختراع المقدمة إلى
مكتب براﺀات االختراع والعالمات التجارية في
١
الواليات المتحدة في الفترة )(٢٠٠٥ - ٢٠٠٠
مؤشرات التعليم العالي
معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم العالي )(٢٠٠١
طالب التعليم العالي في العلوم كنسبة من جميع طالب
التعليم العالي
النساﺀ كنسبة

الخريجون من الجامعات في العلوم والھندسة كنسبة
من مجموع خريجي التعليم العالي )(٢٠٠١/٢٠٠٠
اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من إجمالي
الناتج المحلي )(١٩٩٦
اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من إجمالي
٢
اإلنفاق على التعليم بجميع مراحله
مؤشرات أخرى
الصادرات مرتفعة التقانة كنسبة من إجمالي صادرات
السلع

قيم العقود الخارجية المبرمة )(٢٠٠٤ - ١٩٩٢
لشراﺀ المعدات وتشييد الفعاليات الصناعية
لشراﺀ المعدات وتشييد منشآت البنية األساسية

مو

أل
لمياه
%

البنى المؤسسية الجديدة

من خريجي أُ نشئت في األردن عام  ١٩٨٠واحدة من أولى
المجموع
العلوم والھندسة حاضنات األعمال في الوطن العربيThe
 ،Jordanian Technology Groupوھي ال تزال
نشطة .ويوجد أيضاﹰ حاضنة أعمال لمساعدة
سيدات األعمال تدعمھا وزارة العمل ي Jordan
،Women Forum for Business and Professional
اف ﹸتتح عام  ٢٠٠٣موقعھا الجديد في منطقة جبل
/
التاج في عمان واشتمل على عشر شركات في
حينه .ھذا باإلضافة إلى مشاريع الحاضنات التي
ال تزال قيد الدرس من قبل الجامعات التالية:
الزرقاﺀ ،العلوم والتكنولوجيا ،وفيالدلفيا .من جھة
أخرى ،ش ﹼكل المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا
عام  ٢٠٠٢التجمع الوطني للتكنولوجيا وحضانة
ماليين
النسبة من
األعمال  NACTIBبمشاركة الجمعية العلمية
الدوالرات
مجمل العقود
األمريكية الملكية والجامعة األردنية وجامعة األميرة سمية
المبرمة
للتكنولوجيا والمركز الجغرافي الملكي ،وصندوق
الملك عبداﷲ الثاني للتنمية.

توزع البحوث في كليَّ تﹶي الزراعة في الجامعة األردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية خالل األعوام
على مختلف الفروع العلمية
تغذية علو
غذ ئية
%

السياسة الوطنية للعلم والتكنولوجيا
أقر المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا ،وھو
مؤسسة عامة مستقلة تشكل مظلة وطنية لكافة
النشاطات العلمية والتكنولوجية في األردن،
السياسة الوطنية للعلم والتكنولوجيا عام ١٩٩٥
)يمكن االطالع على نص السياسة من خالل موقع
اإلنترنت
شبكة
على
المجلس

مجموع البحوث واإلنفاق على البحث والتطوير في كليتي الزراعة في كل من الجامعة
األردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية خالل األعوام ٢٠٠٣ - ٢٠٠٠

/
علو لنبا
%

مجموع البحوث المنشورة
مجموع اإلنفاق على أنشطة
البحث والتطوير )ألف دوالر
أميركي(

/
$

٦

/
$

٧

$

مالحظة :حولت المبالغ المبينة من الدينار األردني باستخدام النسبة ١ :دينار =  ١,٤دوالراﹰ أميركياﹰ
علو لحيو
%

مالمح قطرية للمملكة األردنية الھاشمية – قطاع العلم والتكنولوجيا
مالحظات:
بحسب جنسية مقدم الطلب أو المستفيد منه .تم البحث في قاعدة البيانات بتاريخ  ١٥آب/أغسطس .٢٠٠٥
)(١
قد ال تتماثل البيانات تماثالﹰ تاماﹰ بين البلدان بالنظر إلى االختالف في طرائق جمعھا .وقد ال يصل مجموع اإلنفاق بحسب
)(٢
المستوى التعليمي إلى  %١٠٠نتيجة لتدوير األرقام أو إغفال فئتﹶي "اإلنفاق في المرحلة ما بعد التعليم الثانوي " و"اإلنفاق المستقل عن
المستوى التعليمي".
المصادر )بترتيب ورودھا(:
االحتياجات واإلمكانات العلمية والتكنولوجية الوطنية )دراستي العامين  ١٩٩٦و ،(٢٠٠٣المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا.
١
االحتياجات واإلمكانات العلمية والتكنولوجية الوطنية )دراستي العامين  ١٩٩٦و ،(٢٠٠٣المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا.
٢
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
٣
قاعدة بيانات مكتب براﺀات االختراع والعالمات التجارية في الواليات المتحدة على اإلنترنت ).(http://www.uspto.gov
٤
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
٥
تقرير التنمية البشرية في المملكة األردنية الھاشمية .٢٠٠٤
٦
المجموعة اإلحصائية لإلسكوا ،العدد.٢٤
٧
ESCWA-UNESCO, Higher Education Systems in the Arab States: Development of Science and
٨
Technology Indicators (E/ESCWA/TECH/
).
بيانات عام  :١٩٩٠تقرير التنمية البشرية للعام ٢٠٠٤؛ بيانات عام  :٢٠٠٠ - ١٩٩٩قواعد بيانات معھد اإلحصاﺀ في
٩
اليونسكو على اإلنترنت ).(http://stats.uis.unesco.org
تقرير التنمية البشرية للعام .٢٠٠٥
١٠
أعداد  Middle East Economic Digestلألعوام .٢٠٠٥ - ١٩٩٢
١١
التعليق:
حاضنات التكنولوجيا آلية تنموية لالقتصادات العربية في ظلّ التوجه نحو مجتمع المعرفة ،محمد مراياتي ،المستشار اإلقليمي لإلسكوا
في شؤون العلم والتكنولوجيا ،المجلة العربية للعلوم والمعلومات ،السنة  ،١٨العدد ،٤كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٤؛ موقع المجلس
األعلى للعلوم والتكنولوجيا على اإلنترنت .http://www.hcst.gov.jo/Ar/Home.php
المعلومات حول البحوث الزراعية :ھانيا شھال ،دراسة أُ عدت لإلسكوا حول أنشطة البحث والتطوير في مجال الزراعة في دول منتقاة
أعضاﺀ في اإلسكوا.

مالمح قطرية لإلمارات العربية المتحدة – قطاع العلم والتكنولوجيا
البنى المؤسسية الجديدة

مؤشرات البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي
عدد العلميين والمھندسين العاملين بالبحث والتطوير
لكل مليون من السكان )(١٩٩٦
اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من إجمالي
الناتج المحلي )(١٩٩٦
عدد البحوث العلمية المنشورة
لغير المقيمين

للمقيمين
عدد طلبات تسجيل براﺀات االختراع )(٢٠٠٢
مجموع طلبات تسجيل براﺀات االختراع المقدمة إلى
مكتب براﺀات االختراع والعالمات التجارية في
١
الواليات المتحدة في الفترة )(٢٠٠٥ - ٢٠٠٠
مؤشرات التعليم العالي
معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم العالي )(٢٠٠٢
المجموع

النساﺀ كنسبة
من خريجي
العلوم والھندسة

المجموع

النساﺀ كنسبة
من خريجي
العلوم والھندسة

طالب التعليم العالي في العلوم والھندسة كنسبة من
جميع طالب التعليم العالي )(٢٠٠٢/٢٠٠١

الخريجون من الجامعات في العلوم والھندسة كنسبة
من مجموع خريجي التعليم العالي )(٢٠٠١/٢٠٠٠
اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من إجمالي
الناتج المحلي )(١٩٩٦

قام مركز التميز للبحث التطبيقي والتدريب
) (CERTالتابع للكليات العليا للتكنولوجيا بتأسيس
حديقة تكنولوجيا وھي عضو في االتحاد الدولي
لحدائق التكنولوجيا ) .(IASPوتقع ھذه الحديقة في
موضعين في مدينتي دبي وأبو ظبي وتشتمل على
حاضنة للتكنولوجيا ولألعمال .ومن جھة أخرى
تضم مدينة دبي لإلنترنت حاضنة للتكنولوجيا
متخصصة في حقل تكنولوجيا المعلومات وھي قيد
العمل.
ويعمل برنامج تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
بإمارة دبي على توعية وتدريب المواطنين حول
بيئة األعمال بعناصرھا المختلفة باإلضافة إلى تقديم
الخدمات االستشارية والمعلومات المساندة للمشاريع
الصغيرة.
أما عن المشاريع المستقبلية ،فھنالك خطة إلنشاﺀ
حاضنة أعمال بالتعاون بين  CERTوغرفة تجارة
وصناعة أبو ظبي ومجموعة .Offsets Group
كما أعلن البرنامج عام  ٢٠٠٢عن إقامة حديقة
للتكنولوجيا في منطقة جبل علي باسم "حديقة الشيخ
محمد للتكنولوجيا" ومن المقرر أن تشتمل على عدة
حاضنات تكنولوجيا في اختصاصات مختلفة.
ويتطلﹼع مشروع واحة دبي للسليكون إلقامة صناعة
إلكترونية في دبي وخاصة في مجال الدارات
المتكاملة لالتصاالت .ومن المقرر أن تحتوي
الواحة التي سوف تنتشر على مساحة  ٦,٥مليون
متر مربع على عدة حاضنات لتكنولوجيا الدارات
المتكاملة واإللكترونيات واالتصاالت.

