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IÓ°üdGh ,äÉLQO º∏©dG GƒJhCG øjòdGh GƒæeBG øjòdG ™aôj …òdG ˆ óª◊G

¤EG ó¡ŸG øe ôªà°ùŸG º∏©àdÉH ÉfôeCG  …ò`̀dG ËôµdG Éæ«Ñf  ≈∏Y ΩÓ°ùdGh

;ó`©Hh .óë∏dG

¬«a Ö©∏J …òdG á«JÉeƒ∏©ŸG ™ªà› »`a Oƒ≤Y IóY òæe ¢û«©j ⁄É©dG ¿EÉa

,åjó◊G êÉàfE’G á«∏ªY »`a ÈcC’G QhódG ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ

∫ƒ– á«fÉ°ùfE’G áaô©ŸG ∞YÉ°†J ™eh .áaô©ŸG ∞«ãc êÉàfEG ¬fCÉH º°ùàj …òdGh

OÉ°üàb’G Gòg »`ah ,á«ª∏©dG áaô©ŸG ≈∏Y óªà©j OÉ°üàbG ¤EG »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G

áaô©ŸG √òg ìÉàØeh ,áaÉ°†ŸG áª«≤dG øe ÈcC’G Aõ÷G áaô©ŸG ≥≤– »`aô©ŸG

Qƒ£àH ±ô©J Qƒ£àdG øe á∏MôÃ ¿B’G ô‰ øëæa .É«LƒdƒæµàdGh ´GóHE’G ƒg

Ωƒ¡ØŸÉH á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG øe áYƒª› ™e πeÉ©àdG ºàj ’ å«M »æ≤àdG º∏©dG

…òdG »Lƒ`dƒæµàdG ≥«Ñ£àdG ∫É`› »`a É¡©e πeÉ©àdG ºàj É‰EGh ,Ωƒ∏©∏d Ëó≤dG

ÚH kÓ«Ä°V »æeõdG ¥QÉØdG π©éjh ,á«°SÉ°SC’G Ωƒ∏©dG πc äGõéæe ™e πYÉØàj

.É¡≤«Ñ£Jh É¡æY IódƒàŸG áaô©ŸG

kÉ`̀jó`̀– πµ°ûJ …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G Ò«¨àdG  É`̀¡`̀H çó`̀ë`̀j  »`̀à`̀dG  á`̀Yô`̀°`̀ù`̀dG  ¿EG

º∏©∏d ºXÉ©àŸG Qhó`̀dG ¤EG áaÉ°VEG ,É¡æe áeó≤àŸG ≈àM ,∫hó`̀ dG ™«ª÷

∫ƒNO ™e á«ªgCG  QhódG  Gòg OGOõjh  .äÉ©ªàéŸG ôjƒ£J ‘ É«LƒdƒæµàdGh

±QÉ©ŸG ¬«a äRôHh äÉ«Lƒdƒjój’G ¬«a â¡àfG …òdG áaô©ŸG ô°üY ⁄É©dG

≥«Ñ£àdGh á`«ª∏©dG áaô©ŸG Qƒ¡X ÚH áaÉ°ùŸG ¬«a âbÉ°Vh ,äÉ«LƒdƒæµàdGh

,ó`◊G Gò`g ó`æY Qƒ£àdG á∏éY ∞bƒàJ ⁄h .™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y É¡d »∏©ØdG

¤EG - Å£ÑH ¿Éc ¿EGh - äÉÑãH ∫ƒëàj òNCG »ŸÉ©dG äÉ`eƒ∏©ŸG ™`ªà› ¿EG πH

ز
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Éªc áeó≤àŸG äÉeƒ∏©ŸG É`«LƒdƒæµJ  §≤a »æ©j ’  …òdGh ,áaô©ŸG ™ªà›

á«°SÉ°SCG äÉeƒ≤eh äÉeó≤e ¬d ¿EG πH ,»Hô`©dG ⁄É©dG ‘ ¿hÒãµdG ø¶j

.áaô©ŸG ™ªà› áeÉbE’ ÉgôaGƒJ øe óH ’ IÒãc

¬JÉ«æ≤J ≥Ñ£Jh á«JÉeƒ∏©ŸG ô°üY »`a IÎa òæe ¢û«©J áµ∏ªŸG âfÉc ÉŸh

ó°ûæJ ¿CG »©«Ñ£dG øe ¬fEÉa ,áØ∏àîŸG É¡›GôHh É¡JÉYhô°ûe ‘ ¬JÉ«dBÉH òNCÉJh

ÖYƒà°ùf ¿CG Éæe ∂dP Ö∏£àjh .áaô©ŸG ™ªà› äÉeƒ≤e RÉ‚EG  ¤EG ™∏£àdG

¿ƒª°†ŸG  kGó«L ∑Qó`̀f ¿CGh , k’hCG  »ŸÉ©dG  OÉ°üàbÓd  Iójó÷G äÉ¡LƒàdG

Éæ«∏Y Ú©àj Éªc ,ÉædƒM ⁄É©dG »`a çó– »àdG á©jô°ùdG ä’ƒëà∏d »≤«≤◊G

»àdG  äÉjóëàdG ≈∏Y ±ƒbƒdGh á«é«JGÎ°S’G OÉ°üàb’G ÉjÉ°†b  ¢ü«î°ûJ

¬Ñ∏£àJ ÉÃh äGóéà°ùŸG ÖcGƒj ÉÃ √ôjƒ£Jh √ƒ‰ πFÉ°Sh øY åëÑdGh ,¬¡HÉŒ

á`bóH §£îf ¿CG øµÁ ÉgóæYh .áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤ëàd πÑ≤à°ùŸG äÉ«£©e

¿ƒµà°S »àdGh - áaô©ŸG êÉ`àfEG á`«∏ªY ¬«a ¿ƒ`µJ …òdG áaô©ŸG ™`ªà› á`eÉbE’

π¨°ûdG  »g - áeó≤àŸG äÉ©ªàéŸGh áØ∏îàŸG äÉ©ªàéŸG ÚH π°UÉØdG QÉ«©ŸG

á«æ©ŸG á«aÉ≤ãdGh ájôµØdGh á«ª∏©dG äÉ°ù°SDƒŸG ™«ª÷h ÚdhDƒ°ùª∏d πZÉ°ûdG

á°†¡ædG ƒëf  - ˆG ¿PEÉ`̀H - á≤aƒŸG ¬JÒ°ùe ‘ Éæ©ªà›  π«µ°ûJ IOÉYEÉH

.AÉªædGh Ωó≤àdGh á«ª∏©dG

»`a áªgÉ°ùŸG ≈∏Y õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL â°UôM . . ∫ÉéŸG Gòg »`ah

äGQÉ°ûà°S’Gh çƒëÑdG ó¡©e óYCG ¿CG ¿Éµa ,ÉfOÓH »`a áaô©ŸG ™ªà› AÉæH

¿É«Ñd á«ª∏©dG äÉ°SGQódG øe á∏°ù∏°S á©eÉ÷G »`a »eÓYE’G êÉàfE’G õcôe ºK

âLGQ »àdG áKóëà°ùŸG äÉ«dB’Gh Iójó÷G º«gÉØª∏d áë«ë°üdG ä’ƒdóŸG

kÉjOÉg kÓ«dOh Éæd  kÉfƒY ¿ƒµàd ,áŸƒ©dG IôgÉX É¡JRôaCGh  IÒNC’G áfhB’G »`a

ح
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áeÉbE’ Oƒ°ûæŸG ∫ƒëàdG ≥«≤ëàd IÒ°üH ≈∏Y §«£îàdG »`a ¬H ó°TÎ°ùf

.ÉfOÓH »`a »HôY äÉeƒ∏©e ™ªà›

õ«ªàdG ÖfGƒL ¤EG IójóL áaÉ°VEG Èà©J záaô©ŸG ™ªà› ƒëf{ á∏°ù∏°S ¿EG

É¡fCG Éªc ,õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL »`a »ª∏©dG åëÑdG É¡H º°ùàj »àdG IOó©àŸG

,™ªàéª∏d á«fB’G äÉÑ∏£àŸG ™e É¡HhÉŒh á©eÉ÷G √òg πYÉØJ ≈∏Y »M π«dO

øe âëÑ°UCG »àdG á«ª∏©dG áaÉ≤ãdG ô°ûf »`a  É¡æe kGójóL kÉeÉ¡°SEG  πã“h

.áaô©ŸG ô°üY äGQhô°V

Éæ©ªà›h ÉfOÓÑd »`aô©ŸG Ωó≤àdG ≥«≤– »`a ≥«aƒàdG ˆG ∫CÉ°SCG

á`````©````eÉ``````é`dG ô`````jó````e

Ö``«````W ¥OÉ````°U ø````H á````eÉ`````°SCG .O.CG
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مــــــــــقــــــــــدمــــــــــة

ك

... á∏°ù∏°ùdG √òg

…òdG »LƒdƒæµàdGh »ª∏©dG Ωó≤àdG Ωƒ¡ØŸ kGÒ£N kGôjƒ£J ¿hô°û©dG ¿ô≤dG ó¡°T

Ée ƒëf ≈∏Y AÉª∏©dG ¢†©H É¡≤≤ëj »àdG ájOôØdG äÉMÉéædG ≈∏Y óªà©j ó©j ⁄

á«ãëH èeGôH ≈∏Y óªà©j Ωó≤àdG Gòg íÑ°UCGh ,ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG »`a çóëj ¿Éc

.É¡«a äÉ°ù°SDƒŸGh OGôaC’G ácQÉ°ûŸ ä’É› íàØJh äÉeƒµ◊G ÉgÉæÑàJ

≈∏Y OÉªàY’G øe ájOÉ°üàb’G É¡JQób ∫ƒ– ¿CG ‘ IóëàŸG äÉj’ƒdG âë‚ óbh

∂dPh ,»LƒdƒæµàdG êÉàfEÓd á«Ñ°ùædG  Iõ«ŸG ¤EG …QÉéàdG êÉàfEÓd á«Ñ°ùædG  Iõ«ŸG

âëÑ°UCÉa ,ä’É› IóY »`a »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG ≈∏Y óªà©J äÉ°ü°üîJ çGóMEÉH

¿CG Éªc .⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y  kGƒ‰ äÉYÉæ°üdG  ´ô°SCG »g  äÉ«fhÎµdE’G  áYÉæ°U

.»LƒdƒæµàdG ¿ƒµŸG É¡«a ™ØJôj »àdG »g kGƒ‰ á«YÉæ°üdG äGQOÉ°üdG ´ô°SCG

áYô°ùH É¡ªcGôJh á«fÉ°ùfE’G áaô©ŸG  ∞YÉ°†J ‘ äÉeƒ∏©ŸG  IQƒK âÑÑ°ùJ ó≤dh

•É≤°SEG ¤EG áŸƒ©dG äOCGh ,á«LƒdƒæµàdGh á«ª∏©dG áaô©ŸG kÉ°Uƒ°üNh ,IÒÑc

áª°SÉ◊G á≤∏◊G  ƒg »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG íÑ°UCGh .¿ÉeõdGh äÉaÉ°ùŸG õLGƒM

»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ∫ƒ– ¿CG ¬∏c ∂dP áé«àf øe ¿Éch …OÉ°üàb’G Ωó≤àdG ≥«≤ëàd

≈∏Y »æÑŸG ‘ô©ŸG OÉ°üàb’G hCG á«ª∏©dG áaô©ŸG ≈∏Y kÉ°SÉ°SCG óªà©j OÉ°üàbG ¤EG

Iójó÷G  áaô©ŸG »gh ,á«LƒdƒæµàdGh á«fóŸG çƒëÑdG É¡æY  ôØ°ùJ »àdG áaô©ŸG

…CG IQób âëÑ°UCGh ,êÉàfEG á≤jôW hCG ,á∏µ«g hCG ,áeóN hCG ,á©∏°S ¤EG âdƒ– »àdG

.»`aô©ŸG Égó«°UQ »`a πãªàJ ádhO

ô°üàîJh ,äÉaÉ≤ã∏d IôHÉY »¡a ,äÉª°S Ió©H äÉeƒ∏©ŸG ô°üY äÉ«æ≤J õ«ªàJh

á«aô©e á«æH ≈∏Y Ωƒ≤Jh  ,á«°üî°T ÓdG §FÉ°SƒdG ≈∏Y óªà©Jh ,¿ÉµŸGh ¿ÉeõdG

á«ª∏©dG  á«aô©ŸG Qƒ¡X ÚH áaÉ°ùŸG ô°ü©dG Gò`̀g  ‘ âbÉ°Vh á«°SCGQ ’ á«≤aCG

»JGòdG º«∏©àdG ≈∏Y óªà©J É¡fCG Éªc ,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y »∏©ØdG ≥«Ñ£àdGh Iójó÷G

¿C’ IójóL QGhOCÉH ™∏£°†J ¿CG ÉæJÉ©eÉL ≈∏Y Ú©àj ∂dòHh ,IÉ«◊G ∫GƒW ôªà°ùŸGh
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áeó≤àŸG ∫hó∏d ≈àM kÉjó– πµ°ûJ …OÉ°üàb’G Ò«¨àdG É¡H çóëj »àdG áYô°ùdG

.äÉ©ªàéŸG ôjƒ£J ‘ É«LƒdƒæµàdGh º∏©∏d ºXÉ©àŸG QhódG ¤EG áaÉ°VEG ,É¡°ùØf

 í∏£°UG »àdG ,…ô°ûÑdG ô°üæ©∏d …QÉ°†◊G Qƒ£àdG πMGôe øe á∏MôŸG √òg ¿EG 

±ô©àdG Éæ«∏Y Ú©àj ,IójóY äÉjó– Éæ«∏Y â°Vôa ób ,áŸƒ©dÉH  É¡à«ª°ùJ ≈∏Y

á¡LGƒe Ö∏£àJh .ô°ü©dG Ö«dÉ°SCÉHh á«ª∏©dG ¥ô£dÉH É¡©e πeÉ©àdG ºK , k’hCG É¡«∏Y

OÉ°üàbÓd Iójó÷G äÉ¡LƒàdG ÜÉ©«à°SG ≈∏Y á°UÉN  IQó≤e äÉjóëàdG √òg

É¡LÓYh ,Éæ©ªàéÃ á°UÉÿG á«é«JGÎ°S’G ÉjÉ°†≤∏d kÉ≤«bO kÉ°ü«î°ûJh ,»ŸÉ©dG

.äGóéà°ùŸG ÖcGƒj ÉÃ

,IójóY áKóëà°ùe º«gÉØe Qƒ¡X á≤MÓàŸG  ä’ƒëàdG √ò`̀g ÖMÉ°U ó`̀bh

∑Qóf ¿CGh  ,ä’ƒëàdG √ò¡d »≤«≤◊G ¿ƒª°†ŸG ≈∏Y ±ƒbƒdG Éæe ÖLƒà°ùj É‡

,á«∏Ñ≤à°ùŸGh áægGôdG á«∏ëŸG ÉæYÉ°VhCG  ≈∏Y É¡JÉ«YGóJh ÉgAÉÑYCG ±ô°ûà°ùfh

Ωó≤àdGh á°†¡ædG ƒëf ¬JÒ°ùe »`a Éæ©ªà› π«µ°ûJ IOÉYEG  øe ∂dP ¬Ñ∏£àj Éeh

™ªà› ƒëf) á∏°ù∏°S QGó°UEÉH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL äQOÉH ¿CG ¿Éµa .AÉªædGh

º«gÉØŸÉH »Hô©dG ÇQÉ≤dG ±ô©J »àdG äGQGó°UE’G øe ójó©dG äô°ûæa ,(áaô©ŸG

,áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh ,∫ÉªYC’G äÉæ°VÉM :πãe ,áKóëà°ùŸG äÉ«dB’Gh äÉë∏£°üŸGh

,á«fhÎµdE’GäÉ©eÉ÷Gh,åëÑdGäÉ©eÉLh ,á«fhÎµdE’Gáeƒµ◊Gh,ó©H øYπª©dGh

ÊGôª©dG §«£îàdGh ,á«Yƒ£àdG äGQOÉÑŸGh á«∏gC’G äÉª¶æŸGh ,ó©H øY º«∏©àdGh

»àdG á«°ù°SDƒŸG äÉª«¶æàdGh áKóëà°ùŸG äÉ«dB’G øe ∂dP ÒZ ¤EG »é«JGÎ°S’G

ÉæJÓµ°ûe πM »`a É¡æe IOÉØà°S’G á«Ø«µH ∞jô©àdGh ,IÒNC’G Oƒ≤©dG »`a âLGQ

AÉ°SQEG »`a äGQGó°UE’G øe á∏°ù∏°ùdG √òg âªgÉ°S ∂dòHh .á«YÉªàL’Gh ájƒªæàdG

.áµ∏ªŸG ‘ áaô©ŸG ™ªà› ¢ù«°SCÉàd á«ª∏©dG óYGƒ≤dG

á«dÉ◊G á∏MôŸG ‘ »é«JGÎ°S’G §«£îàdG ¬Ñ©∏j …òdG …ƒ«◊G QhódG RÈj Éægh

ójó÷G »ŸÉ©dG ΩÉ¶ædG Éæ«∏Y É¡°VôØj »àdG äÉjóëàdGh äÉbƒ©ŸG ≈∏Y Ö∏¨àdG ±ó¡H

CGóH »àdG áKóëà°ùŸG  á«°ù°SDƒŸG äÉª«¶æàdGh Iójó÷G äÉ«dB’G √òg ∫Ó¨à°SÉH

äÉ°SGQódG ≈∏Y OÉªàY’G ¤EG á°SÉŸG ÉæàLÉM ócDƒj É‡ ,áµ∏ªŸG ‘ kÉ«FõL Égò«ØæJ

.√ôjƒ£Jh ¬à«ªæJh Éæ©ªàéÃ ¢Vƒ¡æ∏d å«ã◊G ÉfÉ©°ùe ‘ á«é«JGÎ°S’G

ل
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¬JÓµ°ûe πM ‘ áªgÉ°ùŸGh ™ªàéŸG äÉLÉ«àMG ™e á©eÉ÷G πYÉØàd kGQGôªà°SGh

§«£îàdG É`̀gRô`̀MCG »àdG Iõ«ªàŸG äÉMÉéæ∏d kGQÉªãà°SGh ,á«ª∏©dG ¥ô£dÉH

äÉ°SGQódG õcôe  á©eÉ÷G IQGOEG äCÉ`̀°`̀û`̀fCG ó≤a  ,á©eÉ÷G »`a »é«JGÎ°S’G

.á«é«JGÎ°S’G

 á«ª«∏©àdGh á«aÉ≤ãdGh ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG á°SGQO ¬eÉ¡e RôHCG øeh 

äÉ°SGQódG AGôLEGh  ,»é«JGÎ°SG ó©H É¡d »àdGh …Oƒ©°ùdG ™ªàéŸÉH á∏°üdG  äGP

ájOÉ°üàb’Gh ájô°ûÑdG á«ªæàdG èeGÈH AÉ≤JQÓd áeRÓdG äÉ«dÉ©ØdG º«¶æJh

äÓµ°ûª∏d ∫ƒ∏M ìGÎ`̀bGh áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ÚeÉ°†e ≥«≤ëàdh ,á«YÉªàL’Gh

,±Gôëf’Gh  ±ô£àdÉc á«æeC’G äÓµ°ûŸGh ,á°Sƒæ©dGh ádÉ£ÑdÉc  á«YÉªàL’G

åëÑdG äÉ©eÉéH á≤∏©àŸG  á«ª∏©dG ¥GQhC’G ô°ûfh çƒëÑdG AGô`̀LEG  ¤EG áaÉ°VEG

.»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y á©eÉ÷G áfÉµe õjõ©J πÑ°Sh ,áaô©ŸG ™ªà›h

øª°V äQó°U »àdG á«ª∏©dG ¥GQhC’Gh çÉëHC’Gh äÉ°SGQódG ¿CG í°VGƒdG  øeh

äÉ°SGQódG õcôe äÉ°UÉ°üàNGh πªY º«ª°U »`a πNóJ áaô©ŸG ™ªà› ƒëf á∏°ù∏°S

√òg á«dhDƒ°ùe õcôŸG  ¤EG π≤àæJ ¿CG »©«Ñ£dG øe  ¿Éµa ,ójó÷G á«é«JGÎ°S’G

¥É£æd á©°SƒJh ,á«MÉf øe á«LGhORÓd kÉÑæŒ ,á«ª∏©dG äGQGó°UE’G øe á∏°ù∏°ùdG

ƒëf á∏°ù∏°S ádÉ°SQ á∏°UGƒŸh ,á∏°ù∏°ùdG ÉgQó°üJ »àdG äÉ°SGQódGh çÉëHC’G ¥ÉaBGh
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العشرين، وكما القرن من التاسع العقد في والتقنية العلوم حدائق أنشئت غالبية

إنشاؤه مت (٪١٨) حالياً املوجودة من احلدائق كبيراً عدداً أن جند ،(١)(١) واضح في اجلدول هو

للحدائق. السريع النمو ظاهرة يؤكد مما (٢٠٠١-٢٠٠٢)؛ املاضيني العامني في

.kÉ«dÉM OƒLƒŸG Oó©dG ¤EG »°VÉŸG ‘ á«æ≤àdGh Ωƒ∏©dG ≥FGóM OóY áÑ°ùf .(1) ∫hóL

Iô````à``Ø`dGá```Ñ°ùædG

øjô°û©dG ¿ô≤dG ,¢SOÉ°ùdG ó≤©dG%2

øjô°û©dG ¿ô≤dG ,™HÉ°ùdG ó≤©dG%2

øjô°û©dG ¿ô≤dG ,øeÉãdG ó≤©dG%30

øjô°û©dG ¿ô≤dG ,™°SÉàdG ó≤©dG%48

øjô°û©dGh óMGƒdG ¿ô≤dG ,∫hC’G ó≤©dG%18

القرن من والتاسع الثامن العقدين منقطع النظير في إقباالً البحوث القت حدائق وقد

في خاصة الريفية؛ واملناطق في املدن االقتصادية للتنمية استراتيجي كبديل املاضي

حيث الصناعي، التقهقر عن اقتصادياً ناجماً تدهوراً وكساداً تواجه كانت التي املناطق

بديلة جوانب على االقتصاد والتركيز تنظيم إلعادة كخطة البحوث حدائق استخدمت

وثيقة البحوث مبثابة أصبحت حدائق االقتصاد تعثر فيها التي األماكن ففي للعمالة.

الالحق. القرن في الئق عمل تأمني لضمان مستوى

األمريكية  املتحدة في الواليات علمية حديقة ١١٣ هناك كانت ١٩٩٣م ديسمبر في

مساحة  شركة خاصة على آالف من ٤ أكثر عليها وتقيم عامل، ٢٢٥ ألف يعمل بها

لقد أنفقت عام ١٩٩٨م. في إلى ٢٠٠ حديقة العدد هذا زاد وقد ٩٢٩ هكتار، تزيد على

األحوال لتنشيط اخلطة هذه ثمار حتى جتني مبالغ طائلة احمللية واحلكومات الواليات

وحتقيق الضريبية، القاعدة في والتوسع  عمل  فرص بإيجاد  وذلك بها، االقتصادية

في السبق على واملقدرة املنافسة فيها تزداد دولية سوق للمنطقة في مرموقة مكانة

والية كل أن إلى حد العلمية في مشاريع احلدائق التوسع وصل ولقد عصر املعلومات.

البحوث تتنافس حدائق أن من هناك مناص ولم يعد للبحوث. من حديقة أكثر أنشأت

املرموقة. والتطوير شركات التقنية العالية ومؤسسات البحوث الجتذاب بينها فيما

٣
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عاملة محترفة. قوى توجد حيث اجلامعات، مع الشراكة  ˚
مختلفة. الشراكة مع مؤسسات من دول توفر فرص  ˚

قائمة. أعمال املتفرعة عن وللشركات لالبتكارات ومتويل دعم وجود  ˚
النفوذ. ذات الكبرى بالشركات القدرة على االستعانة  ˚
باحلديقة. احمليطة املنطقة على االبتكار صورة إضفاء ˚

وتفوق مكلفة إضافية حتتية بنية بناء على تعتمد التقنية ال وجود آليات لنقل  ˚
.
(٢)

القائمة االحتياجات

äÉjóëàdG

في املستقبل عند فيه التوسع ميكن إلنشاء احلديقة، مكان املكان: وجود توفر  ˚
.
(٣)

وللجامعة للمدينة التاريخية املعالم احلاجة، واحتمال تغيير

العقول تسرب من واخلوف احلديقة، لفكرة تقبلها مدى احلكومة:  موقف   ˚
في األساتذة على مشاركة قيوداً تفرض اللوائح كانت لو  خاصة اجلامعة من

الشركات أعمال  في لالنخراط مادية إغراءات وجود مع التجارية، العمليات

يقوم أن على احلرص فرغم احلكومي، للدعم حواجز ووجود احلديقة، في املقيمة

من الدعم بعض إلى حتتاج احلدائق أن البحث إال حدائق بتمويل اخلاص القطاع

القطاع العام.

مؤسسات جذب على واملقدرة االبتكارات للمناطق األخرى، صالحية التفوق: مجال  ˚
.
(٤)

اجلامعة مع عالقة مسبقة لها التي أخرى بخالف

الكثير من االقتصادية، مخططات التنمية كغيرها من البحوث، حدائق القت وقد

النشاط إنعاش أمل على صورها مبختلف  تستخدمها اتلفة فاملناطق  االهتمام؛ 

من كان القائمة البحوث حدائق جناح  عن القصص انتشار ومع  احمللي. االقتصادي

أن والواقع البحوث. حدائق إلقامة حثيثاً سعياً األخرى املناطق  تسعى أن الطبيعي

٤
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كما ،
(٥)

تقدير أقل  على الدخل منو على وتساعد عمل توجد مجاالت البحوث حدائق

حاالت  هناك أن إال .
(٦)

املناطق بعض في اخلاص النامي القطاع مع تساعد على الشراكة

ومن .
(٧)

على إنشائها واملشرفني توقعات احلكومة احمللية فيها البحوث حدائق حتقق لم

غير دعمها في احلكومة دور البحوث وكذلك حدائق سيتغير تأثير الوقت أنه مبرور املتوقع

نفقات خفض أن إلى إشارات فهناك .
(٨)

احمللي االقتصاد على تأثيرها من يغير لن هذا أن

استخدام محالة إلى تباطؤ سيؤدي ال احلكومة خفض حجم إلى والسعي احلكومة

حد في البحوث إنشاء حدائق أن كما للتنمية االقتصادية. حدائق البحوث كوسيلة

مجهود ذلك يرافق أن يلزم إذ االقتصادية، احلالة لتحسني فعالة  وسيلة ليس ذاتها

برامج إضافة أن كما ؛
(٩)

العاملي واالقتصاد املعلومات عصر في للتنافس مركز للتسويق

شراكة وجذب احلدائق فاعلية من األعمال سيجدد حاضنات وتأسيس لنقل التقنية

اخلاص. القطاع

مؤسسات الجتذاب ضخمة موارد توجيه يصاحبه متزايد كبير اهتمام هناك

املتاخمة املناطق إلى  سيما وال اخلاصة والتطوير البحث وأنشطة  العالية التقنية

امعات حدائق من رائجاً كان عما البحوث  حديقة  فكرة تطورت ولقد للجامعات.

كونها تتعد لم والتي الثانية، العاملية احلرب بعد انتشرت التي والتجارية  الصناعية

شيكاغو  في الوسطى الصناعيـة املنطقة مثل خاصة(١٠) مللكيات عمرانية مشاريع

.Central Manufacturing District, Chicago إلينوي بوالية

تبعتها كاليفورنيا، والية Menlo Park في حديقة منلو هي أبحاث حديقة وكانت أول

وسط  في ستانفورد جامعة Stanford Industrial Park في لألعمال ستانفورد حديقة

نورث والية في  Research Triangle Park البحوث مثلث وحديقة السيلكون، وادي

Waltham Industrial Center on Boston’s في ببوسطن لألعمال ولثام ومركز كارولينا،

ماسشوستس. والية

الواليات جلامعة في مرادفة تقنية حديقة أول للبحوث ستانفورد حديقة وكانت

الكهربائية  الهندسة ترمان Frederick Terman أستاذ فردريك األمريكية، أسسها املتحدة

٥
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إلنقاذ وأحضرته عائلة ستانفورد إليه جلأت والذي ،
(١١)

معهد ماسشوستس للتقنية في

من علمية مؤسسة إلى فحولها خطير، حالة تدهور أكادميي في كانت التي اجلامعة

عالية اجلودة بحوث إلى حاجة في األمريكية الصناعة أن ترمان أدرك فلقد األولى. الدرجة

تتحول أن في أن األكادمييني يرغبون كما العاملية؛ السوق في املنافسة تستطيع حتى

١٤٠ شركة منها شركة  اآلن احلديقة هذه في ويقيم .
(١٢)

سلع جتارية إلى نتائج بحوثهم

.
(١٣)

والكمبيوتر اإللكترونية األجهزة شركات كبرى Hewlett-Packard باكارد هولت

أرض  على  ، فهي مقامة
(١٤)

العلمية احلدائق أكبر  فهي البحوث مثلث  حديقة أما

نورث والية وجامعة  ،Duke University دوك  جامعة بني تربط هكتار ٢٠٢٣ مساحتها

 University of North كارولينا نورث وجامعة ،North Carolina State University كارولينا

خريجي  من للشباب عمل إيجاد  احلديقة إلنشاء الرئيسة الدوافع ومن  ،Carolina

.
(١٥)

الوالية في اجلامعات

تكن لم فيها املشاركة اجلامعات أن في البحوث مثلث حديقة في االبتكار ويتمثل

أنها كما احلديقة، إنشاء تأخير إلى أدى مما ستانفورد مثل األمريكية اجلامعات قمة على

شركات بنيت على األخرى التي املبادرات عكس كبرى على شركات على كانت تعتمد

احلديقة  في بها اخلاصة مرافق البحوث والتطوير IBM إلقامة شركة وكان فقط؛ صغيرة

الشركة فرص خلقت إذ تقدمها، في دوراً لعبت مصداقية احلديقة إعطاء في أثره

.
(١٦)

فيها باحث آالف ٩ ألكثر من عمل

بني ربط  فقد مهجورة صناعية منطقة في أقيم الذي لألعمال ولثام مركز أما

وجه وكان الصناعية، ولثام وحديقة للتقنية، ماسشوستس ومعهد هارفارد، جامعة

قامت اجلامعات إذ اجلامعات ألساتذة سانحة فرصاً فتحت احلديقة أنها هذه في االبتكار

على بعضهم شجعت استشارية، بل بأعمال للقيام أسبوع يوماً كل طرفهم بإخالء

في للعلوم مركزا وكانت صغيرة؛ شركات وتكوين اخلاصة األعمال ميدان في الدخول

.
(١٧)

أيام احلرب
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املتحدة). (اململكة
(١٨)

Heriot-Watt University  ˚
املتحدة). (اململكة ،Silicon Fen  ˚

املتحدة). (اململكة
(١٩)

Cambridge Research Park  ˚
 (بلجيكا).

(٢٠)
Haasrode هاسروود  ˚

(الهند).
(٢١)

Kerala Techopark  ˚
(الصني). (٢٢)Zhongguancun Science Park  ˚

(بنما).
(٢٣)

Tecnoparque Internacional de Panama  ˚
(اليابان).

(٢٤)
Kaszusa Academic Park  ˚

(صقلية).
(٢٥)

Parco Scientifico E Technologico Della Sicilia  ˚
(كندا).

(٢٦)
La Cité de la Biotech, Montreal  ˚

Calif. Cal Poly State University: Central Coast Research Partnership(٢٧) (الواليات  ˚
األمريكية). املتحدة

املتحدة األمريكية). (الواليات
(٢٨)

Riverfront Research Park  ˚

باختالف  تختلف التي ،
(٢٩-٣٠)

البحوث النماذج اتلفة حلدائق العديد من جانب هذا إلى

حدائق املثال  سبيل على منها  اجلامعي؛ التعليم وفلسفة االقتصاديات في البالد

نامية ومتوسطة  صغيرة مؤسسات بوجود تتميز التي املتحدة اململكة في البحوث

األبحاث املضيفة؛ إال أن اجلامعات مع بعالقات وترتبط احمللية السوق في كلها تتاجر

في اجلامعة املشاركة أقسام بعض أن احلدائق امللحقة بها رغم جترى في ال اجلامعية

بها. توجد قد احلديقة

طابع لها حديقة منطقة، فكل أي في تطبيقه ميكن منوذج واحد يوجد ال أنه والواقع

وحالة اجلامعات، في السائد األكادميي واجلو اإلمكانات، وتوفر بالثقافة احمللية، يتأثر فريد

منها. ميكن االستفادة تتراكم خبرات غير أن هناك التجارية. األعمال وطبيعة الصناعة
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تفعيل في واإلبداع االبتكار ملكات  من لالستفادة محاولة البحوث حدائق ومتثل

تنتج التي واملعرفة العلوم أنواع لرعاية املالئمة البيئة فهي توفر االقتصادية، التنمية

أن إال احمللي، إنعاش االقتصاد البحوث حدائق مقدور في أنه شك فيه ال فمما االبتكار.

فإن ولهذا اإلنعاش؛ ذلك نتيجة على تأثير له املنطقة في السائد االقتصادي النظام

بالتكاليف االقتصادي مرتبطة اإلنعاش في البحوث حدائق بدور املرتبطة التوقعات

أعمال إضافة إلى قطعاً ستؤدي البحوث حدائق فإن املثال على سبيل .
(٣١)

والعقبات

تنمية إلى ستؤدي أنها إال البسيطة؛ املهارات ذوي من العاملة القوى  من  لقطاع

في إلى منو تؤدي كما والتطوير. البحث وأنشطة الصناعية في األنشطة محسوسة

حدائق البحوث تسبب النمو فقد هذا ورغم اإلنتاج. معدل من وتزيد التجارية اخلدمات

االستهالك صورة في التغير نتيجة املنطقة في التجارية األنشطة لبعض خسائر

سيزداد حتماً البحوث والتطوير أن نشاط أعمال أخرى. إال خدمات خدمات محل وإحالل

.
(٣٢-٣٣)

املنطقة إلى ستجذبها البحوث حدائق ألن

اططني على لزاماً أصبح فقد البحوث حدائق مشتعلة بني املنافسة وملا كانت

حديقة بوجود ستنتعش املنطقة كـانت إذا مبا للجـزم املنطقـة أحـوال اختبـار

من .
(٣٤)

احلديقة بالنجاح مشروع يكلل حتى إلنشائها الدوافع من وللتحقق للبحوث،

الدوافع: هذه

إنعاش بهدف األعمال بها قطاع تشكيل إلعادة طريقة إلى املنطقة تسعى قد  ˚
جديدة أعمال مؤسسات في جديدة  عمل فرص إحداث  طريق عن االقتصاد

النامية يقل االقتصاديات بعض ففي بائدة. صناعات في األعمال محل لتحل

أما األساسية. الزراعية األعمال بعض اختفاء نتيجة لوظائف جديدة الطلب

انخفاض عن ينجم فرص العمل في النقص فإن االقتصاديات األكثر قدماً في

الطفرة بعد الركود أصابها التي الصناعات األساسية العمالة في على الطلب
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احلديد وإنتاج والسفن السيارات  صناعة ذلك ويشمل سابقاً؛  بها مرت التي

إلى يؤدي االقتصاد النمو فإن التجاري: والتبادل لنظريات اإلنتاج املسلح؛ فوفقاً

إلى االجتاه يعني وهذا عن أخرى. منطقة تتفاضل بها متخصصة قطاعات إيجاد

كفاءة. منتجات أرقى بطرق أكثر إنتاج

والبرامج احلاسوب  مثل النمو  الصناعات سريعة شريحة من ولوج في الرغبة  ˚
فكلما املنطقة. في التقنية منزلة من ترفع  أن ميكن التي احليوية  والتقنية

املناطق بني اقتصادية فجوات  تنشأ أن احملتم  فإن من دولة أو منطقة تقدمت

محدودة منطقة في تتقدم قد اجلديدة الصناعات وأن السيما اجلغرافية اتلفة؛

على املنطقة في املوجودة االقتصادية التكتالت بعض  موارد استنزاف مع

التكتالت كانت الريفية. أما إذا املناطق الزراعة في مثل قائمة صناعات حساب

واحلديد واخلامات النفط احمللية مثل املوارد استغالل أساس على قائمة االقتصادية

محدودة؛ مدن أو مناطق بضع التكتالت ستكون مركزة في مثالً؛ فتلك والفحم،

الصناعات إدخال هو حديقة البحوث إنشاء الهدف من يصبح احلالة هذه وفي

اقتصادية. تنمية إلى ماسة حاجة تكون في التي في األجزاء النمو سريعة

الشركات بني روابط إلقامة البحوث  حدائق إنشاء إلى  ما منطقة  تلجأ  ورمبا  ˚
واملصانع ومؤسسات التدريب.