مؤشرات أخرى
الصادرات مرتفعة التقانة كنسبة من إجمالي
صادرات السلع )(٢٠٠١
النسبة من
مجمل العقود
المبرمة

قيم العقود الخارجية المبرمة )(٢٠٠٤ - ١٩٩٢

ماليين
الدوالرات
األمريكية

لشراﺀ المعدات وتشييد الفعاليات الصناعية
لشراﺀ المعدات وتشييد منشآت البنية األساسية

%

توزع البحوث الزراعية في كلية نظم األغذية في جامعة اإلمارات العربية المتحدة
خالل األعوام  ٢٠٠٤ - ٢٠٠٠على الفروع العلمية المختلفة
تغذية
علو
غذ ئية

علو لنبا

مو
أل
لمياه
علو
لحيو

البحوث الزراعية في كلية نظم األغذية في جامعة اإلمارات العربية المتحدة
خالل األعوام ٢٠٠٤ - ٢٠٠٠

مالمح قطرية لإلمارات العربية المتحدة – قطاع العلم والتكنولوجيا
مالحظات:
)(١

بحسب جنسية مقدم الطلب أو المستفيد منه .تم البحث في قاعدة البيانات بتاريخ  ١٥آب/أغسطس .٢٠٠٥

المصادر )بترتيب ورودھا(:
١
).
٢
).
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
).
١٠
١١

ESCWA-UNESCO, Research and Development Systems in the Arab States: Development of
Science and Technology Indicators (E/ESCWA/TECH/
ESCWA-UNESCO, Research and Development Systems in the Arab States: Development of
Science and Technology Indicators (E/ESCWA/TECH/
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
قاعدة بيانات مكتب براﺀات االختراع والعالمات التجارية في الواليات المتحدة على اإلنترنت ).(http://www.uspto.gov
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
المجموعة اإلحصائية لإلسكوا ،العدد.٢٤
المجموعة اإلحصائية لإلسكوا ،العدد.٢٤
ESCWA-UNESCO, Higher Education Systems in the Arab States: Development of Science and
Technology Indicators (E/ESCWA/TECH/
تقرير التنمية البشرية للعام .٢٠٠٥
أعداد  Middle East Economic Digestلألعوام .٢٠٠٥ - ١٩٩٢

التعليق:
حاضنات التكنولوجيا آلية تنموية لالقتصادات العربية في ظلّ التوجه نحو مجتمع المعرفة ،محمد مراياتي ،المستشار اإلقليمي لإلسكوا
في شؤون العلم والتكنولوجيا ،المجلة العربية للعلوم والمعلومات ،السنة  ،١٨العدد  ،٤كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٤؛ معلومات صادرة
عن جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
المعلومات حول البحوث الزراعية :ھانيا شھال ،دراسة أُ عدت لإلسكوا حول أنشطة البحث والتطوير في مجال الزراعة في دول منتقاة
أعضاﺀ في اإلسكوا.

مالمح قطرية لمملكة البحرين – قطاع العلم والتكنولوجيا
جھود دعم البحث والتطوير

مؤشرات البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي
عدد العلميين والمھندسين العاملين بالبحث والتطوير لكل
مليون من السكان )(١٩٩٦

باإلضافة إلى جھود مملكة البحرين ضمن
منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
قامت المملكة خالل العقدين الماضيين بجھود
وطنية داعمة للبحث والتطوير من أھمھا:

اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من إجمالي الناتج
١
المحلي )(١٩٩٦
مجموع طلبات تسجيل براﺀات االختراع المقدمة إلى
مكتب براﺀات االختراع والعالمات التجارية في الواليات
١
المتحدة في الفترة )(٢٠٠٥ - ٢٠٠٠
مؤشرات التعليم العالي
معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم العالي )(٢٠٠٢
طالب التعليم العالي في العلوم والھندسة كنسبة من جميع
طالب التعليم العالي

خريجو التعليم العالي في العلوم والھندسة والصناعة
والبناﺀ كنسبة من جميع خريجي التعليم العالي
)(٢٠٠٣/٢٠٠٢

المجموع

اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من إجمالي الناتج
المحلي )(١٩٩٦

 - ١إنشاﺀ مركز البحرين للدراسات والبحوث
عام  ،١٩٨١ومن ضمن أھدافه تنسيق ودعم
البحوث العلمية وإجراﺀ الدراسات والبحوث
العلمية واالقتصادية وتنمية القدرات الوطنية في
مجال البحوث العلمية ،باإلضافة إلى اقتراح
السياسات العلمية الوطنية .ويعمل المركز على
/
تنفيذ بحوث تعاقدية ممولة من قبل القطاعين
العام والخاص ،باإلضافة إلى البحوث
النساﺀ كنسبة من والدراسات الداخلية الممولة من ميزانية المركز.
خريجي العلوم ومن أنشطة المركز الداعمة لجھود البحث
والھندسة
العلمي برنامج جائزة ولي العھد للبحوث العلمية
والصناعة والبناﺀ
وبرنامج النشر العلمي وبرنامج الدراسات
االستراتيجية وحوار الحضارات ومركز
البحوث والخدمات الجيوماتية.
 - ٢تأسيس عمادة للبحث العلمي بجامعة
البحرين عام  ١٩٩٥للقيام ببحوث ودراسات
استشارية ودعم التنمية الصناعية في المملكة،
خاصة في حقول الطاقة والبيئة والمعلومات.

مؤشرات أخرى
الصادرات مرتفعة التقانة كنسبة من إجمالي صادرات
السلع )(٢٠٠٣
قيم العقود الخارجية المبرمة )(٢٠٠٤ - ١٩٩٢

النسبة من
مجمل العقود
المبرمة

ماليين
الدوالرات
األمريكية

لشراﺀ المعدات وتشييد الفعاليات الصناعية
لشراﺀ المعدات وتشييد منشآت البنية األساسية

توزع البحوث الزراعية المنشورة في مجلة الخليج العربي للبحوث العلمية عام ٢٠٠٤
على الفروع العلمية المختلفة

نتا حماية
لمحاصيل
لز عية

لعلو لبحرية علو لغذ
علو لحيو
لمو
لطبيعية

 - ٣تأسيس جائزة الشيخ خليفة بن سلمان آل
خليفة للتفوق الصناعي .تعطى ھذه الجائزة
للشركات الصناعية التي تحقﹼق تحسناﹰ ملحوظاﹰ
في مجال إيرادات التصدير واإلنتاج ومراقبة
الجودة والتقيد بأنظمة البيئة والسالمة والتدريب
والمساھمة في أنشطة خدمة المجتمع.
البنى المؤسسية الجديدة
تم وضع حجر األساس لحاضنة تكنولوجيا في
المنامة في كانون الثاني/يناير عام  ،٢٠٠٠وھو
مشروع تتعاون فيه وزارة البترول والصناعة
وبنك البحرين للتنمية .بدأت الحاضنة والمسماة
مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة نشاطاتھا
في منتصف عام  ،٢٠٠٢وھي تعمل بقوتھا
االستيعابية الكاملة حالياﹶ إذ تحتضن حوالي ٢٠
شركة.
من جھة أخرى ھناك مشروع كبير إلقامة حديقة
للتكنولوجيا يشترك فيھا القطاعين العام والخاص.
ومن المخطﹼط أن تشتمل ھذه الحديقة على حاضنة
للتكنولوجيا ومركز لتنمية مشاريع سيدات
األعمال.

مالمح قطرية لمملكة البحرين – قطاع العلم والتكنولوجيا
مالحظات:
ال يمكن االستناد إلى الرقم المبين نظراﹰ لتنوع الجھات المھتمة والمنفذة للبحث العلمي في البحرين واختالف ميزانياتھا
)(١
)مالحظة من قبل مركز البحرين للدراسات والبحوث(.
بحسب جنسية مقدم الطلب أو المستفيد منه .تم البحث في قاعدة البيانات بتاريخ  ١٥آب/أغسطس .٢٠٠٥
)(٢
المصادر )بترتيب ورودھا(:
ESCWA-UNESCO, Research and Development Systems in the Arab States: Development of
١
Science and Technology Indicators (E/ESCWA/TECH/
).
ESCWA-UNESCO, Research and Development Systems in the Arab States: Development of
٢
Science and Technology Indicators (E/ESCWA/TECH/
).
قاعدة بيانات مكتب براﺀات االختراع والعالمات التجارية في الواليات المتحدة على اإلنترنت ).(http://www.uspto.gov
٣
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
٤
"بيانات عام ESCWA-UNESCO, Higher Education Systems in the Arab States: Development :١٩٩٦
٥
of Science and Technology Indicators (E/ESCWA/TECH/
).
بيانات عام  :٢٠٠٢/٢٠٠١المجموعة اإلحصائية لإلسكوا ،العدد"٢٤
قواعد بيانات معھد اإلحصاﺀ في اليونسكو على اإلنترنت ).(http://stats.uis.unesco.org
٦
ESCWA-UNESCO, Higher Education Systems in the Arab States: Development of Science and
٧
Technology Indicators (E/ESCWA/TECH/
).
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
٨
أعداد  Middle East Economic Digestلألعوام .٢٠٠٥ - ١٩٩٢
٩
التعليق:
معلومات من مركز البحرين للدراسات والبحوث؛ العلوم والتقانة في الوطن العربي؛ الواقع والتطلﹼعات ،الجزﺀ الثاني ،المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم ٢٠٠٣؛ حاضنات التكنولوجيا آلية تنموية لالقتصادات العربية في ظلّ التوجه نحو مجتمع المعرفة ،محمد
مراياتي ،المستشار اإلقليمي لإلسكوا في شؤون العلم والتكنولوجيا ،المجلة العربية للعلوم والمعلومات ،السنة  ،١٨العدد  ،٤كانون
األول/ديسمبر .٢٠٠٤
المعلومات حول البحوث الزراعية :ھانيا شھال ،دراسة أُ عدت لإلسكوا حول أنشطة البحث والتطوير في مجال الزراعة في دول منتقاة
أعضاﺀ في اإلسكوا.

مالمح قطرية للجمھورية العربية السورية – قطاع العلم والتكنولوجيا
سياسة وطنية للعلوم والتقانة

مؤشرات البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي
عدد العلميين والمھندسين العاملين بالبحث والتطوير لكل
١
مليون من السكان )(٢٠٠١ - ١٩٩٠
اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من إجمالي الناتج
١
المحلي )(٢٠٠٢ - ١٩٩٦
عدد طلبات تسجيل براﺀات االختراع للمقيمين لكل
مليون من السكان )(٢٠٠٠
للمقيمين

عدد طلبات تسجيل براﺀات االختراع )(٢٠٠٢
مجموع طلبات تسجيل براﺀات االختراع المقدمة إلى
مكتب براﺀات االختراع والعالمات التجارية في الواليات
٢
المتحدة في الفترة )(٢٠٠٥ - ٢٠٠٠
مؤشرات التعليم العالي
المجموع

طالب التعليم العالي في العلوم والھندسة كنسبة من جميع
طالب التعليم العالي )(٢٠٠٢/٢٠٠١
المجموع

الخريجون من الجامعات في العلوم والھندسة كنسبة من
جميع خريجي التعليم العالي )(٢٠٠١/٢٠٠٠

قامت الجمھورية العربية السورية في صيف
 ٢٠٠٥بتحضير مرسوم تشريعي ينص على
جعل الھيئة العليا للبحث العلمي مرتبطة مباشرة
بمجلس الوزراﺀ .على أن تقوم الھيئة برسم
سياسة وطنية شاملة للبحث العلمي والتطوير
التقاني واستراتيجياتھما .كما أنيط بالھيئة التنسيق
بين الھيئات العلمية البحثية ودعمھا من أجل
لغير المقيمين
تحقيق أھدافھا .وتھدف الھيئة أيضاﹰ إلى تعزيز
الصلة بين الھيئات العلمية البحثية والقطاعات
اإلنتاجية والخدمية العامة والخاصة.
وتحضيراﹰ لرسم السياسة الوطنية للعلوم والتقانة،
تمت عام  ٢٠٠٥أيضاﹰ ،وبالتعاون مع اإلسكوا
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي)،(UNDP
النساﺀ كنسبة صياغة دليل تنفيذي يحدد منھج العمل ومراحله
من خريجي وتنظيمه ،بما في ذلك األھداف االستراتيجية
العلوم والھندسة وآليات التنفيذ والبرنامج الزمني واالحتياجات
المادية والمالية للمشروع .وقد ﹸقدرت مدة التنفيذ
النساﺀ كنسبة بعام واحد.
من خريجي
العلوم والھندسة

توزع بحوث كليتي الزراعة في جامعة دمشق
وجامعة حلب خالل األعوام  ٢٠٠٣ - ٢٠٠١على
الفروع العلمية المختلفة

اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من إجمالي الناتج
المحلي )(١٩٩٦
اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من إجمالي
٣
اإلنفاق على التعليم بجميع مراحله )(١٩٩٠

مو
أل
لمياه

مؤشرات أخرى

علو
لحيو

علو لنبا

الصادرات مرتفعة التقانة كنسبة من إجمالي صادرات
السلع )(٢٠٠٣
قيم العقود الخارجية المبرمة )(٢٠٠٤ - ١٩٩٢

النسبة من
مجمل العقود
المبرمة

ماليين
الدوالرات
األمريكية

لشراﺀ المعدات وتشييد الفعاليات الصناعية
لشراﺀ المعدات وتشييد منشآت البنية األساسية
قيمة المؤشر

ترتيب المؤشر

مؤشر اإلنجاز التقاني )(٢٠٠١
البنى المؤسسية الجديدة
ﹸتدرس في الجمھورية العربية السورية عدة مشاريع إلقامة حدائق للعلوم والتقنية أو حاضنات تكنولوجيا أو أعمال ،منھا :حاضنة
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت برعاية الجمعية السورية للمعلوماتية وبالتعاون مع وزارة االتصاالت والتقانة؛ مدينة للتكنولوجيا مقترح
أن تكون بين حمص وطرطوس؛ القرية الذكية في ضاحية دمشق في الديماس برعاية وزارة االتصاالت والتقانة وجھات أخرى ،وتختص
في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ومن المقترح أن تحتوي على حاضنة للتكنولوجيا.

مالمح قطرية للجمھورية العربية السورية – قطاع العلم والتكنولوجيا
مالحظات:
تشير البيانات إلى أحدث عام خالل الفترة الزمنية المحددة.
)(١
بحسب جنسية مقدم الطلب أو المستفيد منه .تم البحث في قاعدة البيانات بتاريخ  ١٥آب/أغسطس .٢٠٠٥
)(٢
قد ال تتماثل البيانات تماثالﹰ تام ﹰا بين البلدان بالنظر إلى االختالف في طرائق جمع البيانات .قد ال يصل مجموع اإلنفاق بحسب
)(٣
المستوى التعليمي إلى  %١٠٠نتيجة لتدوير األرقام أو إغفال فئتي "اإلنفاق في المرحلة ما بعد التعليم الثانوي " و"اإلنفاق المستقل عن
المستوى التعليمي".
المصادر )بترتيب ورودھا(:
١
٢
٣
٤
٥

تقرير التنمية البشرية للعام .٢٠٠٤
تقرير التنمية البشرية للعام .٢٠٠٤
تقرير التنمية البشرية للعام .٢٠٠٤
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
قاعدة بيانات مكتب براﺀات االختراع والعالمات التجارية في الواليات المتحدة على اإلنترنت ).(http://www.uspto.gov

المجموعة اإلحصائية لإلسكوا ،العدد.٢٤
٦
المجموعة اإلحصائية لإلسكوا ،العدد.٢٤
٧
ESCWA-UNESCO, Higher Education Systems in the Arab States: Development of Science and ٨
Technology Indicators (E/ESCWA/TECH/
).
تقرير التنمية البشرية للعام .٢٠٠٤
٩
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
١٠
أعداد  Middle East Economic Digestلألعوام .٢٠٠٥ - ١٩٩٢
١١
تقرير التنمية البشرية للعام .٢٠٠١
١٢
التعليق:
الدليل التنفيذي لمشروع تطوير سياسة وطنية للعلوم والتقانة في الجمھورية العربية السورية ،حزيران ٢٠٠٥؛ حاضنات التكنولوجيا
آلية تنموية لالقتصادات العربية في ظلّ التوجه نحو مجتمع المعرفة ،محمد مراياتي ،المستشار اإلقليمي لإلسكوا في شؤون العلم
والتكنولوجيا ،المجلة العربية للعلوم والمعلومات ،السنة  ،١٨العدد  ،٤كانون األول/ديسمبر .٢٠٠٤
المعلومات حول البحوث الزراعية :ھانيا شھال ،دراسة أُ عدت لإلسكوا حول أنشطة البحث والتطوير في مجال الزراعة في دول منتقاة
أعضاﺀ في اإلسكوا.

مالمح قطرية لجمھورية العراق – قطاع العلم والتكنولوجيا
مؤشرات البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي

منظومة العلم والتكنولوجيا

عدد العلميين والمھندسين العاملين بالبحث والتطوير لكل
مليون من السكان )(١٩٩٦

تضمنت أول حكومة للنظام الجديد في جمھورية
العراق وزارة للعلم والتكنولوجيا ،جمعت تحت
مظلتھا موظفي وموارد وزارة الطاقة الذرية
وھيئات التصنيع العسكري التي كانت ناشطة
خالل النظام السالف في ميادين البحث والتطوير
ألھداف عسكرية.

اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من إجمالي الناتج
المحلي )(١٩٩٦
عدد طلبات تسجيل براﺀات االختراع للمقيمين لكل
مليون من السكان )(٢٠٠٠
مجموع طلبات تسجيل براﺀات االختراع المقدمة إلى
مكتب براﺀات االختراع والعالمات التجارية في الواليات
١
المتحدة في الفترة )(٢٠٠٥ - ٢٠٠٠

ومن اھتمامات ھذه الوزارة حالياﹰ وضع أسس
الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
وتدريب موظفي الدولة في استخدام أجھزة
الحاسوب ،باإلضافة إلى وضع استراتيجية
للحكومة اإللكترونية.

مؤشرات التعليم العالي
معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم العالي )(٢٠٠٤
طالب التعليم العالي في العلوم والرياضيات والھندسة
كنسبة من جميع طالب التعليم العالي )(١٩٩٦
المجموع

خريجو التعليم العالي في العلوم والھندسة والصناعة
والبناﺀ كنسبة من جميع خريجي التعليم العالي
)(٢٠٠٠/١٩٩٩

إلى جانب وزارة العلم والتكنولوجيا ،ال تزال
الجامعات العراقية ،باإلضافة إلى مراكز البحوث
النساﺀ كنسبة المتخصصة كمراكز البحوث الزراعية التابعة
من خريجي لوزارة الزراعة ،تشكﹼل الركن األساسي في
العلوم والھندسة منظومة العلم والتكنولوجيا العراقية .وتقوم
والصناعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدور
والبناﺀ
المنسق في ھذا المجال.

اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من إجمالي الناتج
المحلي )(١٩٩٦
مؤشرات أخرى
النسبة من
مجمل العقود
المبرمة

قيم العقود الخارجية المبرمة )(٢٠٠٤ - ١٩٩٢

ماليين
الدوالرات
األمريكية

لشراﺀ المعدات وتشييد الفعاليات الصناعية
لشراﺀ المعدات وتشييد منشآت البنية األساسية

أعلى مرحلة تعليمية أكملھا الفرد
نسبة إلى جميع السكان بعمر  ١٥سنة فأكثر
)(٢٠٠٤

لم يلتحق مطلقا

تعليم عالي
عد ية

متوسطة

لم يكمل البتد ئية

بتد ئية

مالمح قطرية لجمھورية العراق – قطاع العلم والتكنولوجيا
:مالحظات
.٢٠٠٥ أغسطس/ آب١٥  تم البحث في قاعدة البيانات بتاريخ.بحسب جنسية مقدم الطلب أو المستفيد منه

(١)

:(المصادر )بترتيب ورودھا
ESCWA-UNESCO, Research and Development Systems in the Arab States: Development of
Science and Technology Indicators (E/ESCWA/TECH
ESCWA-UNESCO, Research and Development Systems in the Arab States: Development of
Science and Technology Indicators (E/ESCWA/TECH/
.٢٠٠٤ تقرير التنمية البشرية للعام
(http://www.uspto.gov) قاعدة بيانات مكتب براﺀات االختراع والعالمات التجارية في الواليات المتحدة على اإلنترنت
. وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي،٢٠٠٤ مسح األحوال المعيشية في العراق
ESCWA-UNESCO, Higher Education Systems in the Arab States: Development of Science and
Technology Indicators (E/ESCWA/TECH/
.(http://stats.uis.unesco.org) قواعد بيانات معھد اإلحصاﺀ في اليونسكو على اإلنترنت
ESCWA-UNESCO, Higher Education Systems in the Arab States: Development of Science and
Technology Indicators (E/ESCWA/TECH/
.٢٠٠٥ - ١٩٩٢  لألعوامMiddle East Economic Digest أعداد