جديد سيلكون وادي إنشاء في والرغبة البحوث حدائق بني التنافس احتدام ومع

أن التدهور الصناعي إال ،
(٣٥)

إنشاء حدائق بحوث منافسة اندفعت موجة جارفة نحو

التنوع جديد من عهد إلى االنتقال إلى أدى األمريكية املتحدة الواليات منه تعاني الذي

الصناعات(٣٦). في

مكن الذي ١٩٨٠م عام  في  Bayh-Dole Act بايه-دول تشريع على  التصديق ومع

احلكومة تدعمها عن أبحاث الناجمة الفكرية امللكية بحقوق االحتفاظ من اجلامعات
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٢٥٠ إلى ١٥٠٠ اختراع  من اجلامعات عن الصادرة االختراعات عدد قفز اجلامعة معامل في

لالقتصاديات املباشرة املعونة من كبيرة كمية قطعت احلكومة غير أن واحدة. سنة في

ذلك أدى وقد احمللية(٣٧). احلكومات إلى دعم التنمية االقتصادية مسئولية نقل مما احمللية

الستغاللها في والعينية الفكرية ملكياتها من لالستفادة اجلامعات التوجه إلى إلى

حدائق إنشاء على العمل إلى االجتاه ذلك أدى وقد احمللية. االقتصادية التنمية إنعاش

.
(٣٨)

للمنطقة العالية التقنية جلذب البحوث كمفتاح
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والمناطق التقنية العلمية تعريفات الحدائق
التقنية خلية للبحـوث  ˚ تعريف اجلامعيـة تعريف احلديقـة ˚

التقنية  االفتراضية ˚ تعريف أقطاب العلميـة احلدائق ˚ تعريف
التقنية مدينة ˚ تعريف
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أو  التقنية، املناطق منها: Science Park العلمية للحدائق كثيرة تسميات هناك

 ،Research Park البحوث حديقة Technology Park، أو التقنية حديقة أو العلوم، مناطق

علمية،  مراكز التقنية Technology Precinct، أو دائرة Technopolis، أو مدينة التقنية أو

.
(٣٩)

Technopole التقنية قطب  أو التقني،  التقدم مراكز أو أعمال، ابتكار  مراكز  أو

جترى مباني على  تقتصر ال إنها إذ أوسع  داللة لها األخرى  التسميات بعض أن غير

اجلامعات مع البيئة القائمة في تلك العالقات تشمل بل عالية أنشطة تقنية فيها

في األهداف بعضها اآلخر التسميات يشاطر كل هذه األعمال. ومؤسسات والبحوث

بعضه يختلف قد التسميات تلك بعض تعريف أن غير التكوين، وعناصر العمل وآليات

الشائع واالسم كل منطقة. في التركيز ونوعية وفقاً لألهداف التفصيلية بعض عن

في املفضل االسم بينما بحوث» «حديقة هو عموما املتحدة األمريكية الواليات في

التقنية». «حديقة أو العلمية» «احلديقة هو الالتينية أمريكا ودول وكندا وآسيا أوروبا

العلوم توفر حدائق إن حيث من البحوث، وحدائق العلوم حدائق بني يفرق من وهناك

باخلضرة محاط موقع في متوسطة صغيرة أو املبتدئة من للشركات املكان الصالح

كل فتمنع البحوث حدائق أما بسيط؛ مستوى على الصناعات بعض بقيام ويسمح

التصنيع. أعمال

ألن املهمة  غيرها من أدق تسمية التقنية» «منطقة أو «حديقة التقنية» والواقع أن

بأبحاث القيام وليس  التقنية وتسويق ونقل تطوير هي احلديقة لفكرة األساسية

أساسية. علمية

أن إال أخرى؛  إلى دولة من البحوث حدائق أو العلمية احلدائق تعريفات وتختلف

من نقله ميكن واحداً منوذجاً هناك  وليس حجر على منحوتاً  ليس  العملي التعريف

االقتصادي والوضع ومكانها أهدافها، على تعتمد حديقة كل فخاصية آلخر. مكان

املتاحة. واملوارد احمللية واخلبرات في املنطقة
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للتعلم. من مركز قريب موقعه عقار قائمة على مبادرة  ˚

.
(٤٠)

بهيج بجو ومحاطة اجلودة، عالية مرافق ذات منشأة  ˚
.
(٤١)

املستأجرين باألعمال إلى القيام مهارة ولديها التقنية، نقل في نشطة إدارة  ˚
البحوث، تعـريـف اجلمعيـة العاملية حلدائق حدائق احلدائق العلمية أو تعريفات أهم من

أن(٤٢): على ينص والذي ،International Association of Science Parks (IASP)0 العلوم

زيادة الرئيس متخصصون هدفهم مهنيون يديرها هي منظمة العلمية «احلديقة

بها املرتبطة  األعمال  بني وللمنافسة االبتكار لثقافة الترويج طريق عن اتمع ثروة

املعرفة». تقدم القائمة على واملؤسسات

األهداف هو: تلك العلمية في حتقيق احلديقة ودور

البحوث ومؤسسات اجلامعات بني والتقنية  املعرفة  سريان وتنظيم  إنعاش  ˚
والتطوير والشركات واألسواق.

حضانتها عمليات خالل االبتكار على القائمة وتنمية الشركات إنشاء تسهيل  ˚
وتفرعها.

اجلودة. عالية ومرافق راق مكان توفير جانب إلى مضافة قيمة ذات خدمات تقدمي  ˚

مناذج مقارنة بعد العاملي التعريف لهذا العلوم حلدائق العاملية اجلمعية توصلت وقد

بها  املعمول النماذج كل التعريف يشمل حتى دولة، ٥٥ في حلدائق العلوم والتقنية عديدة

االتفاق مت كما بينها. الرئيسة املشتركة العوامل االعتبار في األخذ مع العالم، أنحاء في

احلدائق مجموعة خبراء منها العلوم(٤٣)، بحدائق مهتمة هيئات عدة من التعريف هذا على

.Science Park and Innovation Center Experts (SPICE)0 العلمية ومراكز االبتكار

:
(٤٤)

هو حديقة التقنية، أو العلوم سابق حلديقة تعريف وهناك

املهنيني من فريق بإدارته افتراضي يقوم أو معني مكان هي التقنية، أو «حديقة العلوم

في املنافسة زيادة هو الرئيس وهدفهم مضافة، قيمة ذات خدمات يقدمون احملترفني

خالل: وذلك من نفوذهم»، مجال في منطقتهم أو
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يصاحبها وما املعرفة على القائمة املؤسسات بني االبتكار واجلودة ثقافة إنعاش  ˚
أعمال. من

السوق. وإلى الشركات إلى منابعها من والتقنية املعرفة تتظيم نقل  ˚
من خالل واالستمرارية االبتكار أسس على قائمة جديدة شركات إنشاء تبني  ˚

والتفرع. احلضانة

التعريف: وهذا

اإلدارة. أهمية على يؤكد  ˚
العلوم حدائق  وكذلك عينية،  ملكية على املقامة املشاريع من كل يشمل  ˚
إلى مكان عيني؛  حتتاج ال ولكنها الواقع متثل (التي Virtual االفتراضية والتقنية

العنكبوتية). الشبكة على علمية حديقة وجود مثل

أن اجلامعة رغم غير ينابيع من أيضاً تنبعث املعرفة املعاصرة االعتبار أن في يأخذ  ˚
أبحاث من به تقوم ملا خاصة باملعرفة الصلة وثيق الينبوع اجلامعة ما زالت هي

واستقصاء للمعرفة.

املنطقة. تنمية في العلوم والتقنية حدائق دور على يؤكد  ˚
 United Kingdom Science Parks املتحدة اململكة في العلوم حدائق هيئة تعريف أما

Association (UKSPA) فهو:

الشركات ودعم تشجيع األساسي هدفها األعمال لدعم هي مبادرة «حديقة العلوم،

تقدمي من خالل السريع وإمكانية النمو التقنية واالبتكار، واحتضان األعمال املبتدئة،

ذلك: في مبا الداعمة» واخلدمات البنية التحتية

االقتصادية. التنمية وكاالت التعاونية مع الروابط  ˚
التعليم ومؤسسات مثل اجلامعات التميز، مراكز الروابط الرسمية والعملية مع  ˚

األبحاث. ومنشآت العالي

الصغيرة للشركات األعمال  إدارة ومهارة التقنية نقل في اإلداري الدعم  ˚
احلجم. واملتوسطة
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مبادرات أن ويؤكد العلوم، حلدائق العاملية اجلمعية تعريف يشابه التعريف وهذا

توفر وأنها التقنية، مؤسسات وتنمية تأسيس مبدأ على قائمة العلمية احلدائق

احلدائق إلقامة الوحيد ال تشكل الدافع امللكية ولكن أعمال التقنية، لتجمع مكاناً

العقول املبتكرة من بدالً واألسمنت بالطوب تهتم التي العلمية فاحلدائق العلمية؛

مصيرها الفشل.

في خاصية هامة فهذه مبركز خبرة ترتبط أن بد ال الناجحة العلمية واحلديقة

مرافق أو جامعات بالضرورة تكون ال واملعرفة مخازن التقنية أن إال العلمية احلدائق

تقدمي مبقدورها  كان  إذا كبرى  لشركات أبحاث  معامل تكون  أن ميكن  بل بحوث،

توجد املتحدة  اململكة وفي اجلامعات. تقدمها التي تلك تضاهي تقنية مصادر

ثم للحكومة  تابعة  كانت للبحوث مبؤسسات مرتبطة العلمية احلدائق بعض

أصبحت مؤسسات خاصة.

الشركات فهي إلى اجلامعات من التقنية نقل على تعتمد احلدائق العلمية أن وكما

احلدائق. في املقيمة الشركات بني فيما نقلها على تعتمد أيضاً

للبحوث اجلامعية احلديقة تعريف

للبحـوث اجلامعيـة احلدائـق  جمعيـة تعريـف وفـق للبحـوث، اجلامعيـة احلديقة

ملكية على منشأ  مشروع  هي ،Association of University Research Parks (AURP)٠

اآلتية: اخلصائص ولها عقارية،

أساسية وبصورة خصيصاً ومصممة التخطيط، حتت أو قائمة ومبان أراض  ˚
والعلوم، العالية التقنية  وشركات والتطوير، للبحوث وعامة  خاصة كمرافق

لدعمها. وخدمات

أي أو أكثر، أو واحدة جامعة مع تشغيل عالقة أو رسمية أو تعاقدية ملكية   ˚
العلمية. والبحوث العالي للتعليم أخرى مؤسسات

وفي األعمال، جهات مع بشراكة  والتطوير  البحوث  ترويج  في للجامعة دور   ˚
االقتصادية. إنعاش التنمية وفي جديدة، تنمية مشاريع على املساعدة
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ومؤسسات اجلامعة بني  األعمال ومهارة التقنية نقل على املساعدة في دور  ˚
املستأجرة. األعمال

البحوث(٤٥): حلدائق آخر تعريف وفي

ملنظمات مجاورة ومبان أراض أو تؤجر مستقلة تبيع منظمات البحوث هي «حدائق

أو التطبيقي، أو األساسي البحث هو األساسي عملها أخرى، أي منظمات أو أعمال

جديدة». منتجات أو عمليات وابتكار تطوير

السيلـكون، وادي العالـيـة مثـل التقنيـة مراكـز التعريـف يستثني هـذا أن غيـر

تابعة جلامعة البحوث حديقة إن إذ الشركات. مكاتب وحدائق والتجارة األعمال وحدائق

والتطوير. البحوث مؤسسات اجتذاب على مجهوداتها وتركز جامعات عدة أو

التقنية خلية تعريف

وهي:  الشـركات، حديقة تشابه Technocell التقنية خلية

فيه تتراكم الكيلومترات، إلى آالف املربعة األمتار مئات بني مساحته تتراوح «مكان

احمليطة بالبيئة عالقات لها وتصبح على املكان، شركة تكوين إلى تؤدي بحيث التقنية،

املعروفة. الشركات بني للتنافس تروج بحيث النقل، وعمليات التقنية نشر خالل من

.
(٤٦)

معها» وطيدة عالقات ولها العاملية التجارة أسواق بشبكات اتصال على كما أنها

فيها هي املشاركة الشركات وأن إدارة وموظفني، لها خاليا التقنية أن خصائص ومن

وجودها. على تسيطر التي

االفتراضية العلمية تعريف احلدائق

وسائل استخدام Virtual Science Parks على االفتراضية العلمية احلدائق تعتمد

كوسيلة   ،Teleconferencing بعد عن الندوات  لعقد  اإلنترنت مثل  احلديثة االتصال

أو أرض على يقام ال من احلدائق األعمال. وهذا النوع ومؤسسات اجلامعة بني تالحم

خبراتها اجلامعات تقدم حيث احلدائق مؤخراً، من انتشر هذا النوع وقد محدد. موقع
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أن غير املتاحة؛  االتصال  وسائل عبر مباشرة احلجم ومتوسطة الصغيرة للشركات

العلمية(٤٧). احلدائق عداد في يدخلها البعض ال

التقنية أقطاب تعريف

التقنية أقطاب أن إال كبير، حد إلى العلمية احلديقة يشابه  التقني القطـب 

بعض  حتولت حتى لوائها، حتت في منطقة واإلمكانات املوارد كل جتمع Technopoles

وجتمع بني بحوث ومؤسسات جامعات عدة بني تربط علمية مدن إلى األقطاب هذه

العمليات كل على جتمع كلها تساعد اخلدمات واسعاً من نطاقاً مواقع، وتقدم عدة

تقوم كما التجارية، املؤسسات على تقتصر واحد وال موقع تقنية في القائمة على

بأجملها منطقة أو بأكملها لتسويق مدينة األقطاب تسعى تلك التقنية. بل إن بنقل

بالتقنية. مكتظة كونها صورة من عليها تضفي مبا

وأفضل األول. املقام في ونبعت من فرنسا التقنية في أوروبا أقطاب فكرة نشأت وقد

مونتبليه في التقنية مثل أقطاب بنجاح حققت أهدافها التي هي التقنية أقطاب

أقطاباً هناك  أن  غير (٤٨)؛

Sophia Antipolis فرنسا  في أنتبوليس وصوفيا  Montpellier

أن والفاعلية. كما ظاهرة للنمو أي عليها تبدو أن البقاء دون في للتقنية استمرت

التقنية أقطاب بعض ذلك في مبا النجاح من الكثير حقق التنمية أقطاب من العديد

الرغبة تدفعها ولم العقارية امللكيات على خطتها لم تركز حيث املتحدة، اململكة في

قومية. رموز بناء في

عدة بني تربط إنها  إذ أوروبا، في التنمية أقطاب أكبر أنتبوليس صوفيا  وتعتبر

إلقامة ١٢٢٧  موطن فهي فرنسا، في University of Nice نيس جامعة منها جامعات

عمالً(٤٩). ٢٤٥٥٠ من أكثر وتوفر شركة

التقنية تعريف مدينة

جامعة  في لها العملي النموذج وفق  Technopolis التقنية مدينة تعريف ميكن

التالي: النحو (٥٠) على

Centennial Campus سنتنيال
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البحوث والطلبة ومراكز اجلامعة أساتذة بني يجمع لبعض بعضه مكمل خليط  ˚
واحلكومة. الشركات من يقابلهم وما

ومراكز ابتكار األعمال. الصغيرة والكبيرة األعمال مؤسسات من مزيج  ˚
مركز على تعتمد  متعددة، تخصصات تربطها أحياء في املباني من جتمعات  ˚
املوجهة التدريب  برامج  وعلى املتقدمة، احلديثة البحوث في املتميز اجلامعة

- تقنية املتقدمة املواد - احليوية التقنية املثال: سبيل على منها العميل، حلاجة

اجلامعي. قبل التعليم - البيئة

في اجلامعة في واملقيمني واحلكومة بني األعمال ومركزة وثيقة تكوين شراكة  ˚
األقدام. على سيراً فيه التنقل يتم مجتمع

االتصال. شبكات من متقدمة لتقنية حتتية بنية  ˚
املئوي اجلامعة حرم تربط ثابت، مسار في موجهة مستقبلية نقل وسائل   ˚
والية جامعات في والثقافية الرياضية واألنشطة واملكتبات (سنتنيال) واملعامل

كارولينا. نورث

به ملحق عالية، تقنية منوذج على مؤسس املستوى عالي مركز مؤمترات عاملي  ˚
والتدريب والترفيه. االجتماعات لعقد فندق

واحلوانيت. للحدائق واملطاعم للمشاة توصل سهلة ممرات  ˚
الوصول والتطوير إلمكانية من أحياء البحوث قريبة على مسافات سكنية أحياء  ˚

األقدام. سيراً على إليها

والعجالت املعدة للعدو الطرق من وأميال للجولف حقل منها ترفيهية ملحقات  ˚
رياضي. ومركز
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٢١

التقنية والمناطق العلمية الحدائق أنواع
اجلغرافي التوزيـع حسب األنواع االختصاص ˚ حسب األنواع ˚

املنشآت حسب األنواع والتمويل ˚ امللكية حسب األنواع ˚
اإلدارة والوظائف حسب األنواع املساحة  ˚ حسب األنواع ˚

حاضنات وجود حسب األنواع اجلامعة  ˚ مع العالقة حسب األنواع ˚
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األنواع حسب االختصاص

العلمية(٥١): احلدائق في تقيم التي القطاعات تخصصات تشمل

واتصاالت. معلومات تقنية ٪٢٦  ˚

حيوية. وعلوم حيوية تقنية ٪٢٠  ˚
وحاسوب. إلكترونيات ٪١٩  ˚

زراعة وأطعمة. ٪٩  ˚
مواد جديدة. ٪٦  ˚

صيدلية. ٪٥  ˚
آخرون. ٪٧  ˚

احليوية. التقنية في تتخصص التي احلدائق عدد مؤخراً ازداد وقد

٥٥ حديقة،  قرابة عددها يبلغ التي العلمية، احلدائق تستضيف املتحدة وفي اململكة

والعلماء  املهندسني من موظفاً غالبيتهم بها ٢٤٢٥٠ يعمل ١٢٦٠ شركة على يزيد ما

نامية تقنيات في االبتكار أنشطة متارس  الشركات أن ورغم العليا؛ املؤهالت  وحملة

احليوية. والتقنية احلاسوب في متخصصة الشركات تلك أكبر أن إال مختلفة،

في العلمية احلدائق في املقيمة أو واملؤسسات املستأجرة الشركات نوعية وتوزيع

يشمل(٥٢): العالم أنحاء

خدمات. ٪٥١  ˚
مثل اخلاصة والعامة املرافق وتشمل وتطبيقية) (أساسية بحوث أنشطة ٪٢٦  ˚

والتطوير. البحوث ووحدات املؤسسات أو املعامل

شركات صناعية. ٪١٨  ˚
شرائح مختلفة. ٪٥  ˚
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اآلتية(٥٣): بالنسب العلمية فهي احلدائق الشركات إلى فيها تنتقل أما املراحل التي

العلمية. احلدائق إلى انتقلت ولكنها شركات قائمة ٪٥٤  ˚

العلمية. احلدائق بدأت عملياتها في شركات جديدة ٪٢٩  ˚
العلمية. باحلدائق احلاضنات ولدت في ٪١٠  ˚

أو تخرجت من احلاضنات. تفرعات عن شركات موجودة ٪٧  ˚

ازدياد مطرد. في احلاضنات من تخرجت والتي الوليدة الشركات عدد بأن علماً

التوزيع اجلغرافي األنواع حسب

¿óª∏d áÑ°ùædÉH ™bƒŸG

وأهدافها احلديقة منوذج على قوية التقنية له داللة العلمية ومناطق احلدائق موقع

ككل. وعلى الدولة بها احمليط اتمع على تأثيرها ومدي

وجه وعلى مدن داخل  منشئة (٪٧٥ (حوالي القائمة العلمية احلدائق غالبية 

التقريب(٥٤):

نسمة. ألف ٥٠٠ من أقل تعدادها صغيرة مدن في ٪٤٤ -
نسمة. ومليون ألف ٥٠٠ بني تعدادها متوسطة مدن في ٪٧ -

نسمة. املليون يتعدى تعدادها كبيرة في مدن ٪٢٤ -
صغيرة. مدينة قرب ٪٥ -

متوسطة. مدينة قرب ٪٤ -
قرب مدينة كبرى. ٪١٥ -

عمرانية. غير منطقة في ٪١ -

واملرافق اجلامعة من مقربة على العاملي املستوي على العلمية احلدائق  وتنشأ

يلي: كما العامة
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 ١٩ من أكثر اجلامعة مرافق عن تبعد ال العالم في  العلمية  احلدائق من ٪١٩  -
املتوسط. في كيلومترا

املتوسط  كيلومترات في ١٠ من أكثر تبعد ال العالم في احلدائق العلمية - ١٠٪ من
مركز املدينة. عن

املتوسط  كيلومتراً في ٣١ من أكثر تبعد ال العالم في احلدائق العلمية - ٣٠٪ من
دولي. مطار عن

الكساد نتيجة املتحدة، اململكة في العلمية احلدائق من العديد أنشئ وقد

االقتصادي التدهور تعاني من التي املناطق في توجد أغلبيتها ولهذا فإن االقتصادي،

إجنلترا. شرق وجنوب لندن عن تبعد التي تلك خاصة

á©eÉé∏d áÑ°ùædÉH ™bƒŸG

أراض على منشأة (٪٤٤ (حوالي العالم في القائمة العلمية احلدائق من كبير عدد

اجلامعي داخل احلرم منشأة احلدائق العلمية من ٪٢٧ حوالي إن بل اجلامعة، متتلكها

حدائق وهناك بالطبع العلمية واجلامعات. احلدائق بني الوثيقة العالقة يؤكد مما نفسه

وجود عالقة عدم ال يعني هذا إال أن جلامعة تابعة على أرض ليست عديدة تقع علمية

على الواقعة العلمية احلدائق تلك من فالكثير واجلامعات، العلمية بني احلدائق وثيقة

العلمية احلدائق من ٪٤٨ من فأكثر جامعات(٥٥). من قريباً تقع جامعات متتلكها أراض ال

اجلامعة عن تبعد العلمية احلدائق من ٪٢٨ بجوارها. كما أن أو اجلامعة في تقع إما

بينما اجلامعات. من على مقربة العلمية من احلدائق إن ٧٦٪ أي ٥ كيلومترات؛ مبسافة

و ٤٪ ٥ و ٢٠ كيلومتراً، بني تتراوح مبسافة اجلامعات من تبعد العلمية احلدائق من ٪١١

.(٥٦)ً كيلومترا ٢٠ تزيد على مبسافة تبعد

‹hódG øeÉ°†àdG

مقاطعة بني التعاوني البرنامج العلمية احلدائق في  الدولية الشراكة مناذج من

الصني  في جياجنسو للعلـوم والتقنيـة هيئـة حتت رعـايـة Jiangsu Province جياجنسو

٢٥



٢٦

ة
قـنــيــ

قالتـ
طــ

مــنــا
ة و

مـيـــ
عـلـ

قال
حــدائـــ

ال

باململكة  العلمية احلدائق وجمعية  ،Jiangsu Science and Technology Commission

قسم  البريطاني British Council، ودعم والس ،UK Science Park Association املتحدة

نيـوالنـدز  حدائـق مديـري وإدارة ،Department of Trade and Industry والصناعة التجـارة

 University of هل  جلامعة التابعة Nigel Halford of Newlands Science Park العلمية

مؤمتر وعقد واحلاضنات، العلمية مديرين للحدائق لتدريب برامج ويتضمن املشروع .Hull

على املقاطعة في احلدائق من شبكة وإنشاء التقنية، الستغالل أعلى املستويات على

تدريب ذلك في مبا اململكة املتحدة في العلمية احلدائق جمعية تضعها منوال مناذج

تربط معلومات شبكة أسس اململكة في وضع من خبراء مدير الشبكة؛ ومساهمة

تعميم تقرر املشروع لهذا األولى املرحلة وبنجاح وباجلمعية. احلدائق بشبكة احلدائق

كلها. الصني على املشروع

والتمويل امللكية األنواع حسب

: الضرائبية إلى املالية أو الوجهة من العلوم حدائق مؤسسات أنواع تنقسم

مؤسسات غير ربحية.  ˚
مؤسسات ربحية.  ˚

ال كمؤسسات مسجلة أنها أمريكا في العلمية احلدائق نوعية على والغالب

خيرية. مؤسسات عليها تشرف وبعضها للربح، تسعى

Ωƒ∏©dG ≥FGóM á«µ∏e ´GƒfCG

جلامعة. جزئية أو كلية ملكية  ˚
جلامعة. تابعة ملؤسسة جزئية أو ملكية كلية  ˚

جامعة. مع تتعاقد ملؤسسة ملكية خاصة  ˚
وجامعة. خاص بني قطاع شراكة اتفاقية وفق مستقلة ملكية  ˚

ملكية خاصة.  ˚
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العقارات وإنشاء للتعمير فرص  من  تضمنه وما  البحوث  حدائق فكرة وبرواج

وربطها حدائق إنشاء  إلى  التعمير شركات من العديد توجهت  تتطلبها،  التي

تلك مشاركة اجلامعات في الرغبة لدى توافر وهذا يتطلب الربح، بغية باجلامعات

اخلاصة(٥٧). املؤسسات

كاستثمار األمريكية  املتحدة الواليات في  البحوث حدائق من كثير أنشئت وقد

والقطاع العام القطاع بني  شراكة ناجم عن منها  العديد زال وما اخلاص،  للقطاع 

التي والشركات احمللية اجلامعات مع احمللية احلكومة من بترويج يتأتى وهذا اخلاص؛

بداية أنها على البحوث حدائق إلى تنظر  احمللية احلكومات كانت وملا املباني. تشغل

تعتبرها فإنها احلديثة مجاالت التقنية في وتتشعب املوقع طابع تأخذ لظهور صناعات

منح على حتصل قد اقتصادياً املتردية في املناطق إال أن اجلامعات به(٥٨). بأس ال استثماراً

للحديقة. نواة في إنشاء املركزية للبدء احلكومة من

احمللية احلكومة بني بشراكة اململكة املتحدة في العلمية احلدائق أنشئت وكذلك

مثل احلدائق بعض أن كما احلاالت. بعض في فيها اخلاص القطاع شارك واجلامعة،

وحديقة   Surrey Research Park للبحوث سيري وحديقة العلمية، كامبردج حديقة

قريب وحتى عهد وتديرها. متلكها اجلامعات التي إنشاؤها مبعرفة مت للبحوث هريوت-وات

البحوث ومراكز  العسكرية املؤسسات وتديرها متلكها الكبرى احلدائق من عدد كان

مؤخراً. خصخصت التي

في التقني  التفوق ومراكز واجلامعات العالي التعليم مؤسسات شراكة أن كما

أيضاً تشارك  املؤسسات العلمية، ألن تلك احلدائق كل تركيبة في هام جزء البحوث

أو األرض ملكية على وال تقتصر الشراكة احمللي النمو دعم بهدف احلدائق ملكيات في

استخدام مرافقها. املشاركة في

املتحدة اململكة في العلمية  احلدائق في  االستثمارات نصف من يقرب ما إن

فلم املركزية احلكومة  أما أساساً. األوروبي االحتاد برامج ومن عامة أموال مصدرها
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االستثمارات من ٪١١ فحوالي ذلك إلى باإلضافة احلدائق. دعم في مباشراً دوراً تلعب

القائمة الشركات متلك  أن  كما  خاصة. مصادر من ٪٣٠ وحوالي اجلامعات، تقدمها 

األحوال. بعض في االستثمار من ٪٢٥ حوالي ميثل متتلك مبانيها والتي احلدائق ألرض

انخفض بينما املاضي العقد  منذ تزايد في اخلاصة األموال نسبة أن املشجع ومن

املقيم (غير القطاع اخلاص من إن نسبة التمويل بـل اجلامعـات. تقدمه الذي الدعم

منسوب ووصل احلدائق مساحات تضاعفت بينما ،٪٣٠ إلى ٪٩ من زاد في احلديقة)

املتاحة. املباني من ٪٩٤ إلى شغلها

اخلاص التمويل تشمل العلمية احلدائق ومتويل مللكية متعددة مناذج هناك أن والواقع

خاصة تعمير طريق شركات عن املال رأس جانب تزويد إلى بينهما؛ اجلمع أو العام والتمويل

مخصصات التنمية أو اخلاصة اخليرية املؤسسات أو اجلامعة باشتراك املشاريع مع متويل

بالعقارات املشتغلة املالية املؤسسات أبدت وقد احمللية. احلكومات من االقتصادية

احلديثة(٥٩). للتقنيات حاضنات احلدائق إلنشاء دعم في رغبتها مؤخرا والتعمير

املنشآت حسب األنواع

¢VQC’G áMÉ°ùe

:
(٦٠)

املعمرة املعمرة وغير سواء العلمية للحدائق اصصة األراضي مساحة متوسط

متر مربع. مليون من أكثر وتبلغ كبيرة، أراضيها مساحة العلمية احلدائق من ٪٢٠ -
 ٦٠٠ بني وتتراوح وكبيرة، بني متوسطة أراضيها مساحة العلمية احلدائق - ٥٪ من

مربع. متر ومليون ألف

بني وتتراوح وصغيرة، بني متوسطة أراضيها مساحة العلمية احلدائق ٢١٪ من  -
مربع. متر ألف ٦٠٠ و ٢٠٠ألف

٢٠٠ألف من أقـل وتبلـغ أراضيهـا صغيـرة، العلميـة مسـاحة احلدائـق مـن ٪٥١ -
مربع. متر
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املسطحة  (املساحة املباني نسب مساحة األرض، أي من املبنية املساحات نسب أما

الكلية املساحة إلى العلمية احلدائق أراضي على املشيدة املبني) عليها  يقوم التي

الهيئات بواسطة أو العلمية احلدائق بواسطة منشأة املباني أكانت سواء ألراضيها؛

يلي(٦١): كما فهي املستأجرة؛

مربع. متر ألف ١٥ من أقل مبانيها العلمية تشغل احلدائق من ٪٢٧ -
مربع. متر ألف ١٥ و ٤٠ بني ما مبانيها تشغل العلمية احلدائق من ٪٢٢ -
مربع. متر ألف ٤٠ و ٨٠ بني ما مبانيها تشغل العلمية احلدائق من ٪١٤ -

مربع. متر ألف ٨٠ من أكثر مبانيها تشغل العلمية احلدائق من ٪٣٥ -

وذلك والنمو للتوسع مخططات لديها (٪٨٩) العالم في العلمية وغالبية احلدائق

إلخ(٦٢). . . التأجير للبيع أو سواء جديدة ومرافق مباني إضافية وإنشاء أراض بتعمير

øjôLCÉà°ùŸG OóY

والتميز الطيبة السمعة صاحبة املؤسسات استضافة على العلمية احلدائق حترص

عدد من املزيد إجتذاب في رغبة بذلك تضحي وال والتقنية البحوث مجاالت في

املستأجرين(٦٣): لعدد العلمية وفقاً احلدائق لنسب رصد يلي وفيما املشاركني.

.٥٠ من أقل املستأجرين فيها عدد يبلغ العلمية احلدائق - ٥٣٪ من
 ٥٠ من ٪١٨) ٥٠ - ٢٠٠ من فيها املستأجرين عدد يتراوح العلمية احلدائق - ٣٦٪ مـن

.(١٠١ - ٢٠٠ من ٪١٨ و ،١٠٠ -

.٢٠١ - ٤٠٠ من فيها املستأجرين عدد يتراوح العلمية احلدائق - ٥٪ من
.٤٠٠ من أكثر فيها املستأجرين عدد يبلغ احلدائق العلمية - ٤٪ من

Iô``°†``ÿG

حدائق من خضراء مساحات تشتمل على العالم العلمية في احلدائق أراضي جميع

٪٣٩ وحوالي «حدائق». اسم امعات تلك على ولهذا يطلق إلخ؛ .. وتشجير ومتنزهات،

٢٩
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مساحة من ٪٣٠ على تزيد خضراء أراض على حتتوي العالم في العلمية من احلدائق

املساحة إلى وتقدر نسبة اخلضرة للعمل. جيدا ومكاناً يكفل جواً مريحاً مما أراضيها،

يلي(٦٤): كما للحديقة الكلية

مساحة من ٪٥٠ تزيد على خضرة نسبة على حتتوي العلمية احلدائق من ٪٢٢ -
أراضيها.

من ٪٣٠ و ٪١٥ بني تتراوح خضرة نسبة على  حتتوي العلمية احلدائق من  ٪٣٥  -
أراضيها. مساحة

من ٪٥٠ و ٪٣١ بني تتراوح خضرة نسبة على  حتتوي العلمية احلدائق من  ٪١٥  -
أراضيها. مساحة

مساحة من ٪١٥ من أقل خضرة نسبة  على حتتوي العلمية  احلدائق من  ٪٢٣  -
أراضيها.

املساحة حسب األنواع

القائمني بالتعمير احلديقة جتذب إذ كاملة مدن إلى تتحول البحوث حدائق بعض

املئوي احلرم لذلك مثاالً للحديقة. مباني املدن تقيم أن من بدالً  حولها مدن لبناء

 North Carolina State University’s Centennial Campus كارولينا نورث والية جلامعة

من طابع خاص فجذبت الكثير ومجتمع له أحاطت نفسها بجو اجتماعي فريد التي

فندق يحتوي بناء احلديقة في جتري التي ضمن املشاريع حولها؛ ومن التعمير عمليات

مدينة، طابع لها وقرية سكنية، ومباني ثانوية، ومدرسة ضخمة، اجتماعات قاعة على

املشروع تكاليف وتقدر اجلامعة. فروع بباقي احلديقة يربط ترام  مواصالت وشبكة

بحيث  اجلامعة، مباني بجوار هكتار على ٥٤٠ مقامة ١٥٠ بناية؛ ويشمل دوالر مبلياري

ربع قرن(٦٥). مدى على املشروع تنفيذ يتم

ملدينة مستقبلية رؤية كارولينا نورث والية جلامعة التابع املئوي احلرم اجلامعي وميثل

عمراني  كمركز  الشهير   Research Triangle البحوث مثلث محيط في تبزغ تقنية
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جانب إلى أعمال وحاضنات وحكومية،  جتارية جامعية،  مرافق وتضم التطور، سريع 

للترفيه. وملحقات راقية وفندق ومساكن املستوى عالية مؤمترات ومركز مدينة مركز

لوالية ووحدات حكومية ووكالة صغيرة شركة مائة من ألكثر املدينة موطن وهذه 

األمريكية. املتحدة في الواليات املدينة مثيل لهذه كارولينا. وليس نورث

ووكاالت اخلاصة األعمال ملؤسسات املنطقي االختيار أنها التقنية أثبتت مدينة وقد

أساتذة من  طاقم بالقرب من والتنمية للبحوث مرافق وجود تتطلب  التي احلكومة 

احلاجة. عند املشاريع بحوث دعم فرق ميكنهم الذين العليا الدراسات وطلبة البحوث

الباحثني بني املستوى رفيع تفاعل من االبتكار ما يتطلبه يدعم مناخاً املدينة وتوفر

إيجاد على  يساعد تقليديني غير  شركاء بني والشراكة  فالتواصل للمعرفة، وتبادل

من فريقاً جتد األيام من يوم أي واملشاكل التقنية. وفي البحوث جيدة ملعضالت حلول

يتعاونون احلكومة وعلماء اخلاصة الشركات في والباحثني والطلبة اجلامعة  أساتذة

املستقبل. في والعمل احلياة أسلوب قد تغير وتقنية علمية إلى ابتكارات للتوصل

القيود نتيجة احلجم متواضعة فهي املتحدة  اململكة في العلمية احلدائق أما 

احلجم صغيرة فيها املستأجرة الشركات  غالبية أن كما  واالقتصادية؛ السياسية

التي  نسبياً الشركات الكبيرة هناك بعض كان وإن ١٥ شخصاً، في املتوسط توظف

من ٦ إلى ٥٠ موظفاً  توظف التي الشركات عدد زاد وقد فأكثر. ٣٠٠ موظف فيها يعمل

احلدائق في الشركات من ٪٢٥ كما أن احلديقة. في بوجودها تنمو الشركات أن يؤكد مما

شركة. ٣٠٠ حوالي تلك الشركات عدد بلغ حتى من اجلامعة انبثقت العلمية

والوظائف اإلدارة األنواع حسب

كما يلي(٦٦): العلمية إدارة احلدائق على القائمني املتفرغني املوظفني عدد

العلمية. احلدائق من ١ - ٥ في ٣٤٪  ˚
العلمية. احلدائق من ٦ - ١٠ في ٣١٪  ˚

العلمية. احلدائق من ١١ - ١٥ في ١٥٪  ˚
٣١



٣٢

ة
قـنــيــ

قالتـ
طــ

مــنــا
ة و

مـيـــ
عـلـ

قال
حــدائـــ

ال

العلمية. احلدائق من ١٦ - ٢٠ في ٧٪  ˚
العلمية. احلدائق من ٢٠ في ١٣٪ من أكثر  ˚

الشركات املستأجرة في ذلك مبا العالم العلمية في احلدائق في العاملني عدد ويبلغ

واملستضافة(٦٧):

العلمية. احلدائق من في ٤٢٪ ٣٠٠ موظف أقل من  ˚
العلمية. احلدائق من في ١٠٪ ٣٠٠ - ٨٠٠ موظف  ˚

العلمية. احلدائق من في ١٢٪ ٨٠١ - ١٥٠٠ موظف  ˚
العلمية. احلدائق من في ١٣٪ ٣٠٠٠ موظف -١٥٠١  ˚

العلمية. احلدائق من في ٢١٪ ٣٠٠٠ موظف من أكثر  ˚

اجلامعة مع العالقة حسب األنواع
اخلدمات. في اجلامعات تشارك العلمية احلدائق من ٪٧٠ حوالي  ˚

مرافقهما. اجلامعة في من باحثني تستضيف العلمية احلدائق من ٪٦٦  ˚
بالنشاط اخلاصة التحتية البنية في اجلامعة تشارك العلمية احلدائق من ٪٤٩  ˚

العلمي.

مقربة على تكون حتى احلديقة في التقنية لنقل مكتبا تفتح اجلامعات كثير من  ˚
العمالء(٦٨). من

حاضنات حسب وجود األنواع

 Business Incubators الناشئة للشركات تقوم بدور احلاضنات العلمية احلدائق بعض

باحتضان القيام أهدافه من يستثني فبعضها لالحتضان، نشاطها من تكرس جزءًا أو

في احلاضنات ووجود علمية. حدائق تتبع ال احلاضنات بعض أن كما الناشئة، األعمال

وتطلعاتها وعالقتها بالنمو احلديقة أهداف على كبيرة بصورة يعتمد العلمية احلدائق

متويلها. مصادر أيضاً على يعتمد الوطني، كما االقتصادي
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وتنمية األعمال واخلدمات لتكوين الدعم املباشر تقدمي هو احلاضنات فدور وعموماً

والتسويق والتمويل األعمال، سير تخطيط في اخلدمات املساعدة وتشمل بدايتها. في

واإلرشاد.

احلكومة من للجامعة وممولة تابعة األمريكية املتحدة الواليات احلاضنات في وبعض

احلدائق من والعديد  علمية. بحديقة مرتبطة  اجلامعة  تكن  لم لو  حتى الفيدرالية

احلديقة. إلدارة خاضعة أو مستقلة إما حاضنات تشمل املتحدة اململكة في العلمية

تقوم التي احلكومة تشجيع جراء من كبيراً جناحاً احلاضنات تلك بعض حققت وقد

برعايتها وتشجيعها.
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التقنية والمناطق العلمية الحدائق لوائح

اإلدارة الئحة التنظيمية  ˚ الالئحة التأسيس  ˚  الئحة  ˚
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جانب إلى وتنفيذية، وتنظيمية تأسيسية لوائح عادة العلمية احلدائق تشمل لوائح

التنفيذية. والطرق اإلدارية السياسة توضح النشرات التي من العديد

التأسيس الئحة

تتضمن وعموماً  في مضمونها. اختلفت وإن العادة في  التأسيس لوائح تتشابه 

ما يلي: الئحة التأسيس

أنشطتها. ووصف واهتماماتها، للحديقة، العامة األهداف  ˚
غير أو مؤسسة ربحية أو شركة كونها أي القانونية، الناحية احلديقة من نوعية  ˚

مؤسسة خيرية. ربحية، أو

أطراف بني مغلقة شراكة أو مساهمة شركة  كونها أي مبلكيتها، التعريف  ˚
لفرد. أو للجامعة، ملك أنها أو معينة،

ومواصفاتهم إدارة مجلس أو أمناء مجلس من العامة اإلدارية النظم على النص  ˚
تعيينهم. ومدة

كل منهم. وصالحيات التنفيذية اإلدارة أعضاء حتديد  ˚

∫É`ã`e

اآلتية: املواد على
(٦٩)

وسكنسون بحوث حديقة الئحة تنص

والعنوان واإلدارة االسم األولى: ˚  املادة
وسكنسون في تسجيلها مت .Board of Trustees األمناء مجلس اإلدارة: الثاني: البند -

تنظيمها للربح، والشركة مت وليست أسهم بدون الوالية كشركة قوانني وفق

ولألغراض وحدها، مباديسون وسكونسن جامعة ملنفعة عملها  وستواصل

فقط. والعلمية والتعليمية اخليرية

˚  املادة الثانية: األعضاء

في الشركة. يوجد أعضاء ال
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األمناء الثالثة: ˚ املادة
مجلس األمناء. بيد ستكون الشركة كلها إدارة األول: البند -

مدير واألمناء الدائمون: للمجلس، املبدئي التشكيل األمناء، عدد الثاني: البند -

اخلريجني(٧١). مؤسسة أمناء لس وممثل اجلامعة(٧٠)، أمناء لس وممثل اجلامعة

مجلس األمناء. أعضاء خدمة مدة البند الثالث: -

انتخاب األمناء. البند الرابع: -

مجلس األمناء. مقعد في اخلامس: خلو البند -

مجلس األمناء. عضو في البند السادس: إعفاء -

االجتماعات. السابع: البند -

البند الثامن: اإلخطار. -

القانوني). (النصاب Quorum التصويت قاعدة التاسع: البند -

االجتماع. مكان العاشر: البند -

راتب أي األمناء مجلس في عضو أي يتلقى ال التعويض: احلادي عشر:  البند -

املتعلقة املباشرة التكاليف يتلقون ولكنهم خدماتهم لقاء رسوم أو أجر أو

في عمل أي مزاولة في احلق للعضو أن غير  والطارئة؛ الدورية  باالجتماعات

الس. به يخطر أن على أجر لقاء الشركة

الطارئة. االجتماعات عشر: البند الثاني -

املسؤولون الرابعة: ˚ املادة
صندوق وأمني ووكيالً مديراً األمناء  مجلس ينتخب املسؤولون: األول: البند   -

املساعدين، عدا فيما املسؤولون، هؤالء ويصبح لهم. ومساعدين للشركة؛

األمناء. مجلس في أعضاء

خدمة املسؤول. مدة البند الثاني: -
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الواجبات العامة. البند الثالث: -

املدير. واجبات الرابع: البند -

واجبات الوكيل. اخلامس: البند -

السكرتير . واجبات السادس: البند  -

الصندوق. أمني واجبات البند السابع: -

الصندوق. وأمني السكرتير واجبات ضم البند الثامن: -

االس اخلامسة: ˚ املادة
واملوافقة العرض مع املدير قبل تعيينها من الدائمة: يتم االس األول: البند -

مجلس مجلس االستثمار - التنفيذي - الس وتشمل: األمناء: مجلس من

املراجعة. مجلس - العقارات إدارة

مجلس. مهمة كل حتدد اخلامس إلى من الثاني البنود -

مجالس إضافية. البند السادس: -

خاص. مجلس السابع: البند -

ختم الشركة املادة السادسة:  ˚
السنة املالية املادة السابعة:  ˚

القانونية املسؤولية واملنفذين من واملديرين األمناء ذمة إخالء الثامنة: املادة  ˚
تعريف. األول: البند -

اإلجباري. املسؤولية إخالء الثاني: البند -

مستقل. قانوني مستشار تعيني الثالث: البند -

البند الرابع: التأمني. -

املسؤولية. اخلامس: البند -

األخرى. احلقوق السادس: البند -

القضائية مقدماً. النفقات دفع البند السابع: -

٣٩
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على األنشطة التاسعة: توزيع املنح ˚ املادة

ومصاريف احلضانة، وتكاليف البحوث، ميزانية توزيع من اإلنفاق طريقة تفصل

على صيانتها. والقائمني عنها واملسئولني احلديقة، على املشرفني ورواتب احلديقة،

اللوائح. تعديل العاشرة: ˚ املادة

التنظيمية الالئحة

á«ª«¶æàdG áëFÓdG øª°†àJ

أن اشتراط مثل احلديقة: في ستقيم التي  واملؤسسات  الشركات  اختيار معايير  ˚
بأبحاث وتقوم احلديقة، في إقامتها تكاليف دفع على قادرة تقنية، مؤسسة تكون

في مع اجلامعة الشراكة رغبة في أو لديها اجلامعة اهتمام مجاالت من مجال في

البحوث.

مثل اشتراط توافق احلاضنات: لبرامج لالنضمام الناشئة الشركات اختيار معايير  ˚
وخطة واضحة أهداف ووجود اجلامعة، في نشاط األبحاث مع تخصصها مجاالت

مبدئية للنمو.

الرسوم احلديقة: في التي ستقيم واملؤسسات الشركات مع التعامل طريقة   ˚
واملباني. املكاتب بيع أو وإيجار

احلديقة وحقوقهم. املشاركني في مسؤوليات  ˚
املشاركني. جتاه احلديقة مسؤولية  ˚

في الباحثني اجلامعة، استخدام استخدام مرافق تنظيم اجلامعة: مع العالقة  ˚
اخلريجني. توظيف وتدريب اجلامعية، البحوث متويل اجلامعة،

الئحـة اإلدارة

إدارة وبني وبينهم احلديقة في بني املشاركني اليومية املعامالت اإلدارة الئحة تنظم

للحديقة. العامة اجلامعة واملرافق مرافق استخدام ذلك في مبا واجلامعة احلديقة
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العالم في التقنية العلمية ومناطق الحدائق من نماذج
الغربيـة البحوث حلدائق خصائص فريدة ˚

التقنية ومناطق العلمية جناح احلدائق مقومات ˚
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الغربية البحوث حلدائق فريدة خصائص
لها وأوروبا األمريكية املتحدة الواليات في التقنية ومناطق العلمية احلدائق

لها وهذه اخلصوصيات الدول األخرى. من العديد تتوفر في قد ال عديدة خصوصيات

عرض يلي وفيما والتقنية.  البحوث حدائق من العديد وجناح متويل على كبير تأثير

الغربية: البحوث حدائق بها تنفرد التي للخصائص

»°VGQC’G ∞bh

األمريكية املتحدة الواليات في الواليات بجامعات العلمية املرتبطة احلدائق تستفيد

أن املعتاد ومن إنشائها؛ عند اجلامعة على التي أوقفتها الواليات األراضي من الفائض من

الوقف، ذلك من جزء تخصيص احلدائق العلمية مشروع اجلامعة في مساهمة حصة تكون

املشروع. في املساهمة التعمير على وشركات في العقارات يشجع املستثمرين مما

اجلامع املوقوفة على اإلسالمية األوقاف كبير حد إلى يشبه الوقف من النوع وهذا

بصورتها األزهر جامعة إلى األزهر جامع في حتويل استخدمت والتي القاهرة في األزهر

وخالفه. والعلوم والهندسة الطب في اجلديدة بكلياتها القائمة

وغيرهما، دوك وجامعة ستانفورد  جامعة مثل اخلاصة، اجلامعات بعض وتتمتع

أصبحت مناطق  في أسستها التي العائالت عليها أوقفتها شاسعة أراض  مبلكية

ارتفاع مطرد. في عينية قيمة له من األرض شبر وكل الثمن، باهظة فيها العقارات

العقارات واالستفادة من أوقاف استغالل بهدف احلدائق العلمية بعض أقيمت وقد

امللكيات تلك جذبت لقد بل اجلامعات، في التوسع بهدف التي أوقفت اخلالية األراضي

تدر ومباني حدائق إلى غابات من لتحويلها واملستثمرين من شركات التعمير أفواجاً

املستثمرين بعض إن بل واإلنشاء، بالتعمير القائمة للشركات وربحاً اجلامعات على دخالً

وجه على ذلك حدث ولقد وإدارتها. البحوث  حدائق  ملشاريع الترويج في ساهموا

في الهائل االنخفاض جراء من األفقي التوسع عن اجلامعات إلحجام اخلصوص نتيجة

اجلامعات شهدت ذلك فقبل العشرين. القرن من السادس العقد عقب الطالب عدد

سن التعليم احلرب إلدراك أطفال وذلك تكراره، املتوقع من ليس إقبـاالً منقطع النظيـر
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حرب واملشاركة في الوقت) ذلك (في اإلجباري التجنيد ومحاولة التهرب من اجلامعي

زال وما كلية، اجلامعي التعليم عن الشباب عزف العشرين القرن نهاية فيتنام. وفي

فرص وقلة املتردية االقتصادية لألحوال  نتيجة تدهور حالة في اجلامعة على اإلقبال

الرسوم على األول املقام في يعتمد اجلامعات دخل كان املتاحة للجامعيني. وقد العمل

اجلامعية الباهظة.

في السعة ألن مبالغة على تنطوي ال باحلدائق التقنية مناطق تسمية  ولعل

وخصوبة املثال، سبيل على ويسكونسن جامعة مثل اجلامعات بعض أراضي مساحات

أن كما واملتنزهات. باحلدائق أشبه اجلامعة جعل باجلامعة، حتيط غابات ووجود األرض

بها التعمير يحيط وبدأ بالسكان آهلة غير مناطق في أقيمت اجلامعات من الكثير

وهذا اجلامعة. في والعاملون الطلبة يقطنها صغيرة مدينة إلى املنطقة وحتولت

والتي الكبيرة، املدن في املنشأة احلكومية والدوائر اخلاصة الشركات مبباني باملقارنة

جامعية. مدينة أي في الذي يتوفر الطابع اجلمالي تفتقد

بشركات يدفع  والذي البحوث  حلدائق يروج  الذي  األساسي العامل فإن هنا ومن

والهدوء السعة هو االنتقال إليها إلى اخلاصة واحلكومية األبحاث ومؤسسات التقنية

اإليجارات انخفاض جانب إلى هذا اجلرمية. معدل وانخفاض اجلمالية، واخلصائص

قبل املدارس في التعليم وجودة الثقافية، األنشطة ووفرة املعيشة، وامللكيات وتكاليف

حول اجلامعة. املقامة املدن به تتميز الذي اجلامعية املرحلة

كبير بقدر يتمتع بها احمليط اتمع وأفراد اجلامعة في مدن الثقافي اجلو  أن كما

مناخاً فيها يجدون البحوث واملفكرين الذين النابغني في فئة إليه التعليم يجذب من

يكاد اجلو  وهذا  املعرفة. وتنمية اآلراء لتبادل ومجاالً واإلبداع، االبتكار على  يساعد

السعودية. اجلامعات في اجلامعة مساكن أساتذة مناطق يضاهي

ال احلاضنات إلى تنضم التي الصغيرة  والشركات املؤسسات  غالبية فإن كذلك

باملؤسسات فعالقتها العامة، املواصالت وسهولة العمالء تدفق عملها على تعتمد في

في تقنية الكبيرة النهضة قربت وقد واالتصاالت، املرتبة الزيارات طريق عن األخرى يتم

خاصة متطرفة، أماكن في اجلامعات وجود يعد  فلم املسافات واالتصاالت املعرفة
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للتنقل حاجة دون مصادرها من املعلومات وحيازة احلضاري التفاعل عن لها عائقاً بها،

شبكات خالل من الكبيرة باملدن دائم اتصال على النائية احلدائق في والسفر. فاملقيمون

والالسلكية. السلكية االتصال

خيرية أو أو جمعيات عائالت أسستها اخلاصة اجلامعات فإن بعض أخرى جهة ومن

التبرعات نشاطها الثقافي على في واخلاصة اجلامعات العامة من كثير وتعتمد دينية،

وضياعهم ألموالهم الورثة عداد اجلامعات في يدرجون الذين املوسرين من السخية

أسماءهم حتمل علمية حديقة إنشاء أو املباني على بعض مقابل إطالق أسمائهم

ومؤسسة للبحوث، ستانفورد ومؤسسة ستانفورد، بحوث حديقة مثل ذكراهم. وتخلد

فيشر ومعرض كارنيجي، وصالة الفنون، لرعاية ميلون ومؤسسة للسالم، كارنيجي

للفنون، ومؤسسة روكفلر للبحوث الطبية.
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أيضاً الغربية الدول وبعض األمريكية املتحدة  الواليات جامعات  خصوصيات من

بتلك حدا مما الضخمة، بامليزانيات بعضها  يتميز  للخريجني قوية مؤسسات وجود

على ومنها جزئياً، أو كلية إما البحوث حدائق بعض متويل اإلسهام في املؤسسات إلى

فيها. االختراعات رعاية ومكتب ويسكونسن جامعة بحوث حديقة املثال سبيل

وبعض اجلامعات سواء، حد على والعامة منها اخلاصة اجلامعات األمريكية، درجت فقد

لهم فتصدر اخلريجني بشئون االهتمام على كامبردج وأكسفورد باجنلترا مثل األوروبية

ووظائفهم عناوينهم فيه يدرج اخلريجني لكل سنوياً دليالً دورية، وتصدر ونشرات مجالت

بهم. اخلاصة واملؤسسات تكوين النوادي تشجع كما عملهم، وأماكن

وإجنازاتهم اخلريجني بأخبار اخلريجني، وتهتم على مجاناً والنشرات الدورية االت وتوزع

العلمية والبحثية اجلامعة عن أنشطة مبعلومات كما تزودهم وأخبارهم، وحتركاتهم

مقاالت تنشر إدارية، كما أو  تنظيمية تغييرات من يطرأ عليها وعما قد والثقافية،

اجلامعة عن فاخرة سنوية نصف مجالت اجلامعات من اخلريجني. وتصدر كثير لبعض

حيث خلريجيها، الكليات توجهها متواضعة شهرية دوريات إصدار جانب إلى عموماً؛

بالكلية وخاصة العلمي والتقدم خلريجيها املهني التقدم الدوريات أخبار تلك تتناول

٤٥
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طريق عن بخريجيها صلتها األقسام تعضد وكذلك واملؤلفات. واالختراعات االبتكارات

موسمية. نشرات إصدار

اجلامعة لزيارة اخلريجني إليه تدعو خريجيها سنوياً لتكرمي حفالً اجلامعات تقيم كما

كما مرافقها، من يهمهم ما على للطواف بجولة للقيام مرافقني لهم وتخصص

بخبرات اجلامعيون يستفيد حيث والطلبة، األساتذة لقاءات مع احلفل خالل لهم تعقد

الكليات واألقسام تتسابق اخلاص باخلريجني اليوم ذلك وفي العملية. احلياة في اخلريجني

له دعوة خريج أو ندوات، عقد اإلجنازات أو في أو االبتكارات لعرض معارض إقامة في

اجلامعات من  اجلامعة كانت وإذا اجلامعة. وأساتذة لطالب حديث إللقاء جماهيرية

لألنشطة اتلفة. استعراضاً أو هامة رياضية مباراة تقام الرياضي اال في النابغة

في االنتماء  روح خللق اإلعالمية حمالتها في بعيدا  األقسام بعض ذهبت وقد

عملهم مراكز في خلريجيهم خاصة بزيارات والعمداء رؤساء األقسام يقوم إذ اخلريجني

أحوالهم. لتفقد

في املشاركة للتطوع اخلريجني من نخبة بدعوة والكليات األقسام تقوم بعض كما

اتلفة، واملشاريع واألنشطة البرامج وتقييم مراجعة مهمتها استشارية هيئة في

بخصوص االقتراحات وتقدمي عقبات، من يواجهه وما القسم مشاكل على والتعرف

اخلريجني يشعر أنه إال ملزمة غير الهيئة  مقترحات أن  ورغم له. املستقبلية الرؤية

القرار. صنع في واملشاركة باالنتماء

الكلية أو تبرعات للجامعة جلمع  حمالت لتنظيم الطلبة يتطوع جانب ذلك إلى

على وحثهم باخلريجني هاتفياً باالتصال وذلك إلى أسبوع. قد تصل لفترة القسم أو

املتبرعني أسماء والدوريات  االت  وتنشر فيها. معينة ألنشطة أو للجامعة التبرع

من الضرائب. معفاة التبرعات وكل به. ما يتبرعون وقيمة

يلي: مبا اخلريجون يقوم اجلامعات قبل من اهودات تلك ومن نتائج

مهمتها: للخريجني، خيرية إقامة مؤسسة ˚

رعاية مصالح اخلريجني. -

بني اخلريجني. والتعاون الروابط أواصر توطيد -
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واجلامعة. اخلريجني بني االرتباط تقوية -

بني اخلريجني من منزلة اجلامعات مما يرفع من غيرها عن متيز اجلامعة على العمل -
األخرى. اجلامعات خريجي من أقرانهم

في نشاطها. اجلامعة والتوسع منزلة تعزز التي املشاريع بعض بكفالة القيام -

احمللي االقتصادي في النمو تساهم تعليمية اجلامعة كمؤسسة مركز تعزيز -
والوطني.

للجامعة. واملمتلكات األموال عينية من أوقاف تخصيص  ˚
محدد. علمي لقسم أو بعينه أو ملشروع عموما للجامعة بأموال التبرع  ˚

خاصة. القيام بأعمال في أو وظائف على احلصول في اجلامعة خريجي مساعدة  ˚
أو دورية لقاءات يعقد اجلامعة املناطق البعيدة عن في للخريجني منتدى تكوين  ˚

جتمع لهم. مكان مبثابة يكون

من اخلريجني روابط  على  اخلاصة اجلامعات من  اخلريجني روابط تتفوق  ما وكثيراً
من دعماً تلقى املتميزة اجلامعات أن كما وميزانياتها. نشاطها في جامعات الواليات

املغمورة. مما تتلقاه اجلامعات أكبر خريجيها

سوى يضاهيها ال من العصبية نوع إلى اجلامعات خريجي تنظيمات وصلت وقد

حكراً أصبحت األمريكية احلكومة املناصب السياسية في إن حتى العرقية؛ العصبية
وظائف كانت املتحدة فقد اململكة في أما هارفارد. وجامعة ييل خريجي جامعة على

حكراً قريب عهد إلى البريطانية اجلامعات جميع في الكليات وعمادة األقسام رئاسة
كامبردج وأكسفورد. خريجي جامعتي على

كبيرة في استفادة جلامعاتهم وحتزبهم اخلريجني من روابط اجلامعات استفادت وقد
استخدمت املثال، على سبيل أيوا، والية جامعة العلمية. ففي احلدائق حتقيق مشاريع
في االجتماعات وقاعات والرياضة للثقافة مجمع أكبر تشييد في اخلريجني أموال
األنشطة من على اجلامعة ويعود ببنائه؛ املتكفل باسم مبانيه بعض الوالية، سميث
مثل حديقة مشاريعها بعض على واإلنفاق التوسع من ميكنها ريع كبير في ذلك امع
تعمير في الرئيس بالدور قامت مؤسسة اخلريجني وسكونسن جامعة البحوث. وفي

بالتطوع. احلديقة في إدارة كما تشارك فيها البحوث حديقة
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مؤسسات بعض وخصخصة  اجلامعة في الكبرى البحوث مراكز  وجود أن  كما

بحوث املتحدة، جعل إنشاء حدائق اململكة في ما حدث نحو على العام القطاع بحوث

البحوث مراكز بخصخصة البريطانية احلكومة قامت فقد طبيعياً. امتداداً حولها

إنشاء في اجلامعات مع املشاركة إلى املراكز تلك دفع مما الدفاع ومؤسسات الوطنية

من يتأتى البحوث العامة ومراكز اجلامعات في البحوث دعم بأن علماً للبحوث. حدائق

حالة هذه أن إال احلكومي. للكادر يخضعون فيها ال العاملون كان وإن املركزية، احلكومة

أخرى. دول لها مثيل في ليس خاصة

•hô°ûŸG ºYódG

مساهمة لتشجيع األخرى الدول في شائعة غير فلسفة الفرنسية احلكومة تتبع

بكل بالتكفل وذلك  السوق في  واملنافسة االقتصادية التنمية في  اخلاص القطاع

جنح إذا نفسه، املشروع ريع من  دفعها يتم القروض من  كنوع املشروعات مصاريف

فشل املشروع. إذا الديون سد من التمويل على احلاصلة وتعفى اجلهة املشروع؛

äÉæ°VÉ◊G

على خدماتها طائلة رسوماً الساعية للربح والتي تتقاضى احلاضنات اخلاصة باستثناء

تتبع جامعات األمريكية املتحدة الواليات في احلاضنات غالبية  فإن الوليدة للشركات

الشركات الناشئة. لتلك اخلدمات لتقدمي حكومياً دعماً تتلقى عادة التي الواليات

التقنية ومناطق العلمية احلدائق جناح مقومات
ألن مكان آخر؛ في تطبيقها ميكن العلمية للحدائق عامة حتديد مناذج الصعب من

عند السائدة الظروف وفق ملكان مكان من يتغير ومتويلها وتخصصاتها احلدائق إنشاء

احلدائق إنشاء من مقومات توافرها التي يعتبر اجلوانب بعض هناك غير أن إنشائها؛

الناجحة. العلمية

≥FGó◊G »`a ¿ƒcQÉ°ûŸG

آخرين اجتذاب ميكن حتى فيها واملشاركني املستأجرين من نواة إلى احلدائق حتتاج

ومن احلديقة، إلنشاء مسبقة ترتيبات اتخاذ تتطلب املشاركني من النواة هذه إليها،
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البحوث مجال في ومتيزها احلديقة على رسالة مصداقية مشاركتها تضفي أن األفضل

لتلك جوارها اخلاصة من املؤسسات جتنيها ميكن أن هناك فائدة لو كان وحبذا والتقنية؛

اجلامعة. مجاورة من االستفادة جانب إلى احلديقة إلى باالنتقال تبادر التي املؤسسات

á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG

تقوم األمريكية، املتحدة الواليات في العلمية للحدائق املباشر  الدعم من كنوع

على املشرفة لإلدارات أو بها اخلاصة البحوث ملراكز مكاتب بفتح املركزية احلكومة 

الوطنية، الصحة مؤسسة املثال، مكاتب سبيل على ذلك ومن احلدائق. تلك األبحاث في

نورث كارولينا؛ وكذلك مركز والية في البحث مثلث حديقة في البيئة حماية وهيئة

أورليانز. نيو جامعة بحوث حديقة في البحرية القوات أبحاث

á«∏ëŸG á°UÉÿG äÉcô`°ûdG

مبحاوالت على التنفيذ املؤسسة القائمة تقوم علمية حديقة إنشاء في املبادرة عند

على وحفزها املنطقة في املوجودة النامية  أو الكبرى  الشركات الستقطاب جاهدة

الكبرى للشركات حوافز احلدائق فروع فيها. وتقدم بعض فتح احلديقة أو إلى االنتقال

احلديقة. على اإلشراف في دوراً إعطائهم أو البداية؛ في لفترة اإليجار تخفيض مثل

للبحوث. ستانفورد حديقة إلى العمالقة هوليت-باكارد انتقال شركة ذلك مثال

äÉæ°VÉ◊G

من عدد جذب على  يساعد احلديقة إنشاء بداية عند احلاضنات  برامج تفعيل 

للمباني. املستأجرين

á«©eÉ÷G çƒëÑdG õcGôe

إلى احلديقة، أو اجلامعة بحوث مراكز بنقل أنشطتها تبدأ العلمية احلدائق بعض

لذلك. متسع وجد إذا املراكز حول احلديقة بناء
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املناطق في للجامعات منح تخصيص العلمية للحدائق احلكومي سبل الدعم من
على علمية حدائق  إلنشاء اقتصادي تدهور من تعاني التي املناطق في أو الريفية
القطاع ولتشجيع للحكومات احمللية املساعدة من نوعاً املنح وتعتبر اجلامعة. أراضي

املشروع. في على املشاركة اخلاص

á«∏ëŸG äÉeƒµ◊G ºYO

للحدائق املباشر االقتصادية الدعم التنمية هيئات في ممثلة احمللية احلكومات تقدم
إذ املشروع، في البدء مراحل عادة الدعم ويشمل للجامعات احمللية، التابعة العلمية

تشغيل احلديقة. مبصاريف املباني إيجار احلديقة من دخل أن يتكفل املتوقع من يكون

ájÒÿG äÉ«©ª÷G

العون تقدمي بهدف احلدائق بعض دعم في اخليرية اجلمعيات من العديد تساهم
للمنطقة. العلمية احلدائق توفرها طريق التنمية االقتصادية التي قد للمجتمع عن
في مجاالت البحوث دعم بهدف أصالً تكونت التي اخليرية اجلمعيات بعض أن  كما 
الناس مثل وسائل من شريحة تفيد تقنية ابتكار أو بعينه، مرض معينة، مثل مكافحة
تشارك التي احلدائق على مقصورة ما تكون املساهمات غالباً تلك إال أن املعوقني. دعم

اجلمعيات في أهدافها.

¢ü°üîàdG

العلمية، واختيار املؤسسات الختيار تخصصات احلدائق بالنسبة اجتاهات عدة هناك
منها: فيها؛ املشاركة

احليوية، والتقنية  الطب مثل اجلامعة، فيه تتميز مجال في الدقيق التخصص -
أيوا. جلامعة احليوية التابعة التقنية بحوث حديقة على غرار

بها. الناشطة وااالت اجلامعة في األبحاث مع التي تتالءم التخصصات على االقتصار -
التقنية مجاالت في االبتكار على قائمة دامت ما التخصصات جلميع احلديقة فتح -
الفكري التبادل خالل من اجلامعة في للتميز جديدة فتح مجاالت لتشجيع اتلفة،

ستانفورد. بحوث حلديقة احلال بالنسبة هو كما املؤسسات املشاركة؛ مع
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علمية حدائق إلنشاء وتصورات مقترحات
السعودية العربية المملكة في تقنية ومناطق

للمملكة  للحدائق العلمية ومناطق التقنية املالئمة مناذج ˚

اململكة مؤسسـات دور ˚  خصوصيات فريدة للمملكة  ˚

للمملكة   املالئمة التقنية ملناطق محاور العلمية  ˚ احلدائق لنجاح عوامل  ˚

التخصصات متعددة علمية حلدائق التخطيط ˚
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التجارية واحلاضنات العلمية واحلدائق التقنية املناطق مشروعات يستلزم تنفيذ

يساعد ومبا اململكة إمكانات مع يتفق مبا املنشآت تلك ملفهوم  تطويراً باململكة

إنشاء فكرة ازدهار إلى أدت التي الظروف  بعض  ألن ذلك طموحاتها؛ تلبية على

لها، بالتخطيط أحاطت التي احمللية واخلصوصيات بعض الدول، في العلمية احلدائق

في متاحة تكون ال قد بعض اجلامعات، ومنوها في جناحها إلى التي أدت والعوامل

في سواء الناجحة  النماذج  ببعض  اإلقتداء الصعب من يكون هنا ومن اململكة،

على جذري تعديل إجراء دون اليابان أستراليا أو أوروبا أو أو األمريكية املتحدة الواليات

املؤسسات. هذه مفهوم

للمملكة املالئمة التقنية ومناطق العلمية مناذج للحدائق

من بشئ اململكة في تبنيها ميكن التي العالم في العلمية للحدائق هناك مناذج

وحديقة نورث كارولينا، والية البحوث في مثلث تلك النماذج: حديقة أمثلة من التعديل.

األمريكية؛ املتحدة بالواليات العلمية في أيوا والية جامعة وحديقة للبحوث، ستانفورد

بني شراكة نتيجة قيام احلدائق تلك جنحت حيث إجنلترا؛ في للبحوث وحديقة كامبردج

أن ويجب ببعضها. امللحقة واحلاضنات اخلاصة واجلامعات والشركات احلكومية اجلهات

لتوقعات حي هي األخرى منوذج والتقنية للعلوم العزيز امللك عبد مدينة أن ننسى ال

في املدينة عن احلديقة وإن اختلفت اململكة في علمية حديقة إلنشاء أي مبادرة جناح

والتطلعات. واملمارسة التمويل

هي: عدة مناذج، تشمل املالئمة التقنية مناطق احلصـر فإن سبيل وعلى

والشركات واجلامعية احلكومية البحث مؤسسات بني جتمع  تقنية منطقة   ˚
االستشارات وتقدمي التقنية تطوير مجاالت في الناشطة الصغيرة واملتوسطة

كارولينا). بنورث البحوث مثلث حديقة (مثل احمللية للصناعة

الصغيرة والشركات احلكومية البحث مؤسسات بني جتمع تقنية منطقة   ˚
جامعة حديقة احلكومية (مثل للمؤسسات خدمات بتقدمي القائمة واملتوسطة

أورلينز). نيو
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أو الكبرى والشركات اجلامعة في البحث مؤسسات بني جتمع تقنية منطقة  ˚
ستانفورد). بحوث حديقة (مثل التقنية وتطوير بالبحوث القائمة فروعها

من استشارية وشركات اجلامعة في البحث مؤسسات  جتمع تقنية منطقة  ˚
البحوث مجاالت في الكبرى للشركات خدمات تقدمي تتخصص في اجلامعيني

ولثام). حديقة (مثل التقنية وتطوير

الناشئة وحضانة الشركات املنطقة في االقتصادية بالتنمية تهتم تقنية منطقة  ˚
أيوا). حديقة جامعة (مثل التقنية وتطوير البحوث مجاالت في العاملة

من استشارية وشركات اجلامعة في البحث مؤسسات  جتمع تقنية منطقة  ˚
من بدعم فيها التميز في اجلامعة ترغب  مجاالت في  تتخصص اجلامعيني

كامبردج). جامعة (مثل حديقة اخلاص القطاع

خصوصيات فريدة للمملكة

في تتوفر  ال قد الغربية العلمية واحلدائق اجلامعات  خصوصيات  بعض  كانت إذا

باملقارنة فهناك الغربية،  الدول من العديد في بها تتوافر التي بالصورة  اململكة

بجامعاتها ملحقة علمية حدائق إقامة جناح على تساعد  للمملكة  خصوصيات

يحتذى مبثابة منارة وتكون الدول األخرى، في احلدائق العلمية بني مرموقة مبنزلة وحتظى

اململكة: بها تتمتع التي هذه اخلصوصيات فمن اإلسالمي؛ العالم في بها

التقنية. في تطورات يصاحبها من الطبيعية وما الثروات وفرة  ˚
مصادر من االستفادة على التنافس على العاملية الشركات من العديد تهافت  ˚

التقنية. تطوير في واملساهمة اململكة الطبيعية ثروات

مناطق إنشاء على يساعد مناطق معينة الطبيعية في الثروات مصادر تركيز  ˚
باستغالل اخلاصة التقنيات إلى عنايتها توجه املناطق تلك في عاملية  امتياز

الشرقية، املنطقة في وصناعاته النفط مثل فيها، الطبيعة الثروة مصادر

واملنطقة الغربية الطاقة الشمسية، أبحاث جتري فيها الوسطى التي واملنطقة

التحلية. تقنية في ورقي بحرية ثروة من به تتميز وما
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حباها مبا العربية خصوصاً اإلسالمي عموماً واملنطقة العالم منزلة اململكة في  ˚
إليه يتطلع علمياً مركزاً تكون ألن مرشحة الشريفني يجعلها من احلرمني اهللا

فيه. على اإلسهام ويحرصون العالم، في أنحاء املسلمون

شواطئ بني مساحتها وامتداد العربية املنطقة االستراتيجي في اململكة مركز  ˚
بالثروات. غنية ممتدة

للتوسع العمراني. أراضيها وصالحيات اململكة مساحة سعة  ˚
صغيرة شركات خاصة إنشاء في العالية الكفاءات أصحاب الشباب من رغبة  ˚

وتطويرها. التقنية مجاالت نقل في للخوض توجه أن ميكن

العامة. احلكومية والشركات املؤسسات بعض خصخصة نحو توجه اململكة  ˚
املدى. بعيدة مشاريع في أن توجه لالستثمار ميكن التي األموال رءوس وفرة  ˚

عاملياً. مرموقة منزلة اكتساب جامعات اململكة  ˚

اململكة مؤسسات دور

واحلاضنات العلمية احلدائق ومناذج وجامعاتها اململكة  خصوصيات ضوء على

في اململكة في  املؤسسات لدور التوقعات بعض عرض ميكن العالم، في الناجحة

اململكة: مع خصوصيات تتالءم بحوث وحدائق تقنية مناطق بإنشاء املبادرة

áeƒµ◊G QhO

وذلك العلمية احلدائق وإنشاء  بالتخطيط املبادرة على اجلامعات تشجيع -

املالية املعونة أو املنح وتقدمي  املالئمة األراضي بتخصيص فيها باالستثمار

بعض مبانيها. إنشاء املبدئية في

إلى فروع منها أو والتقنية اخلاصة بالبحوث احلكومية املؤسسات بعض نقل  -

اجلغرافي. موقعها بحسب احلديقة

ومنطقة عامة  اململكة تخدم التي البحوث لبعض املبدئي املالي الدعم -

خاصة. احلديقة

٥٥
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تطويرها أو التقنية  بنقل  تهتم التي الناشئة للشركات  منح  تخصيص -

احلديقة. حاضنات تقدمها التي اخلدمات في للمساهمة

عمليات بحوثها تنقل التي الكبيرة ومتوسطة احلجم حوافز للشركات تقدمي -

في احلديقة. تقنية تنشئ مراكز أو

للحديقة اخلاصة التسهيالت بتقدمي منطقة كل في احلكومية اإلدارات قيام -

إليها. تنتقل التي واملؤسسات والشركات

á`©`eÉ`é`dG QhO

مبزاولة األعمال التدريس ألعضاء هيئة رسمياً السماح بهدف اللوائح تعديل -

اجلامعة خارج األسبوع) في يومني أو (يوم محددة ملدة واألبحاث االستشارية

مقابل رسوم أكان سواء بنشاطه اجلامعة مع إخطار مجال تخصصه، في كل

تطوعاً. أو

بالتقنية تهتم صغيرة شركات إدارة عضوية أو مبلكية لألساتذة السماح -

املصالح. في هناك تضارب يكون ال أن واالبتكار على

إختراعاتهم. تسجيل وعلى أبحاثهم في االبتكار األساتذة على تشجيع -

ولو لفترة محدودة. للبحث يتفرغون ألساتذة وظائف تخصيص -

احلديقة. البحوث في اجلامعة إلى مؤسسات ضم -

مبشاركة من واالدارة االقتصاد كلية في الناشئة ملساعدة الشركات برامج وضع -

املشاريع. من كنوع البكالوريوس العليا أو طلبة الدراسات طلبة سواء الطلبة

ÚéjôÿG QhO

جانب من فيما بينهم الصلة لتوثيق برامج تقدم للخريجني تكوين مؤسسات -

آخر. جانب من وبني اجلامعة وبينهم

حتقق مركزاً حتى املعنوي للجامعة والدعم ومال، وقت من العون املادي تقدمي -

والتقنية. البحوث مجاالت في وتتفوق اجلامعات بني مرموقاً

نفوذه. نطاق في للحديقة كل الترويج -

٥٦
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العلمية احلدائق عوامل جناح

ما يلي: التقنية ومناطق العلمية احلدائق جناح يستلزم

املستقبلية لها. والرؤية احلديقة أهداف وضوح  ˚
للمستقبل. واستراتيجياتها اجلامعة وتطلعات احلديقة أهداف بني املواءمة  ˚

في تشارك التي املؤسسات في العاملني وثقافة اجلامعيني ثقافة بني التوافق  ˚
احلديقة.