١
).
٢
).
٣
٤
٥
٦
).
٧
٨
).
٩
:التعليق

.مصادر مختلفة
. وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي،٢٠٠٤ األشكال؛ مسح األحوال المعيشية في العراق

مالمح قطرية لسلطنة عُ مان – قطاع العلم والتكنولوجيا
سياسة البحث والتطوير

مؤشرات البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي
عدد العلميين والمھندسين العاملين بالبحث والتطوير
١
لكل مليون من السكان )(٢٠٠١ - ١٩٩٠

قامت وزارة االقتصاد الوطني في سلطنة عمان،
وبالتعاون مع اإلسكوا ،بإعداد سياسة للبحث
والتطوير ،شكﹼلت جزﺀاﹰ من خطة التنمية الخمسية
السادسة للسلطنة ).(٢٠٠٥ - ٢٠٠١

اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من إجمالي
الناتج المحلي)(١٩٩٦

البنى المؤسسية الجديدة

عدد البحوث العلمية المنشورة
للمقيمين
عدد طلبات تسجيل براﺀات االختراع )(٢٠٠٠
مجموع طلبات تسجيل براﺀات االختراع المقدمة
إلى مكتب براﺀات االختراع والعالمات التجارية
٢
في الواليات المتحدة في الفترة )(٢٠٠٥ - ٢٠٠٠
مؤشرات التعليم العالي

لغير المقيمين قامت وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان
بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس بإنشاﺀ حديقة
للتكنولوجيا بإسم واحة مسقط للمعرفة ،وذلك وفقاﹰ
لخطة التنمية الخمسية السادسة للسلطنة - ٢٠٠١
 .٢٠٠٥وقد اف ﹸت ِتحت الواحة في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣
وتشتمل على حاضنة لألعمال بإسم "منجم األفكار"،
وھي تتسع لحوالي  ٦٠شركة ناشئة.

معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم العالي )(٢٠٠١
المجموع

النساﺀ كنسبة من
خريجي العلوم
والھندسة

المجموع

النساﺀ كنسبة من
خريجي العلوم
والھندسة
والصناعة والبناﺀ

طالب التعليم العالي في العلوم والھندسة كنسبة من
جميع طالب التعليم العالي )(٢٠٠٢/٢٠٠١

خريجو التعليم العالي في العلوم والھندسة
والصناعة والبناﺀ كنسبة من جميع خريجي التعليم
العالي )(٢٠٠١/٢٠٠٠

اإلنفاق لكل طالب في التعليم العالي كنسبة من
الناتج المحلي اإلجمالي للفرد )(٢٠٠١

علوم النبات

عدد بحوث كلية الزراعة والعلوم البحرية في جامعة
السلطان قابوس خالل األعوام ٢٠٠٣ - ٢٠٠١

مؤشرات أخرى

السنة

الصادرات مرتفعة التقانة كنسبة من إجمالي
صادرات السلع

لشراﺀ المعدات وتشييد منشآت البنية
األساسية

تغذية وعلوم
غذائية

/

اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من إجمالي
٣
اإلنفاق على التعليم بجميع مراحله

لشراﺀ المعدات وتشييد الفعاليات الصناعية

علوم
الحيوان
والبيطرة

موارد
األرض
والمياه

اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من إجمالي
الناتج المحلي )(١٩٩٦

قيم العقود الخارجية المبرمة )(٢٠٠٤ - ١٩٩٢

توزع بحوث كلية الزراعة والعلوم البحرية في جامعة
السلطان قابوس خالل األعوام  ٢٠٠٣ - ٢٠٠١على الفروع
العلمية المختلفة

النسبة من
مجمل العقود
المبرمة

ماليين
الدوالرات
األمريكية

/
/
المجموع

تغذية
وعلوم
غذائية

علوم
النبات

موارد
األرض
والمياه

علوم
الحيوان
والبيطرة

مالمح قطرية لسلطنة عُ مان – قطاع العلم والتكنولوجيا
مالحظات:
تشير البيانات إلى أحدث عام خالل الفترة الزمنية المحددة.
)(١
بحسب جنسية مقدم الطلب أو المستفيد منه .تم البحث في قاعدة البيانات بتاريخ  ١٥آب/أغسطس .٢٠٠٥
)(٢
قد ال تتماثل البيانات تماثالﹰ تام ﹰا بين البلدان بالنظر إلى االختالف في طرائق جمع البيانات .وقد ال يصل مجموع اإلنفاق
)(٣
بحسب المستوى التعليمي إلى  %١٠٠نتيجة لتدوير األرقام أو إغفال فئتي "اإلنفاق في المرحلة ما بعد التعليم الثانوي " و"اإلنفاق
المستقل عن المستوى التعليمي".
المصادر )بترتيب ورودھا(:
١
٢
).
٣
٤
٥

تقرير التنمية البشرية للعام .٢٠٠٤
ESCWA-UNESCO, Research and Development Systems in the Arab States: Development of
Science and Technology Indicators (E/ESCWA/TECH/
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
قاعدة بيانات مكتب براﺀات االختراع والعالمات التجارية في الواليات المتحدة على اإلنترنت ). (http://www.uspto.gov

مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
٦
المجموعة اإلحصائية لإلسكوا ،العدد.٢٤
٧
قواعد بيانات معھد اإلحصاﺀ في اليونسكو على اإلنترنت ).(http://stats.uis.unesco.org
٨
ESCWA-UNESCO, Higher Education Systems in the Arab States: Development of Science and
٩
Technology Indicators (E/ESCWA/TECH/
).
"بيانات عام  :١٩٩٠تقرير التنمية البشرية للعام .٢٠٠٤
١٠
بيانات عام  :٢٠٠٠ - ١٩٩٩قواعد بيانات معھد اإلحصاﺀ في اليونسكو على اإلنترنت )."(http://stats.uis.unesco.org
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
١١
تقرير التنمية البشرية للعام .٢٠٠٥
١٢
أعداد  Middle East Economic Digestلألعوام .٢٠٠٥ - ١٩٩٢
١٣
التعليق:
اإلسكوا ،تقارير مختلفة؛ حاضنات التكنولوجيا آلية تنموية لالقتصادات العربية في ظلّ التوجه نحو مجتمع المعرفة ،محمد مراياتي،
المستشار اإلقليمي لإلسكوا في شؤون العلم والتكنولوجيا ،المجلة العربية للعلوم والمعلومات ،السنة  ،١٨العدد  ،٤كانون األول/ديسمبر
.٢٠٠٤
المعلومات حول البحوث الزراعية :ھانيا شھال ،دراسة أُ عدت لإلسكوا حول أنشطة البحث والتطوير في مجال الزراعة في دول منتقاة
أعضاﺀ في اإلسكوا.

مالمح قطرية لفلسطين – قطاع العلم والتكنولوجيا
سياسة العلم والتكنولوجيا

مؤشرات البحث العلمي
١

أكاديمي بحثي

عدد العاملين في البحث والتطوير في مؤسسات التعليم
العالي )(٢٠٠٤/٢٠٠٣

مساعد بحث
وتدريس

العاملون في البحث والتطوير كنسبة من مجموع العاملين
في مؤسسات التعليم العالي
مؤشرات التعليم العالي
معدل االلتحاق في التعليم العالي )(٢٠٠٣
طالب التعليم العالي في العلوم الطبيعية والتطبيقية كنسبة
من جميع طالب التعليم العالي )(٢٠٠٣/٢٠٠٢

خريجو التعليم العالي في العلوم والھندسة والصناعة
والبناﺀ كنسبة من جميع خريجي التعليم العالي )- ٢٠٠٢
(٢٠٠٣

المجموع

اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من إجمالي الناتج
المحلي)(١٩٩٩
اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من إجمالي
اإلنفاق على التعليم بجميع مراحله )(١٩٩٩

أعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورقة
خضراﺀ بھدف إطالق نقاش تشارك فيه
القطاعات األكاديمية والمدنية والحكومية بھدف
الخلوص إلى استراتيجية وطنية للعلم
والتكنولوجيا .تشمل الورقة الخضراﺀ ،التي يمكن
النساﺀ كنسبة
من خريجي االطالع عليھا عبر موقع الوزارة اإللكتروني
العلوم والھندسة ) (http://www.mohe.gov.psتسعة محاور
والصناعة رئيسة ،يضم كلّ منھا عدداﹰ من األسئلة لتحفيز
والبناﺀ
المشاركة الفاعلة .تتطرق محاور الورقة إلى
قضايا عدة تخص قطاع العلوم والتكنولوجيا،
منھا اإلدارة والتنظيم والتمويل والبنية التحتية
والموارد البشرية ودور المرأة والتعاون اإلقليمي
والدولي .ومن المقرر عقد ورشات عمل لمناقشة
نتائج ھذه الورقة.

مؤشرات أخرى
النسبة من
مجمل العقود
المبرمة

قيم العقود الخارجية المبرمة )(٢٠٠٤ - ١٩٩٢

ماليين
الدوالرات
األمريكية

لشراﺀ المعدات وتشييد الفعاليات الصناعية
لشراﺀ المعدات وتشييد منشآت البنية األساسية

المعھد/الكلية
معھد األبحاث التطبيقية
كليتي الزراعة والطب البيطري في جامعة
النجاح الوطنية
كلية الزراعة والبيئة في جامعة األزھر
المجموع

/

-

من جھة أخرى ،أعدت الوزارة في صيف
 ٢٠٠٥مسودة خطة عمل إستراتيجية لتطوير
التعليم العالي في فلسطين ونوقشت ھذه المسودة
خالل ورشة عمل خصصت لھذا الموضوع.
البنى المؤسسية الجديدة

عدد البحوث والدراسات المتعلقة بالزراعة والمنشورة من قبل بعض المعاھد
والجامعات في فلسطين خالل األعوام ٢٠٠٤ - ٢٠٠٠
/

أنشئ عام  ٢٠٠٣مجلس البحث العلمي بھدف
صياغة السياسات العامة للبحث العلمي وتحديد
أولويات خطط البحث العلمي في مؤسسات
التعليم العالي ،باإلضافة إلى توفير الدعم المالي
لمشاريع األبحاث.