املؤسسات التي تستضيفها احلديقة مما يستلزم أن: اختيار في احلكمة توخي  ˚
املنطقة. االقتصادية في التنمية املؤسسات تلك تخدم -

اجلامعة. اهتمام مجاالت تخصصها من مجاالت تكون -

تتميز جديدة مجاالت والتطوير البحوث في اجلامعة أنشطة إلى تضيف  -

اجلامعة. بها

مالياً للجامعة. مصدراً متثل مستأجرة هيئات مجرد املستضافة املؤسسات تكون ال -

التقنية. البحوث وتطوير في واجلامعة املستضافة املؤسسات شراكة بني وجود -

عمل واقعية. خطوات تالزمها مرحلية استراتيجية خطة وضع  ˚
والشركات املستضافة. اجلامعة املنافع بني تبادل تنظم الئحة وضع  ˚

اطط العام. تنفيذ متابعة على في تأسيس احلديقة واحلرص التدرج  ˚
احلاضنات. ذلك مبا في احلديقة ملشاريع الكافي الدعم املقدرة على توفير  ˚

في اململكة التقنية ملناطق املقترحة احملاور

اململكة في علمية حدائق إنشاء حالة الشروع في في يفضل العملية، الوجهة من

تدعم حتى البيئة من نابعة رئيسة محاور خلدمة احلدائق تقدمها التي اخلدمات أن توجه

ومصاحلها اململكة بقضايا اخلاصة البحوث ميادين وتعزز اجلارية، االقتصادية التنمية

الشراكة للباحثني ميكن التي العامة البحوث جانب إلى التحديد، وجه على العالم في

األخرى. البحوث حدائق في أقرانهم مع مبجهوداتهم
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أهداف إلى عدة السعودية العلمية احلدائق تكوين استراتيجية توجه أن يجب كما

أن: أهمها،

ااالت، تلك في مركز الصدارة تخولها فريدة مجاالت في عاملية متيز تصبح مراكز  ˚
التي تتناولها. القضايا في للباحثني منارة تصبح وحتى

والقضايا التنموية  والقضايا  امللحة القضايا حل في أساسي بدور تقوم  ˚
باململكة. اخلاصة االستراتيجية

لتحقيق فعالة  دفعة يعطيها ما التحتية والبنية التقنية من مقومات متلك  ˚
مجاالت املعرفة في السريعة مع التغيرات تتفاعل حتى وجيز وقت في رسالتها

وال العالم، أنحاء التقنية في احلدائق بني مكانة مرموقة تتبوأ والتقنية، وحتى

وسهولة االتصال. والتنافس الشراكة على القائم العصر في هذا سيما

áë∏ŸG ÉjÉ°†≤dG :∫hC’G QƒëŸG
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في فريد لها وضع امللحة، املياه من طويلة بسواحل محاطة جزيرة كشبه اململكة

من ٪٢٥.٩ على يزيد ما تنتج أنها إذ احملالة تنتج املياه دولة تعتبر أكبر إنها حيث العالم

اليوم(٧٢)، يليها في مكعب متر مليون ١،٩ أي حوالي العالم؛ في احملالة املياه إنتاج إجمالي

الكلي(٧٣). وفي نفس  من الناجت ٪١٦ يتعدى إنتاجها التي ال األمريكية املتحدة الواليات

وتصنيع تصميم في وأوروبية وأمريكية يابانية شركات على اململكة تعتمد الوقت

واملواد الغيار  قطع  بكل احملطات إمداد وكذلك التحلية، محطات  وإنشاء املعدات

إلى قياس وحتكم وأدوات كيمائية مواد من احملطات وصيانة في تشغيل املستهلكة

مساهمة ورغم العكسي. التناضح في عملية تستخدم التي أنواع األغشية مختلف

جهود فإن أغلبية واملياه التحلية بحوث في في اململكة التحلية وخبراء الباحثني بعض

القليل منها خارج اململكة، بحوث ومراكز ومختبرات في معامل تتم التقنية تطوير

تصميم في تتنافس السعودية التي الكوثر شركة هناك أن إال املصنعة. تابع للشركات

وأمريكية، وكذلك وهولندية فرنسية شركات مع العكسي التناضح وتوريد محطات

سعودية. مشاركة القائمة على ماتيتو شركة
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البحوث مجال في املشتغلني السعوديني املواطنني لدى املتراكمة  اخلبرات إن

نواة إلنشاء تكون أن ميكن اململكة، في التحلية محطات وتشغيل التقنية  وتطوير

العربي، واخلليج البحر األحمر على تقع التي اجلامعات مع باملشاركة تقنية منطقة

لنقل اخلاص،  القطاع ومن املاحلة املياه لتحلية العامة املؤسسة من مبساهمة ورمبا

املواد وإلنتاج الغيار قطع لتصنيع سعودية شركات واحتضان املياه املاحلة حتلية تقنية

في خاصة التقنية وتطوير التطبيقية  البحوث جانب إلى هذا  الالزمة؛ الكيميائية

احملطات وإدارة صيانة تقنية في ذلك مبا مباشرة، بفوائد اململكة تعود على التي اجلوانب

اجلامعات بإحدى ملحقة علمية حديقة تستضيف أن ميكن كما  كفاءتها. لزيادة

القيام أو التقنية، تطوير في الدخول الراغبة في  اخلاص القطاع شركات الساحلية

حملطات التحلية. الفنية واالستشارات اخلدمات تقدمي أو بالبحوث،

تنتج اململكة في التحلية محطات بعض أن املقام هذا في بالذكر اجلدير ومن

اإلنتاج  وهذا ميجاوات، ٣٩٨٥ حوالي الكهرباء إنتاج معدل بلغ فقد أيضا، الكهرباء

تكون بحوث صغيرة شركات خلدمات الفرص من  العديد يفتح ذاته حد في املتداول

في اململكة. علمية من حديقة جزءا

اجلامعيني واخلبراء والكيميائيني واملهندسني الباحثني من  اململكة لدى أن والواقع

احلجم متفاوتة الشركات واملاء؛ ومن للكهرباء املزدوج واإلنتاج املياه حتلية في واحلرفيني

اململكة في  للجامعة  التابعة العلمية  احلدائق يزود ما التحلية مجال في العاملة

تساهم أن ميكن حيث التحلية، في مجال في الدخول السريع البدء على بنواة تساعد

ودعم األبحاث التدريب في توفير ومعامل من مؤسسات فيها يستضاف احلديقة وما

امليكانيكية والهندسة والفيزياء الكيمياء أقسام في والباحثني للطالب اجلامعية

للمؤسسات معاملها تقدمي اجلامعة مبقدور أنه كما  والكيميائية؛ والكهربائية

تطوير تكاليف في اإلسهام مع إليها لالنضمام لتشجيعها احلديقة في املستضافة

وصيانتها. املعامل
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أو استضافة  للجامعات التابعة العلمية للحدائق املمكن فمن ذلك جانب إلى

في للعاملني تدريبية  دورات لتقدمي التقنية  للتدريب على مراكز إنشاء على التعاون

ما تقوم على غرار الباحثني؛ من املياه بتحلية من املهتمني التحلية وغيرهم محطات

من العاملني العديد إليها تستجلب نيوجرسي، والتي بوالية دكنسون فارلي جامعة به

شركة تقدمها التي الدورات وكذلك اخلليج؛  ودول اململكة من التحلية  مجال في

جانب  إلى عرب، خبراء فيها بالتدريس ويقوم الكاريبي البحر دول في مسار(٧٤)  تقنية

التحلية لبحوث األوسط الشرق مؤسسة تقدمها التي القصيرة الدورات الدراسية

أساتذة  من التدريبية املؤسسات  هذه تتكون أن املمكن ومن عمان(٧٥). مسقط/ في

من خبراتهم. لالستفادة تقاعدهم عند التحلية محطات في والعاملني اجلامعات

√É«ŸG êÉàfEG çƒëHh á«æ≤J

العلمية احلدائق أمام  اال تفتح العذبة للمياه املاسة اململكة حاجة إن

والكبيرة الصغيرة املتخصصة، والشركات البحوث مؤسسات ودعم لتشجيع

تقوم أن ميكن  حيث والضباب؛ اجلو رطوبة  من املياه  استخالص تقنية تطوير في

وجامعة عبدالعزيز، امللك  جامعة وخاصة البحوث هذه في باملساهمة اجلامعات

التقنية. لهذه  الساحلية املناطق لصالحية نظراً واملعادن للبترول فهد  امللك

في اململكة فإن أجريت وجتارب بحوث نتيجة كانت هذه التقنيات بعض أسس أن ورغم

باليابان متسوبيشي شركة في أنتج ما الغرض لهذا تطويرها مت التي األجهزة أوائل من

استخالص أما اجلو(٧٦-٧٧). رطوبة  امتصاص في األمالح تقنية استخدام أساس على

الضباب من املياه إنتاج عن جدوى كندا في املشاريع من العديد فهناك الضباب مياه

على الضباب مياه ترسبات دراسة على قائماً مشروعاً هناك أن كما اململكة(٧٨)؛ في

عمان. في األشجار

á∏jóÑdG ábÉ£dG çƒëHh á«æ≤J

الطاقة استخدامات تقنية تقدم في السعودية العربية اململكة أسهمت

وأنشئت  األمريكية. الطاقة وزارة مع املشترك «سوالراس» البرنامج خالل الشمسية
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والتجارب حركة البحوث زالت وما الشمسية. بالطاقة تعمل حتلية محطة أول ينبع في

هناك تقنيات عديدة كانت وملا باململكة. مطرد نشاط الشمسية في الطاقة وتطوير

من ذلك وغير الهواء وتكييف واإلضاءة املياه وتسخني الطبخ في الطاقة الستخدام

خاصة اال، هذا في للجامعات التابعة التقنية حدائق مشاركة فإن التطبيقات

التي تقوم والكبيرة الصغيرة الشركات إليها سيجلب بالرياض، سعود امللك جامعة

الطاقة خاصة املتجددة الطاقة مجال في والتصنيع والتصميم البحوث بأعمال 

واستغالل الرياح  املتجددة كطاقة الطاقة من أخرى أنواع إلى باإلضافة الشمسية،

والبحر. األرض بني احلرارة مستويات في االختالف

ájhOC’G çƒëHh á«æ≤J

ومنها العالم، حول منتشرة  معامل في األدوية العاملية األدوية شركات تصنع

بترخيص أدوية محلية أو تصنع أدوية مصر واألردن مثل العربية املنطقة معامل في

وفق الدواء تصنع لكنها صغيرة احلجم املعامل تلك من وكثير املنتجة؛ الشركة من

أو استهالكها محلياً. تصديرها بهدف احلميدة، املمارسة معايير ووفق العاملية املعايير

حاجات الستيفاء سنوياً املستوردة األدوية ضخمة من كميات اململكة تستهلك كما

مواسم في خاصة  املنورة واملدينة املكرمة مكة وزوار األجنبية والعمالة  املواطنني

والعمرة. احلج

اململكة في التابعة للجامعة العلمية في احلدائق املعامل هذه مثل فإن إنشاء لهذا

الصغيرة الشركات فيها وعلى والباحثني واجلامعة اململكة على تعود فوائد عدة له

الفوائد: بني هذه اال. ومن هذا في الدخول ترغب في التي

الناشئة. اخلاصة الوطنية األدوية - احتضان معامل
العاملية املعايير اتباع على واإلشراف االستشارة تقدمي مهمة اجلامعة تولي  -

املمارسة احلميدة. ومعايير
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إلى جانب استيرادها من للحد احمللية األدوية من السوق السعودية حاجة - توفير
اخلليج. منطقة األدوية في في سوق املنافسة

اململكة. في املستهلكة األدوية جودة - ضمان

احلديقة. في املستضافة األدوية معامل خلدمة الصيدلة كلية معامل - تطوير

املستضافة األدوية ملعامل االستشارات تقدمي في اجلامعة في الباحثني - مشاركة
الدوائي. اال في ألبحاثهم منها الدعم على وحصولهم

أمام التدريب فرص وفتح الصيدلة كلية في العليا الدراسة طلبة دعم  -
الطالب.

تقنية األدوية. مجال في الصناعية واملؤسسات بني اجلامعة - الشراكة

واسع مجال هناك أن حيث (الشعبي)،  التقليدي الطب أدوية  إلى باإلضافة هذا

الشعبي الطب الرائدة في مجال اململكة من الدول نظراً ألن األعشاب، طب ألبحاث

أبوابها باجلامعة امللحقة العلمية احلدائق  فتح فإن لذلك الطبية.  األعشاب  وإنتاج

والسوق ملحة للمواطنني حلاجات استجابة فيه اال هذا في العاملة للمؤسسات

األعشاب في الفعالة املواد استخالص تقنية وتتمثل العموم.  وجه على العاملية

تسهيل أو رائحتها أو مذاقها على تعديالت بإدخال البشرى لالستخدام وجتهيزها

إنشاء توفر فرص إلى جانب واسعاً للبحوث والتطوير؛ مجاالً جرع محددة في تعاطيها

لالستهالك. األعشاب بتحضير اخلاصة املعامل

والطب األعشاب لبحوث زايد مجمع اال هذا في الناجحة املراكز  أمثلة ومن

مجال اهتمام العاملني في املركز أن يستحوذ على استطاع حيث دبي، في التقليدي

العالم. في األعشاب طب

٦٢



٦٣

ت
صورا

ت وت
مقترحا

س..
ل الخـامـ

صـ
الفـ

٦٣

á«Ñ£dG çƒëÑdGh á«æ≤àdG

في الصحراوية املناطق في التي تشيع املستوطنة واألوبئة األمراض بعض هناك

بـغداد بخـراج محليـاً املعـروف لشمـانـيـاسيـز» «كوتـانيـس  وبـاء مثـل اململكة

في  الطب كلية من باحثون دراساته في أسهم والذي  ،Cutaneous Leishmaniasis

حرب أعقاب في الوباء ذلك القاه الذي الكبير االهتمام العزيز عقب امللك عبد جامعة

في وجودهم نتيجة األمريكي به اجليش أفراد من بإصابة العديد الثانية للظن اخلليج

الصحراوية. املناطق

علمية حديقة في صغيرة وشركات خاصة بحثية مراكز استضافة املمكن ومن

لتدريب ندوات ودورات خاصة بدعم خارجي أو محلي، وتقدمي اال هذا في ببحوث للقيام

مستوطنة األمراض تلك خاصة وأن بعض األمراض؛ هذه تشخيص وعالج على األطباء

الصحراوية. االستوائية املنطقة في ومنتشرة

املتحدة الواليات في خاصة العالم، أنحاء جميع في البديل الطب إلى االجتاه إن

جانب إلى وبحثية  تقنية مؤسسات لتكوين  واسعاً  باباً  يفتح وأوروبــا، األمريكية

للجامعات. العلمية التابعة احلدائق في خاصة عالجية مؤسسات

الغربية(٧٩) خاصة الدول في مؤخراً راجت التي «احلجامة» البديل الطب مجاالت ومن

اآلالم لعالج ماليزيا؛ خاصة اآلسيوية والدول األمريكية؛ املتحدة  والواليات كندا

إلى احلجامة أدوات وتسويق وتصنيع بتصميم تقوم صغيرة شركات فهناك واألوجاع.

ببحوث للجامعة خاص تابع مركز ماليزيا وفي والتدريب. والبحوث للعالج مراكز جانب

املسكن لهم ويوفر العالم أنحاء في باحلجامة تدريبية للمهتمني دورات ويقدم احلجامة

واألدوات(٨٠-٨٧).

العمليات بعد املرضى وقاية في العسل استخدام الطبية البحوث مجاالت ومن

املرضى  حياة تعرض التي Staphylococcus aureus «االستاف»  بكتريا من اجلراحية

اال هذا نشطة في احلدائق العلمية في ومؤسسات اجلامعات بعض وهناك للخطر؛

الصدد. بهذا إكلينيكية بحوث جترى حيث ونيوزيلندا، أستراليا في خاصة
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اهتمام من كبيراً قدراً تقتضي التي امللحة القضايا من  األغذية وبحوث تقنية 

اآلتية: لألسباب امللحقة باجلامعة العلمية واحلدائق التقنية مناطق

سالمة في بحوث إلى يحتاج مما من األغذية حاجاتها كل تستورد اململكة - تكاد
األطعمة بعض  حول الشكوك  حتوم حيث للمستهلك، وضمانات األغذية

املواطنني. جانب من املستوردة

في والتوسع صالحيتها فترة ومد األغذية احمللية حفظ تطوير تقنية إلى - احلاجة
وعاملياً. محلياً تسويقها

من وصيانتها األضاحي حلوم من ضخمة كميات إلعداد فعالة طرق إلى - احلاجة
بها. املنتفعني إلى للشحن وجتهيزها التلف

الدواجن إنتاج في خصوصاً الغذائي القطاع  إنتاج في متزايد نشاط وجود  -
واالستشارات. بالبحوث الدعم إلى حاجة في واأللبان

أو تقنية استكشاف إلى حتتاج التي لألغذية احمللية احلية من األمثلة التمر ويعتبر

منها: التمور صناعة في عديدة فرصاً هناك إن إذ املستخدمة؛ التقنية تطور في

التمر  نوى من واالستفادة مثل اخلل والعسل، التمور(٨٨) من املستخلصات - إنتاج
مثالً. الكربون إنتاج في

متر. يتحول إلى أن قبل أطول ملدة الطازج التمر - حفظ
التسوس. من ومنعه وتعليبه التمر حفظ تقنية - تطوير

الالكتوز الذي على نسبة ضئيلة من يحتوى بأنه اإلبل الذي يتميز لنب هو آخر ومثال

له أن كما البقر. لنب شرب من مينعهم مما األطفال بعض لدى منه حساسية توجد

أوائل من كان األلبان األخرى. وقد بدرجة أكبر من مغذ أنه كما كبيرة، صحية مزايا

شركة واجلنب، مثل الزبد اجلمال وتصنيع منتجاتها ألبان بتسويق تقوم التي الشركات

هذه تسويق  إلى الشركة وتسعى مبوريتانيا. نواكشوط في ،(٨٩)

TIVISKI sarl تفوسك
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ملدة حلفظه طريقة إلى التوصل إلى  تسعى  فإنها ذلك  ولتحقيق  أوروبا، في األلبان

بأبحاث سويسرا في الفيدرالي التقنية معهد في األلبان معمل يقوم طويلة. كما

خاصة وندوات مؤمترات بعقد اإلمارات جامعة تقوم اإلبل، وكذلك ألبان منتجات على

اإلبل. على اتلفة البحوث إلجراء ومعامل مزارع باإلبل، ولديها

ájƒªæàdG ÉjÉ°†≤dG :ÊÉãdG QƒëŸG

سنوياً املسلمني من املاليني أفئدة إليه تهوي الذي املقصد هي اململكة كانت ملا

امللحقة العلمية للحدائق املتاحة من الفرص عموماً، فإن للزيارة أو والعمرة للحج سواء

املؤسسات استضافة الشريف النبوي واملسجد احلرام البيت من القريبة باجلامعات

جانب إلى الدينية باملناسك املتعلقة التنمية في تساهم أن ميكن التي والشركات

وملا االقتصادية. دعائم التنمية من لتكون تتطور أن ميكن لها التي السياحة تشجيع

تتواصل أن املؤسسات تلك على لزاماً كان  قصيرة  العمرة وفترات احلج موسم  كان

في موسم احلج أو غضون ال تكون بالضرورة في التي الزيارات لتنمية العام عبر جهودها

التنمية. عناصر بعض لتفعيل والعمرة فرص احلج اغتنام جانب إلى العمرة، أوقات

في والسكن والبحري، والبري اجلوي النقل تشمل والعمرة متطلبات احلج كانت وملا

ووسائل من طرق التحتية البنية إلى جانب وجدة، هذا  املنورة واملدينة املكرمة مكة

وكهرباء مياه من ومن خدمات أساسية طعام ومشرب وملبس، من وإمدادات اتصال،

العام طوال واخلدمات واملنشئات املرافق وجود تلك فإن إلخ؛ . . وتوجيه وعالج وإسعافات

الوطنية التنمية دعم بهدف لالستفادة منها سبل عن البحث تتطلب حتديات ميثل

إيجابية. بصورة
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من العديد في الفعالة املساهمة للجامعات التابعة العلمية  للحدائق  ميكن

في هي التي اخلدمات، مجال في خاصة والعمرة احلج مواسم  خالل التنمية أوجه
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للحدائق العلمية ميكن إذ اجلديدة؛ التقنيات من واالستفادة تطور مستمر إلى حاجة

مبا في مواقعها إلى والعمرة احلج جوانب بكل املهتمة أو اتصة املؤسسات جذب

اخلدمات؛ تقدم التي اخلاص القطاع وشركات  واخليرية  احلكومية املؤسسات ذلك

خدمات مجال في للعاملني االستشارات لتقدمي االستشارية املكاتب جانب إلى

وضع اجلامعة في في الباحثني مع للشراكة والعمرة احلج ألبحاث ومؤسسات الزوار،

جانب إلى هذا مدار السنة؛ على واملنشآت واخلدمات املرافق الستغالل استراتيجيات

مع احلكومة على العبء من للتخفيف اخلدمات إستراتيجيات  تطوير دراسات إجراء

بخبرات اال هذا اجلامعة في تساهم أن وميكن احلرام. اهللا بيت وأمن زوار راحة ضمان

اخلاصة باملواصالت والتعمير اططات وابتكروا درسوا ممن فيها الباحثني من العديد

األبحاث هذه نتائج كانت وملا احلج. مشاعر أداء أثناء والتخطيط وديناميكية اجلماعات

لدعمها السعي فمن املمكن الكبيرة التجمعات في طرق التحكم على مبنفعة تعود

واألمن. الدفاع مؤسسات من

املستضافة اخلاصة املؤسسات فيها تشارك أن اخلدمات ميكن من أخرى وهناك جوانب

إلى الوطنية االقتصادية التنمية في تسهم مبقتضاها والتي العلمية احلديقة  في

احلرام. اهللا بيت الشخصية لزوار التنمية جانب

للحجيج املقدمة اخلدمات األساسية ال يقتصر على التنمية في احلج والعمرة إن دور

زيارتهم، إقامتهم خالل لتسهيل ومواصالت ومسكن ومشرب مطعم من واملعتمرين

معدودات، لكن أيام خالل االقتصادي إلى اإلنعاش تؤدي ثابتة موارد متثل تكاد أن فتلك

حتقيق زيارته، والعمل على أثناء اتلفة الزائر أنشطة دعم إلى ميتد يجب أن الدور ذلك

مبا ألهله يعود وأن وجد، ما باإلحساس بحالوة رحيله عند وتعضيده الزيارة، من توقعاته

قريبة، هذا عودة وتطلعات إلى ثمينة وخبرات مبهجة فريدة ونفحات ذكريات يحمل من

كان ما فوق الثمار يجني من ألن خالل زيارته أمامه من الفرص املزيد جانب إفساح إلى

من معرفة وإدراك. يترقب

٦٦
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أهله  إلى يعود احلج ثم مناسك أداء تطلعاته بعد احلاج يحقق املثال: سبيل على

أما املناسك الكرة. فيعيد العمر يطول به ويتمنى لو نفحات من عليه ما يقدر ببعض

عنها قرأ أو بها علم على أو مارسها شخص من شفهياً عنها عرف فقد أداها التي

األدعية؛ يلقنه من صاحبه فرمبا محظوظاً كان وإن يستوعبها؛ لم مختزلة بصورة

أو حاجة للسؤال ال أدائها وبعد االستفسار، أو للسؤال مجال ال الشعائر أداء وخالل

معها ينخرط كفرد في مجموعة املناسك يؤدى ما عادة احلاج أن والواقع االسترجاع.

والتكبيرات األدعية ويردد معها من تنتقل حيث وينتقل معها إلى تفعل كما ويفعل

ما يتناهى أو أو خطيب، واعظ يسمعه من سوي ما متاماً مبا يدور اإلحاطة تردد دون ما

منها البعض ال يكون وقد أو يخطئ، بعضها قد يصيب أعراف أو متوارثات إليه من

املعرفة واستقاء  الفكر  وإعمال للتأمل  الوقت فسحة من هناك أن رغم  دقيقاً. هذا

احلديثة التقنية من االستفادة ميكن املنطلق هذا من العبادة. من كجزء املستنيرة

تعينهم دون وبصورة واملعتمرين للحجيج الدينية الثقافة بجوانب للعناية طرق بعدة

لذلك: مثاالً من الشعائر. يؤدونه ما تعرقل أن

الشخصي املساعد  استخدام فيه ميكن  الذي الشخصي» اإللكتروني «املطوف

العناوين  لتدوين السوق يغرق والذي Personal Digital Assistance (PDA)0 الشائع الرقمي

مجهـز وبعضها  واخلرائط، املعلومات  ولعرض بحسابات والقيام الهواتف وأرقام

 Geographic اجلغـرافـي التوجيـه وجهـاز اإلنتـرنت، لالتصـال على بوسائـل السلكيـة

خريطة، على منشود إلى موقع والتوجيه  املكان Information System (GIS)0 لتحديد 

والصورة والكتابة، بالصوت املعلومات أو املعرفة على للحصول برامح أي تشغل وكلها

األجهزة تلك من وكثير  وإليه. احلاسوب من امللفات نقل  بوسائل مجهزة أنها كما

وميكن على شاشته. والكتابة والصورة بالصوت عليه التسجيل وميكن مجهز بكاميرا

 Memory الذاكرة» «شريحة بواسطة اجلهاز على املعلومات من كبيرة كميات عرض

كل  مراجعة اجلهاز ميكن ملستخدم كما من املعلومات، هائلة كميات تختزن التي Stick

يريد. ما انتقاء معني أو يتصل مبوضوع ما
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املعتمر أو احلاج تزويد بهدف وتنفيذها برامج تصميم وميكن باستخدام قدرات اجلهاز

املأثورة، األدعية ذلك في مبا والعمرة، احلج  مراسم أداء في تفيده  التي باملعلومات

عليها، يرد التي للمواقع بتعريف تزويده وكذلك بها؛ القيام قبل الشعائر وتوضيح

باملزدلفة واملبيت عرفة على والوقوف مبنى املكوث مثل فيها؛ املكوث أو وحكمة ورودها

ذلك بالسنة النبوية الشريفة وربط إلخ، . . والتحلل واجلمرات والطواف والسعي والنحر

بلغات مختلفة. البرامج تلك إصدار ميكن كما العطرة. والسيرة

تخفيض الناس فيمكن من املالية للعديد القدرة عن خارج هذا اجلهاز مثل وملا كان

في املطروحة املماثلة  األجهزة غرار على والعمرة للحج خاص جهاز بتصنيع ثمنه

العربية. واللغة والصالة القرآن لتعليم السوق

الباحثني على  يتعني وهنا عديدة، للتنمية أبواباً تفتح أن ميكن التي الفرص إن

الشخصية، التنمية املسلمني ويساعدهم على يفيد ما إنتاج في التفكير واملبتكرين

بالتنمية. البالد باملنفعة، وعلى املبتكر على يعود وما

áMÉ«°ùdG á«æ≤J

قلوب املسلمني منزلة في لها التي واألماكن اململكة في واألثرية الدينية املعالم

فترات خالل لزيارتها ومقتضب عابر بشكل إال متاحة غير أن الفرص إال احلصر، تفوق

املقام في راجع وهذا لزيارتها. املسلمني من الكثير وتشوق رغم أهميتها احلج والعمرة،

الشعائر تأدية على تقتصر واملعتمرين التي احلجاج أفواج أو برامج بعثات احلج األول إلى

والعمرة احلج بشعائر املسلمني في أذهان اململكة أن ارتباط جانب إلى األساسية. هذا

النفس والتأمل عن كنوع من الترويح اململكة زيارة في الشروع عن يحجزهم رمبا فقط

اإلسالمي والتاريخ العطرة السبرة النبوية أن رغم والتاريخ، هذا السيرة أحداث واستعادة

استضافة العلمية احلدائق يلزم على لهذا مسلم. ثقافة كل في دوراً والعربي يلعب

والتاريخ والسكان البيئة علوم في والباحثني السيرة علماء بني جتمع مؤسسات خاصة

اململكة. زيارة إلى العطالت مواسم في السياحية الجتذاب الوفود خطة لوضع
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جانب اململكة إلى في االقتصادية التنمية في ملموساً دوراً السياحة تلعب ولكي

إلكتروني دليل إلصدار احلديثة التقنية من باالستفادة االهتمام يجب والعمرة احلج

من لها ملا مسلم كل قلب في خاصة مكانة لها التي واملواقع املشهودة األماكن لزيارة

من حياته وثقافته على أثروا بصحبة الذين يعيش فيها أن زائر لكل ميكن وحتى أهمية،

بإصدار املسلمني من العديد اجتذاب ميكن ذلك جانب ومن خلفهم. إلى األول الرعيل

والصورة بالصوت والتاريخ السيرة أحداث في ودورها التاريخية املواقع تصور برامج

وأدوات احلاسوب اخلبرة في برامج ذو يقوم أن املمكن من بل اللغات. مبختلف  للعرض

الواقع تضاهي مجسدة صوراً للمستخدم لتري تصورية رحالت بتصميم عليه العرض

السيرة. من تاريخية نبذات وتقترن بتقدمي

القيام  ميكن عما مسبقة دراسات إجراء السياحة لبرامج التخطيط ورمبا اقتضى

من عنها ينجم قد ما مقابل مجزياً السياحة على التشجيع من العائد يكون حتى به

تداعيات، وما يتطلبه ذلك من جهد للتغلب على العقبات.

áaô©ŸG á«æ≤J

ميكن  املعرفة  على  قائم  اقتصاد لبناء السعي التنمية أهداف بني  من كان ملا

واخلاصة املهتمة العامة املؤسسات استضافة باجلامعات امللحقة العلمية للحدائق

رقمية قواعد إنشاء في للمساهمة املعرفة مجتمع دعائم وإرساء  التنمية ببحوث 

املعرفة أوجه كل بتدوين واالهتمام اململكة، عن والبيانات  واإلحصاءات  للمعلومات 

اإلنترنت ذلك على وبوضع واحلديث. القدمي اململكة وتاريخ اململكة في بيئة التي نبتت

واالستثمار السياحة منها للتنمية عديدة  جوانب  تعضيد ميكن للمعرفة كمصادر

بالصوت والصورة تعرض برامج إصدار املؤسسات اخلاصة لبعض كما ميكن اخلارجي.

والشباب. لألطفال بصورة مشوقة باململكة تعريفية نبذات والكلمة

á«é«JGÎ°S’G ÉjÉ°†≤dG :ådÉãdG QƒëŸG
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امللحقة العلمية احلديقة في الصغيرة والتقنية البحوث مؤسسات احتضان إن

تسجيل إلى املؤسسات تلك  حتتاج وبهذا  عديدة، ابتكارات  عنه سينجم باجلامعة 
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كان وملا ملنتجاتها. الفكرية امللكية حقوق أو ملبيعاتها التجارية العالمة أو اختراعاتها

وليس الفكرية دراية بقيمة امللكية جلهم، ليسوا على لم يكن املبتكرين، إن من العديد

العلمية بقسم احلديقة اجلامعة تزود أن وعليه ميكن حمايتها، بكيفية اخلبرة لديهم

على املؤسسات ومساعدة اختراعات عما سبق من والبحث االبتكارات لتقييم خاص

االختراع. تسجيل طلبات إعداد

محددة عن معلومات البحث مجال في املؤسسات لتلك خدمات تقدمي كما ميكن

أو إمدادهم السوق، دراسة ذلك في مجال أعمالها مبا في العاملية شبكة اإلنترنت على

أنشطة. من به األساسية عما يقومون باملعلومات

É¡KƒëHh á«ªbôdG á«æ≤àdG

الرقمية، املعرفة تقنية احلدائق العلمية بها تهتم أن ينبغي التي ااالت أهم من لعل

للمشاركة اال احليوي هذا في متاماً احلدائق هذه إحدى تتخصص أن املمكن من بل

بناء وراء سعياً للتنمية حثيثة بخطى واملضي تمع املعرفة التحتية دعم البنية في

اجلامعة من مبعونة احلديقة أن تسعى يجب اال هذا وفي املعرفة. على قائم اقتصاد

املعرفة أنشطة ألوان كل  في العاملة اخلاصة والشركات املؤسسات اجتذاب إلى

الرقمية وباألخص:

واملعامالت حلماية التجارة اإللكترونية باإلنترنت االتصال أمن مجال في البحوث -

اإللكترونية. املالية

السوق في للبيع والنسخ السرقة من واخلاصة حماية برامج احلاسوب التجارية -

السوداء.

توصل والتي الكبيرة الالسلكية للمؤسسات االتصال شبكات وتنفيذ تصميم -

الرقمي املساعد بأنواعها وأجهزة احلاسوب معدات من املؤسسة جتهيزات كل

واازن، والسفن املصانع في وباألخص احملمول، الهاتف وأجهزة الشخصي

املؤسسة ولتوجيه في مكان من أي االتصال لتسهيل دائمة حركة توجد حيث
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ومصانع والتحلية الكهرباء محطات في والتشغيل بالصيانة القائمني

إلخ. . . واألسمنت البتروكيماويات

مختلف في للباحثني اإلنترنت على واملعرفة املعلومـات قواعـد توفيـر -

والتاريخيـة واإلسالميـة والفنيـة والهندسيـة والطبيـة العلميـة ااالت

إلخ. . . واالقتصادية واالجتماعية

واخلرائط الصور ذلك في مبا اإلنترنت على الكتب إلكترونية لنشر مكتبة تكوين -

والقواميس. واملعاجم

العنكوبتية. الشبكة على واستضافتها للمؤسسات صفحات وتنفيذ تصميم -

والنفسية الطبية للمهن واملمارسني للباحثني مساعدة برامج  تصميم -

طريق عن أعمالهم تسهل أداء احلكومية وللمصالح والهندسية واالجتماعية

الرقمية. االتصاالت

من اخلاصة احلاجات ألصحاب وخاصة ااالت، مختلف في تعليمية برامج إعداد -

املعوقني.

الرقمية. بالتقنية يتعلق ما وخاصة على مختلف احلرف للتدريب إعداد برامج -

احلكومية، للمصالح الرقمية املعرفة  مجاالت  في استشارية خدمات تقدمي  -

والشركات. واملؤسسات الدفاع وزارة خاصة

مقابل أو خيري بدعم إما اإلنترنت على واملعتمرين للحجيج توفير معلومات -

التكاليف. تغطي زهيدة رسوم

اجلميع. في متناول أجهزة لتصنيع تقنية معدات احلاسوب واالتصاالت تطوير -

تقوم أن ميكن منها والعديد الرقمية املعرفة مجال في محدودة الفرص غير أن والواقع

احلديقة العلمية تكون ميكن أن احلالة هذه وفي متواضع. مال برأس صغيرة شركات به

للمشاركني العلمية احلديقة  توفر أن يلزم  ذلك  يتحقق وحتى لهم. حاضنة مبثابة

تكون أن األفضل ومن نشاطهم، الستيعاب وكافية سريعة اتصاالت  شبكة فيها
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كنوع املشاركني باستضافة مواقع مباشرة وتقوم بالقمر الصناعي متصلة الشبكة

عن تكاليفها تزيد ال اخلدمة وهذه شهرية، رسوم لقاء لهم اخلدمات التي توفرها من

الرياالت. اآلالف من مئات

التخصصات متعددة علمية التخطيط حلدائق

قضايا متباينة وتعالج محاور االهتمام من تغطي العديد العلمية احلدائق كانت ملا

بحيث: التقنية؛ مناطق إلنشاء مسبق تخطيط وضع متعددة، يلزم تشمل تخصصات

شراكة تقوم بينها قد والتي املتقاربة، بني التخصصات اجلغرافي التواصل يضمن  ˚
اجلامعة ووحدات التخصصات تلك بني  وكذلك اإلنتاج، أنشطة أو  البحوث في

التحلية مؤسسات إقامة يفضل املثال سبيل على معها.  تتفاعل  قد  التي

من كلية الصيدلة، على مقربة األدوية ومؤسسات الهندسة، كلية من بالقرب

واملستشفى. الطب كلية على مسافة غير بعيدة من الطبية البحوث ومركز

منطقة إدارة مرافق وكذلك اتلفة املؤسسات بني املشتركة املرافق  إنشاء  ˚
بينها. الرابط بدور تقوم بحيث املنطقة قلب في التقنية

إذا لم اتلفة ااالت املواقع خلدمة متعددة تقنية مناطق إنشاء يقتضي ذلك وقد

مناطق التقنية إنشاء مزايا من أن إال اجلامعة ومرافقها. كليات بني رابط هناك يكن

املالئم توفير املناخ جانب وإدارتها؛ إلى عليها اإلشراف تكاليف احلد من واحد موقع في

اجلامعي. اجلو على التأثير دون املستضافة للمؤسسات
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العالم في التقنية المناطق أهم استعراض

تايـالنـد ˚  الصيـن  ˚  تايـوان  ˚  كوريـا  ˚  ماليزيـا  ˚  اليابـان  ˚

السويـد أملانيـا  ˚  إيطاليـا  ˚  أسبانيـا  ˚  بريطانيـا  ˚ ˚  فرنسـا  ˚ 

فنلندا ˚  النرويـج  ˚
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الصني في التقنية أهم املناطق
البالد؛  منتشرة في أنحاء منطقة ٥٢ في الصني الدقيقة التقنية مناطق يناهز عدد

إنشاء لتشجيع احملافظات مستوى على عديدة حوافز املناطق تلك في تتوفر حيث 

جتارية  مؤسسة ألف ٥٥ حوالي فهناك  وبهذا احلديثة؛ التقنيات مؤسسات وتطوير

املناطق(٩٠). تلك في احلديثة للتقنيات

في داللة لها يكون قد العاملية اخلبرات من استخالصها ميكن هامة هناك نقطة

الصناعية الدول في متزايد ترحيب هناك أن هي املستقبل؛ في التقنية مناطق إنشاء

عالم وفي لبعض. بعضها املكمل الصناعية للكفاءات اجلغرافي التجمع  بعملية

احلدود أهمية تسقط فيه والذي الشركات ططات الدافعة القوة العوملة فيه تشكل

تركيز على على قدرتها قائم الشركات بني املنافسة النجاح في أن الواضح أصبح من

تكون الذي احلد وإلى مناطق محددة. في التي حتتاجها والتقنيات الكفاءات البشرية

القدرة جانب إلى والتقنيات املهارات تتركز فيها مراكز توفير على املناطق قادرة فيه

املناطق لتلك ميكن حيث املناطق؛ تلك في املتواجدة الشركات التعاون بني على تشجيع

اإلدارية لديها القدرة التي الشركات العاملي لتلك التنافس هامة في مبساهمة تقوم أن

النجاح. على

العـامليـة املنظـمـة فـي املشـاركة املتميزة التقنية مناطق مـن العـديد هناك

إلى(٩١-٩٤): الصني في التقنية وتنقسم مناطق العلمـيـة، للحدائق

.Science & Technology Industrial Parks والتقنية للعلوم صناعية حدائق ˚

.New and Hi-tech Development Zones والدقيقة اجلديدة التقنية تطوير مناطق ˚

حديقة منها: الصينية؛ التقنية ومناطق احلدائق بعض عن تفاصيل يلي وفيما 

الدقيقة، للتقنية اللؤلؤ نهر دلتا حزام ومنطقة الدقيقة، للتقنية الصناعية كنجداو

الصناعية هاربني للتقنية الدقيقة، ومنطقة أعمال للتقنية ابتكار خلدمات بكني ومركز

وحديقة واجلديدة،  الدقيقة الصناعية  للتقنية ناجننج ومنطقة واجلديدة، الدقيقة

سوزهو ومركز الدقيقة، التقنية شنزن لشركات وحديقة الدقيقة، للتقنية شانغهاي

والراقية. اجلديدة التقنية ابتكارات خلدمات
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الدقيقة للتقنية الصناعية كنجداو حديقة منطقة

 Qingdao Hi-tech Industrial الدقيقة  للتقنية الصناعية كنجداو  حديقة شيدت

الشرقي  الطرف في تقع التي األراضي هكتار من على مساحة٦٧٠٠ Park عام ١٩٩٢م

الشاطئ  على  Shandong Province شاندجن ملقاطعة التابعة كنجداو مدينة من

أوروبية، وعمارة خالبة مبناظر تتمتع التي السياحية املدن من واملدينة للصني. الشرقي

العجوز، كما للرجل السياحي احلجري املرفأ السياحية مثل املناطق من العديد وبها

تطوير على تركز املدينة فإن ولذا عديدة وأجنبية وطنية استثمارات تستقطب أنها

احلديقة  من الصناعي اجلانب  وفي السياحة. جانب إلى واحلديثة  الدقيقة التقنية

واملعدات الكهربائية، املنزلية واألدوات واالتصاالت، احلاسوب مثل رئيسة صناعات توجد

السيارات. وقطع غيار احليوية، الكيمياء هندسة ومعدات الطبية،

رئيسني:  شطريـن إلى الدقيقة للتقنية الصناعية كنجداو حديقة وتنقسم

السياحي، الوطني شيالورن ومرفأ والدقيقة، احلديثة التقنيات لتطوير الوطنية املنطقة

كل جانب إلى ضخمة، اتصاالت وشبكة سهلة مواصالت بشبكة احلديقة وترتبط

جعل احلديقة إلى اطط ويسعى الدقيقة. للتقنية الالزمة للصناعات احلديثة املرافق

للتقنية الصناعية املنطلقات وأكبر القائمة التقنيات في االستثمار أهم مناطق من

الصني. شمال في نفوذاً الرفيعة

من املدينة مع وسط حلقة الوصل متثل احلديقة املتميز فإن اجلغرافي ملوقعها ونظراً

 ١٢,٥ إلى ميتد الذي والشاطئ الشرق، إلى الوطنية الوشان وحديقة الناحية الغربية،

مبسافة  وعن محطة القطار كيلومتر، ١٢ مبسافة امليناء عن تبعد أنها كما كيلومتر.

إلى  كنجداو من مباشرة الطيران وميكن كيلومتر. بحوالي ١٧ وعن املطار كيلومتر، ١٥

التجارية  املؤسسات وتقع صينية. مدينة ٣٠ أكثر من وإلى وأوساكا كوجن وهوجن سول

البحوث ومراكز ومؤسسات اجلامعات ويتوسطها احلديقة شمال في  والصناعات

السياحية. املناطق فيه فتتركز اجلنوب أما السكنية، واملناطق
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على اإلشراف مسؤوليتها كنجداو، بلدية حكومة جلنة متثل احلديقة إدارة على ويقوم

أن كما واخلارج.  الداخل من  للمستثمرين والفعالة املتميزة اخلدمات وتوفير املنطقة

االستثمار خلدمات ومركز للتأمني، وشركات واملراجعة للمحاسبة ومكاتب بنوكاً هناك

األجنبية. املؤسسات مصالح لرعاية األجنبية للشركات وجمعية األجانب، للمستثمرين

لتشييد  مليون دوالر ٢٩٣ قرابة احلديقة استثمرت لالستثمارات، أفضل مناخ وإليجاد

ومرافق جتارية، مكاتب سكنية، مباني صناعية ورش بناء احلاضر مت وفي التحتية. البنية

املروحية،  للطائرات ومهبط عاملية، مدرسة جانب إلى هكتار؛ ١٥٠ مساحة على ترفيهية

طبي. ومركز للجولف، وملعب

الشركات كبريات بني شركات من عشرة أكثر من األجنبية االستثمار مشاريع وبني

وكوكاكوالمنالوالياتاملتحدة وهولتباكارد، مثلتقنياتلوسنت، العامليةاخلمسمائة؛

 Fuso Refining & واإلنتـاج للتكريـر وفوسو الثقيلة للمعدات ومتسوبيشي األمريكية،

وقد  سنغافورة. جراندلنك Grandlink Group من ومجموعة اليابان، Processing Co من

األجنبي  االستثمار وبلغ دولة من ٢٦ أجنبية ٧٦٨ مؤسسة من أكثر احلديقة اجتذبت

ماليني  من ١٠ أكثر استثمرت ٦٢ شركة بينها من عام ٢٠٠٠م دوالر مليار ٢٤ من أكثر

 Haier هاير بشركة خاصة صناعية حديقة به لتنفرد احلديقة من جزء واقتطع دوالر.

بالنسبة الثالثة املرتبة على حازت احلديقة األدوات الكهربائية. وقد لصناعة الصينية

السنوي قرابة مليار  دخلها بلغ إذ الصني؛ حديثة في تقنية منطقة ٥٢ بني لدخلها من

في ملنطقة سياحية أكبر دخل هو السياحي املرفأ السنوي على العائد أن كما دوالر؛

من السياح. العديد جتتذب دورية مهرجانات تنظم احلديقة أن إلى جانب هذا البالد،

اللؤلؤ حزام دلتا نهر منطقة

حدائق  تركيزاً في اللؤلؤ نهر منطقة دلتا Guangdong في جواجندجن مقاطعة شهدت

إلنشاء مخططات وبعضها وطني؛ وكذلك محلي بعضها الدقيقة، التقنية ومناطق

تلك في للتقنية وحزام ومنطقة حديقة الفارق بني يتضح لم وإن دقيقة؛ تقنية حزام

احمللية. املناطق في نظيراتها تفوق الوطنية املناطق في احلوافز أن غير املنطقة؛
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هكتار،   ٤١٦٠ واحلديثة  الدقيقة للتقنية الصناعي اللؤلؤ نهر دلتا حزام يشغل

على  واحلديثة للتقنية الدقيقة ٦ مناطق ويتضمن واألحياء املدن من العديد ويتضمن

 ،Foshan وفوشان   ،Shenzhen وشنتزن   ،Guangzhou جواجنتزهو في املقاطعة مستوى

للتقنية  مناطق وثالثة Huizhou؛ وهيوتزو   ،Zhuhai وتزوهاي   ،Zhongshan وتوزجنشان

 ،Zhaoqing وتزاوكنج ،Dongguan دوجنوان في احملافظة مستوى على واحلديثة الدقيقة

جواجنتز  في الدولة مستوى على احلاسوب لبرامج  وحديقتني  Jiangmen؛ وجياجنمن

الدولة  مستوى على التقنيات الرفيعة بحوث وتطوير حتويل ملشاريع قاعدة ١٢ وتزوهاي؛

للتقنية. جامعية وحديقة

ó``FGƒ``©dG

في  واجلديدة الدقيقة للتقنية الصناعي إنشاء احلزام منذ من حتققت التي العوائد

عن يزيد سنوي منو متوسط معدل تشمل ١٩٩١م عام في اللؤلؤ نهر  دلتا منطقة

التصدير ٣٠  وقيمة دوالر مليار ٤٧,٧ اإلنتاج حوالي قيمة وصلت ٢٠٠٢م عام ففي ٤٠٪؛

ما يزيد إنتاج يجري كما أخرى في الصني. منطقة يفوق العائد من أي وهذا دوالر، مليار

أربع  حتت تدخل في املنطقة واحلديثة من منتجات التقنية الدقيقة ٤٠٠٠ منتج عن

املستحدثة واملواد احليوية والتقنية املعلومات تقنية منتجات هي املنتجات أنواع من

وأجهزة اإللكترونية األجهزة قيمة الكهروميكانيكية؛ حيث متثل الضوئية واملنتجات

الوطني. اإلنتاج من ٪٣٠ حوالي االتصاالت

AÉ````Ñ`YC’G

اخلاص، احلكومي، (الدولي، املستوى على املنطقة تلك إقامة على التي ترتبت األعباء

أصبح لذا العاملية، التجارة منظمة في الفعالة املشاركة إلى الصني سعي هي األهلي)

مناطق في تقدمها التي احلوافز أن إذ والتطوير؛ البحث دعم عمليات عليها مراجعة

املنظمة، لها في إشكالية يشكل قد أخرى أماكن في املتواجدة الشركات جغرافية دون

املناطق. من تلك الصادرة املنتجات على تعريفة تقاضي إلى تؤدي قد وبالتالي
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منو شركات في التي ساهمت العوامل ومن تلك املنطقة جناح مقومات أهم من

والدعم  الهائل، احمللية واألجنبية األسواق حجم املنطقة في واحلديثة الدقيقة التقنية

كبير عدد جانب توافد إلى التفضيلية، والسياسات التحتية صورة البنية في احلكومي

وفدوا الصني، الذين األخرى في املقاطعات ومن األجنبية من الدول املتخصصني من

مليونني؛ املنطقة في  املاهرة العمالة قوة بلغت ولقد املنطقة. في أعمالهم لبدء

البشرية امللكات تدريب نتيجة وذلك الدولة عموم في الثانية في املرتبة تعتبر وبهذا

 ،Shenzhen شينزن في احملليـة اجلامعات فيها شـاركت حملة صاحبت التي احمللية

الناشئة  امللكات لتنمية  ،Guangzhou وجنجتزو   ،Dongguan ودوجنوان  ،Zhuhai وتـزهاي

املنطقة. في
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وإدارة سياسة مؤسسة لتقرير وفقاً املنطقة؛ تلك إقامة واجهت املعوقات التي أهم

املناطق  بتلك تتعلق هامة قضايا ٦ تشمل للعلوم، الصينية لألكادميية التابعة العلوم

تديرها(٩٥): التي والشركات اجلديدة

تتحصل التجارية:  احلديثة  التقنية شركات ممتلكات ملكية حول شكوك -

والتطوير البحث مؤسسات من دخلها على التجارية احلديثة التقنية شركات

مشاعاً. أمراً امللكية يجعل للمساهمة نظم غياب لكن العامة؛ واملنظمات

التجارية. احلديثة التقنية شركات من العديد إدارة حتديث -

الدقيقة  التقنية تطوير مناطق إدارة صالحيات من حتد القيود التي رفع طبيعة -

من جديد مستوى تشكل اإلدارة هل دورها: في عملية التوسع اجلديدة ودقة

للتحقق تنظيمية وكالة اإلدارة جديد؟ هل حكومي كادر هي  هل احلكومة؟

مناطق متنحها التي للحوافز واستحقاقها  التجارية  الشركات شرعية من

احلديثة التقنية شركات ملساعدة  مؤسسة دعم نظم هي هل  أو التقنية؟

وتطورها؟. لنموها األولى املراحل خالل التجارية
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نطاق خارج ما توسعت إذا احلوافز نظر وجهة من التجارية الشركات معاملة -

املنطقة.

من مزيد على في احلصول املنافسة في التجارية احلديثة التقنية شركات حق -

مختلفة. دعم خالل قنوات الوطني الدعم

شركات من كل على وحسابية ومالية  وإدارية ضريبية  نظم لوضع احلاجة -

للمنطقة. اإلدارية التجارية والسلطة احلديثة التقنية
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تشمل املعوقات ومعاجلة املقومات  تدعيم  مع للتعامل  استخدمت التي اآلليات

جانب إلى التقنية في اإلجنازات وتسويق اآلليات لتوفير تبذل التي الضخمة اجلهود 

املمكن ومن كوجن. هوجن من املنطقة وذلك يجذب مستثمرين في املالئم املناخ توفير

املنطقة بعدة وسائل(٩٦): مع تعاونها من وتقوي املنطقة تستغل مزايا أن كوجن لهوجن

حازت  التي تلك خاصة واملستحدثة الدقيقة للتقنيات صناعية شركات تأسيس -

وتقنية الشبكات، واالتصاالت احلاسوب برامج مثل فيها متيز على هوجن كوجن

احلديث. الصيني والطب

التنافس. على الصناعات التقليدية مقدرة لزيادة الدقيقة استخدام التقنيات -

إدخال  أو تصميمه بإعادة املنتج قيمة لزيادة الدقيقة التقنيات استخدام  -

خصائص جديدة عليه.

التقنية؛ ابتكار على  بتطوير مقدرتها املنطقة في التجارية الشركات تقوم  كما

اختراع  تسجيل ٤٠٥٦ طلب جواجندجن الشركات في مقاطعة قدمت ٢٠٠١م عام ففي

املقاطعة في أنتجت التي املنتجات من أن ٥٤,٧٪ كما اختراع؛ ٢٩٧٨ براءة على وحصلت

نفسها. الشركات ابتكارات حصيلة من كانت
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الدقيقة للتقنية األعمال ابتكار خلدمات مركز بكني

 Beijing Hi-Tech الدقيقة(٩٧)  للتقنية األعمال ابتكار خلدمـات  بكني  مركز يشغل

بكني،  بالعاصمة Chaoyang تشاوياجن  مبنطقة Business Innovation Service Center؛

اإللكترونية،  احليوية، واملعلومات التقنية في تعمل مؤسسة ويضم ٤١ مربع ٨٣٠٠ متر

عالية، بكفاءة الطاقة وحتويل  اجلديدة، الطاقة امليكانيكية، الكهربائية والتطبيقات

الدقيقة. التقنية من أخرى ومجاالت البيئة، وحماية

واجلديدة الدقيقة الصناعية للتقنية هاربني منطقة

 Harbin High & New (٩٨)واجلديدة الدقيقة الصناعية هاربني للتقنية منطقة تشغل

مبدينة هاربني، ١٦٠٠  Nangang ناجناجن مبنطقة Technology Industrial Development Zone؛

العلوم في مجاالت واإلنتاج والتطوير بالبحوث تقوم واحدة مؤسسة هكتار وتشغلها

املعرفة. على القائم االحتضان فنية في وتقدم خدمات والدقيقة احلديثة والتقنيات

واجلديدة الدقيقة الصناعية للتقنية ناجننج منطقة

 Nanjing New & High واجلديدة الدقيقة الصناعية ناجننج للتقنية منطقة تشغل

تقنية  في وتعمل مبدينة ناجننج؛ ٣٢٠ هكتار، Technology Industry Development Zone

الطيران. وصناعة اجلديدة، واملواد احليوية، والتقنية املعلومات

الدقيقة للتقنية شانغهاي حلديقة املتحدة التطوير شركة

 Shanghai الدقيقة(٩٩)  للتقنية شانغهاي حلديقة املتحدة التطوير شركة تشغل

وتشغلها  شانغهاي، ٦٠٠ هكتار، مبدينة Hi-Tech Park United Development Co., Ltd؛

احلاسوب  اجلديدة، وبرامج واملواد اهرية، اإللكترونيات مجاالت في تعمل مؤسسة ٦٧٠

احليوية. والتقنية والطيران، واالتصاالت، وشبكاته،
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التقنية لشركات شنزن حديقة

 Shenzhen High-Tech Industrial (١٠٠)الدقيقة التقنية شنزن لشركات حديقة تشغل

في مجاالت  بأنشطة مؤسسة تقوم ويشغلها ٢٨٨ شنزن؛ ١١٥٠ هكتار، مبدينة Park

وتقنية ميكانيكا احليوية، الهندسة وعلوم املستحدثة اإللكترونية، واملواد املعلومات

األخرى. واحلديثة الدقيقة والتقنيات اإللكترونيات

والدقيقة اجلديدة التقنية ابتكارات خلدمات سوزهو مركز

 Suzhou New (١٠١)والدقيقة اجلديدة التقنية ابتكارات سوزهو خلدمات مركز يشغل

مبدينة سوزهو، ٥ هكتار، ويشغله ٤٦٧ مؤسسة  and Hi-tech Innovation Service Center؛

وحماية احليوي، والطب وبرامج احلاسوب، املعلومات، تقنية مجاالت في نشاطاً تزاول

الضوئية. اإللكترونية وامليكانيكا اجلديدة، واملواد البيئة،
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تايوان في التقنية املناطق أهم

من ٪٣٠ تايوان؛ وحوالي في املعلومات لتقنية احملركات إحدى هي الصناعية احلدائق

فاملشروع  الصناعية، العلمية احلدائق عن طريق يتم البالد في الدقيقة التقنية إنتاج

أجهزة شركات من خاصة حسد موضع جناحاً باهراً وهو أحرز قد الذي بدأته احلكومة

العالم. حول اإللكترونية واألجهزة احلاسوب

تاينان حديقة
في   Tainan Science Industrial Park الصناعية(١٠٢)  العلمية تاينان حديقة شيدت

جهود  من كجزء  تاينان؛ مدينة من كيلومتر   ١٢ حوالي بعد على ١٩٩٥م عام فبراير

املنطقة بني  توازن  حالة إلى والوصول اجلنوبية املنطقة مستوى رفع  في احلكومة

بدايات في احلديقة من املتوقع اإلنتهاء املعلومات. ومن تقنية تطوير مجال في واجلزيرة

الشركات اخلاصة بحاضنات واملرافق املوقع تغطي التي اخلضرة أن كما ٢٠٠٥م. عام

ذلك  كاليفورنيا؛ والية في  Silicon Valley السيلكون وادي تضاهي تكاد الناشئة

املوقع. بها يتميز التي والشمس الساطعة االستوائية والنباتات الطيور إلى باإلضافة

كما تشمل  دقيقة، ٢٠٠ شركة تقنية جذب إلى تهدف للحديقة املرسومة واخلطة

في ٦ قطاعات  الدقيقة يعملون مشتغل بالتقنية ٧٠ ألف جذب على العمل اخلطة

االتصاالت ومعدات وملحقاته، احلاسوب موصلة، الشبه املواد صناعة صناعية هي:

اهرية املوجات أتصال أجهزة ومكوناتها، الالسلكي االتصال (أجهزة الالسلكية

(مثل الضوئية واإللكترونيات الضوئية)؛ واأللياف الصناعية األطباق ومكوناتها، أجهزة

والتقنية باللمس)؛  التحكم  ومجسات الليزر ومركبات الضوئية واألدوات  دي، في دي

واملاكينات الدقيقة. احليوية؛
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ببناء  ٢٣ شركة حوالي قيام تشمل املنطقة إنشاء تلك من حتققت التي العوائد

للشركات التي الكلية املبيعات بلغت ولقد العمل؛ وبدؤا أو انتهوا منها لهم مرافق

٢٠٠١م عام املبيعات وزادت عام ٢٠٠٠م في مليون دوالر ٧٠٠ احلديقة العمل في بدأت
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في شرعت التي الشركات عدد وصل ٢٠٠١م عام وفي السابق. العام ضعف لتبلغ

شركة. ١٥ واسع على مستوى اإلنتاج
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اخلاص، احلكومي، (الدولي، املستوى على املنطقة تلك إقامة على التي ترتبت األعباء

لالستمرارية. ورأس املال للبداية هو توفير الدعم األهلي)
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٣٢,٧٢ مليار  قيمته ما بإنتاج املصانع قيام تشمل املنطقة تلك جناح أهم مقومات

٢٠١٠م. عام بنهاية البضائع من دوالر
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املال. رأس توفر املنطقة هو تلك إقامة واجهت التي أهم املعوقات
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تشمل: املعوقات تدعيم املقومات ومعاجلة للتعامل مع استخدمت التي اآلليات

احلديقة. دوالر في جتهيز مليار ٥٠ باستثمار احلكومة قيام -

مدى  على احلديقة في  دوالر مليار  ٥٣,٢ استثمار  وطنية ٤٩ شركـة تخطط -

من الزمن. عقد

كاجن نان حديقة
في   Nan Kang Software Industrial Park احلاسوب لبرامج كاجن نان  حديقة تقع

 Sinica الوطنية األكادميية املؤسسة من بالقرب (Taipei) من تايباي الضاحية الغربية

.Academia
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في األولى الرقمية املدينة تعتبر أنها هي املنطقة تلك إنشاء من حتققت التي العوائد

عام ٢٠٠٣م. نهاية للتقنية الرفيعة في ١٠٠ شركة تشغلها أن املتوقع وكان من آسيا
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اخلاص، احلكومي، (الدولي، املستوى على املنطقة تلك إقامة على التي ترتبت األعباء

املشاركة. للشركات التمويل عجز في كانت األهلي)
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كفاءات جمع في واحلكومة قادة الصناعة هو تعاون املنطقة تلك جناح مقومات أهم

تايوانية وهو برامج حاسوب إليه احلاجة أشد في هي تايوان مبا تزويد اجلزيرة ومحاولة

.SOFTaiwanARE
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حائالً يقفان متداخالن  إشكاالن املنطقة تلك إقامة واجهت التي املعوقات أهم

احلديقة: أمام

في صعوبة لديها والصغيرة املبتدئة الشركات فكل املالي: الدعم  مشاكل   -

الضخم في احلجم هي املال في مجال العقلية السائدة االستثمارات ألن جذب

تشمل ال العالم في كل مكان احلاسوب في برامج بينما شركات االستثمار؛

املتخصصني. املهندسني من صغير عدد سوى

اإليجارات تضاهي احلديقة في األماكن  إيجارات اإليجارات: ارتفاع مشكلة -

مما الدخول، شروط في جانب التعسف إلى تايباي؛ هذا مدينة وسط املرتفعة

كاجن. نان يترددون في االنتقال إلى جعل الكثيرين
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على: املعوقات ومعاجلة املقومات تدعيم مع للتعامل التي استخدمت اآلليات اشتملت

متطلبات تسهيل طريق  عن التمويل مشاكل حل مبحاوالت احلكومة قيام -

 Over the Counter (OTC) exchange أسهم تلك الشركات على الطاولة عرض

الشركات النامية في سوق أسهمها لطرح بل وتشجيعها املالية، السوق في

تايوان. إلى ينقل يجمع هناك رأس املال الذي أن أمل هوجن كوجن على في

الباهظة. مسألة اإليجارات مبعاجلة خاصة جلنة تكوين -
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هسني-تشو منطقة
 Science Industrial Park Hsin-Chu (١٠٣)الصناعية العلمية هسني-تشو حديقة أنشئت

هسني-تشو  مدينة من بالسيارة دقيقة ١٥ بعد على ١٩٨٠م عام  ديسمبر  ١٥ في

علمية حديقة أول هي واحلديقة .Taipei تايباي شمال من ساعة بعد Hsin-Chu وعلى

عاملي. اهتمام من ملا جذبته البالد في أجنح احلدائق تايوان وقد أصبحت في من نوعها

الصناعية التقنية خلدمة والتطوير للبحوث قاعدة إنشاء هي الرئيسة احلديقة ومهمة

احلديقة ٣٧٠ بنهاية  أقبلت على التي الدقيقة التقنية شركات عدد بلغ وقد الدقيقة.

الشركات تعمل في صناعة تلك بها. اخلاصة إنشاء املباني أمتت حيث قد ٢٠٠٣م، عام

الضوئية. واإللكترونيات واحلاسوب موصلة للكهرباء واالتصاالت الشبه املواد

 National Tsing Hua الوطنية  هاو تشاجن جامعة احلديقة  من بالقرب احلديقة وتقع 

عضو هيئة تدريس، وجامعة تشاي توجن  University؛ التي تشمل ٦٨٠٠ طالباً وحوالي ٧٠٠

هيئة  National Chiao Tung University؛ التي تشمل ٨٥٠٠ طالباً وحوالي ٦٠٠ عضو الوطنية

مجموعات أكادميية. أيدي على أنشئت احلديقة شركات من شركة ١٥ إن تدريس. بل
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السنوي احلديقة  دخل في  تتمثل  املنطقة  تلك إنشاء من حتققت التي  العوائد

أغنى  وهي اإللكترونيات الضوئية؛ صناعات منت ولقد مليار دوالر. ٢٤ حوالي يبلغ الذي

اإللكترونية الدوائر مصانع أما واحد. عام في ٪٥٨،٨ مبعدل احلديقة، في الصناعات

واالختبار  التصميم شركات من كبيراً دعماً وتتلقى مصنعاً ٩٦ بلغت املتكاملة فقد

الترتيب في الرابعة تايوان تأتي بحيث العالم، ناجت من ٪٦ احلديقة وتنتج واملواد؛ والتجميع

كما وكوريا؛ واليابان املتحدة األمريكية الواليات بعد احلاسوب قطع أكبر مصدري بني

احلاسوب. قطع من قطعة عشر إحدى تصدير في العالم في األولى تعتبر احلديقة أن

عمل.  فرصة ٧٠ ألف ما يزيد على احلديقة وفرت ولقد
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احلكومـي، واخلاص، (الدولي، على املستوى املنطقة تلك إقامة على ترتبت التي األعباء

األراضي اإلقبال على إلى زيادة أدت املنطقة في الصناعية أن الصحوة في هو واألهلي)
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احلكومة أن املنطقة. كما في األراضي أسعار ارتفاع إلى أدى واملساكن مما املكاتب وتأجير

باحلديقة. اخلاصة البنية التحتية واملرافق في دوالر مليون ١١٢١ باستثمار قامت
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اإللكترونيات الرئيس لصناعة أنها أصبحت املصدر املنطقة تلك جناح مقومات أهم

العلماء حياً يستخدمه منوذجاً احلديقة أصبحت أن في تايوان. كما املعلومات وتقنية

االقتصادية. والتنمية العمران قضايا بحوث في والباحثون
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املساحة العاملة وضيق األيدي املنطقة هي تلك إقامة واجهت التي املعوقات أهم

كل أن املهندسني إلى حد من كبيراً عدداً احلديقة جذبت ولقد احلديقة. بالوافدين على

ثالث سنوات. متاماً ملدة شغلت قد فيها األماكن

الرئوي االلتهاب وباء وبانتشار  العراق على باحلرب احلديقة  اقتصاديات تأثرت ولقد 

املنافسة جانب احتدام إلى هذا عام ٢٠٠٣م. من األول في النصف (SARS) الالمنطي

آسيا. األخرى في التقنية ومناطق حدائق مع
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في املعوقات تدعيم املقومات ومعاجلة مع استخدمت للتعامل التي اآلليات تتمثل

الكفاءة ذات البشرية القوي من كبير مورد بتوفير احلديقة من القريبتان اجلامعتان قيام

فيها. العاملني تدريب عمليات في دعم احلديقة جانب هذا إلى العالية،

في للحديقة جديدة قواعد وفتح  جديدة مواقع بإضافة احلديقة  إدارة قامت ولقد

تايوان  وسط حديقة إنشاء جانب ودوشني Dushin؛ إلى ،Tungluo وتنجلو ،Chunan تشونان

تشونان عام ٢٠٠٢م. موقع Central Taiwan Science Park؛ وقد افتتح العلمية

مثل وتطوير بحوث قواعد بناء في تعاونت واألكادميية الصناعية املؤسسات أن كما

التقنية  لعلوم هسنشو Si-Soft Research Center، وحديقة بحوث ساي-سوفت مركز

جعلها وهو األساسي هدفها حتقيق في الفني احلديقة مستوى الستغالل احليوية

والتطوير. للبحوث عاملية منارة
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كوريا في التقنية املناطق أهم
كيوجني ومركز للتقنية؛ أنسان حديقة كوريا(١٠٤): في املتميزة التقنية مناطق بني من

للعلوم. دوك تاو مدينة ومنطقة الصغيرة؛ لشركات األعمال

للتقنية أنسان حديقة
 Hanyang هانياجن  بجامعة  Ansan Technopark للتقنية(١٠٥)  أنسان حديقة تشغل

ويبلغ  احلاضنات، من العديد وبها هكتار، ١٠ مساحة  أنسان؛ مبدينة University

الدقيقة،  املاكينات مجاالت  في يعملون حيث مؤسسة،  ٥٠ فيها املؤسسات عدد

املعلومات. وتقنية اإللكترونية والقطع النقية، والكيماويات

الصغيرة األعمال لشركات كيوجني مركز
 The Kyonggi Small Business (١٠٦)الصغيرة األعمال لشركات كيوجني مركز يشغل

تعمل  من ١٠ مؤسسات ويتكون سوون Suwon؛ حوالي ١٠ هكتار، مبدينة Center (KSBC)

البيئة. وتقنيات احليوية، والتقنية واإللكترونيات، املعلومات تقنية في

دوك تاو منطقة
Tae Duk Science Town مساحة ٢٧٠٣ هكتار،  للعلوم دوك تاو مدينة منطقة تغطي

بوسان Pusan، و١٧٠  من شمال وحوالي ٢٨٠ كيلومتر جنوب سيول، ١٥٠ كيلومتر وتبعد

املدينة في عدد املؤسسات كان ١٩٩٥م عام أواخر وفي .Kwangju كواجني من كيلومتر

الشركات  ومعامل بحوث احلكومة من ذلك املؤسسات املدعومة مبا في مؤسسة ٥٢

مستحدثـة، ومواد  دقيقة،  تقنيـات  والتطوير: البحث مجاالت  وتشمل واجلامعات؛

وماكينـات وهندسة طيران، ومعدات معلومات، وأجهزة وإلكترونيات وكيمياء دقيقة،

تدعمها التي البحوث األساسية جانب مؤسسات إلى طاقـة، هـذا حيوية، ومصادر

 Korea Science and Engineering Foundation الكوريـة والهنـدسـة العلـوم مؤسسة

 Korea Basic Science Institute الكـوريـة  األساسية العـلـوم ومؤسسـة (KOSEF)

التقنية  في ماهرة عاملة وقوة بعلماء السوق لتزود اجلامعات تدعم  التي (KBSI)

للعلوم املؤسسة الكورية العالي أهمها مؤسسات للتعليم ثالثة وهناك والهندسة.

.Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) والتقنية املتقدمة
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علمية تستقطب ملدينة نواة وضع املنطقة هو إنشاء تلك حتققت من التي العوائد

االبتكارات وحتويل احلديثة التقنية بنقل وتقوم اجلنسيات واملتعددة الوطنية الشركات

Inchon الساحلية  إنشون مبدينة املدينة وصل تشمل واخلطة االستراتيجية منتجات. إلى

كاليفورنيا بوالية السيلكون وادي خصائص بني يجمع وادي إلى املنطقة وحتويل

لوسائل ماليزيا رواق غرار على واحلاسوب لالتصاالت ورواق األمريكية املتحدة بالواليات

والسمعيات(١٠٧). املرئيات عرض
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الدعم تشمل املستوى احلكومي على املنطقة إقامة تلك على ترتبت التي األعباء

التي العاملية األسواق في الكورية والتقنية الصناعات حصة لزيادة الهائل، احلكومي

كبير. بعائد البالد تعود على
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وأملانيا اليابان مع  اتفاقيات عقد في املنطقة تلك جناح مقومات أهم تتمثل

األمريكية التقنية توطني املدينة كما أن مهام املدينة. في التوسع في للمشاركة

البالد(١٠٨). في واليابانية
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من االستثمار من ملزيد احلاجة املنطقة هو تلك إقامة واجهت املعوقات التي أهم

الكبرى. ومن الشركات اخلاص القطاع
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تشمل املعوقات ومعاجلة املقومات  تدعيم  مع للتعامل  استخدمت التي اآلليات

لرفع ١٩٩٧م عام العاملية التجارة منظمة مع عقدت التي االتصاالت خدمات اتفاقية

الشركات بعض إنقاذ إلى أدى مما ٪٤٩ إلى ٪٣٣ من األجنبية االستثمارات على احلد

اإلفالس. على توشك كانت التي الكورية الصناعية
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ماليزيا في التقنية املناطق أهم

وحديقة للتقنية،  حديقة كوليم ماليزيا(١٠٩): في املتميزة التقنية بني مناطق من

أن للعلوم. كما سالجنور وحديقة التقنية، ابتكارات ومركز وانستك، املاليزية، التقنية

والسمعيات املرئيات ورواق حاضنة، التقنية بساط بنطار حاضنات منها(١١٠): هناك عدة

األول. ومركز حاضنة التقنية الكبير،

للتقنية كوليم حديقة شركة

Kulim Technology Park Corporation؛  للتقنية(١١١)  كوليم حديقة شركة تشغل

أنشطـة  فـي تعمل  مؤسسة  ٣٣ بها  ويقيم هكتار  ١٥٠٠ حوالي كوليم،  مبدينة 

أعمـال. حاضنـة وتشمـل الدقيقة بالتقنيـات اخلـاص والتصنيـع البحـوث والتطـويـر

. Kedah State Development Corporation (PKNK) لشركـة تابعـة احلديقـة

املاليزية التقنية حديقة

كواالالمبور؛  مبدينة Technology Park Malaysia (١١٢)املاليزية التقنية حديقة تشغل

والتقنية  واالتصاالت املعلومات تقنية في مؤسسة تعمل بها ٩١ ويقيم ٣١٠ هكتار

البحوث مراكز أكثر احلديقة وتعتبر املتقدمة. التلقائية واإلدارة والهندسة احليوية،

تنفذ واحلديقة املعرفة. على العالم للشركات القائمة في وشمولية تقدماً والتطوير

املرحلة  معني. له غرض كل حديث مبنى ١٢ شملت األولى املرحلة مراحل ثالث: على

لتوفير احلاجات ذكية مباني مجمع من يتكون والسمعيات، املرئيات مركز تشمل الثانية

عرض لرواق خدمات يقدموا من  ليمكنهم والسمعيات املرئيات  لشركات العينية

والعالم  ماليزيا Multimedia Super Corridor (MSC) ولسائر الكبير والسمعيات املرئيات

والتطوير للبحوث مخصصة  أراضي قطع تأجير فتشمل الثالثة املرحلة  أما  كله.

إلى اختبارات ومواقع البحوث ومراكز اإلدارة مكاتب مباني عليها لتنشئ  لشركات

املستقبل. التوسع في جانب
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انستك

 ،Seremban سرمبان  مبدينة  TH-NSTC SDN BHD (ENSTEK)؛ انستك(١١٣)  تشغل

احليوية،  التقنية مجاالت في وتقوم بأعمال مستأجرين فيها هكتار، وليس ٧٠٣، حوالي

األعشاب. ومنتجات املتقدمة، التصنيع وتقنية املتقدمة، واالتصاالت

التقنية ابتكارات مركز

 UM-MTDC Technology Innovation التقنية ابتكارات مركز إنشاء في شارك

 Universiti Malaya (UM) ماليزيا وجامعة التقنية لتطوير املاليزية الشركة  Center

التصميم تقنية في ويتخصص املتقدمة اإللكترونيات على اجلامعة ويركز رحاب في

الهندسي.