/

/

-

اف ﹸت ِتحت حاضنة في رام اﷲ لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في شھر آذار/مارس عام ،٢٠٠٤
شارك في إقامتھا الھيئة الفلسطينية لتكنولوجيا
المعلومات ) (PITAومركز التجارة الفلسطيني -
بالتريد) (PALTRADEوالمؤسسة المصرفية
الفلسطينية ).(PBC

مالمح قطرية لفلسطين – قطاع العلم والتكنولوجيا
مالحظات:
)(١

يعرف األكاديمي البحثي باألكاديمي الذي يكرس نصف وقته على األقلّ للنشاط البحثي.

المصادر )بترتيب ورودھا(:
واقع التعليم العالي في فلسطين :أرقام وإحصاﺀات  ،٢٠٠٤موقع وزارة التربية والتعليم العالي على اإلنترنت
١
).(http://www.mohe.gov.ps
تقرير التنمية البشرية في فلسطين .٢٠٠٤
٢
تقرير التنمية البشرية في فلسطين .٢٠٠٤
٣
قواعد بيانات معھد اإلحصاﺀ في اليونسكو على اإلنترنت ).(http://stats.uis.unesco.org
٤
استراتيجية العلوم والتكنولوجيا في فلسطين ،ھشام محمد كحيل.
٥
استراتيجية العلوم والتكنولوجيا في فلسطين ،ھشام محمد كحيل.
٦
أعداد  Middle East Economic Digestلألعوام .٢٠٠٥ - ١٩٩٢
٧
التعليق:
العلوم والتقانة في الوطن العربي؛ الواقع والتطلﹼعات ،الجزﺀ الثاني ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ٢٠٠٣؛ حاضنات
التكنولوجيا آلية تنموية لالقتصادات العربية في ظلّ التوجه نحو مجتمع المعرفة ،محمد مراياتي ،المستشار اإلقليمي لإلسكوا في شؤون
العلم والتكنولوجيا ،المجلة العربية للعلوم والمعلومات ،السنة  ،١٨العدد  ،٤كانون األول/ديسمبر .٢٠٠٤
المعلومات حول البحوث الزراعية :ھانيا شھال ،دراسة أُ عدت لإلسكوا حول أنشطة البحث والتطوير في مجال الزراعة في دول منتقاة
أعضاﺀ في اإلسكوا.

مالمح قطرية لدولة قطر – قطاع العلم والتكنولوجيا
البنى المؤسسية الجديدة

مؤشرات البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي
عدد العلميين والمھندسين العاملين بالبحث والتطوير
١
لكل مليون من السكان )(٢٠٠١ - ١٩٩٠

تستمر مؤسسة قطر بتنفيذ مشروع كبير يشتمل
فعاليات تعليم من الحضانة وحتى المستوى ما بعد
الجامعي ،وفعاليات بحث وتطوير ،ونشاطات
تدريب .ويحتوي على واحة للعلوم والتكنولوجيا
ممتدة على مساحة  ٦٠٠ألف متر مربع.
وتحتوي الواحة على حاضنة للتكنولوجيا ،وقد
بدأت عدة شركات كبرى تنضم إلى الواحة منذ
عام .٢٠٠٣

اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من إجمالي الناتج
المحلي )(١٩٩٦
عدد طلبات تسجيل براﺀات االختراع للمقيمين لكل
مليون من السكان )(٢٠٠٠
مجموع طلبات تسجيل براﺀات االختراع المقدمة إلى
مكتب براﺀات االختراع والعالمات التجارية في
٢
الواليات المتحدة في الفترة )(٢٠٠٥ - ٢٠٠٠
مؤشرات التعليم العالي
معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم العالي )(٢٠٠٢
المجموع

النساﺀ كنسبة من
خريجي العلوم
والھندسة

المجموع

النساﺀ كنسبة من
خريجي العلوم
٣
والھندسة

طالب التعليم العالي في العلوم والھندسة كنسبة من
جميع طالب التعليم العالي )(٢٠٠٢/٢٠٠١
خريجو التعليم العالي في العلوم والھندسة والصناعة
والبناﺀ كنسبة من جميع خريجي التعليم العالي
)(٢٠٠٣/٢٠٠٢
اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من إجمالي
الناتج المحلي )(١٩٩٦
مؤشرات أخرى

إصدارات مركز البحوث العلمية والتطبيقية
بجامعة قطر في مجال الزراعة خالل األعوام
٢٠٠٤ - ٢٠٠١
نوع
اإلصدار

تغذية

كتب
أوراق
مؤتمرات
المجموع

-

الصادرات مرتفعة التقانة كنسبة من إجمالي صادرات
السلع )(٢٠٠٢
النسبة من
مجمل العقود
المبرمة

قيم العقود الخارجية المبرمة )(٢٠٠٤ - ١٩٩٢

ماليين الدوالرات
األمريكية

لشراﺀ المعدات وتشييد الفعاليات الصناعية
لشراﺀ المعدات وتشييد منشآت البنية األساسية

توزُّ ع مجموع إصدارات مركز البحوث العلمية والتطبيقية بجامعة قطر في مجال الزراعة
خالل األعوام  ٢٠٠٤ - ٢٠٠١على الفروع العلمية المختلفة

لبيئة لبحرية

نتا
لمحاصيل
لز عية

تغذية

لمو
لطبيعية

إنتاج
البيئة إدارة
البحرية الموارد المحاصيل
الطبيعية الزراعية

مالمح قطرية لدولة قطر – قطاع العلم والتكنولوجيا
مالحظات:
)(١
)(٢
)(٣

بيانات قبل عام .١٩٩٠
بحسب جنسية مقدم الطلب أو المستفيد منه .تم البحث في قاعدة البيانات بتاريخ  ١٥آب/أغسطس .٢٠٠٥
بيانات عام .٢٠٠١/٢٠٠٠

المصادر )بترتيب ورودھا(:
تقرير التنمية البشرية للعام .٢٠٠٤
ESCWA-UNESCO, Research and Development Systems in the Arab States: Development of
Science and Technology Indicators (E/ESCWA/TECH/
تقرير التنمية البشرية للعام .٢٠٠٤
قاعدة بيانات مكتب براﺀات االختراع والعالمات التجارية في الواليات المتحدة على اإلنترنت ).(http://www.uspto.gov
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
المجموعة اإلحصائية لإلسكوا ،العدد.٢٤
قواعد بيانات معھد اإلحصاﺀ في اليونسكو على اإلنترنت ) (http://stats.uis.unesco.orgوالمجموعة اإلحصائية لإلسكوا،

١
٢
).
٣
٤
٥
٦
٧
العدد.٢٤
ESCWA-UNESCO, Higher Education Systems in the Arab States: Development of Science and
٨
Technology Indicators (E/ESCWA/TECH
).
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
٩
أعداد  Middle East Economic Digestلألعوام .٢٠٠٥ - ١٩٩٢
١٠
التعليق:
حاضنات التكنولوجيا آلية تنموية لالقتصادات العربية في ظلّ التوجه نحو مجتمع المعرفة ،محمد مراياتي ،المستشار اإلقليمي لإلسكوا
في شؤون العلم والتكنولوجيا ،المجلة العربية للعلوم والمعلومات ،السنة  ،١٨العدد  ،٤ديسمبر .٢٠٠٤
المعلومات حول البحوث الزراعية :ھانيا شھال ،دراسة أُ عدت لإلسكوا حول أنشطة البحث والتطوير في مجال الزراعة في دول منتقاة
أعضاﺀ في اإلسكوا.

مالمح قطرية لدولة الكويت – قطاع العلم والتكنولوجيا
سياسة العلم والتكنولوجيا

مؤشرات البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي
عدد العلميين والمھندسين العاملين بالبحث والتطوير
لكل مليون من السكان )(٢٠٠٢

بذل معھد الكويت لألبحاث العلمية )(KISR
جھوداﹰ عدة منذ عام  ٢٠٠٠لرسم سياسة وطنية
للعلم والتكنولوجيا ،وذلك بالتعاون مع اإلسكوا.
أدت ھذه الجھود إلى تقديم مقترح لسياسة وطنية
للعلوم والتكنولوجيا لدولة الكويت )عام ،(٢٠٠٣
وإصدار وثيقة تفصيلية بعنوان "نحو سياسة وطنية
للعلوم والتكنولوجيا لدولة الكويت" عام .٢٠٠٤

اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من إجمالي الناتج
المحلي )(٢٠٠٢
عدد البحوث العلمية المنشورة
عدد طلبات تسجيل براﺀات االختراع للمقيمين لكل
مليون من السكان )(٢٠٠٠

ومن المقرر أن ينتھي العمل على مسودة السياسة
وأن تقدم للحكومة قبل نھاية عام .٢٠٠٥

مجموع طلبات تسجيل براﺀات االختراع المقدمة إلى
مكتب براﺀات االختراع والعالمات التجارية في
١
الواليات المتحدة في الفترة )(٢٠٠٥ - ٢٠٠٠

البنى المؤسسية الجديدة

مؤشرات التعليم العالي
معدل القيد اإلجمالي في التعليم العالي )(١٩٩٨/١٩٩٧
المجموع

النساﺀ كنسبة
من خريجي
العلوم والھندسة

المجموع

النساﺀ كنسبة
من خريجي
العلوم والھندسة

طالب التعليم العالي في العلوم والھندسة كنسبة من
جميع طالب التعليم العالي )(٢٠٠١/٢٠٠٠

الخريجون من الجامعات في العلوم والھندسة كنسبة
من جميع خريجي التعليم العالي )(٢٠٠١ - ٢٠٠٠
اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من إجمالي
الناتج المحلي )(١٩٩٦

وتجدر اإلشارة إلى أن إدارة البحوث في مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي تقوم بتمويل مشاريع بحثية
في كافة المجاالت االجتماعية والبيولوجية والعلوم
الطبيعية والطبية والھندسية ،بما يعادل  ٣ماليين
دوالر سنويا ً .وحتى نھاية  ٢٠٠٤تم دعم ٥٤٣
مشروع بحثي بكلفة إجمالية بلغت  ٣١مليون دينار
كويتي )بما يعادل  ١٠٥مليون دوالر أميركي(.

اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من إجمالي
اإلنفاق على التعليم بجميع مراحله
مؤشرات أخرى
الصادرات مرتفعة التقانة كنسبة من إجمالي صادرات
السلع
النسبة من
مجمل العقود
المبرمة

قيم العقود الخارجية المبرمة )(٢٠٠٤ - ١٩٩٢

يدرس معھد الكويت للبحوث العلمية مشروع إقامة
حاضنة لزيادة تسويق نتائج بحوثه ،وذلك بالتعاون
مع الشركة الكويتية لتنمية المشاريع الصغيرة
ط ِرحت فكرة ھذا المشروع في
) .(KSPDCوقد ﹸ
حزيران/يونيو عام  .٢٠٠٠وھناك مشروع
حاضنتين بالتعاون بين  KSPDCومعاھد التدريب
التقني والفني  PAAETووزارة المعارف ،والھيئة
العامة للصناعة ،واألمانة العامة لألوقاف .من جھة
أخرى ،طرحت عدة جھات إقامة حديقة للعلوم
والتقنية في الكويت ومنھا بالتعاون مع مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ) ،(KFASكما طرحت
أيضاﹰ مشاريع إلقامة حاضنات افتراضية.

ماليين
الدوالرات
األمريكية

لشراﺀ المعدات وتشييد الفعاليات الصناعية
لشراﺀ المعدات وتشييد منشآت البنية األساسية
لألبحا

تو بحو شعبة مو
لعلمية خال ألعو
تغذية علو
غذ ئية

علو لحيو

لغذ
-

لعلو لبحرية في معھد لكويت
على لفر لعلمية لمختلفة.
علو لنبا

مو

أل
لمياه

مالمح قطرية لدولة الكويت – قطاع العلم والتكنولوجيا
مالحظات:
بحسب جنسية مقدم الطلب أو المستفيد منه .تم البحث في قاعدة البيانات بتاريخ  ١٥آب/أغسطس .٢٠٠٥
)(١
قد ال تتماثل البيانات تماثالﹰ تام ﹰا بين البلدان بالنظر إلى االختالف في طرائق جمع البيانات .قد ال يصل مجموع اإلنفاق بحسب
)(٢
المستوى التعليمي إلى  %١٠٠نتيجة لتدوير األرقام أو إغفال فئتي "اإلنفاق في المرحلة ما بعد التعليم الثانوي " و"اإلنفاق المستقل عن
المستوى التعليمي".
المصادر )بترتيب ورودھا(:
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
).
١٠
١١
١٢

مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
تقرير التنمية البشرية للعام .٢٠٠٤
قاعدة بيانات مكتب براﺀات االختراع والعالمات التجارية في الواليات المتحدة على اإلنترنت ). (http://www.uspto.gov
تقرير التنمية البشرية دولة الكويت .١٩٩٩
المجموعة اإلحصائية لإلسكوا ،العدد.٢٤
المجموعة اإلحصائية لإلسكوا ،العدد.٢٤
ESCWA-UNESCO, Higher Education Systems in the Arab States: Development of Science and
Technology Indicators (E/ESCWA/TECH/
بيانات عام  :١٩٩٠تقرير التنمية البشرية للعام  .٢٠٠٤بيانات عام  :١٩٩٨تقرير التنمية البشرية دولة الكويت .١٩٩٩
تقرير التنمية البشرية للعام .٢٠٠٥
أعداد  Middle East Economic Digestلألعوام .٢٠٠٥ - ١٩٩٢

التعليق:
اإلسكوا ،تقارير مختلفة؛ حاضنات التكنولوجيا آلية تنموية لالقتصادات العربية في ظلّ التوجه نحو مجتمع المعرفة ،محمد مراياتي،
المستشار اإلقليمي لإلسكوا في شؤون العلم والتكنولوجيا ،المجلة العربية للعلوم والمعلومات ،السنة  ،١٨العدد  ،٤كانون األول/ديسمبر
٢٠٠٤؛ معلومات من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
المعلومات حول البحوث الزراعية :ھانيا شھال ،دراسة أُ عدت لإلسكوا حول أنشطة البحث والتطوير في مجال الزراعة في دول منتقاة
أعضاﺀ في اإلسكوا.

مالمح قطرية للجمھورية اللبنانية – قطاع العلم والتكنولوجيا
مؤشر

سياسة العلم والتكنولوجيا

لبحث لتطوير لتجديد لتكنولوجي

عدد العلميين والمھندسين العاملين بالبحث والتطوير لكل
مليون من السكان )(١٩٩٦

باشر المجلس الوطني للبحوث العلمية عام ،٢٠٠١
بتكليف رسمي ،بتحضير مخط ـ ّ ط لسياسات وطنية
جديدة للعلم والتكنولوجيا والتجديد ،بھدف دفع لبنان
نحو مجتمع مبني على المعرفة وتمتين الشراكة بين
مجتمع العلوم والبحوث من جھة وقطاعات اإلنتاج
والخدمات من جھة أخرى.

اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من إجمالي الناتج المحلي
)(١٩٩٦
عدد البحوث العلمية المنشورة
لغير المقيمين

للمقيمين

عدد طلبات تسجيل براﺀات االختراع )(٢٠٠٠
مجموع طلبات تسجيل براﺀات االختراع المقدمة إلى مكتب
براﺀات االختراع والعالمات التجارية في الواليات المتحدة في
١
الفترة )(٢٠٠٥ - ٢٠٠٠

مؤشرات التعليم العالي

وقد ساھم في إعداد ھذا المخطط حوالي  ٣٠خبيرﹰا
لبناني ﹰا من مختلف االختصاصات واالنتماﺀات
المؤسسية ،إلى جانب عدد من الخبراﺀ الدوليين.
وقد قدمت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة  -اليونيسكو ،واإلسكوا دعم ﹰا فنﹼي ﹰا وعلمياﹰ إلى
جانب الدعم المادي الذي قدمته اليونسكو والمنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم  -ألِ كسو.

معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم العالي )(٢٠٠٢
المجموع

النساﺀ كنسبة
من طالب
العلوم والھندسة

المجموع

النساﺀ كنسبة
من خريجي
العلوم والھندسة

طالب التعليم العالي في العلوم والھندسة كنسبة من جميع
طالب التعليم العالي )(٢٠٠٢/٢٠٠١

خريجو التعليم العالي في العلوم والھندسة والصناعة والبناﺀ
كنسبة من جميع خريجي التعليم العالي )(٢٠٠٢/٢٠٠١
اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي )(٢٠٠٤

البنى المؤسسية الجديدة

اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من إجمالي اإلنفاق
على التعليم بجميع مراحله )(٢٠٠٠ - ١٩٩٩
اإلنفاق لكل طالب في التعليم العالي كنسبة من إجمالي الناتج
المحلي للفرد )(٢٠٠٢

%

مؤشرات أخرى
الصادرات مرتفعة التقانة كنسبة من إجمالي صادرات السلع
)(٢٠٠٣

قيم العقود الخارجية المبرمة )(٢٠٠٤ - ١٩٩٢

النسبة من
مجمل العقود
المبرمة

توزع المشاريع المنجزة من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية في
لبنان خالل الفترة  ٢٠٠٤ - ١٩٩٩على الفروع العلمية المختلفة

لعلو لطبية
لبيولوجية

ماليين
الدوالرات
األمريكية

أنشأت جامعة القديس يوسف في بيروت عام
 ٢٠٠١حاضنة للتكنولوجيا تسمى بيروت
للتكنولوجيا ) ،(Berytechوتحتضن حالياﹰ قرابة
ومن ضمن المشاريع
طاقتھا من الشركات.
المستقبلية مشروع قطب تكنولوجي لدى جامعة
البلمند في شمال لبنان ،ومشروع مركز للصناعات
التكنولوجية الحديثة في جنوب بيروت )(BETZ
تشارك فيه المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في
لبنان ) (IDALوبلدية الدامور.
عدد البحوث واألوراق الزراعية المنشورة من قبل
معاھد وجامعات لبنانية مختارة خالل ٢٠٠٣ - ٢٠٠٠

لشراﺀ المعدات وتشييد الفعاليات الصناعية
لشراﺀ المعدات وتشييد منشآت البنية األساسية

لعلو إلنسانية
الجتماعية

وسيقوم المجلس بنشر ھذا المخطط في وثائق
رسمية قبل نھاية عام  ،٢٠٠٥كما سيسعى
للحصول على الموافقات الرسمية عليه ،خاصة من
مجلس الوزراﺀ ،من أجل تخصيص الموارد المادية
الضرورية للبدﺀ بالتنفيذ .كما سيسعى المجلس إلى
تنفيذ بعض توصيات المخطط حتى قبل تخصيص
الموارد الالزمة ،مثل البدﺀ بإعداد مرصد وطني
للعلم والتكنولوجيا والتجديد ،وإعداد دراسات تحليلية
وميدانية.

لعلو لبيئية
لز عية
لھندسة لعلو
ألسلسية

الجامعة/الكلية
كلية الزراعة في الجامعة
األميركية في بيروت
كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية
وبرنامج التعاون اللبناني  -السوري
كلية العلوم في جامعة البلمند
قسم العلوم الطبيعية في الجامعة
اللبنانية األميركية
المجموع

/

/

/

مالمح قطرية للجمھورية اللبنانية – قطاع العلم والتكنولوجيا
مالحظات:
)(١

بحسب جنسية مقدم الطلب أو المستفيد منه .تم البحث في قاعدة البيانات بتاريخ  ١٥آب/أغسطس .٢٠٠٥

المصادر )بترتيب ورودھا(:
١
).
٢
).
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣

ESCWA-UNESCO, Research and Development Systems in the Arab States: Development of
Science and Technology Indicators (E/ESCWA/TECH
ESCWA-UNESCO, Research and Development Systems in the Arab States: Development of
Science and Technology Indicators (E/ESCWA/TECH/
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
قاعدة بيانات مكتب براﺀات االختراع والعالمات التجارية في الواليات المتحدة على اإلنترنت ).(http://www.uspto.gov
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
المجموعة اإلحصائية لإلسكوا ،العدد.٢٤
قواعد بيانات معھد اإلحصاﺀ في اليونسكو على اإلنترنت ).(http://stats.uis.unesco.org
معلومات المجلس الوطني للبحوث العلمية.
قواعد بيانات معھد اإلحصاﺀ في اليونسكو على اإلنترنت ).(http://stats.uis.unesco.org
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
أعداد  Middle East Economic Digestلألعوام .٢٠٠٥ - ١٩٩٢

التعليق:
معلومات المجلس الوطني للبحوث العلمية؛ حاضنات التكنولوجيا آلية تنموية لالقتصادات العربية في ظلّ التوجه نحو مجتمع المعرفة،
محمد مراياتي ،المستشار اإلقليمي لإلسكوا في شؤون العلم والتكنولوجيا ،المجلة العربية للعلوم والمعلومات ،السنة  ،١٨العدد ،٤
ديسمبر .٢٠٠٤
المعلومات حول البحوث الزراعية :ھانيا شھال ،دراسة أُ عدت لإلسكوا حول أنشطة البحث والتطوير في مجال الزراعة في دول منتقاة
أعضاﺀ في اإلسكوا.