للعلوم سالجنور حديقة

التقنية التي  Selangor Science Park لدعم شركات للعلوم سالجنور أنشئت حديقة

في ساعد وقد ٢٠٢٠م لعام املستقبلية ماليزيا رؤية مخططات تنفيذ مع ومنت ازدهرت

 Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS)٠ لإلنشاءات سالجنور إنشائها شركة

 Malaysian Technology Development التقنية لتطوير املاليزية الشركة  مبعاونة 

 Standards and املاليزية  والصناعة املعايير بحوث ومؤسسة Corporation (MTDC)٠

من فريدة العلمية احلديقة وتعتبر  Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM)؛

علمية حدائق إلنشاء ماليزيا جهود في حديقة أول وهي عالية عاملية وذات مكانة نوعها

وتشغل منتجاتها بتسويق ثم والتطوير  بالبحوث تقوم  كي املبتكرة للمؤسسات

.Subang هكتار في سوباجن ١٩٤ حوالي احلديقة

التقنية بساط بنطار

على  قائمة  مبادرة على يدل   Pusat Teknologi Pintar التقنية بساط بنطار اسم

بجامعة وإدارياً رسمياً املنطقة ملحقة التالية: لها اخلصائص مباني تأسيس منطقة
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املوقع في تقيم نامية تقنية شركات تكوين لتشجيع ومصممة أبحاث، مؤسسة أو

املتواجدة املنظمات إلى إدارة األعمال ومهارات نقل التقنية بدور املنطقة إدارة وتقوم

 National University of Malaysia الوطنية ماليزيا جامعة في تقع واملنطقة املوقع. على

 Malaysian Technology Development التقنية لتطوير املاليزية الشركة  وميولها 

.Corporation (MTDC)

الكبير والسمعيات املرئيات حاضنة رواق

قلب  في  MSC Central Incubator الكبير والسمعيات املرئيات رواق حاضنة تقع

جامعة  حرم على شيدت Cyberjaya، حيث سيبرجايا أو واحلاسوب املعلومات مدينة

املبتكرة  الشركات نواة كل وتعتبر مبثابة Multimedia University والسمعيات املرئيات

حماس تلهب أنها كما والعملية؛ املعنوية احلوافز لهم تقدم التي الرواق املبتدئة في

اجلامعة. طلبة

التقنية األول مركز حاضنة

 UPM MTDC Technology Incubation Centre One األول التقنية حاضنة مركز أنشئ

والشركة   Universiti Putra Malaysia املاليزية بوتر جامعة بني استثمارية كمشاركة

أراضي على تنشئ حاضنة مراكز سلسلة من كمركز في التقنية لتطوير املاليزية

وتقنية املعلومات تقنية مجاالت في العاملة الشركات جلذب املاليزية، اجلامعات

بالقرب استراتيجياً موقعاً يشغل واملركز اجلامعة. مع لتعمل  والسمعيات املرئيات

بني للتواصل ملركز نامي منوذجاً يعتبر فهو ولهذا الكبير والسمعيات املرئيات رواق من

اخلاص. والقطاع والصناعات اجلامعات

الكبير املرئيات والسمعيات (ممر) رواق منطقة

 Multimedia Super Corridor الكبير(١١٤)  والسمعيات املرئيات عرض رواق منطقة 

وتسري  كواالالمبور؛ جنوب كيلومتر، وعرضه ١٥ طوله ٥٠ كيلومتر، ممر تتضمن (MSC)

لتمكني خصيصاً وضعت وأنظمة وسياسات باحلاسوب واإلنترنت خاصة فيه قوانني
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واملرئيات؛ السمعيات عرض إمكانات من  القصوى االستفادة  األذكياء من املشاركني

والسمعيات املرئيات توصيالت وشبكة عاملي مستوى أرقى على حتتية بنية جانب إلى

٢٥ إلى ١٠ جيجا بيت)، وتقوم شركة  (من الشبكات تلك من القادم اجليل مبواصفات

 Multimedia Development Corporation (MDC) والسمعيات املرئيات عرض  تطوير

الرواق. في واالستثمار للتطوير والترويج بالتسهيالت كشركة وحيدة

ماليزيا تقفز أن إلى تؤدي مراحل ثالث تتضمن الرواق واخلطة االستراتيجية لتنفيذ

وهي: ٢٠٢٠م؛ عام بعد املعرفة على القائم االقتصاد في العاملية الصدارة إلى

يشارك بنجاح واحد رواق إمتام (١٩٩٦-٢٠٠٣م): بنجاح الرواق إنشاء األولى: املرحلة  ˚

العاملية  القيادة  تصدر  ريادية،  تطبيقات  ٧ وبداية  كبرى، عاملية شركة ٥٠ فيه

احلاسوب مدينة وإنشاء ،(Cyberlaws) واإلنترنت احلاسوب لقوانني إطار وضع في

رائدة. ذكية كمدينة (Cyberjaya) واإلنترنت

واإلنترنت مبدن قـائمة علـى احلاسوب الـرواق ربـط (٢٠٠٣-٢٠١٠م): الثانية ˚  املرحلة

تنفيذ شبكة  املرحلة وتتضمن العالم: أنحاء وفي ماليزيا في أخرى (Cybercities)

الريادية،  للتطبيقات عاملية معايير ووضع كبرى، عاملية شركة ٢٥٠ واجتذاب أروقة،

مدن ذكية مبدن  ٤ إلى ٥ من وربط العاملية، احلاسوب واإلنترنت قوانني إطار وتناسق

واإلنترنت. احلاسوب على قائمة عاملية أخرى

كل ربط  معرفة: مجتمع إلى ماليزيا حتويل (٢٠١٠-٢٠٢٠م): الثالثة املرحلة  ˚

كبرى،  شركة عاملية ٥٠٠ شراكة على واحلصول واإلنترنت، باحلاسوب  ماليزيا 

املرئيات عرض  لسبل جديدة تطبيقات ألي  اختبار مركز الرواق يكون وأن

في  Cyber Court of Justice للبت للعدل عاملية محكمة وإنشاء والسمعيات،

بطريق  ذكية  مدينة   ١٢ ربط الرواق، مقرها يكون واإلنترنت  احلاسوب قضايا

العاملي. السريع املعلومات
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والسمعيات: املرئيات عرض رواق سبل من إنشاء التي حتققت العوائد تشمل

عاملية. شركة إلى ٥٠ باإلضافة طيب مركز ذات رواق شركة ٦٧٠ -

األغراض. متعددة حكومية لبطاقة ريادية تدريجية تطبيقات -

اقتصاد في الهمة العالية األنشطة وفي التقنية في متزايدة استثمارات -
املضافة. القيمة

والتصدير. املبيعات في سريع منو -

قائمة على املعرفة. إيجاد فرص عمل -

املعرفة. مجال التعليم العالي وتوفير العاملني في مؤسسات في منو -

اخلبرة. أهل مشاركة في منو -

اإلنتاج. زيادة في ذلك مبا لالقتصاد تفرعات -

شبكات على الدخول مقدرة حتسني إلى تهدف التي املتميزة الرائدة ومن التطبيقات

من بتحويله طريقة؛ وراحة االتصال وبأي مكان أي ومن أي وقت اإللكتروني في االتصال

االتصال: في على اخلط والكفاءة الدوام إلى اخلط خالل

الذكية. املدارس -

األغراض. متعددة البطاقات -

اإللكترونية. احلكومة -

بعد. من الصحية الرعاية -

والتطوير. البحوث شركات جتمع -

عبر الدولية باحلدود تعترف ال العاملي والتجارة التي التصنيع شبكة بني الربط -

اإللكترونية. التجارة

AÉ```Ñ```YC’G

استقطاب تشمل الدولي املستوى على املنطقة تلك إقامة ترتبت على التي األعباء

احلكومية فتشمل األعباء أما األخرى. الدول من والشركات العمل فرص من الكثير

١٥٢
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واألهلي اخلاص على املستوى األعباء أما املنطقة. على لإلنفاق هائلة ميزانية تخصيص

من وما فيها املنطقة الدوالرات على مليارات إنفاق أن من املعارضون يراه فيشمل ما

التكاليف قليلة منازل بناء على  اإلنفاق  على احلكومة أرغم قد  ضخمة منشآت

محاصيل حتسني مثل للبالد الرئيسة املصادر عن تتغافل املاليزية احلكومة وأن للفقراء؛

مستوى من ترفع بحيث احملاصيل وتصنيعها، جني وطرق املطاط وزيت النخيل مزارع

وللتقنية للتصنيع  االقتصاد حتول أن من يخشون املزارع تلك وأصحاب الصادرات.

جزءًا وأن خاصة املناطق الريفية؛ في املركزية احلكومة استثمار من الرفيعة سيخفض

اإللكترونيات شركات ألن البالد خارج سيرسل املصنعة البضائع تصدير من عائد كبيراً

بأول أوالً أرباحها وتتقاضى التجارة احلرة في مناطق تعمل ما عادة اجلنسيات متعددة

في البالد(١١٥). تبقي الزراعية املواد تصدير أرباح بينما

ìÉéædG äÉeƒ≤e

ومراكز واحلاضنات اجلامعات دور منطقة الرواق هي مثل جناح مناطق مقومات أهم

تلك دعم بوادر بدأت  وقد البشرية. القدرة ووفرة واحلكومة التحتية  والبنية البحوث

املنطقة(١١٦). في ظاهرة وتقويتها املقومات

äÉ``bƒ``©``ŸG

التي االقتصادية النكسة هي املنطقة تلك إقامة واجهت التي املعوقات أهم

عموماً، اآلسيوية النمور أصاب الذي االقتصادي  التدهور صاحبت والتي مباليزيا أملت

قد تعرقل بدايات املشروع في خاصة ااطرة؛ روح االبتكار وروح القصور في أن حيث

تقدمه(١١٧).

äÉ``«``dB’G

تشمل املعوقات ومعاجلة املقومات  تدعيم  مع للتعامل  استخدمت التي اآلليات

الوطنية(١١٨). للشركات حوافز ومنح البحوث ومراكز واجلامعات احلديثة املدن تشييد

١٥٣
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اليابان في التقنية املناطق أهم

وحديقة كيوتو،  بحوث حديقة  اليابان(١١٩-١٢٠): في املتميزة التقنية مناطق بني  من

بالد أخرى. في التقنية اليابان بعض حدائق احلاسوب، كما تقيم لبحوث برامج فكوكا

حديقة بحوث كيوتو

 ١٠ وتشغل  كيوتو، مبدينة Kyoto Research Park كيوتو(١٢١)  بحوث حديقة تقع

واملعلومات،  والصيدلة،  احليوية، التقنية في تعمل مؤسسة ١٢٠ بها ويقيم هكتار

والتعاقدية. البحوث االستشارية جانب واإلعالم إلى والكيماويات،

احلاسوب برامج لبحوث فكوكا حديقة

في   Fukuoka Soft Research Park احلاسوب(١٢٢)  برامج لبحوث فكوكا حديقة تقع

جزيرة  على باحليوية وتقع تتميز التي مدينة فكوكا في Momochi موموشي منطقة

قدرها ٦٠٣  مساحة وتشغل احلديقة احلجم. في يابانية جزيرة ثالث ،Kyushu كيوشو

جانب  إلى وأمريكية يابانية لشركات احلاسوب لصناعات مباني ٦ بني وجتمع هكتار

في املقيمة املعلومات احلديقة وشركات في األعضاء الشركات وتشارك فكوكا. مركز

املساهمة إلى احلديقة وتسعى املعلومات. تقنية  بحوث في  وتتواصل تتعاون املركز 

آسيا منطقة وإلى من نقل املعلومات مركز تكون وإلى أن احمللية الشركات في توسع

كيوشو. جزيرة إلى جانب إنعاش الهادئ واحمليط

العلمية كنساي مدينة

تساهم فعليها أن ولذا الكبرى، االقتصادية العاملية القوى من اليابان أصبحت لقد

على أن كما املبتكرة، الدراسات والبحوث العلوم األساسية وتشجيع وتوسع في دعم

األخرى مع الثقافات التواصل مع الضياع وحترسها من الفريدة ثقافتها ترعى أن اليابان

الطبيعي املناخ مع  واحلضاري العلمي التراكم مزج على حرصت فقد لهذا اتلفة؛
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مت الرسالة ولتحقيق هذه املستقبل. حاجات تلبية على قادرة مدينة تشييد في ممتاز

الكاملة  لالستفادة Kansai Science City العلمية لتشييد مدينة كنساي التخطيط

كهانا  تالل في وبالتحديد وبحوث وعلوم حضارة من Kinki كنكي منطقة في تراكم ملا

إنشاء  حتقيق ميكن وبهذا الطبيعي. واجلمال والثقافة بالتاريخ الغنية Keihanna Hills

وصناعية دولية من اتلفة واملمارسات التقاليد فيه متتزج احلديثة للتطورات مركز

العلوم والبحوث(١٢٣). جانب إلى ومجاالت تخصص

واألحوال الطبيعية املنطقة في احمللي وظروف التقاليد التاريخ االعتبار في ومع األخذ

التالية: األهداف لتحقيق املدينة تأسست

والبحوث. والعلوم الثقافة النتعاش املرافق املالئمة ˚ إعداد

للصناعة. ˚  الترويج

املدينة. في العمران ˚ تطوير

املدينة. مهمات مختلف حتسني ˚

واملعلومات النقل في مجاالت القدرات لتوسعة واملعدات الرئيسة املرافق ˚ تزويد

واالتصاالت.

مناطق: ثالثة املدينة وتشمل

أساسية ˚ منطقة

نسمة  مليون نصف حوالي ويقطنها هكتار ١٥ ألف إلى تصل الكلية مساحتها

صغيرتني. وبلدتني مدن ٦ ذلك في مبا نارا وملحقات وأوساكا كيوتو تشمل واملنطقة

البحوث ˚ منطقة

فيها  من ١٢ حي، وتتكون نسمة بها ٢١ ألف ويقيم ٣٦٠٠ هكتار حوالي مساحتها

العلوم لتبادل منشآت والثقافية، العلمية  للبحوث  منشآت تشمل عديـدة مرافـق

خدمات ومساعدات اجتماعية. ومكاتب سكنية، والثقـافة والبحوث، ومناطق
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اخلدمات ˚ منطقة

عن من مساحات خارجة وتتكون ١١٤٠٠ هكتار وتتسع ٢٠ ألف نسمة، مساحتها

املناخ. على واحلفاظ البحوث منطقة دعم هو منها والهدف منطقة البحوث،
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 ١٢ إلى مقسمة فاملدينة التقليدية اإلنشاء طرق عن اإلنشاء طريقة - اختلفت

فاإلنشاء ومعلومات؛ نقل بشبكات ربطهم مع به خاصة مهمة حي لكل حي؛

فريد. واحد جتمع في نامية متعددة وحدات ربط قائم على

تتوفر فيها التي املناطق تلك من تبدأ منظمة بطريقة اإلنشاءات قدماً مضت -

املدينة ككل. في االعتبار التناسق في األخذ مع املالئمة الظروف

واملؤسسات واحلكومة الصناعة مهام بني التنسيق مت  املدينة، إنشاء خالل -

حد. وبالتعاون أقصى اخلاص إلى القطاع شراكة من االستفادة مع األكادميية

العلمية البحوث مرافق إعداد يجري مجاله في فريق كل واجبات خالل من

السكنية، االجتماعية، واملرافق والكفالة اجلماعية اخلدمات ومرافق والثقافية،

األخرى. واملرافق العمرانية السكاني، واحمليط

فيه كثر  جو في  ١٩٧٨م عام  عملها للعلوم(١٢٤)  كنساي مدينة إنشاء جلنة بدأت

املشروع تنفيذ وبدأ اجلنس البشري(١٢٥). استمرارية تهدد التي احملن عن مواجهة احلديث

في اتمع واجتاه العلمي البحث اجتاه عن حاد نقاش أعقاب جاءت في مقترحات على بناء

وميدان املتقدمة للدراسات العاملية املؤسسة بإنشاء املشروع ابتدأ حيث عصر جديد؛

 Kansai Science City Construction املدينـة إنشـاء  مرسوم صـدور أعقاب في  كهانا

التعليم  احلكومة وقطاع وقطاع الصناعة قطاع جهود بني وبالتضامن Promotion Act

الصورة  أنشطة جعلت من عدة جرت حيث املرسوم، صدور عاماً منذ ١٨ مدى على

اإلنشاءات. بدأ عند عليه كانت ملا متاماً مغايرة صورة للمدينة احلالية
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في الثانية املرحلة تعتبر جديدة في مرحلة دخلت املدينة إنشاءات فرغم أن لهذا

الطموحات من العديد هناك وما زال بالكاد بدأت املدينة قد أنشطة تشييدها إال أن

طرأ وقت البداية فمنذ األمر؛ بداية في وضعت التي باخلطة باملقارنة بعد تتحقق لم

احلرب وانتهاء وتدهورها شملت خطورة مشكلة البيئة جديدة متغيرات العالم على

من حلها. ولم تنج اليابان يصعب مكان ومشاكل كل في خالفات إلى أدى مما الباردة

خاصة التنكر املعيشة، ارتفاع مستوى رغم تهددها اخلطيرة التي االجتماعية املشاكل

التقلبات ومصاعب اتمع في الروحي اجلانب وتدهور العريقة اليابانية للتقاليد

بل الطبيعية العلوم تقتصر على ال بذل جهود يلزم ذلك كل املعاصرة. االجتماعية 

كما املعضالت؛ تلك حلل أيضاً والثقافية العلوم االجتماعية  على التكريس تقتضي

لهذا فإن والثقافة. وضع التقاليد منها القضايا العديد من عالج في بذل جهود يلزم

كبيراً. وحضارياً ثقافياً دورا تلعب أن يجب العلمية املدينة

للعناية الباب للعلوم كنساي مدينة فتحت والعشرين الواحد القرن بداية وفي

اليابانية الثقافة بني  احلضاري  والتبادل املنطقة إرث تقوية  مع والثقافة بالتقاليد

شعوب العالم. باحترام واحلظوة اآلسيوية، القارة مع سائر الفريدة

الثقافة  «عاصمة تكون أن هي  العلمية كنساي ملدينة املستقبلية الرؤية وألن

اإلنسانية القضايا مواجهة بضرورة عليها القائمني يدرك اكتمالها، عند احلديثة» 

كمصدر منو املدينة ألن أهدافها، وبتحقيق البداية. منذ املدينة تواجهها والتي القائمة

تساهم بذلك وهي القادمة احلقبة في االستمرار على البشرية يساعد وحضاري ثقافي

أهداف حتقيق أن كما كله.  والعالم بل اليابان وفي املنطقة في الناس رفاهية في

عاملي. طابع الفريدة اليابانية للتقاليد يصبح أن املمكن أنه من سيؤكد املدينة

العلمية هارميا حديقة مدينة
على   Harima Science Garden City العلمية هارميا حديقة مدينة مباني شيدت

هي  أخرى مدن ثالث عليه يقع الذي Nishi-Harima Hill هكتار على تل نشي هارميا ٢٠٠٠
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Shingu-cho وكاميجوروتشو Kamigori-cho وميكازوكيتشو Mikazuki-cho؛  شنجوتشو

العلوم تطوير تدعم باحلديقة التي األكادميي البحث مبرافق الثرية الطبيعة حتيط حيث

حديثة ملدينة تصوره ميكن ما بكل مزودة احلادي والعشرين. وهارميا القرن في والتقنية

تكون ألن يؤهلها ما بكل معدة فاملدينة ولهذا معيشة مريح وجو متقدمة تقنيات من

في  دوراً تلعب وألن International Science Garden City للعلوم العاملية مدينة احلدائق

العلمية  للبحوث كمحور يخدم Kinki Research Complex الذي للبحوث كنكي مجمع

كنساي. الكبرى العاملية املدينة في

بأن تكون جديرة جذابة متكاملة مدينة بناء إلى العمراني املدينة تخطيط ويهدف

من فيها مبا لينعموا بقاع األرض كل من العلماء إليها فتجتذب  كله، العالم منارة

على احلرص مع خالبة، ومناظر نظيفة وبيئة مثمرة وحياة مريحة هادئة  معيشة

والتقنية(١٢٦). العلوم في التقدم لواء ورفع البحوث مبهام صالحية املدينة للقيام

متقدمة مدينة تكون أن أساس على قائمة العلمية حديقة هارميا مدينة وفكرة

أن تكون: يتضمن وهذا والعلم. والطبيعة الناس التناغم بني توفر عملية

يلي: ما مكان واحد في جتمع التي والتقنية مدينة العلم ˚

فـولت  إلكتـرون جيجا  ٥ إلى تصـل الذي املقدرة  ذو  الكبير  الفوتون معجل -

سنكوترون  إلشعاعات معجل أكبر ،Super photon ring-8 GeV (SPring-8)٠

يوفر  وهو املعجالت الدرب من لذلك اجليل الثالث من العالم في Synchrotron

علوم وفي الطيف حتليالت وفي في علوم املواد للبحوث املتقدمة فرص للباحثني

اتلفة. الصناعية التطبيقات وفي البيئة علوم وفي احلياة علوم وفي األرض

إشعاعات لبحوث اليابانية املؤسسة وتطويره وتشغيله بإدارة املعجل وتقوم

.٠(The Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI) سنكوترون

للعلوم  مبعاملها Himeji Institute of Technology للتقنية همجي مؤسسة -

والتقنية املتقدمة.

 Hyogo Center for Advanced (كاست) املتقدمـة والتقنيـة للعلوم هيوجو مركز -

Science & Technology (CAST)٠

http://www.sci.himeji-tech.ac.jp/cast/index-j.html
http://www.sci.himeji-tech.ac.jp/cast/index-j.html
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واملعامل. للمؤسسات الداعمة البحوث مرافق -

األجانب. والباحثني العلمية املدن العاملي بني للتبادل مدينة ˚

اجلو  على مع احلفاظ املدن تصميم بني جتمع حديقة صورة عمرانية على ˚ مدينة

االستجمام. مرافق موارد واستغالل الطبيعي

 Hyogo املتأين للشعاع الطبي هيوجو مركز يتواجد حيث والطب، الصحة مدينة ˚

والضمان  والصحة الطب وصناعات احلياة علوم وبحوث Ion Beam Medical Center

إلخ. . . االجتماعي

العلمية تسكوبا مدينة

السابع  العقد في أنشئت Tsukuba Science City التي العلمية تسكوبا مدينة تعتبر

وبهذا التقنية(١٢٧)؛ عاصمة أنها كما اليابان مدن أحدث من واحدة املاضي القرن من

اجلديدة هو املدينة لبناء والدافع القدمية. اليابان عن مدن شيء كل في تختلف فهي

التجارة وزارة إشراف حتت وتعمل في طوكيو اليابانية كانت الوطنية املعامل أغلبية أن

االقتصادي النمو طفرة ومع والتقنية؛ للعلوم اليابانية والوكالة والصناعة العاملية

قررت بلد آخر في صممت منتجات إنتاج جانب إلى لالبتكار حان الوقت قد أن وإدراك

أن املعامل يجب تلك أن قررت املعامل؛ كما في للتوسع حان قد الوقت أن احلكومة

اتلفة. العلمية التخصصات شراكة لتشجيع  بعض من بعضها مبقربة توجد

آلالف يتسع إلى مكان معامل عدة نقل محاولة الكبرى من التحديات كان وبالطبع

مساحات وجود عن ندرة فضالً الثمن باهظة طوكيو في األرض وأن خاصة الباحثني

املعامل جمع من محاولة تكلفة بناء مدينة جديدة أقل أن وبهذا تقرر شاغرة. كبيرة

طوكيو. مساحة واسعة في على

الشرقي  الشمال من كيلومتر  ٥٦ بعد  على  صنوبر غابة في تسكوبا إنشاء مت 

املعامل نقل بدأ حيث الزراعية؛ باحلقول تسكوبا ومحاطة جبل جنوب ملدينة طوكيو

عندما افتتحت ١٩٨٥م عام املدينة حتى بناء يكتمل لم وإن السابع العقد أواخر في
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قائمة زالت ما التي التحتية بالبنية زودها الذي الدولي، املعرض باستقبال املدينة

والتطوير  للبحوث خاص ومعمل حكومي ٢٠٠ معمل عن يزيد ما وجتمع املدينة بها.

قوميتان. وجامعتان

مدينة في املعامل فتجمع إليه احلكومة تصبو كانت حتقق ما لم أن املدينة الواقع وفي

عليه. هو ما على ظل املعامل بني الفجوة إن بل فيها العاملني شراكة يؤدي إلى لم واحدة

املدن من كثير نقيض على عمراني أساس تخطيط على قائمة مدينة تسكوبا أن ورغم

جمعت  مربع، ٢٨٥ كيلومتر مساحتها تبلغ التي املدينة الكبيرة أن إال العشوائية اليابانية

األرز ووسطها يفصلها حقول باملباني التي زاخرة وقرية صغيرة مدن صغيرة خمس بني

والعجالت بالسيارات تعج يجعلها مما العامة من املواصالت خالية أنها كما للغاية؛ صغير

متضاربة غير متناسقة. احلديث والقدمي بصورة بني جتمع أنها النارية. كما

كوماموتو منطقة
لدعم ١٩٨٤م عام   Kumamoto Technopolis للتقنية(١٢٨)  كوماموتو منطقة أنشئت

واإلدارية واألكادميية الصناعية ااالت من خالل التعاون بني الرفيعة احمللية التقنية قدرات

وترويج دعم  يلقى واملشروع احلني ذلك ومنذ املترف». «اتمع  فكرة حتقيق من كجزء 

ومصدر املشروع قلب هي كوماموتو كانت وبينما الثالثة. ااالت في القادة من حماسي

املشروع  مساحة امتدت حيث حولها، من وقرية مدينة ١٣ إلى والبيانات املعلومات إشعاع

للتقنية  رواق إقامة تستهدف واملنطقة التقنية. رواق قاعدة لتكون هكتار ألف ٩٦ إلى

واآللية احليوية والتقنية  احلاسوب هي الرفيعة التقنية من مجاالت أربعة على يركز 

التقنيات املتقدمة التقدم في املنطقة التركيز على شمل وقد البيانات. مع والتعامل

 Kumamoto Techno Research Park التقنية لبحوث كوماموتو حديقة إنشاء خالل من

ومركز اإللكترونية التطبيقات بحوث مركز مثل مرافق وحتسني وتأسيس الرواق كقلب

متزايد عدد جانب إلى للبحوث التعاونية، جامعة كوماموتو ومركز تكنوبوليس، كوماموتو

التقنية. منطقة منطلق لتكوين املوقع انتقلت إلى التي التجارية اجليدة الشركات من

ألنشطة للترويج الثانية  التقنية  كوماموتو حديقة إنشاء اجلديدة  اططات وتشمل

ذلك كل التقنية؛ حديثة في ومجاالت جديدة منتجات في الريادة لها تكون بينما االبتكار

األعمال. احمللية ومجاالت لألعمال التقنية مستويات لتنشيط
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لبحوث كوماموتو حديقة إنشاء هو املنطقة تلك إنشاء من حتققت التي العوائد أهم

بأنشطة  للقيام املنطقة في الوسطى هكتار كالقاعدة ٣٨,٨ مساحة على التقنية

الوسط  في حديقة خضراء حلقة حول تشكل ١٦ شركة احلديقة وفي والتطوير؛ البحوث

أنشئ ١٩٨٨م عام مايو وفي التطبيقية. اإللكترونيات ومؤسسة مركز املنطقة وجتاور

في وعاملني أكادمييني باحثني بني تعاونية بحوث مبشاريع للقيام التعاونية البحوث مركز

واإلنسانيات. العلوم الطبيعية مثل ااالت العديد من في الشركات

AÉ```Ñ```YC’G

اخلاص، احلكومي، (الدولي، املستوى على املنطقة تلك إقامة على التي ترتبت األعباء

فيها. لتشجيع املشاركة ودعمها املنطقة االستثمار في في يتمثل األهلي)

ìÉéædG äÉ`eƒ≤e

الشركات بني والتطوير أنشطة البحوث في تلك املنطقة التعاون جناح مقومات أهم

اإلنسانية. العلوم في البحوث في ذلك مبا ااالت من العديد في واجلامعة

äÉ``bƒ``©``ŸG

اجتذاب على املقدرة عدم هي املنطقة تلك إقامة واجهت التي  املعوقات أهم

االجتماعية والعلوم املتقدمة التقنيات في املتخصصة والتطوير البحوث مؤسسات

من عقد عن ملا يزيد خالية الهدف لهذا األماكن اصصة احلاسوب. وبعض وبرامج

الزمان.

äÉ``«``dB’G

تقدمي تشمل املعوقات ومعاجلة املقومات تدعيم مع للتعامل استخدمت اآلليات التي

تنتقل الشركات التي على الضرائب وتخفيض والقروض الدعم ذلك في مبا حوافز مادية

ببعض. بعضها التقنية لربط مناطق احلكومة سعي جانب إلى هذا للمنطقة.
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تايالند في التقنية املناطق أهم
والتصنيع البحوث طريق عن املعلومات تقنية  مجال في للدخول تايالند تسعى

مراكز تقنية من بشبكة الدولة ربط ذلك لتحقيق احلاسوب وتشمل اخلطة وبرامج

احلاسوب برامج وحديقة للعلوم، تايالند  حديقة هي حدائق ثالثة أبرزها املعلومات

املعلومات. تقنية وحديقة التايلندية،

للعلوم حديقة تايالند
 Pathum ثاني باثوم مقاطعة في Thailand Science Park للعلوم تايالند حديقة تقع
 Asian للتقنية آسيا مؤسسة جوار أنشئت إلى بانكوك؛ وقد العاصمة شمال Thani

 Sirindhorn International للتقنية العاملية سرندورن Institute of Technology، ومؤسسة

للحديقة  وفر  مما Thammasat University ثاماسات وجامعة ،Institute of Technology

النوابغ. اخلريجني أفضل استخدام املقدرة على

والتقنية العلوم لتطوير الوطنية الوكالة ملكاتب الرئيس املبنى احلديقة ضمت وقد
للبحوث  األربعة املراكز جانب إلى National Science and Technology Development Agency

 National احليويـة والتقنيـة العموميـة الهندسة لبحوث الوطني املركز الوطنية وهي:
املعادن  لتقنيات الوطني  واملركز ،Center for Generic Engineering and Biotechnology

الدقيقة للتقنية الوطني National Metal and Materials Technology Center، واملركز واملواد
واحلاسوب اإللكترونيات لتقنيات الوطني واملركز  ،National Nanotechnology Center

على  احلصول  مركز جانب إلى National Electronics and Computer Technology Center؛

املعلومات  خدمات يقدم الذي Technology Information Access Center التقنية معلومات
املعلومات. في ذلك الدخول على قواعد اخلط مبا على

التايالندية احلاسوب برامج حديقة
Software Park Thailand على بعد ٢٠ كيلومتر  التايالندية احلاسوب برامج حديقة تقع

نونتابوري Nontaburi، وتتضمن ٥٠ شركة  مبقاطعة Pakkred باكرد في بانكوك، العاصمة من

مباني وكل عام ٢٠٠٠م احلديقة رسالتها بدأت ولقد وجمعيتان. أجنبية شركة ١٢ منها

حتت تعمل حكومية شبه مؤسسة واحلديقة احلاضر(١٢٩). الوقت في مشغولة  احلديقة

والتقنية(١٣٠). العلوم لوزارة التابعة والتقنية العلوم لتطوير القومية الوكالة إشراف

http://www.sciencedaily.com/encyclopedia/pathum_thani_province
http://www.sciencedaily.com/encyclopedia/pathum_thani_province
http://www.sciencedaily.com/encyclopedia/asian_institute_of_technology
http://www.sciencedaily.com/encyclopedia/sirindhorn_international_institute_of_technology
http://www.sciencedaily.com/encyclopedia/asian_institute_of_technology
http://www.sciencedaily.com/encyclopedia/thammasat_university
http://www.sciencedaily.com/encyclopedia/thammasat_university
http://www.sciencedaily.com/encyclopedia/sirindhorn_international_institute_of_technology
http://www.sciencedaily.com/encyclopedia/thailand_national_science_and_technology_development_age
http://www.sciencedaily.com/encyclopedia/thailand_national_science_and_technology_development_age
http://www.sciencedaily.com/encyclopedia/thailand_national_nanotechnology_center
http://www.sciencedaily.com/encyclopedia/thailand_national_electronics_and_computer_technology_ce
http://www.sciencedaily.com/encyclopedia/thailand_national_nanotechnology_center
http://www.sciencedaily.com/encyclopedia/thailand_national_electronics_and_computer_technology_ce
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احلديقة بدور: وتقوم

احلاسوب. برامج شركات ربط ˚

واملتوسطة. الصغيرة احلاسوب برامج شركات حاضنة ˚

التقنية. نقل مركز ˚

احلاسوب. لبرامج سوق ˚

تنسيق الدعم. ˚

احلاسوب. عمليات إنتاج برامج حتسني ˚

في املبتكرين تدعم منظمة راقية للتعلم أن تصبح املستقبلية هي احلديقة ورؤية
القتصاد عوناً احلاسوب برامج إنتاج وجعل احلاسوب لبرامج عاملية قوية صناعة إنشاء

تشمل: احلديقة ورسالة العاملية. األسواق في املنافسة على تايالند

العاملي. املستوى احمللية ورفعها إلى برامج احلاسوب لشركات اجلودة معايير مستوى حتسني  ˚

احلاسوب. لصناعة برامج املالئمة التقنيات لنقل الترويج ˚

احلاسوب. برامج في املبتكرين قدرات إنعاش بناء ˚

. جديدة أسوق في فرص فتح ˚

استخدام  خالل املعلومات خاصة االقتصاد لتقنية قطاعات كل استخدام تشجيع ˚

مالئمة. حاسوب برامج

äÉfÉµeE’G

عامالً،  إلى ٣٠ عمال عدة من (تتراوح لبرامج احلاسوب شركة لـ ٥٠ مباني ˚ توفير
املعلومات) تقنية في مهني ٥٥٠ يبلغ كلي بتعداد

في مركز  مبفردهم يعملون ومهنيني احلاسوب لبرامج شركة ناشئة لـ ٣٢ ˚ حاضنة
عام). (ملدة احلاضنة

مستوى  على احلاسوب برامج شركة  عن ٣٥٠ يزيد ما  مع والتضامن الشراكة   ˚
بانكوك). في (معظمها الدولة

اإلنتاج. معايير جودة ورفع برامج احلاسوب حتسني إنتاج ˚

طريق  والتواصل عن التجارية والبعثات الزيارات طريق عن التسويق املعونة في ˚

واخلارج). الداخل (في التجارية الشبكات
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واخلارج). الداخل (في واملعرفي التجاري للتبادل املتكافئة جهات األعمال بني ˚ التوفيق

إلخ. . . والبنوك املال، رأس استثمار تنسيق التمويل خالل ˚

وقانونية. جتارية معلومات توفير خدمات ˚

احلاسوب. برامج في مبتدئة شركات حضانة ˚

وغير فنية). (فنية برامج تدريبية ˚

ومحاضرات. ودورات مؤمترات عقد ˚

واخلارج). الداخل (في جتارية وفعاليات معارض إقامة ˚

األعمال. أماكن للمكاتب ودعم توفير ˚

التقنية. موفري متيز مع مراكز إدارة ˚

فعاليات مجتمع التقنية. ˚
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واألوضاع. املتطلبات مع تكيفهم يسهل حرفني توفر ˚

متفتح. مجتمع أساس على قائمة االجتماعية العادات ˚

مزايا املوقع. ˚

ومرئية. مسموعة عرض وسائل ووجود االبتكار ˚

∞``©``°†``dG Ö``fGƒ``L

اإلدارة والنظام. ˚

مالئمة. غير اللوائح ˚

الدعم. توفر ˚

¢Uô``Ø``dG

دعم حكومي قوي. ˚

العالم. وعلى مستوى املنطقة في حتالف قوي ˚

يستغل. ولم مفتوح كبير محلي سوق ˚
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.ً أجرا أقل دول تقدم عمالة من املنافسة ˚
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فرنسا في التقنية املناطق أهم

ومركز ليموج،  أستر تقنية مركز  فرنسا(١٣١): في املتميزة التقنية مناطق بني من

املتوسط، ومركز األبيض البحر وتقنيات ليون، تقنية ومركز املستقبل، لتقنية بواتيه

.٢٠٠٠ مبتز للتقنية سم

ليموج تقنية أستر مركز

ليموج،  مدينة ليموج(١٣٢) Ester Limoges Technopole؛ في أستر تقنية مركز يشغل

صناعة السيراميك،  مجاالت في بأعمال تقوم مؤسسة وفيه ٧٠ ١٩٥ هكتار، مساحة

واألشعة واإللكترونيات، واالتصاالت السيراميك، وأغطية املتقدم،  والسيراميك

اهرية.

املستقبل لتقنية بواتيه مركز

مبدينة  لتقنية املستقبل(١٣٣) Futuroscope Poitiers Technopole؛ بواتيه في مركز توجد

البيانات. االتصاالت وتوظيف في هكتار، وتعمل تشغل ٢٥٠ ١٢٠ مؤسسة بواتيه،

مركز تقنية ليون

احليوية، وتقنية  بالتقنية ليون، مبدينة تقنية ليون(١٣٤) Lyon Technopole؛ يختص مركز

املدن. تعمير وخدمات تخطيط واملواد، الهندسية، والعلوم املعلومات

املتوسط األبيض البحر تقنيات مركز

املتخصص  املتوسط(١٣٥) Méditerranée Technologies؛ األبيض البحر تقنيات مركز يقع

مرسيليا. التقنية في مدينة نقل في

٢٠٠٠ للتقنية مبتز مركز سم

متز، ١٨٥  مبدينة Sem Technopole Metz 2000 ٢٠٠٠ سم للتقنية مبتز يشغل مركز

املعلومات. وتقنية في االتصاالت تعمل مؤسسة ٢١٥ وتشغله هكتار،
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جومبارت - شاتو مارسيليا مركز
Technopole Marseille Château-Gombert؛  شاتو-جومبارت مارسيليا مركز يشغل

مجاالت تقنية  في بأنشطة تقوم مؤسسة ١٨٠ هكتار، وتشغله ٨٨ مارسيليا، مبدينة

احملطات. وميكانيكا اآللي، وقواعد املعلومات، واإلنسان املعلومات،

للتقنية أنتيبوليس صوفيا حديقة
للتقنيـة  أنتيبوليـس صوفـيـا حـديـقـة Pierre Laffitte بتـأسيس الفيت بيير قـام

يتقابل حيث في باريس(١٣٦)، باحلي الالتيني إعجابه على بناء Le parc de Sophia Antipolis

حي إنشاء أن ارتأى لكنه األفكار؛ لتبادل املقاهي مكان على كل من واملبتكرين الفنانون

االبتكار على املدينة يشجع وضوضاء ضغوط عن بعيداً الريفية املنطقة التيني في

وكذلك باإلغريقية احلكمة أي صوفيا كلمة بني فيجمع االسم أما وتبادل اخلبرات(١٣٧).

غرب  جنوب في  Antibes أنتيبس ميناء على اإلغريق أطلقه الذي االسم انتيبوليس

واحلرفية». بني املعرفة «التناغم املنطقة شعار وأصبح نيس. مدينة

مدينة جتتذب أن أسباب منها لعدة للمنطقة مقراً الريفيرا الفرنسية اختيرت وقد

إلى جانب هذا حديثة مدينة نظيفة في بيئة للحياة في يسعى حديث الفكر مجتمع

إنسان؛ كل جتتذب منطقة الريفيرا أن هو الثالث وإليها، والسبب منها السفر سهولة

مساحة تشمل هضبة على  تقع  اختيرت التي  املنطقة  أن  فهو الرابع السبب أما

التخطيط  عملية في االبتكار ميكن وبهذا املعمرة غير األرض من هكتار ١٠٠٠٠

العمراني للمدينة.

فالوريزاشن أنتيبوليس صوفيا تضم خيرية مجموعة بتكوين املشروع بدأ وقد

ماريتيـم  األلـب تصنيـع ومكتـب ،ANVAR وأنفار   ،Sophia Antipolis Valorization

صوفيا  وجمعية  ،Armines وأرمني  ،Industrialization Bureau of the Alpes-Maritimes

الصحراء  لتلك مؤسسات  اجتذاب  هدفها  ،Association Sophia Antipolis أنتيبوليس

والبدء في املشروع. األرض وشراء األفكار من القاحلة

 ،Biot بيوت  هي مدن  ٥ عليها  هكتار،  ٢٣٠٠ مساحة البداية في احلديقة وغطت

إليها  انضمت ثم  وأنتيبس؛  ،Vallauris وفالوريس   ،Mougins Valbonne، وموجن  وفالبون
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 La Colle sur سرلوب  والكول ،Villeneuve-Loubet لوباط فيلنوف هي  أخرى  مدن أربع

 ١٢٦٠ احلديقة استضافت ولقد .Roquefort les Pins لبان Loup، وأوبيو Opio، وركفورت

الف شخص. ٢٦ حلوالي مباشرة أعماالً ووفرت شركة

 ،University of Nice-Sophia-Antipolis أنتيبوليس صوفيا نيس جامعة املنطقة وتدعم

،Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS)٠ القومية العلوم ومؤسسة

ومؤسسات لهما،  التابـع والتدريـب البحـوث ومؤسسات املعامل مـن والعديـد

 Institut املهنـيـة  واملـؤسسـات ،Institut Universitaire de Technologie (IUT) التقنـيـة

واملعرفة  اجلامعي بني النشاط مواءمة والتي تكون Universitaire Professionnalisé (IUP)

العليا الوطنية املدرسة مثل  البحوث ومنظمات الهندسة كليات  أن كما واحلرفية.

األوروبيـة  االتصـاالت ومؤسسة ،Ecole Nationale Supérieure des Mines للمناجم

 CERAM سرام اإلدارة ومدرسة ،Institut Théseus ثسوس Institut EURECOM، ومؤسسة

التطبيقية  احلاسوب والرياضة علوم وبحوث ،- Sophia Antipolis School of Management

ومؤسسة   ،CERMICS: Research in computer science and applied mathematics

 ،ESINSA: The Nice Sophia Antipolis of Advanced Engineering املتقدمة الهندسة

واملؤسسة  ESSI: School of Advanced Computer Science املتقدم احلاسوب ومدرسة علم

 l'Institut National de Recherche en Informatique والتلقائية املعلومات البحوث الوطنية

 Institut National de للبحوث الزراعية واملؤسسة الوطنية ،et en Automatique (INRIA)

جرتا  معهد مثل التدريب  مؤسسات وكذلك  وغيرها،  la Recherche Agronomique

والتجارة  الفنـون األجنبيـة، ومـؤسسـة لتعليـم اللغات GRETA Antipolis أنتيبوليس

 CPA األبيض إيه البحر بي وسي ،Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)

حديقة  رؤية Office لدعم international de l’eau للمياه العاملي واملكتب ،Méditerranée

التدريب. مجال في انتبوليس صوفيا

والكيمياء  احليوية الصحة والتقنية مجاالت جتمع في شركة ٦٠ في احلديقة تعمل

وداو   ،Rhône-Poulenc Agro أجرو بولنك رون  مثل كبرى شركات بينها من  الزراعية

 SmithKline Beecham Clinical بيتشام وسميث كالين ،Dow Agrosciences أجروسينسز

نيرزوسينسز  ومنت ،Dow Corning كورننج وهاس Rohm and Haas، وداو Laboratories، وروهم
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وميثل  Allergan Europe أوروبـا  وألرجن  ،NMT Neurosciences Implants S.A امبالنتس

 Institut de Pharmacologie Moléculaire واجلزيئات اخلاليا صيدلة مؤسسة البحوث جانب

.et Cellulaire (CNRS)

العديد من املعروفة النشطة والشركات للبحوث املراكز هذه مثل وجود جذب وقد

 CNEVA Sophia أنتبوليس صوفيا سنيفا مثل احلجم واملتوسطة الصغيرة املؤسسات

مكسم MXM Laboratories، وفدم  جـالـدرما Cird-Galderma، ومعامل Antipolis، وسيرد

إاليافارم  ومعامل ،Codan France فرنسا وكودان  ،Cerdic FDM Pharma، وسردك  فارما

وكذلك في احلديقة مكتب لها األوروبية القلب شركة أن كما .ElaiaPharm Laboratory

القلب  مبتخصصي ECOR, the European Heart House األوروبي القلب بيت إكور يرحب

والبيئة اجلديدة الطاقة مصادر مجاالت أن  كما واللقاءات.  احملاضرات في األوروبيني

خطة  مثل وخاصة عامة مؤسسات في يعملون فرداً  ٢٥٠ اجليولوجيا توظف وعلوم

 ،CSTB وستب   ،ADEME وأدمي  ،Plan Bleu pour la Méditerranée الزرقاء األبيض البحر

الصغيرة  الشركات في العاملني جانب إلى ،IMRA Europe وإمرا إيروب ،Geolab وجيوالب

وسجما  والبيئة، وأكري ACRI للفضاء اسم، للتصوير Istar إستار واملتوسطة؛ مثل

املباني،  وأعمال وإنشاء والبيئة الطاقة شئون في املستشارين SIGMA Consultants

اخلرائط. لرسم الصناعية األقمار من العالي للتصوير Geoimage وجيومج

األعمال من ٪٥٠ يوفر واإللكترونيات واالتصاالت احلاسوب علوم مجال أن كما

إيرفرانس مثل كبرـي  شركات  تواجد مالحظة وميكن الشركات. من ٪٢٥ ويجتذب

 ،Bouygues Télécom تلكوم  وبوجس   ،Amadeus Development Company وأمـادوس

،Matra Communication Sud كوم تلكوم France Telecom، وماترا ETSI وفرانس وإتسي

 Atos وأتـوس   ،Siemens وسيمنـز   ،SEMA Group Télécom تلكـوم سما  ومجموعة 

 Club االتصاالت نادي لوادي يشكل دعامة الشركات وتراكم إلخ. .. Ingénierie Intégration

احلديقة مثل  بجوار فتحت التي الشركات بعض يشمل الوادي أن كما Telecom Valley

.Texas Instruments إنسترمنت إم IBM، وتكساس بي Aérospatiale، وآي إيروسبشيال
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منطقة الرون واأللب

 Lyon ليون مثل الفرنسية املدن كبريات Rhône - Alpes واأللب الرون منطقة جتمع

Grenoble، وكامبيري Chambéry، وسانت إتيان  وجرنوبل احلجم في فرنسية مدينة ثاني

أهم  املنطقة وتعتبر عظيمة.  جبلية وبحيرات كبرى  أنهار ومجاري Saint-Etienne

مصادر لوجود نظراً .Ile de France فرانس منطقة إلدي فرنسا اقتصادياً بعد مناطق

الرون. وادي في يتم توليد الطاقة النووية غالبية فإن غزيرة مياه

 ٤ وحدها ليون  ففي والتعليم البحوث في متعددة فرصاً تقدم املنطقة أن كما

الصناعية  لالستثمارات ونظراً بحوث. معمل من ٤٥٠ وأكثر عليا و١٣ مدرسة جامعات

من لالبتكار متثل منبعاً متيز مراكز إنشاء من ليون متكنت فلقد املدينة الطائلة في

هندسة  ٧٢٠٠ طالب بني جتمع فهي والصناعة، والبحث التعليم بني التالحم خالل

املؤسسات(١٣٨). تلك في باحث ٧٠٠٠

التي   Université de Savoie سافوي جامعة املنطقة في األخرى اجلامعات بني ومن

إتيان. سانت وجامعة جرنوبل وجامعة Annecy وأنيسي كامبرى مدينتي فيها تشارك

تتخصص التي أوروبا؛ في التقنية حدائق مشاريع أكبر من واحد املنطقة قلب وفي

واإللكترونيات. واملعلومات احليوية التقنية في

تكنوالك سافوي

بحيرة  Savoie-Technolac أو تكنوالك سافوي بني حدائق التقنية في املنطقة من

والتعليمية الصناعية املؤسسات من العديد بني جتمع لكامبري ااورة للتقنية سافوي

التقنية الدقيقة. مجاالت في والبحثية

البحوث  مبؤسسات مشغولة هكتار  ٧٧ مساحة تشغل  للتقنية سافوي وبحيرة 

وفي  لها؛ أخرى ٣٣ هكتار إضافة  اطط  ومن فارغة هكتار ٥ جانب إلى والشركات

و ٣٥٠٠  دائم، ١٣٠ شركة منها ٢٠ شركة خدمات وورش، وبها ٢٥٠٠ موظف البحيرة

منظمة تدريب. و ٦٩ بحوث و ١٥ معمل وأستاذ ٥٠٠ باحث و طالب
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العلمية حديقة الدوا

 la Doua Science Park العلمية الدوا حديقة املنطقة في التقنية بني حدائق  من

حديقة مثل الطبيعية احلدائق من أخضر حزام على وفيلوربان ليون أطراف على الواقعة

بجميع متصلة الدوا كما أن .la Feyssine الفسني ومحمية ،Tête d’Or Park ديأور تت

اخلاصة والعامة وبها واملطارات السريعة الطرق من شبكة طريق عن والعالم فرنسا

لإلنتربول. الرئيس املكتب ففيها عاملية مؤسسات

 ٧٠٠ فيها  ويعمل  رفيعة وتقنية ابتكارات شركة   ٥٠ العلمية الدوا حديقة وتضم

من  ١١٢٢ شركة تضم احمليطة مبعامل البحوث احمللية. واملنطقة عالقة على كلهم شخص

استشارية  خدمات يقدمون وغالبيتهم الرفيعة، بالتقنية عالقة لها شركات ٣٨١ بينها

البحوث والتطوير. مجاالت يعملون في أو برامج حاسوب ينتجون أو هندسية أو

وبربطها األكفاء بالعاملني تزويد ليون في دور كبيراً العلمية الدوا وتلعب حديقة

بحوث ومؤسسات مع مراكز روابط من متلكه العلوم والتقنية ملا في اخلبراء بشبكة من

وفي اخلارج(١٣٩). في فرنسا تدريب متخصصة

كما  بحوث. و ٨٠ معمل و ٢٨٠٠ باحث ٢٠٠٠٠ طالباً العلمية الدوا حديقة وتضم

 National الهندسية املعلومات مدرسة منها العالي للتعليم مؤسسات عدة بها أن

ليون  ومدرسة  ،٠(School of Information  Engineering and Librarianship (ENSSIB)

 ESCPE de Lyon Lyon Graduate School of Chemistry, Physics and العليا للدراسات

 INSA-Lyon Lyon National Institute of التطبيقية للعلوم ليون Electronics، ومؤسسة

 UCBL Claude Bernard Lyon 1 University ليون كلود برنارد Applied Sciences، وجامعة

INSA- ليون إلنسا التابعة CAST كاست مثل: املتواصل للتعليم مؤسسات جانب إلى

.CETIAT وستيات ،Lyon

حديقة مثل املنطقة األخرى في احلدائق من هناك العديد احلدائق تلك جانب إلى

جرنوبل وحديقة مناتك.

http://www.cpe.fr/
http://www.insa-lyon.fr/
http://www.univ-lyon1.fr/
http://www.insa-lyon.fr/cast.html
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أملانيا في التقنية املناطق أهم

وحديقة  هيدلبرج، تقنية حديقة أملانيا(١٤٠)  في  املتميزة التقنية مناطق بني من

استفالني للتقنية.

للتقنية استفالني حديقة

مجدبرج- مبدينة  Technologiepark Ostfalen؛ للتقنية(١٤١)  استفالني حديقة تقع

تعمل  ويشغلها ١٥٠ مؤسسة Magdeburg-Barleben، التي تشغل ٢٧٥ هكتار بارلنب

صوتية والقياسات الفوق وبرامج احلاسوب، واالتصاالت احليوية، والتقنية في العقاقير،

أعمال. حاضنة وتشمل التلقائي؛ التحكم وطرق والتعليم،

ورمتبرج بادن منطقة

والكهرباء،  السيارات، مبنتجات املشهورة Baden Wurttemberg ورمتبرج بادن منطقة

واإللكترونيات.

هيدلبرج تقنية حديقة

Technologiepark Heidelberg؛  هيدلبـرج(١٤٢)  تقنية حديقة املنطقة حدائق أهم

املعلومات  تقنية في مجاالت تعمل مؤسسة وتشغلها ٣٠ ٧,٥ هكتار، هيدلبرج مبدينة

عاملية صبغة لها كحديقة ١٩٨٥م عام أنشئت وقد البيئة. وتقنية احليوية والتقنية

على  ٥ هكتار مساحتها أرض على وتقع احلياة وعلوم احليوية التقنية متخصصة في

العاملية، البحوث مؤسسات بعض من  مقربة وعلى  هيدلبرج جامعة من مقربة

اجلزئية  لألحياء األوروبي واملعمل ،Max-Planck-Institut بالنك ماكس مؤسسة مثل

األحياء لبحوث  هيدلبرج ومركز  ،European Molecular Biology Laboratory (EMBL)

 Deutsches األملاني واملركز ،Zentrum für Molekulare Biologie Heidelberg (ZMBH) اجلزئية

 ٦٣ وتتضمن  شخص  ٩٥٠ باحلديقة  ويعمل ،Krebsforschungszentrum (DKFZ)

وشركات. بحث مؤسسة
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واملؤسسات احلكومة مع تتعاون واتصاالت معلومات لشبكة مركز احلديقة متثل

املدينة. في العلمية واملؤسسات احمللية احلكومة مع أيضاً وتتعاون والعاملية؛ الوطنية

التي تعمل في احلجم واملتوسطة الصغيرة للشركات مساعدات احلديقة تقدم كما

مطبوعات. وتصدر اجلارية املواضيع في محاضرات بتنظيم احلديقة وتقوم علوم احلياة،

العلمية جلسنكرشن حديقة منطقة
عام   Wissenschaftspark Gelsenkirchen العلمية(١٤٣) جلسنكرشن حديقة أنشئت

وإنتاج  التعدين مركز أكبر  Ruhr الروهر نهر بإقليم جلسنكرشن مدينة في ١٩٩٥م

«األلف بلدة إلى حريق» «األلف بلدة من املدينة فحولت الكهرباء؛ وتوليد الصلب

البطالة(١٤٤). وتفشي االقتصادي التدهور من فترة بعد املنطقة وأنعشت شمس»، 

أعمال فرص وإدخال  جديدة  عمل فرص إيجاد  هو  إنشائها من الرئيس  الهدف  وكان

الجتذاب بكاملها صورة املنطقة حديث لتحسني صناعي قطاع في وصناعية جتارية

العلمية احلديقة الطاقة. وهكذا أنشئت قطاع ال تقتصر على ومهارات أموال رؤوس

التي وسط أرض احلديقة وفي املدينة، مركز من بالقرب سابق صلب مصنع على أرض

مربع  مساحة ٩٠٠٠ متر يوفر طوله ٣٠٠ متر مركز تقنية ٤٥ هكتار مساحتها تبلغ

ملباني األولي املرتبة منها جوائز عدة على عمارة املبني فازت ولقد واملعامل. للمكاتب

(MIPIM) ١٩٩٥م. العاملي كان أوروبا في معرض في األعمال

ó``FGƒ``©``dG

متخصصة  ٦ شركات املنطقة تشمل اجتذاب تلك إنشاء من حتققت التي العوائد

١٩ مؤسسة  على يزيد ما جانب إلى الشمسية  وتسويق الطاقة وتقنية بحوث في

أخرى. ببحوث تقوم

AÉ``Ñ``YC’G

اخلاص، احلكومي، (الدولي، املستوى على املنطقة تلك إقامة على التي ترتبت األعباء

واالحتاد  North-Rhine Westphalia وستفاليا شمال الراين استثمار والية تشمل األهلي)

وحده. املركز إنشاء في دوالر مليون ٤ حلوالي احمللية والبلدية األوروبي
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وتوليف جديدة أعمال اجتذاب  على املقدرة  هو املنطقة تلك جناح مقومات  أهم

الوعي مستوى  ورفع وتدريبية، تعليمية برامج  وتقدمي اخلاص القطاع في شراكات

واملتوسطة الصغيرة الشركات التجارية ودعم احمللية، السوق تنمية الشعبي، وإنعاش

في التخطيط العامة للسلطات وتقدمي املشورة األسواق األجنبية، دخولها في احلجم

التنمية في  كحافز هام دورها في جدارتها أثبتت العلمية احلديقة أن كما للتنمية.

التقنية. على قائمة ملنطقة االقتصادية

äÉ``bƒ``©``ŸG

أهمها: من املنطقة؛ تلك إقامة واجهت التي املعوقات من هناك العديد

á«°ùª°ûdG ábÉ£dG IQÉŒ ájOhó

الذي والدعم األخرى املتجددة الطاقة وتقنيات الشمسية الطاقة رغم جاذبية تقنية

والتقنيات الصناعية املألوفة الطاقة بتقنيات مقارنة مهدها في زالت ما أنها إال تلقاه

يتخطى ال املثال،  سبيل على الفوتوفولتيك؛ خلاليا العاملي السوق فحجم القائمة.

كان وإن هذا احلفريات. طاقة تقنية على تنفق التي املليارات مبئات باملقارنة املليار دوالر

تكاليف أن كما ٢٠٪سنوياً. متواصل وثابت عند الطاقة املتجددة مجال في النمو معدل

تكاليف من أعلى زالت ما التكاليف أن  إال انخفاض الشمسية في الكهرباء  إنتاج

من وغيرها الشمسية الطاقة تقنيات تسويق فإن كذلك املألوفة. الطاقة محطات

األخرى والدعائم احلكومية على البرامج بصورة كبيرة يعتمد املتجددة الطاقة سبل

الطاقة من سوق نصيبها في اتساع تساهم قد املتجددة التي الطاقة تشريعات مثل

وفي عملياً. اقتصادياً بديالً املتجددة الطاقة من وجتعل التكاليف من تخفض قد والتي

عقبة يشكل السياسية االجتاهات على الشمسية الطاقة اعتماد فإن احلاالت بعض

الطاقة ولصناعة عموماً املتجددة الطاقة لقطاع االستثمارات استجالب في كبيرة

اخلصوص. على وجه جلسنكرشن في مدينة الشمسية
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الدقيقة التقنية قطاع في الشمسية الصناعة في املستقبلية التطورات تعتمد

ميكن ال الشمسية للطاقة منتعش صناعي فأي جتمع املتواصلة؛ االبتكار على جهود

مجال في العاملة الشركات أن إال والتطوير؛ البحوث أنشطة من تغذية دون الدوام له

بالدرجة يعتمد فاالبتكار والتطوير البحث  على  محدودة قدرة لها الشمسية طاقة

البحوث. ومراكز اجلامعات مع احلميمة العالقات على األولى

جلسنكرشن مدينة في باجلامعة التطبيقية العلوم في األنشطة بعض جانب إلى

الطاقة ألجهزة فراونهوفر مؤسسة خدمات ومركز العلمية احلديقة مؤسسات فإن

قدرات  بناء املدينة على سهل Fraunhofer Institut for Solar Energy Systems الشمسية

لتغذية كاف ليس الكلي  األنشطة مستوى أن غير والتطوير؛ البحوث في محلية

التجمعات الصناعية النامية.

äÉ°ù°SDƒŸG áÄ«H

التعاون أساس  على قائم احلديقة في الصناعي التجمع استراتيجية تنفيذ إن

واحلماس العظيمة الدوافع ميلكون ألطراف ارجتالية تواصل شبكة خالل من العفوي

ترتيبات وتقتضي  معقدة  املنطقة تواجه التي اجلديدة املرحلة أن غير  املناسب؛

لتقييم رسمية طريقة إيجاد بني تلك الترتيبات من جناحها؛ لضمان جديدة مؤسساتية

بني املعلومات إدارة لسريان وحتديد للتوسع، زمني وإطار خطة ووضع القائم، للتجمع

التحديات. ملواجهة بعد تتضح لم املالئمة الترتيبات طريقة أن غير املشاركة؛ األطراف

Iô`°TÉÑŸG ádÉª©dG ≈∏Y ÒKCÉàdG ájOhó

من املوردين فيه العديد دخل الطاقة الشمسية سوقاً عاملياً تقنية سوق أصبح لقد

إنتاج سبل على االعتماد الشمسية الصناعة على لزم لهذا كله؛ العالم نطاق على

عدد فإن لهذا املنافسة. الصناعة لتلك ميكن حتى مستوى، أعلى أوتوماتيكية على

والوحدات اخلاليا الشمسية مصانع في للغاية خاصة قليل اإلنتاج مرافق في العاملني
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القدمية. الصناعة قطاعات فقدتها التي األعمال لتعويض بكاف الشمسية وليس

التخطيط مثل الشمسية بالصناعة املتصلة القطاعات  في  العمل فرص أن كما

على قياسها يصعب ولكن واضحة إلخ؛ . . والتسويق والتعليم والصيانة والتركيب

خالل األخرى قطاعات الصناعة في التأثيرات الثانوية في احلال كذلك القصير. املدى

العامة الصورة االقتصادية وحتسن للسلسلة املراحل اتلفة الفنية عبر املساهمة

الدعم مواصلة  فإن اآلخر اجلانب وفي الرفيعة. للتقنية جلسنكرشن كمركز  ملدينة

توفير العمالة اجلديدة. في القصير املدى يتأثر مبعايير غنى عنه الذي ال احلكومي

äÉ``«``dB’G

ومعاجلة املقومات تدعيم مع للتعامل استخدمت التي من اآلليات العديد هناك

املعوقات.

¬≤jƒ°ùJ π¡°ùj ÜGòL Üƒ∏°SCG ´ÉÑJEG

على سابقاً به تدعى كانت ما مياثل وهذا الشمس كمدينة املدينة عن اإلعالن مت

إلى رمزاً  للطاقة  جديد  مصدر ميثل الذي اجلديد  االسم وأصبح الطاقة مدينة أنها

جانب إلى املدني اتمع الشعار هذا جذب ولقد جديدة. طاقة مستقبل التطلع إلى

واخلاص. العام القطاع

الذين أهلها وقدرات طبيعة املدينة من مستمد األسلوب أنه هذا لنجاح ومما أدى

الشمسية استراتيجية املدينة تقدم العملية الوجهة ومن الرأسمال البشري. ميثلون

املألوفة؛ األخرى  والقطاعات الشمسية الصناعة بني للتعاون اخليارات من العديد 

تقنية وتستلزم خطوات عدة الفوتوفولتيك صناعة تتضمن املثال: سبيل فعلى

السليكون، استخالص بني وذلك يتراوح من التلقائية، كبير قدر على تعتمد تشغيل

املثال. سبيل على والصيانة، وتركيب والوحدات، اخلاليا وتصنيع وتصميم الرقائق، وإنتاج

منتجة اخلاليا  Shell Solar الشمسية شل تستضيف جلسنكرشن مدينة فإن وبهذا

الوحدات  منتجة  Flabeg Solar International العاملية الشمسية  وفالبرج  الشمسية،
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وإلدارة  جديد سينضم إليها. منتج وهو BlueSun Systems بلوسن إلى جانب الشمسية

الشمسية على شركات أعمال تشمل الصناعة تعتمد عملية إنتاج معقدة مثل تلك

صناعة كمثل مثلها املاهرة،  العمالة على وكذلك والتسويق واملبيعات الهندسة

لزم وإذا خدماتها. املنطقة بتقدمي في القائمة الشركات تقوم وهنا الطاقة األخرى.

لعبت ولقد  تدريب. برامج لوضع مجال فهناك املتخصصة؛ املهارات من  املزيد األمر

على بناء الشركات اتلفة بني تعليمية وإنشاء شراكات برامج وضع في دوراً احلديقة

الشمسية. الصناعة حاجات تفقد في الهامة مهمتها

نطاق خارج لها تأثير فعالة آلية الشمسية أن استراتيجية املدينة ثبت فلقد وأخيراً

والدعوات العامليني الصحف والزوار مقاالت عدد ذلك على كما يشهد الروهر منطقة

مدينة فكرة جاذبية على واضح دليل هي التي احلديقة القائمون على يتلقاها التي

وهذا والصلب؛ للفحم مركزاً كانت أن بعد النظيفة الطاقة كموطن جلسنكرشن

تلك االستراتيجية أدت ولقد املدن. لتنمية التسويق سهلة مستقبلية رؤية على يدل

مجاالت من العديد في املاهرة العاملة والقوى اجلديدة الشركات الكثير من اجتذاب إلى

الطاقة الشمسية(١٤٥). جانب إلى التقنية الدق

»LQÉÿG ºYódG

استثمارات جانب إلى طويالً وقتاً يستلزم اجلديدة من الصناعات تكوين عنقود إن

عصيبة أياماً اقتصادها يواجه منطقة في االستثمار أن إال املال؛ رأس في كبيرة

لتشجيع كبير لبذل جهود ماسة حاجة هناك أن إذ للغاية أمر شاق شاقة وتغييرات

الناس. دعم على احلصول مع االستثمار

ليتحقق يكن لم اإلعجاب الذي حاز الشمسية مشروع الطاقة الواقع إن تنفيذ وفي

األوروبي. واالحتاد الفيدرالية واحلكومة الراين، شمال وستفاليا الوالية حكومة التزام لوال

بل أوروبا للطاقة في الكبرى املناطق كإحدى مكانتها على حتافظ أن في فالوالية رغبت

من أكثر الوالية دعمت ١٩٩١-٢٠٠٠م الفترة ففي هذا االجتاه(١٤٦)؛ في تتوسع أرادت أن
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البرنامج  خالل معها أو بالشراكة اجلامعات مليون دوالر في مببلغ ٥٥ بحث مشروع ٦٠٠

على AG Solar؛ وفي سنة ٢٠٠٠م الشمسية الطاقة في لبحوث اصص احلكومي

(الطاقة  الطاقة الشمسية على أجهزة دوالر مليون ٣,٩ احلكومة أنفقت املثال سبيل

مليون   ١,٩٨٦ إلى باإلضافة احلرارية)، الشمسية والطاقة الكهربائية الشمسية

على املواد  دوالر مليون ٢,٧ وكذلك الشمسية، املعمارية والهندسة البيوت دوالر على

الطاقة.  وسريان املواد في  املستدام التحكم على دوالر ألف ٣٤٢ جانب إلى اجلديدة،

«رن» املتجددة الطاقـة ومصادر الطاقـة كفاءة برنامج إطار في الوالية قامت كما 

منح  Programme on Energy Efficiency قدمت and Renewable Energy Sources (REN)

والتطبيقات  التقنية لتطوير مشروع ألف  ٤٢ لدعم التكاليف  منخفضة وقروض 

مليون دوالر.  ٣٩٠ إلى وصل بدعم ١٩٨٧ - ٢٠٠٠م عام بني النطاق الواسعة واإلثباتات

وصل  بحيث دوالر؛ مليون ١١٠ حوالي إنفاق استلزمت فقد املشاريع تلك ملحقات أما

دوالر. مليار ١,٨ إلى الدعم

»∏ëŸG ácGô`°ûdG ƒL

هو اآلن حتى الشمس مدينة  مخطط جناح إلى أدت التي  الهامة اآلليات  من

لتنفيذ مؤسسية  تنظيمات وجود عدم ورغم اتلفة؛  املشاريع بني أطراف الشراكة

أطراف بني رسمية الغير االتصال شبكات خالل يتحقق التقدم أن  االستراتيجية إال

في تسمى الظاهرة تلك للتعاون. عارمة ورغبة النجاح لتحقيق هائلة دوافع لديها

احلديقة لعبت ولقد .Epistemic Communities املعرفة مبجتمعات السياسية  العلوم 

بني التواصل شبكة تنظيم في رئيساً دوراً اجلميع يقبله  محايد كطرف العلمية

األطراف اتلفة.
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إيطاليا املناطق التقنية في أهم

وحديقة  للعلوم، حديقة املنطقة إيطاليا(١٤٧) في املتميزة التقنية بني مناطق من

والتقنية. للعلوم صقلية وحديقة والتقنية، للعلوم سردينيا

للعلوم حديقة املنطقة

مساحتها ٥٤  وتبلغ تريستا، مبدينة للعلوم(١٤٨) Area Science Park؛ املنطقة حديقة 

احليوي،  والطب احليوية التقنية وتطوير بحوث في مؤسسة تعمل ٦٩ ويشغلها هكتار

واخلدمات. التقنية، ونقل الصناعية، والعمليات املنتجات في اجلديدة؛ واالبتكارات واملواد

والتقنية للعلوم سردينيا حديقة

 Consorzio Ventuno - Parco Scientifico e والتقنية(١٤٩)  للعلوم سردينيا حديقة

وتعمل  كاجلياري Cagliari، ومساحتها ٣,٤ هكتار؛ مبدينة Tecnologico della Sardegna؛

والطاقة، والبيئة. واملواد، احليوية، والتقنية واالتصاالت، املعلومات تقنية في

والتقنية للعلوم صقلية حديقة

 Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia والتقنية(١٥٠)  للعلوم صقلية حديقة

وتطوير  ببحوث تشتغل مؤسسة  ٢٣ وتشغلها   ،Palermo باليرمو مبدينة (S.C.P.A).؛

والسياحة، املعلومات، وتقنية واإللكترونيات البحرية، والثروة الزراعية، الصناعة

والصلصال. والسيراميك واإلنشاءات البحرية، البناء، ومواد وهندسة احملطات،

لومباردي إقليم

الهندسة شركات جانب  إلى واملعلومات االتصاالت بتقنية متميز  لومباردي إقليم 

باإلقليم الفرد دخل متوسط حيث القومي إليطاليا، الدخل من ٪٢١ يوفر وهو االستشارية،

العاملة الشركات يضم ثلث وحيث إيطاليا؛ الفرد في دخل متوسط عن ٪٣٠ مبقدار يزيد

اإليطالية(١٥٢). الصادرات من قيمته ٣٠٪ ما يصدر اإلقليم أن كما إيطاليا.(١٥١) في
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جامعات؛ أربعة اإلقليم، عاصمة ميالنو، مدينة فتضم والتطوير للبحث بالنسبة أما

٪٤٠ جانب إلى احلكومي اإلنفاق من ٪٣٢ يشمل البحث والتطوير اإلنفاق على أن كما

اخلاص. القطاع إنفاق من

بلومباردي والتقنية العلوم منطقة

املؤسسات من عدد مع مناصفة بالشراكة لومباردي بإقليم أنشأت احلكومة احمللية

ولتسهيل وإدارياً. تقنياً ودعمها واملتوسطة الصغيرة الشركات وتنمية مركزاً ملساندة

 Scientific And Technological والتقنية لومباردي للعلوم أنشئت منطقة املهمة تلك

االبتكارات  نقل وتطوير لدعم Varese فاريس مقاطعة Pole Of Lombardy (PSTL) في

الصغيرة الشركات والعامة) إلى اخلاصة واملعامل واملؤسسات (اجلامعات مصادرها من

احلرفية. واألعمال واملتوسطة

للتقنية بادانو حديقة

 Lodi لودي  مدينة في  Parco Tecnologico Padano للتقنية بادانو حديقة تعتبر

متخصصة هامة  وصناعية  وتقنية علوم منطقة لومباردي بإقليم لودي  مبقاطعة 

تلك في والعالم أوروبا في عالياً مركزاً ولتتبوأ والطعام والزراعة احليوية التقنية في

.Cariplo Foundation كاريبلو ومؤسسة لومباردي حكومة ودعمها لها روج وقد ااالت؛

٢٨ هكتار  فهي أما املساحة الكلية للحديقة في املدينة. ميالنو جلامعة أقيم فرع وقد

باملياه. مغطاة هكتار ٢,٨ منها

احليوية الطب لعلوم رافاييل سان حديقة

 ،San Raffaele Biomedical Science Park (١٥٣)احليوية الطب رافاييل لعلوم سان حديقة

من مستشفي وتقع مبقربة أوروبا، في العلمي البحث حدائق كبرى بإيطاليا هي مبيالنو

التي رافاييل سان مبؤسسة تأسست واحلديقة البحوث. بعض جتري حيث رافاييل سان

عقود. عدة واحليوية منذ البحوث الطبية في تقدم أسهمت والتي للربح تسعى ال
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 Science Park Raf العلمية راف  حديقة شركة احلديقة وإدارة تطوير على تشرف

والدعم  التقنية، ونقل البحوث، أنشطة وإدارة تنظيم التالية: باملهام تقوم التي Spa

اتبرات على إنشاء ملساعدتها احلديقة في املستضافة للمؤسسات واإلداري الفني

في التدريب أنشطة وتنظيم احلديقة، في واملعامل املرافق واملعدات من  واالستفادة

احلديقة فإن وبهذا العمل. وورش والندوات املؤمترات عقد  وتنظيم مركز االجتماعات،

لضمان للمراجعة  هيئة إشراف  حتت عالية فنية ومهارات إدارية كفاءات يدعمها

واألخالقية. بالتوجيهات القانونية االمتثال

الصحية الرعاية مستوي ورفع العلمي االبتكار على العمل احلديقة هي ورسالة

البحوث على تركز جهودها وبهذا النابغني. من للنخبة التعليم فرص توفير جانب إلى

الصناعية املعامل باستضافة والقيام التقنية في التقدم وعلى العلمية العالية اجلودة

العالية. التقنية مناخ بدء نشاطها في في الراغبة واملؤسسات

وكلية رافاييل سان مستشفي  بني وثيقة عالقات قامت  احلديقة إنشاء ومنذ

واألساتذة الطلبة من العديد  املستشفى تستضيف حيث ميالنو، بجامعة الطب

من مجموعة استقطاب من املستشفى مكنت الشراكة هذه واألطباء. والباحثني

اإلكلينيكي لتعليم الطب الطب لكلية فرعا أصبحت حتى املؤهلني األساتذة الشباب

كمؤسسة باملستشفى اإليطالية الصحة وزارة اعترفت ذلك عقب عليه. والتدريب

في  بداية  البحوث على جهودها تكرس أصبحت املستشفى أن أي IRCCS؛ علمية

وتنوعها. اخلبرات تراكم بعد أخرى مجاالت ثم أضافت األيضية، والعلل السكري مجال

خدمات  لهم تقدم حيث املرضى، سرير لرعاية ١٠٠٠ أكثر من حالياً املستشفى وفي

القلب وجراحة وطب النساء وطب األطفال وطب واجلراحة العام الطب مجاالت في

في جديدة تقنيات أضافت كما الطبيعي.  العالج جانب إلى  والعظام، واألعصاب 

الطبية. احليوي واملعامل والتصوير التشخيص

ليسيو رافاييل سان مدرسة إنشاء أهدافها حتقيق في احلديقة  ساعد ولقد 

سان  فيتا-سالوت جامعة وافتتاح  Liceo Classico San Raffaele الثانوية كالسيكو
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اإلنسانية  اخلاصة. واملدرسة تهتم بالعلوم University Vita-Salute San Raffaele رافاييل

في والفيزياء األحياء إلى جانب الفنون التالميذ فيتعلم بالعلوم اخلاص االهتمام مع

تنافسية. بيئة

مؤسسات ليست واألحياء، الطب في أكادميية يشملون منظمات احلديقة وضيوف

ولكنها مستقلة صناعية، كلها أبحاث وشركات مؤسسات خاصة، معظمها للربح

احلديقة وتوفر احليوي، الطب بحوث مجال في الثورة اجلارية وفق حاجاتها وملواكبة تتعاون