مالمح قطرية لجمھورية مصر العربية – قطاع العلم والتكنولوجيا
مؤشرات البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي
عدد العلميين والمھندسين العاملين بالبحث والتطوير لكل
١
مليون من السكان )(٢٠٠١ - ١٩٩٠
اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من إجمالي الناتج المحلي
١
)(٢٠٠٣ - ٢٠٠٢

.٩%

عدد البحوث العلمية المنشورة
عدد طلبات تسجيل براﺀات االختراع )(٢٠٠٥

٢٠٠٣

٢٠٠٤

مصريين
٣٣٩

أجانب
٩٠

مجموع طلبات تسجيل براﺀات االختراع المقدمة إلى مكتب
براﺀات االختراع والعالمات التجارية في الواليات المتحدة في
٢
الفترة )(٢٠٠٥ - ٢٠٠٠

٤١

مؤشرات التعليم العالي
معدل االلتحاق في التعليم العالي )(٢٠٠٣/٢٠٠٢

٣٠,٥%

ومن المشاريع قيد اإلنشاﺀ مراكز اعتبارية
قي مجالي تكنولوجيا النانو والھندسة
الوراثية.

.٥%

سياسات العلم والتكنولوجيا والبحث العلمي

طالب التعليم العالي في العلوم والھندسة والصناعة كنسبة من
جميع طالب التعليم العالي )(٢٠٠٤ /٢٠٠٣
الخريجون من الجامعات في العلوم والھندسة كنسبة من جميع
خريجي التعليم العالي )(٢٠٠٤
اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من إجمالي الناتج
المحلي )(١٩٩٦
اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من إجمالي اإلنفاق
على التعليم بجميع مراحله )(٢٠٠٤ - ٢٠٠٢

تشكﹼل وزارة الدولة للتعليم العالي والبحث
العلمي ،باإلضافة إلى أكاديمية البحث العلمي
والتكنولوجيا ،ركن ﹰا أساسياﹰ في اإلطار
المؤسسي المعني بدعم وتنسيق أنشطة البحث
العلمي في مصر.

٩.٢%

مؤشرات أخرى
الصادرات مرتفعة التقانة كنسبة من إجمالي صادرات السلع
)(٢٠٠٣

قيم العقود الخارجية المبرمة )(٢٠٠٤ - ١٩٩٢

النسبة من
مجمل العقود
المبرمة

ماليين
الدوالرات
األمريكية

لشراﺀ المعدات وتشييد الفعاليات الصناعية
لشراﺀ المعدات وتشييد منشآت البنية األساسية
قيمة المؤشر

ترتيب المؤشر

مؤشر اإلنجاز التقاني )(٢٠٠١

توزع البحوث الزراعية المنجزة من قبل مراكز بحوث مصرية مختارة * خالل الفترة ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣
على المواضيع العلمية المختلفة
لتكنولوجيا
لحيوية

علم ألغذية
علم لحيو

علم لنبا
لمو

ُ نفﹼذت في مصر عدة مبادرات باتجاه اعتماد
آلية الحاضنات في التنمية .فكان ھناك بدﺀاﹰ
من عام  ١٩٩٥مشروع إنشاﺀ  ٣٨حاضنة
في مختلف محافظات مصر برعاية صندوق
التنمية االجتماعية والبنك الدولي وجمعية
الحاضنات المصرية التي أحدثت عام
 .١٩٩٥من أھم الحاضنات العاملة حالياﹰ(١ :
حاضنة التبين للتكنولوجيا ) ،(١٩٩٨مساحتھا
 ٥آالف متر مربع ،ومن المفترض احتضانھا
لحوالي  ٤٠شركة؛  (٢ثالث حاضنات
للتكنولوجيا الحيوية في المركز الوطني
للبحوث وجامعة المنصورة ومدينة مبارك
للعلوم والتكنولوجيا في اإلسكندرية؛ (٣
حاضنة تكنولوجيا لشركات المعلومات
واالتصاالت ومركز تميز ) (٢٠٠٢في
القرية الذكية بالقرب من القاھرة.

لطبيعية

وتعود الجھود المبذولة في مضمار سياسات
العلم والتكنولوجيا والبحث العلمي في مصر
إلى أواخر السبعينيات ،غير أن ھذه الجھود
لم تترجم في خطط تنفيذية حتى اآلن .ومن
أھم الجھود المبذولة في ھذا المضمار دراسة
عام  ١٩٩٦بالتعاون مع البنك الدولي لتطوير
وزارة البحث العلمي ومراكز البحوث التابعة
لھا .وبنتيجة ھذه الدراسة ،أُ طلق مشروع
تطوير التعليم العالي ،ومن أھم مكوناته
مشروع ضمان النوعية واالعتماد المقرر
تنفيذه خالل ثالث سنوات.
وفي عام  ،٢٠٠٥عقد مؤتمر وطني حول
البحث العلمي والتطور التكنولوجي في
مصر ،حضره ممثلون عن مراكز البحوث
والجامعات والوزارات المعنية .اتفق
المشاركون في المؤتمر على عدد من البرامج
البحثية المبنية على األولويات واالحتياجات
الوطنية .وبنتيجة ذلك ،أطلقت أكاديمية البحث
العلمي والتكنولوجي عدداﹰ من مجموعات
العمل لوضع الخطوات التنفيذية باتجاه إعادة

مالمح قطرية لجمھورية مصر العربية – قطاع العلم والتكنولوجيا
مالحظات:
)(١
)(٢

تشير البيانات إلى أحدث عام خالل الفترة الزمنية المحددة.
بحسب جنسية مقدم الطلب أو المستفيد منه .تم البحث في قاعدة البيانات بتاريخ  ١٥آب/أغسطس .٢٠٠٥

المصادر )بترتيب ورودھا(:
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣

تقرير التنمية البشرية للعام .٢٠٠٤
الشبكة القومية للمعلومات ،أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
مكتب براﺀات االختراع المصري.
قاعدة بيانات مكتب براﺀات االختراع والعالمات التجارية في الواليات المتحدة على اإلنترنت ).(http://www.uspto.gov
المجلس األعلى للجامعات.
المجلس األعلى للجامعات.
المجلس األعلى للجامعات.
ESCWA-UNESCO, Higher Education Systems in the Arab States: Development of Science and
Technology Indicators (E/ESCWA/TECH/
المجلس األعلى للجامعات.
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
أعداد  Middle East Economic Digestلألعوام .٢٠٠٥ - ١٩٩٢
تقرير التنمية البشرية للعام .٢٠٠١

التعليق:
ن .البدراوي ،"Egyptian Experience in Quality Assurance and Accreditation" ،٢٠٠٤ ،ورقة مقدمة إلى مؤتمر "
 ،"Arab Science, Technology and Innovation Policy: Parliamentary Perspectiveالقاھرة  ٢٠ - ١٩كانون
األول/ديسمبر ٢٠٠٤؛ معلومات من الدكتور نبيل صالح.
المعلومات حول البحوث الزراعية :ھانيا شھال ،دراسة أُ عدت لإلسكوا حول أنشطة البحث والتطوير في مجال الزراعة في دول منتقاة
أعضاﺀ في اإلسكوا.

مالمح قطرية للمملكة العربية السعودية – قطاع العلم والتكنولوجيا
البنى المؤسسية الجديدة

مؤشرات البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي
عدد العلميين والمھندسين العاملين بالبحث والتطوير
لكل مليون من السكان )(١٩٩٦
اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من إجمالي الناتج
المحلي )(١٩٩٦

أنشأت حكومة المملكة ھيئة للمدن الصناعية ومناطق
التقنية من مھامھا دعم إقامة حدائق العلم
والتكنولوجيا وبالتالي الحاضنات .ومن المشاريع قيد
اإلنشاﺀ حاضنة تكنولوجيا في مدينة الملك عبد
العزيز للعلوم والتقنية ستتخصص في مجاالت عمل
معاھد أبحاث المدينة .كذلك ،بدأ العمل عام ٢٠٠٣
إلنشاﺀ حاضنة في حديقة األمير عبد اﷲ بن عبد
العزيز للعلوم في مدينة الظھران تختص في حقلي
البترول وتكنولوجيا المعلومات.

%

عدد البحوث العلمية المنشورة
عدد طلبات تسجيل براﺀات االختراع )(٢٠٠٤

٤٧٦

مجموع طلبات تسجيل براﺀات االختراع المقدمة إلى
مكتب براﺀات االختراع والعالمات التجارية في
١
الواليات المتحدة في الفترة )(٢٠٠٣ - ٢٠٠٠

١١٧

مؤشرات التعليم العالي
%

معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم العالي )(٢٠٠١

النساﺀ كنسبة
من طالب
العلوم والھندسة

المجموع

طالب التعليم العالي في العلوم والھندسة كنسبة من
جميع طالب التعليم العالي )(٢٠٠٢

%

%

النساﺀ كنسبة
من خريجي
العلوم والھندسة

المجموع

الخريجون من الجامعات في العلوم والھندسة )(٢٠٠١

%

اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من إجمالي
الناتج المحلي )(٢٠٠١
اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من إجمالي
اإلنفاق على التعليم بجميع مراحله

.١%

الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية

٨

مؤشرات أخرى
الصادرات مرتفعة التقانة كنسبة من إجمالي صادرات
السلع )(٢٠٠٢
قيم العقود الخارجية المبرمة )(٢٠٠٤ - ١٩٩٢

النسبة من
مجمل العقود
المبرمة

ماليين
الدوالرات
األمريكية

لشراﺀ المعدات وتشييد الفعاليات الصناعية
لشراﺀ المعدات وتشييد منشآت البنية األساسية
توزع األبحاث الزراعية الجارية والمدرجة في قاعدة األبحاث
٣
السعودية على الحقول الفرعية المختلفة
علو غذية

مو ضيع خر

نتا حيو ني
قاية نبا
علو تربة مياه

نتا نباتي

علو بيطرية

ندسة

عية

أما عن المشاريع المستقبلية ،طﹸرح عام ٢٠٠١
مشروع حاضنة تكنولوجيا تابعة لمؤسسة الملك
عبد العزيز ورجاله لرعاية الموھوبين ،بھدف دعم
مشروعات األعمال واالبتكارات الجديدة .وھنالك
مشروع حاضنة أعمال متعددة االختصاصات
ترعاه غرفة تجارة وصناعة الرياض ،وھو قيد
الدراسة منذ عام  .٢٠٠٣كذلك تدرس إمارة مكة
وغرفة تجارة وصناعة جدة منذ عام  ٢٠٠٤إنشاﺀ
حاضنة تكنولوجيا ضمن مشروع المدينة الجامعية
للعلوم واألبحاث والتقنية المزمع إنشاؤھا بين جدة
ومكة .أخيراﹰ ،تقوم شركة مدينة جدة الحيوية ،وھي
شركة قابضة ،بالعمل على إنشاﺀ حديقة جدة
للتكنولوجيا الحيوية بالتعاون مع جامعة الملك عبد
العزيز.

باشرت مدينة الملك عبد العزيز منذ عام ١٩٩٧
بإعداد خطة وطنية شاملة للعلوم والتقنية بعيدة
المدى في المملكة للفترة ) ،(٢٠٢٥ - ٢٠٠٥متبنيةﹰ
في ذلك أسلوب الحوار المباشر مع الجھات المعنية
والخبراﺀ من داخل المملكة وخارجھا بھدف
الخروج بخطة مرنة وشاملة تتسم بالواقعية .وقد
تم حتى عام  ٢٠٠٥وبالتعاون مع اإلسكوا إتمام
المراحل األربعة التالية :دراسة الوضع الراھن
للعلوم والتقنية في المملكة؛ االستشراف المستقبلي
للعلوم والتقنية في  ١٨مجال وقطاع علمي؛ وضع
السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وتتكون من غايات
وأھداف عامة وعشرة أسس استراتيجية؛ ورسم
االستراتيجيات الفرعية التفصيلية لتنفيذ السياسة
الوطنية للعلوم والتقنية .وقد تم إعداد الخطة
الخمسية األولى ) (٢٠١٠ - ٢٠٠٦لتنفيذ السياسة
الوطنية للعلوم والتقنية ،وتم تضمينھا في الخطة
الخمسية الثامنة للتنمية في المملكة.

مالمح قطرية للمملكة العربية السعودية – قطاع العلم والتكنولوجيا
مالحظات:
بحسب جنسية مقدم الطلب أو المستفيد منه .تم البحث في قاعدة البيانات بتاريخ  ١٥آب/أغسطس .٢٠٠٥
)(١
قد ال تتماثل البيانات تماثالﹰ تام ﹰا بين البلدان بالنظر إلى االختالف في طرائق جمع البيانات .قد ال يصل مجموع اإلنفاق بحسب
)(٢
المستوى التعليمي إلى  %١٠٠نتيجة لتدوير األرقام أو إغفال فئتي "اإلنفاق في المرحلة ما بعد التعليم الثانوي " و"اإلنفاق المستقل عن
المستوى التعليمي".
تم البحث في قاعدة البيانات بتاريخ  ٢٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٠٠٥على الشكل التالي :الحقل  :زراعة؛ الحالة :جاري.
)(٣
المصادر )بترتيب ورودھا(:
بيانات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
١
بيانات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
٢
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
٣
بيانات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
٤
بيانات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
٥
بيانات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
٦
بيانات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
٧
بيانات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
٨
بيانات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
٩
بيانات عام  :١٩٩٨مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية .بيانات عام  :٢٠٠٠تقرير التنمية البشرية في المملكة العربية
١٠
السعودية .٢٠٠٣
مؤشرات التنمية الدولية على اإلنترنت ).(http://devdata.worldbank.org/dataonline
١١
أعداد  Middle East Economic Digestلألعوام .٢٠٠٥ - ١٩٩٢
١٢
التعليق:
العلوم والتقانة في الوطن العربي؛ الواقع والتطلﹼعات ،الجزﺀ الثاني ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ٢٠٠٣؛ حاضنات
التكنولوجيا آلية تنموية لالقتصادات العربية في ظلّ التوجه نحو مجتمع المعرفة ،محمد مراياتي ،المستشار اإلقليمي لإلسكوا في شؤون
العلم والتكنولوجيا ،المجلة العربية للعلوم والمعلومات ،السنة  ،١٨العدد  ،٤كانون األول/ديسمبر .٢٠٠٤
المعلومات حول البحوث الزراعية :قاعدة األبحاث السعودية على اإلنترنت ).(http://www.srdb.org/

مالمح قطرية لجمھورية اليمن – قطاع العلم والتكنولوجيا
اإلطار المؤسسي للعلم والتكنولوجيا

مؤشرات البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي
عدد العلميين والمھندسين العاملين بالبحث والتطوير لكل
مليون من السكان )(١٩٩٦

يضم اإلطار المؤسسي للعلم والتكنولوجيا في
الجمھورية اليمنية على المستوى الحكومي وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي ،التي أُ نشِ ئت عام
 ،٢٠٠١وتضم ھيئة مركزية للبحث العلمي من
مھامھا تحديد أولويات البحث العلمي .ھذا
باإلضافة إلى الجامعات ومراكز البحوث
الحكومية.

اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من إجمالي الناتج
المحلي )(١٩٩٦
مجموع طلبات تسجيل براﺀات االختراع المقدمة إلى
مكتب براﺀات االختراع والعالمات التجارية في
١
الواليات المتحدة في الفترة )(٢٠٠٥ - ٢٠٠٠
مؤشرات التعليم العالي
المجموع

طالب التعليم العالي في العلوم والھندسة كنسبة من
جميع طالب التعليم العالي )(٢٠٠٠/١٩٩٩
المجموع

كما أُ نش َئ المجلس األعلى للبحث العلمي عام
النساﺀ كنسبة  ٢٠٠٢بھدف تعزيز القدرة الوطنية في مجال
من طالب العلم والتكنولوجيا .يعمل المجلس الذي يرأسه
العلوم والھندسة رئيس مجلس الوزراﺀ على رسم سياسات وخطط
وبرامج العلوم والتكنولوجيا ومتابعة تنفيذھا
النساﺀ كنسبة وتمويلھا وتقييمھا ،باإلضافة إلى تعزيز التعاون
من خريجي على المستوى الوطني والعربي والدولي.
العلوم والھندسة

الخريجون من الجامعات في العلوم والھندسة
)(٢٠٠٠/١٩٩٩

ال يوجد حتى اآلن في الجمھورية اليمنية سياسة
وطنية للعلوم والتكنولوجيا ،غير أنه تم تضمين
خطة التنمية الخمسية الثانية لليمن )- ٢٠٠١
 ،(٢٠٠٥بالتعاون مع اإلسكوا ،عناصر للعلم
والتكنولوجيا.

اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من إجمالي الناتج
المحلي)(١٩٩٦
مؤشرات أخرى
قيم العقود الخارجية المبرمة )(٢٠٠٤ - ١٩٩٢
لشراﺀ المعدات وتشييد الفعاليات الصناعية
لشراﺀ المعدات وتشييد منشآت البنية األساسية

النسبة من
مجمل العقود
المبرمة

ماليين
الدوالرات
األمريكية

البنى المؤسسية الجديدة
أُ نشِ ئت في صنعاﺀ حاضنة أعمال في مجاالت
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عام ٢٠٠٣
برعاية مؤسسة االتصاالت السلكية والالسلكية.

توزع مجموع األوراق المنشورة في المجلة اليمنية للعلوم وأوراق مؤتمر العلوم في
مجال الزراعة خالل األعوام  ٢٠٠٤ - ٢٠٠١على الفروع العلمية المختلفة

تغذية علو غذ ئية
علو لنبا

مو

أل
لمياه

علو لحيو

مالمح قطرية لجمھورية اليمن – قطاع العلم والتكنولوجيا
مالحظات:
)(١
)(٢

بحسب جنسية مقدم الطلب أو المستفيد منه .تم البحث في قاعدة البيانات بتاريخ  ١٥آب/أغسطس .٢٠٠٥
تشير البيانات إلى أحدث عام خالل الفترة الزمنية المحددة.

المصادر )بترتيب الورود(:
١
).
٢
/ ).
٣
٤
٥
٦
).
٧

ESCWA-UNESCO, Research and Development Systems in the Arab States: Development of
Science and Technology Indicators (E/ESCWA/TECH/
ESCWA-UNESCO, Research and Development Systems in the Arab States: Development of
Science and Technology Indicators (E/ESCWA/TECH/
قاعدة بيانات مكتب براﺀات االختراع والعالمات التجارية في الواليات المتحدة على اإلنترنت ).(http://www.uspto.gov
المجموعة اإلحصائية لإلسكوا ،العدد.٢٤
المجموعة اإلحصائية لإلسكوا ،العدد.٢٤
ESCWA-UNESCO, Higher Education Systems in the Arab States: Development of Science and
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التعليق:
العلوم والتقانة في الوطن العربي؛ الواقع والتطلﹼعات ،الجزﺀ الثاني ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ٢٠٠٣؛ حاضنات
التكنولوجيا آلية تنموية لالقتصادات العربية في ظلّ التوجه نحو مجتمع المعرفة ،محمد مراياتي ،المستشار اإلقليمي لإلسكوا في شؤون
العلم والتكنولوجيا ،المجلة العربية للعلوم والمعلومات ،السنة  ،١٨العدد  ،٤كانون األول/ديسمبر .٢٠٠٤
المعلومات حول البحوث الزراعية :ھانيا شھال ،دراسة أُ عدت لإلسكوا حول أنشطة البحث والتطوير في مجال الزراعة في دول منتقاة
أعضاﺀ في اإلسكوا.