احلرة. واملنافسة واالبتكار التعاون في فريدة فرصاً للمشاركني

للبحوث  تفرغت DIBIT التي ديبيت مؤسسة سانت رافاييل مؤسسة أنشأت كما

من اخللفيات مختلف من املبتكرين العلماء من نخبة واستقطبت األساسية،

املناعة وتقوية  احليوي، الطب تقنيات ديبيت بحوث مجاالت ومن  وخارجها. إيطاليا

الوراثية والعوامل األيضية واألمراض والسكري املعدية، واألوبئة واإليدز السرطان، ضد

اخلاليـا اجلذعية. أمـراض اخلاليا، وأبحـاث وعلـوم العصبية والعلوم

أكبر تعتبر التي العلمية رافاييل سان  مؤسسة احلديقة مؤسسات بني ومن 

إكلينيكية دراسات عدة أجريت حيث العقاقير؛ ابتكار في تتخصص إيطالية مؤسسة

تشمل: تخصصات عدة في اتارة املواضيع من العديد في

الدواء. من متتابعة جرعات أو واحدة جرعة حتمل مدي ˚

.Radiolabelled باإلشعاع معلمة لطات دراسات ˚

.Pharmacokinetic حركة األدوية دراسات علم ˚

.Pharmacodynamic دراسات ديناميكية األدوية ˚

 Good اجليدة الطبية للمزاولة العاملية املقاييس وفق اإلكلينيكية االختبارات وجتري

برامج خالل مدعمة االختبارات اإلكلينيكية من أن ٧٥٪ Clinical Practice, GCP كما

عدة مراكز. في عاملية جارية



ة
قـنــيــ

قالتـ
طــ

مــنــا
ة و

مـيـــ
عـلـ

قال
حــدائـــ

ال

١٨٢

اخلاصة والشركات العلماء  إلى  احليوي الطب لعلوم رافاييل سان حديقة وتقدم 

في متمثلة حديثة وتقنيات واستشارات خدمات  اخلارجية التعليمية واملؤسسات 

مثل: البحوث إلجراء ومعدات مرافق

احليوي. للتصوير واإللكتروني الضوئي امليكروسكوب مركز ˚

للتجارب. حيوانات معمل ˚

.Protein Microsequencing Facility للبروتني الدقيق للترتيب معمل ˚

.Conditional Mutagenesis معمل طفري ˚

حيوية. معلومات مركز ˚

.YAC للخميرة الصناعي الكروموزوم لفحص ˚ مركز

مكتبة. ˚

األوروبي. لالحتاد مكتب ممثل ˚

 Office of احليوية إنشاء مكتب لنقل التقنية مت احلديقة، تدير التي الشركة وكجزء من

ذلك: ومن احلديقة، في التقنية نقل أنشطة إدارة بهدف Biotechnology Transfer (OBT)

التقنية. وابتكار نقل ˚

التقنية. ترخيص ˚

االختراع. سياسة ˚

واملشاركات. احليوية التقنية شركات تكوين ˚

املشاريع. وإدارة والتطوير البحوث عقود حتضير ˚

إلى  أو اخلاصة الشركات إلى األساسية البحوث من احليوية التقنية نقل ترويج ˚

مباشرة. السوق

احلديقة. في املنتجات واألنشطة تسويق في املساعدة ˚

http://www.sanraffaele.org/jumpNews.asp?idChannel=20&idLang=IT&idUser=0&idNews=58228
http://www.sanraffaele.org/jumpNews.asp?idChannel=20&idLang=IT&idUser=0&idNews=58228
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أسبانيا في التقنية املناطق أهم

 Asociación de Parques األسبانية والتقنية العلوم حدائق جمعية بيانات وفق

Científicos)٠ هناك ١٨ حديقة تعمل بسعة كاملة  y Tecnológicos de España (APTE)

استضافت ٢٠٠٢م عام  وفي تنفيذه. جاري  جديد مشروع  ٣٣ من أكثر  جانب  إلى 

في  املتميزة التقنية مناطق بني عمل، ومن فرصة وفتحت ٣١٤٥٠ ١٢٦٦ شركة احلدائق

العلمية. املتوسط األبيض البحر وحديقة الباسك، تقنية بالد حديقة أسبانيا(١٥٤-١٥٥)،

الباسك بالد حديقة تقنية

Technology Park Of The Basque Country مساحة  الباسك بالد تقنية حديقة تشغل

الباسك،  ببالد Vizcaya قلب منطقة فزكايا زاموديو Zamudio في مدينة في ١٥٠ هكتار

ذات  الباسك؛ وبالد املتقدمة. التقنيات مجال في شركة ١٠٠ من أكثر  تعمل  حيث 

صناعية أكبر منطقة تعتبر ألسبانيا، الشمالي الشاطئ على الواقعة الذاتي، احلكم

واخلدمات واملرافق التحتية بالبنية الرفيعة التقنية شركات تزود واحلديقة أسبانيا. في

للشركات تقدم باحلديقة احمليطة املنطقة أن كما بأنشطتها؛ القيام التي تيسر عليها

التدريب مثل تطورها في تتطلبها التي اإلضافية املساعدات كل احلديقة في الواقعة

بل فحسب، الشركات املبتكرة جمع ال يتوقف عند احلديقة وهدف والتقنية. والبحوث

باستغالل قرب الشركات والتعاون بني التنسيق من روح وإيجاد  التقنية نقل تشجع

الصناعية القاعدة جانب والتطوير إلى البحوث من مراكز وعدد اجلامعة من احلديقة

يوفر الروابط الذي لالتصال التحتية توفر البنية فاحلديقة وبهذا املنطقة. في املتوحدة

احلديقـة ويـديـر للتقنيـة. األقصى لالستغالل والشركات والبحوث التدريب مراكز بني

بدعم   .Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A التقنيـة حديقـة شركـة

 Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial الصناعات دعم جمعية من

احمللية  احلكومة إدارات جانب دعم إلى حكومة الباسك؛ في الصناعي والقسم (SPRI)

واحملافظة.
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العلمية املتوسط األبيض حديقة البحر

 Parque Científico Del Mediterráneo العلمية(١٥٦)  املتوسط األبيض البحر حديقة 

كبرى  من  El Parque Científico de la Universidad de Alicante إليكانتا جلامعة التابعة

واجلامعة اخلاص  القطاع األواصر بني تقوية بهدف أنشئت التي األسبانية  اجلامعات

وبناء االقتصادي؛ والتنافس التقنية التطبيقية ونقل والبحوث االبتكار في بالشراكة

إطار عاملي، احلديثة واالبتكار في التقنيات وتشجيع املهارات، املتنوعة البشرية الثروة

العريقة القطاعات على املعرفة، وتقوية واقتصاد قائم معرفة مجتمع لبناء والسعي

بها التقدم مع املنطقة وصناعات السياحة خاصة املتوسط األبيض البحر حوض في

املستقبلية للجامعة الرؤية املستحدثة، وحتقيق التقنيات من باالستفادة للمنافسة

قائمة جديدة مؤسسات في للشباب العمالة وتوفير متيزها، مجاالت باالستفادة من

باجلامعة احمليطة العمرانية للمناطق االقتصادية والتنمية واملعرفة، البحوث على

واجتذاب   ،San Vicente del Raspeig راسبج دل فنسنت وسان إليكانتا في خاصة

واالستثمارات األجنبية. املؤسسات

كتالونيا منطقة

اإللكترونات  مجاالت في متميزة  صناعية منطقة Catalonia كتالونيا منطقة

املستحدثة. وتتواجد واملواد احليوية املتقدم والتقنية اآللي والتحكم واالتصاالت اهرية

للعلوم. برشلونة وحديقة للتقنية دلفال حديقة باملنطقة

للتقنية دلفال حديقة

من  وسلسلة حتتية ببنية Parc Tecnològic del Vallès للتقنية دلفال حديقة تتميز

وبقية البالد. الصناعية كتالونيا منشآت بيم نوعها من فريدة جتعلها اخلدمات

أجنبية؛ شركات ٪٣٧ و أسبانية شركات ٪٦٣ تشمل باحلديقة املتواجدة والشركات

لها أقامت  الشركات من  ٪٧٢ و احلديقة؛ في أسست جديدة  منها شركات  ٪٣٨ و
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امتداد وبعضها ٪١٣ أسبانيا لعملياتها في كامتداد بعضها احلديقة في جديدة مراكز

مقربة كانت على أماكن من احلديقة انتقلت إلى شركات والباقي .٪٢٢ أجنبية ألعمال

التقنيات أعمال في مبني مركز  أنشطتها من ٪٥٥ بحوالي الشركات وتقوم منها.

نسبة أصبحت الوقت ومبرور مستمرة. بصفة املركز في الباقي يقطن بينما احلديثة

الشركات الكبرى. ملباني بالنسبة ضئيلة املبتدئة بالشركات اخلاصة املباني

يبلغ الذي املعلومات، تقنية قطاع  احلديقة هي في تعمل التي القطاعات وأهم

واالتصاالت، احلاسوب وبرامج واحلاسوب اإللكترونيات في مجاالت حيث ينشط ،٪٣٥

واإلنتاج. املدنية الهندسة في أنشطة يليه

بقى عام ١٩٨٩م والدائمة الناشئة الشركات من ٢٥٩ شركة احلديقة في أقام وقد

وغالبية مكان آخر. إلى احلديقة الباقي وترك (٥٢) ٪٢٠ وأغلقت أبوابها (١٣٥) ٪٥٢ منها

أخرى أماكن في مقيمة أسبانية شركات احلديقة عملياتها في أغلقت التي الشركات

بالنسبة أما خبرة. بال سابق السوق األسباني دخلت يلي ذلك شركات أجنبية (٪٢٧)

الثالث فإن وعموماً سنوات ثالث تتجاوز لم فكلها التي أغلقت أبوابها الشركات لعمر

لم تفشل إذا تنجح  وغالباً ما صعبة؛ سنوات هي املبتدئة للشركات األولى سنوات

تتجاوزها. أن قبل

إلى انتقلوا حوالي ٨٢٪ احلديقة انتقلت من الشركات التي شركة من ٧٢ ومن بني

أماكن إلى انتقلوا فقط و ٨٪ برشلونة؛ El Vallès ومدينة الفاليه املنطقة التي جتمع

أسبانية أخرى. مناطق إلى فقد نزحوا ٪١٠ أما الباقي في كتالونيا؛ أخرى

العلمية برشلونة حديقة
العلمية(١٥٧)  برشلونة حديقة Universitat de Barcelona (UB) برشلونة جامعة أنشأت

كتالونيا  جمعية من بدعم كمبادرة علمية وجتارية Parc Científic de Barcelona (PCB)

بهدف   Fundació Bosch i Gimpera (FBG) وجمبرا  بوش  ومؤسسة   ،Caixa Catalunya

لتشجيع والعامة اخلاصة مجموعات البحوث األمثل بني للتعاون املناسب املناخ إيجاد

سوق في دور جانب لعب إلى األساسية؛ هذا البحوث خالل اجلديدة التقنيات ابتكار
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في العام القطاع ومؤسسات الشركات والتقنية إلى املعرفة طريق نقل عن التقنية

للبحوث. مثالية حتتية ببنية هكتار مجهزة ٢,٢ تشغل التي احلديقة

التخصصات بني تقوم بتقوية التضامن فإن احلديقة العام، القطاع بالنسبة لبحوث

ومؤسسات مجموعات  فيها تشارك شتى بحوث مجاالت في التآزر لترويج  اتلفة

منها: باحلديقة

اخلاليا  برامج  في ببحوث تقوم التي احليوي، الطب  لبحوث  برشلونة  مؤسسة ˚

تلك العقاقير. وجزيئات وكيمياء اجلزيئي والطب واحلسابات احليوية والتكوينات

تعمل كما السريري. الطب  مجال في التآزرية البحوث وتعضد  تكون البرامج

مؤسسة به تقوم السريري الذي احليوي الطب بحوث مع بالتضامن املؤسسة

باجلامعة. احليوي الطب

وتطبيقية  أساسية ببحوث يقوم الذي الدقيقة، احليوية الهندسة البحوث معمل ˚

للتعامل أجهزة تصميم مثل الدقيقة احليوية بالعلوم اخلاصة في ااالت احلديثة

باحلصول  أو Biochip احليوية بالرقائق تسمى التي الرقائق على واخلاليا اجلزيئات مع

احليوية. اإلشارات والصور الطبية وعالج

الكيميائية  التفاعالت في أبحاث يجري الذي النظرية، الكيمياء بحوث  مركز ˚

ومجاالت الكيمياء اتلفة.

التي  العلمية والتجارب واالجتماعية البشرية  العلوم في البحوث مجموعات ˚

واملناخ والتشريعات احليوية والعوملة البحوث في األخالقيات مثل قضايا تعالج

واللغة. العامة واحلاسوب

الشركات من العديد تضم احلديقة فإن اخلاص بالقطاع اخلاصة البحوث أما

باحلديقة البحوث أولويات بخط وملحقاتها، والكل مرتبط والتطوير البحوث ووحدات

االقتصاد إلنعاش الذي يسعى األوروبي االحتاد برامج إطار من التي تستلهم رسالتها

البحوث واالبتكار. وخبراء الدقيقة التقنية شركات مع بالتعاون املعرفة على القائم

احليوية التقنية مجال املبتدئة في للشركات كحاضنة كبير أن للحديقة دور كما

كوبك  مبركز األعمال  حاضنة مع احلاضنة تشارك حيث ،CIDEM-PCB Bioincubator
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التابع  Quebec Biotechnology Innovation Centre (QBIC) احليوية التقنية في لالبتكار

كوبك  مبقاطعة Biotech City of Laval Island الفال جزيرة في احليوية  التقنية ملدينة

كندا(١٥٨). في الفرنسية

ó``FGƒ``©``dG

جديد نوع إيجاد على املقدرة املنطقة تشمل تلك إنشاء من التي حتققت العوائد

مجاالت ببحوث في والقيام جديدة تقنيات البتكار اتلفة التخصصات بني من التآزر

والقطاع اخلاص. البحوث مؤسسات بني شراكة تقتضي معقدة

AÉ``Ñ``YC’G

احلكومي، (الدولي، املستوى على املنطقة  تلك إقامة على ترتبت التي األعباء

احلدائق مع األوروبي والتضامن االحتاد يقدمها التي التسهيالت تشمل األهلي) اخلاص،

املنطقة. في األخرى األوروبية
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البحوث اجلامعة ومؤسسات بني الوثيقة العالقات تلك املنطقة مقومات جناح أهم

املنطقة. في التجارية والشركات

äÉbƒ©ŸG

الديون. وتكاليف هي التمويل تلك املنطقة إقامة واجهت التي املعوقات أهم
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املعوقات لتخفيف ومعاجلة املقومات تدعيم مع للتعامل استخدمت التي اآلليات

والتقنية العلوم حدائق جمعية مع عقد الذي االتفاق للحديقة هو الدعم نقص حدة

 Instituto de Crédito Oficial لالئتمان الرسمية املؤسسة خالله تقوم الذي  األسبانية

العلوم  وزارة تقوم كما إليها، تنتقل التي وللشركات للحديقة خاصة قروض مبنح (ICO)

الشركات، تستدينها تلك التي الديون تكاليف دفع طريق عن املشروع والتقنية بدعم

احلديقة(١٥٩). إلدارة متنح الديون من تكاليف تلك ٪١ جانب إلى



ة
قـنــيــ

قالتـ
طــ

مــنــا
ة و

مـيـــ
عـلـ

قال
حــدائـــ

ال

١٨٨

بريطانيا املناطق التقنية في أهم
للعلوم أبردين  حدائق  املتحدة(١٦٠): اململكة  في املتميزة التقنية مناطق  بني من

تكنييم، ومنطقة العلمية، جامعة وارويك العلمية، وحديقة أستون وحديقة والتقنية،

العلمية. أكسفورد وحديقة مانشستر، وحديقة

والتقنية للعلوم أبردين حدائق
 Aberdeen Science and Technology Parks (١٦١)والتقنية للعلوم أبردين حدائق تشغل

 ١٥ أبردين،  مبدينة Scottish Enterprise؛ التجارية االسكتلنديـة للمـؤسسة التابعـة 

احلاسوب  وبرامج املعلومات تقنية مؤسسة متخصصة في ٤٥ هكتار ويشارك فيها

والنفط. وتقنية الغاز والتحكم، القياس وأدوات احليوية والتقنية واإللكترونيات

العلمية أستون حديقة
مساحة  برمنجهام، مبدينة العلمية(١٦٢) Aston Science Park؛ أستون حديقة تشغل

والعقاقير  بالبيئة اخلاصة املعلومات تقنية في تعمل مؤسسة وتشغلها ٩٧ ٣,٦ هكتار

واالتصاالت. التلقائي املتعلقة بالتشغيل والبحوث الفنية؛ واالستشارات

العلمية وارويك جامعة حديقة
University of Warwick Science Park, Ltd؛  العلمية(١٦٣)  وارويك جامعة حديقة

تعمل  وتشغلها ١١٥ مؤسسة مساحتها ١٧ هكتار Coventry، تبلغ كوفنترى مبدينة

ومعامل للصناعة، احلاسوب حلول وتقدمي الهندسي، والتصميم الرسم مجاالت في

ذلك التمويل، في مبا اإللكترونية التجارة أعمال ودعم احلاسوب، برامج ووضع القياسات،

ومدراء األعمال؛ التدريس وهيئة للطلبة املبتدئة األعمال ومساعدة العاملي، اولتسويق

أعمال. حاضنة وتشمل

تكنييم منطقة
مبدينة سوانسي Swansea، مساحة ٢٠٠٠  تكنييم(١٦٤) Technium؛ منطقة تشغل

وإلكترونيات الضوء  املعلومات تقنية في متخصصة مؤسسة ١٣ بها ويقيم مربع متر

أعمال. حاضنة وتشمل واالتصاالت؛
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للعلوم مانشستر حديقة

عام  نشاطها بدأت Manchester Science Park التي للعلوم مانشستر حديقة تعتبر

السريعة العلمية املراكز من كواحدة  عاملياً لها املشهود التميز مراكز من  ١٩٨٤م،

الفرص وإتاحة االبتكار  غزارة بهدف والدعم واملرافق  املناخ توفير على القادرة النمو

والتطوير(١٦٥). البحوث منتجات لتسويق

Enterprise House ليكون  التجارية الشركات بيت بافتتاح نشاطها بدأت احلديقة وقد

حيث موقعني، في مباني احلديقة  تدير احلاضر الوقت وفي احلديقة في حاضنة أول

أوروبا،  جامعي في حرم أكبر في املباني وتقع شركة؛ ٨٠ من ألكثر واملرافق املكان توفر

مدينة وجامعة مانشستر، وجامعة مانشستر للعلوم والتقنية، جامعة يشمل حيث

مانشستر. لوسط الصحية الرعاية ووقف لألعمال، مانشستر مانشستر، ومدرسة

أما  املطار من دقيقة و١٥ مدينة مانشستر من مركز دقائق ٥ على بعد احلديقة وتقع

خطوات. بعد على فهما األساسية التقنية ومرفق للجامعة احليوية احلاضنة

التقنية في مجال تنشيط اقتصاد مانشستر وتقوية مركزها احلديقة على وتعمل

اختيار ويتم لها. اإلضافية اخلدمات وتقدمي الرفيعة التقنية قطاع لشركات بتوطينها

املبتدئة أن الشركات كما املربحة. مزاولتها لألعمال وتاريخ معدل منوها وفق الشركات

تسهيالت من تقدمه ما جانب إلى العاملية ومنزلتها مصداقية احلديقة من تستفيد

غرم. التوسع دون في لها اال املرافق وفتح تأجير في

السنوي حوالي ٣,٤ مليون  ودخلها دوالر مليون ١٤ بحوالي احلديقة وتقدر ممتلكات

لسكانها اانية اخلدمات في تقدمي نفقاتها عن بإنفاق الفائض وتقوم احلديقة دوالر.

شبكة اخلدمات اإلضافية: وتشمل للحديقة. املستقبلية اإلنشاءات املساهمة في أو

وتوفير التسويق فاعليات  واستضافة باملستأجرين، خاصة داخلية  إلكترونية اتصال

التقنية حقول في يعملون أكادمييني بالتعرف على التسويق، وإفساح الفرص شبكات

حتتاجها، التي باملصادر النامية الصغيرة الشركات وتوصيل الشركات، فيها تعمل التي

للمكاتب. اخلدمات وتوفير لالجتماعات ومرافق للطعام وتوفير أماكن
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٢٠ ألف متر  تبلغ مساحة تقدم لسكانها حيث مبانيها، وتدير كل متلك واحلديقة

للحديقة أن كما الصغيرة للشركات صغيرة وحدات بينها من واملكاتب للمعامل مربع

للبناء. شاغرة أراض

تقنية  حديقة ملكية في  Pochin plc بوشني شركة العلوم حديقة وتشارك

الكبرى  للشركات تفسح هولم Birley Fields Hulme التي فيلدز برلي Technopark في

حديقة  وبدأت مربع، متر آالف ١٠ تبلغ التي املساحة  من املزيد احلديقة املقيمة في

ميشلني. لشركة منها جزء باستئجار التقنية

للعلوم أكسفورد حديقة منطقة

تقنية كمنطقة ١٩٩١م عام  نوفمبر في العلمية(١٦٦)  أكسفورد حديقة أنشئت

والتقنية العلم بني للتزاوج خصيصاً صممت حيوي موقع في نوعها  من  فريدة

العلوم تقنية مؤسسات تقطنه للتميز متعطشاً مركزاً أصبحت وبهذا واألعمال.

بني تضامنية كشركة أنشئت وقد التاريخية. أكسفورد مدينة أبواب على والصناعة

 Assurance للتأمينات وبرودنشيال أكسفورد Magdalen College، وشركة ماجدلني كلية

واملهارة اخلبرة املنطقة عامرة بأهل وملا كانت .Company Limited Oxford and Prudential

الشركات جانب والتطوير إلى البحوث في الرائدة املنظمات من العديد اجتذبت فقد

من  مربع متر  ألف  ٤٠ من أكثر مساحة احلديقة وتشمل النمو. السريعة الناشئة 

قصيرة. فترة في تتضاعف بسبيلها أن واملعامل املكاتب
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الشركات من العديد اجتذاب  هو املنطقة تلك إنشاء  من حتققت التي العوائد

والوطنية. العاملية والتطوير البحث ومؤسسات
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اخلاص، احلكومي، (الدولي، على املستوى أعباء املنطقة أي تلك على إقامة يترتب لم

األهلي).
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باملهارات املكتظة أكسفورد على أعتاب هو وجودها املنطقة جناح تلك مقومات أهم

اتلفة. التقنية مجاالت في العلمية والكفاءات
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البحوث من لكثير املالي الدعم هو املنطقة تلك إقامة واجهت التي املعوقات أهم

احليوية التقنية مجال في خاصة األولية(١٦٧)؛ املراحل في خاصة التكاليف، العالية

عدد في االنخفاض جانب إلى هذا احلديقة(١٦٨). أنشطة من ٪٥٠ من أكثر يشكل الذي

عن تعجز قد الشركات الناشئة أن املعوقات أيضا ومن اال. هذا الشركات املبتدئة في

التسويق(١٦٩). في دعم توفر لعدم السوق في اجلديدة منتجاتها بيع

äÉ``«``dB’G

هي املعوقات ومعاجلة املقومات تدعيم مع للتعامل استخدمت التي اآلليات

الناشئة. الشركات الكبيرة على شراء الشركات تشجيع
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السويد في التقنية املناطق أهم
إنشاء مشاريع جانب إلى املزدهرة التقنية  مناطق  من العديد  السويد في توجد

السويدية(١٧٠)  والتقنية حدائق العلوم املناطق يتبع جمعية تلك من اجلديدة، كثير املناطق

 ،Kista Science City العلمية(١٧١)  كيستا مدينة القائمة املناطق بني ومن  .Swedepark

 Luleå tekniska لوليا للتقنية امللحقة بجامعة Aurorum Science Park (١٧٢)وحديقة أورورم

لنكوبنج  مبدينة Berzelius Science Park العلمية(١٧٣)  برزليس  وحديقة  ،Universitet

جامعة  بفرع امللحقة ProNova Science Park العلمية(١٧٤)  برونوفا  وحديقة  ،Linköping

أوبساال  وحديقة  ،Norrköping نوركوبنج  مدينة  في  Linköpings universitet لنكوبنج

قرن  من أكثر إنشائها على مضى التي العريقة  Uppsala Science Park العلمية(١٧٥) 

السويد. عاصمة ستوكهولم مدينة من مقربة على وهي جامعتني تتوسط والتي

العلمية لندهوملن حديقة
التنمية  مناطق العلمية(١٧٦) Lindholmen Science Park أكثر لندهوملن حديقة تعتبر

بناء  يجري حيث النهر، ضفة شمال من جزء Göteborg، وهي جوتبورج مدينة في احليوية

روح وجلب التنمية هو احلديقة كان هدف القدمي. وملا امليناء مكان املدينة في جديد حي

احلديقة في عدد العاملني يزيد أن املتوقع فمن العالية للمنطقة واملنافسة االبتكار

تعتبر  واحلديقة آالف طالب. إلى جانب ١٠ آالف شخص  ١٠ سنوات على خالل بضع

التنمية نحو والتوجه الريادة روح ينمو مزيج من حيث املكثفة، للمعرفة فريد مجمع

النقل وسبل والناقالت املتحركة، البيانات توصيل هي: مجاالت ثالث في واخلبرة 

منطلق متثل ااالت والكتابة. تلك والصوت بالصورة وسائل العرض الذكية، وتصميم

خالل من  والتي احلديقة في  املشاركني عليها  يلتقي  التي والنقاط احلديقة نشاط

يروج للتميز مركزاً بأن تصبح للحديقة املستقبلية الرؤية حتقيق ميكن فيها املشاركة

تقوم التي للشركات بديالً تكون للحديقة أن ميكن وبهذا للتميز الصناعي واألكادميي.

موظفني أكفاء وكذلك يتطلب مما عاملي نطاق على والتطوير املكثفة البحث بأعمال

مؤسسات في والبحوث التعليم مجاالت في األعمال املتصلة بتلك للمبادرات بديالً

فولفو شركات احلديقة في املتواجدة  الكبرى الشركات بني من العالي. التعليم
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املشتغلة املؤسسات كبار بني احلديقة جمعت  فقد وسمكون. وسيجما  وإركسون

في متداخلة اهتمامات لهم أن حيث العرض، وتقنية املتحركة واالتصاالت بالنقل

فإن ككل واتمع العالي التعليم مع وبالتعاون احلديثة. واملعلومات االتصاالت تقنيات

غرب السويد. أنحاء لكل مشرق مبستقبل تبشر احلديقة

العلمية يونكبنج حديقة

 Science Park العلمية يونكبنج  حديقة مخططات  ٢٠٠٤م ديسمبر في حتققت

القائمة  الشركات إليه تهرع الذي  واملوقع املفضلة الوجهة أصبحت التي Jönköping

ألعمالهم. جديدة فرص بحثاً عن األعمال رجال من النشيطون واملبتكرون املعرفة على

روح على األعمال، لنشاط الفكرة اجليدة جانب جتارية إلى أي مغامرة تقوم أن يجب

املستقبل. في منوها تؤمن التي املستقرة التحتية البنية توفر التي وتتخير املواقع املبادرة

مدة جانب قصر إلى املعرفة واخلدمات على املنتجات كل تعتمد اليوم تكاد عالم وفي

تدعم تسويق حتتية الوصول إلى بنية مقدرة األهمية فمن فإن أو العمر ولهذا اخلدمة

تقوم وهنا احمليطة؛ للشركات املعرفة نشر على واملقدرة واملعلومات البحوث أحدث

الشركات بني ومن عنه للباحث وللمصنع أو التاجر. ال غنى الذي الدور بهذا احلديقة

 Azent AB أزنت شركة التحتية احلديقة لبنية القدرة هذه من كثيرة فوائد التي جنت

املعلومات تقنية قطاع الذي عم التدهور من عدة سنني عافيتها بعد استردت التي

الواسع الالسلكي االتصال على قائمة الشركة  هذه  مؤخراً. االنتعاش في بدأ الذي 

واالستشارات. اإلنترنت لبروتوكول املستخدم الالسلكية والهاتف الرقابة وعلى املدى

الجتذاب املالئم  املناخ إيجاد أساس على قائمة للحديقة املستقبلية والرؤية

للقيام بشراكة والعاملية احمللية الشركات جانب إلى اجلامعة من الطموحني األشخاص

وحدات جديدة، وبهذا ميكن تأسيس بحوث وتطوير أو مشاريع تأخذ صوراً مختلفة أو

لالبتكار ناجح مركز إلى املنطقة لتتحول مالية مبغامرات والقيام أعمال جديدة تشييد

عاملي. واملبادرة له صيت
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منها: أنشطة التنمية؛ من بدائل بالعديد اال للقيام تفسح احلديقة أن كما

بينهما. بالتعاون أو الشركات أو النمو: اجلامعة إمكانية ˚

معرفة  انبثاقات أو الباحثني أو بالطلبة  مبتدئة  شركات الشركات: حاضنات ˚

قائمة. شركات عن مكثفة

كبير. منو احتماالت وتبدى املبتكرة أعمال بأفكار مزدخرة شركات ˚  شركات متوسعة:

أو  تقدم اجلنسيات متعددة شركة في عمل أو مجاالت شركات نامية: وحدات  ˚

تنموية. بأنشطة تقوم

أو  عالية تقدمي كفاءات عن طريق دعم استشارات: شركات أو خدمات شركات ˚

خدمات.

لشركات مبتدئة  عنه غنى ال الذي والدعم املرافق من تقدم العديد احلديقة كما أن

السوق. في مستقرة أو نامية أو

للبحوث حديقة نوفم منطقة
الثمانيات  منتصف نوفم للبحوث(١٧٧) Novum Research Park في افتتحت حديقة

مدينة من بالقرب به املتصلة وااالت احليوي الطب بحوث لدعم املاضي القرن من

الهالل في منطقة احلديقة وتقع التجارة».  إلى العقل  «من شعار حتت ستوكهولم

Södertälje ويعتبر مركز السويد  وسدرتلجيه وستوكهولم أبساال يضم الذي اخلصيب،

املزدهرة. احليوية التقنية لصناعة

بسرعة السوق في التوغل على  بالبحوث القائمني ملساعدة أنشئت واحلديقة

وفي تسجيل التمويل على احلصول في دعماً لعمالئها تقدم فاحلديقة مطرد؛ وبتوسع

وتبادل التآزر فرص يوفر احلديقة الهائل الذي تتصف به التنوع ألن هذا االختراعات.

االتصال. ولفرص عاملياً أو محلياً واملتوسعة املبتدئة للجهود مهيأ جو في اخلبرات

 Karolinska University اجلامعي كارولنسكا مستشفى جوار في تقع فاحلديقة

 College Södertörns هوخشوال شودرترنز وجامعة البحوث، في املتخصصة Hospital

جلنة  تضم التي Karolinska Institute كارولنسكا  ومؤسسة  ،Högskola University

في الطب. جائزة نوبل
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بحوث ازدهار على  ساعدت أن هو املنطقة تلك إنشاء  من  حتققت التي العوائد

أساطني من تضم نخبة التي املنطقة في البحوث من ٪٦٠ جتري حيث التقنية احليوية،

جذب ولهذا للمعرفة، فريد ملتقي إلى حتولت احليوي. كما أنها والطب التقنية احليوية

وفرت كما  واملبتكرين(١٧٨). املتميزين من  املزيد املبتكرة  والشركات املتميزون الباحثون

العاملني األكفاء. لتوظيف فريدة فرصاً املنطقة

AÉ``Ñ``YC’G ˚

املستوى على املنطقة  تلك إقامة على ترتبت محسوسة أعباء من هناك ليس

األهلي). اخلاص، احلكومي، (الدولي،

ìÉéædG äÉeƒ≤e ˚

وملكيته اختراعاته حقوق كل الباحث متنح أنها هو املنطقة تلك جناح مقومات أهم

املعرفة؛  في الشراكة على يشجع مما Lärarförbehållet للقانون السويدي الفكرية؛ وفقاً

دور احلديقة أن كما السويد. علماء من كبيرة نخبة فيه يتركز الذي املوقع جانب إلى هذا

نوعه(١٧٩)؛ من فريداً يعتبر والشركات األكادميية املؤسسات بني التآزر فرص توفير في

مطلقة(١٨٠-١٨١). بحرية األشخاص اخلبرات واملعرفة بني لتبادل الفرص أفسح كما

äÉ``bƒ``©``ŸG ˚

أثناء احلرة الفكري التبادل طريقة أن املنطقة تلك إقامة التي واجهت أهم املعوقات

تكتمل، لم اجلوانب الناجحة التي في حتديد إلى قصور تؤدي ما أحياناً االبتكار عمليات

حل(١٨٢). للبحث دون املطروحة القضايا جوانب تترك بعض قد كما

äÉ«dB’G ˚

املعوقات ومعاجلة املقومات تدعيم مع للتعامل استخدمت التي اآلليات تشمل

.Novum BioCity بيوسيتي نوفم بإضافة املنطقة في التوسع
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النرويج في التقنية املناطق أهم

مناطق عن بعد تتمخض الفكرة لم ولكن النرويج التقنية في مناطق بعض هناك

املناطق: تلك بني من اإلسكندنافية األخرى. الدول في أنشئت التي تلك ضخمة متاثل

للعلوم. روجاالند وحديقة حديقة االبتكار

االبتكار حديقة

على  أوسلو مبدينة Forskningsparken االبتكار(١٨٣)  حديقة أنشطة غالبية تقتصر

سلع، إلى واالبتكارات األفكار في حتويل فهي تساعد املبتدئة، الشركات حاضنات عمل

االختراعات. استخدام تراخيص على في احلصول وتساعد

للعلوم حديقة روجاالند

ستافاجنر  مدينة في Rogaland Kunnskapspark للعلوم(١٨٤)  روجاالند حديقة تقع

الشركات  بعض  حضانة على  أنشطتها وتقتصر روجاالند،  مبحافظة Stavanger

وكذلك املشاريع؛ وإدارة االجتماعات  بتنظيم والقيام املقر توفير خالل من املبتدئة

والشركات. والتطوير البحوث مراكز بني التعاون تشجيع
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فنلندا في التقنية املناطق أهم

للتقنية أولو حديقة

وبرامج  املعلومات وتقنية االتصاالت في تعمل Oulu Techno Polis للتقنية أولو حديقة

من مجموعة مع أولو مدينة مجلس ١٩٨٢م عام أسسها وقد واإللكترونيات، احلاسوب

أنشئت ما وسرعان والرفيعة احلديثة التقنية لشركات الترويج بهدف احمللية  الشركات

وجود فوائد  اتضحت ما سرعان أنه غير  مهجور(١٨٥-١٨٦)؛ ألبان مصنع  أراضي على  مبانيها

بليناما اجلامعة ملوقع ااورة املباني من مجموعة افتتاح فتم اجلامعة من بالقرب احلديقة

 ٢٢ إلى عددها وصل حتى اجلديدة املباني تشييد وتواصل ١٩٨٥م.  عام  في  Linnanmaa

وتواصلت  من ١٠٠ شركة يشغلها أكثر متر مربع ٤٥ ألف تفوق مبنى مبساحة سطحية

الرئيس إلى  املوقع في مربع متر ألف ثم ١٢ مربع ١٣٥٠٠ متر مساحة بإضافة اإلنشاءات

السريع. أولو غرب طريق مربع متر ألف ٨٥ جانب

نوكيا بشركة اخلاص الكبير التوسع مع خاصة بسرعة التقنية حديقة  وتنمو 

وغالبية  وحدها؛ التصميم عمليات في شخص  ٥٠٠ يعمل حيث احملمول، للهاتف

كانوا سواء اجلامعة من وتخرجوا الهندسي تدريبهم تلقوا باحلديقة العاملني

إدارة مجاالت في املؤهلني من كبير عدد هناك أولئك جانب إلى فنيني. أو مهندسني

والتسويق. واالقتصاد األعمال

العالية اخلبرة أصحاب في مستمر تعاني من نقص الشركات بعض أن املعوقات ومن

الهاتف تصميم مجال في شاغرة وظائف هناك أن حتى االتصاالت، مهندسي  خاصة

استقطاب عن وعجزها في فنلندا البرد القارص يرجع إلى االتصاالت. وهذا ومعدات احملمول

صناعياً. املتقدمة البالد من اخلبرة ذوي

التقنية بعض مجاالت في الشديد بالتخصص التقنية حديقة الشركات في وتتميز

إلى واحلديقة الشركات  تسعى لذا  ما، حد إلى  محدودة أسواقها  يجعل مما  الدقيقة،

العالم. جميع أنحاء منتجاتها في تسويق
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برامج  املتخصصة في Acta Systems Oy أكتا شركة احلديقة، في الشركات بني من

هو أكتالينك  الرئيس ٣٠ متخصصاً، ومنتجها عن ما يزيد فيها يعمل احلاسوب، والتي

أدمتز  شركة األخرى الشركات املرئية إلكترونياً. ومن الصور بنقل يقوم الذي ActaLink

 Analyste Oy اناليست وشركة امليكانيكية؛ اإللكترونيات في  املتخصصة Admets Oy

وشركة واملنظمات؛ للشركات احلسابات برامج وتسوق فنلندا في عديدة فروع التي لها

وشركة أسبكمب  التصنيع؛ عمليات وتصميم AIR−IX Oy للتحكم التلقائي إيريكس

Aspocomp Oyاملتخصصة فيصناعة الدوائراإللكترونيةاملطبوعةوالشرائحاإللكترونية 

واحد  في من املصنعني ١١٠ فيها يعمل حيث احلديقة، في شركة صناعية أكبر وهي

 Aspomec Oy اسبومـك شركـة مـع بالشراكـة وتعمـل اإللكترونية املصانع أحدث من

القاسية. اجلوية األحوال تعمل في التي اإللكترونية األجهزة تصميم في املتخصصة

تتخصص اإللكترونية اخلاصة بالصناعات اخلدمات أجهزة وتركيب تصميم وفي مجال

وتدريب  اآللي التحكم نظم وخدمة وإنتاج تطوير في Atmostech Oy أمتوتك شركة

الركـوب  أجور جمع أجهزة Buscom Oy فتصمم بوسكوم شركة أما عليها. العاملني

 Busnet Oy بوسنت شركة ويتبعها املنتجات من ٪٧٥ صـادراتها وتبلـغ احلافـالت فـي

السيارات واحلافالت. إلكترونيات املتخصصة في

تنفيذ  في  CAP Programmator Oy برجراماتور شركة تعمل  احلاسوب  مجال وفي

 Dactela Oy داكتال شركة أما اال ذلك  في االستشارات وتقدم البيانات قواعد

داكترونيكس وشركة لإللكترونيات.  احلاسوب مبساعدة التصميم في فتتخصص

وفي  املتخصصة للبرامج اإللكترونيات الرقمية تصميم في تتخصص Dactronics Oy

التلقائي. التحكم أجهزة تصدير
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