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مؤتمر المشروعات 
القومية الكبرى

القومية  املشروعات  بأهمية  اإلداريــة  الهندسة  جمعية  فى  نؤمن 
السيد  فخامة  أطلقها  والتى  الوطن،  أرض  على  تقام  التى  الكبرى 
قبل  األولى  رئاسته  فترة  بداية  مع  السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس 
أربع سنوات، وتواصل احلكومة العمل من أجل إجنازها فى القريب 

العاجل.

لنلقى  الكبري،  القومية  املشروعات  إقامة مؤمتر  ومن هنا جاءت فكرة 
ملصرنا  أفضل  أمل  حتقيق  فى  وأهميتها  املشروعات  هذه  على  الضوء 

. حلبيبة ا

متتد قائمة املشروعات القومية التى تعمل عليها احلكومة لتشمل 
مجموعة كبيرة من القطاعات التنموية املهمة للبالد، بينها شبكة 
جتمعات  وإقامة  فدان،  ونصف  املليون  واستصالح  والكبارى  الطرق 
سكانية وحضرية جديدة مثل العاصمة اإلدارية اجلديدة والعلمني، 
كهرباء  شبكة  بناء  وكذلك  باإلسماعيلية  السمكى  االســتــزراع 

عمالقة لتغطية احتياجات البالد التنموية املستقبلية.

وساهمت هذه املشروعات التى يشارك فيها القطاعني احلكومى واخلاص، 
 10 نحو  فى  معدالتها  أعلى  لتحقق  االقتصادى  النمو  معدالت  دفع  فى 

سنوات، وسط توقعات مبزيد من النمو خالل السنوات املقبلة.

كما أن هذه املشروعات وفرت عدد كبير من الوظائف وهو ما ساهم 
فى خفض معدالت البطالة بشكل كبير، ومن املنتظر أن توفر مزيد 

من فرص العمل مع اكتمالها.

إدارة  وجود  ظل  فى  إال  لتنجح  تكن  لم  الضخمة  القومية  املشروعات  هذه 
قوية، قادرة على التعامل مع التحديات املختلفة، والتى تشمل إدارة القوى 
البشرية الكبيرة العاملة بها واالعتماد على وسائل التكنولوجيا احلديثة 

فى إدارة املشروعات.

سوف يشارك فى املؤمتر الذى يعقد يوم 21 أبريل املقبل مجموعة 
كبيرة من املسؤولني احلكوميني ومن شركات القطاعني العام واخلاص، 

للحديث عن هذه املشروعات وأهميتها للتنمية وجذب االستثمارات.

بقلم:
أ.د.م /عمرو عزت سالمة

رئيس مجلس إدارة جمعية الهندسة اإلدارية
وزير التعليم العالى

والدولة للبحث العلمى األسبق

المشروعات الكبرى قادت معدالت النمو وساهمت فى خفض معدالت البطالة
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مصر حققت أعلى معدل نمو 
اقتصادى فى 10 سنوات

الدكتورة هالة السعيد
وزيرة التخطيط فى حوار خاص
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خطة التنمية املستدامة، رؤية مصر 2030 
إدارى  جهاز  إلــى  الوصول  على  والعمل 
تحقيق  فى  بــدوره  يساهم  وفعال  كــفء 
التنمية ويستجيب للمواطنني، وإيمانا بدور 
الحكومة املصرية فى تحقيق أهداف التوجه 
لالرتقاء  الدولة  تتبناه  الذى  اإلصالحى 
بالبالد.. وقمنا بإطالق تلك الجائزة تحت 
رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى 
رئيس الجمهورية، ملواكبة التطورات وتنمية 
القدرات البشرية من خالل وجود جائزة 
وطنية للتميز الحكومى هدفها أن تشيع جو 
التنافس اإليجابى الفعال والبناء وترسيخ 
قطاعات  جميع  فى  التميز  وقيم  مبادئ 
الدولة، ودعًما للتنافسية املؤسسية والعمل 
مسابقة  تنظيم  فكرة  تأتى  الفريق  بروح 
على  فقط  ليس  الحكومى  للتميز  سنوية 
مستوى  على  ا 

ً
أيض بل  األفـــراد  مستوى 

 هل تعتقدون أن الوزير الراحل حلمى   
السعيد.. كان يتوقع أو تنبأ أن يكون من 

بني أبنائه وزير فى احلكومة؟
سياسية؛  عائلة  من  إننا  يقول  الواقع 
فوالدى وزير، وجدى كان وزيًرأ، وبالتالى 
يكون  أن  املستبعد  أو  املستغرب  من  ليس 
ما،  يوًما  أبى  مخيلة  راود  قد  الطرح  هذا 
لكل  يتوقع  كان  أنه  األمر  فى  األصل  لكن 
أحسن  ألنه  مجاله  فى  كل  النجاح  أبناءه 
وبالتالى  والتربية،  التعليم  أساس  وضع 

فالنتيجة البد أن تكون إيجابية.
للتميز    الــوزارة مؤخًرا جائزة   أطلقت 

احلكومي.. ما هو الهدف منها؟.. وهل هى 
اإلدارى  ضمن خطة لرفع كفاءة اجلهاز 
للدولة، وزيادة كفاءة املوظف احلكومي؟

ضوء  فى  تأتى  الحكومى  التميز  جائزة 

الدكتورة هالة السعيد، 
وزيرة التخطيط 
والمتابعة واإلصالح 
اإلداري، من أنشط وأبرز، 
وزراء الحكومة، كما 
أنها معنية بعدد كبير 
من الملفات المهمة، 
وعلى رأسها إصالح 
الجهاز اإلدارى للدولة 
ورفع كفاءته، وكذلك 
التخطيط لمستقبل 
البالد.

وليس من قبيل 
الصدفة أن تجرى مجلة 
الهندسة اإلدارية، هذا 
الحوار الخاص مع 
الدكتورة هالة السعيد، 
فى عدد تحتفى فيه 
المجلة بوالدها، الوزير 
األسبق المهندس 
حلمى السعيد، وزير 
الكهرباء والسدا العالي، 
والمؤسس األول لجهاز 
التنظيم واإلدارة.

فالوزيرة المعنية بملف 
الجهاز اإلدارى للدولة، 
هى ابنة ألبرز رواد اإلدارة 
فى مصر، والذى لعب 
دورا بارزا فى هيكلة 
التنظيم اإلدارى للدولة 
ووضع اختصاصات 
األجهزة المختلفة.

فى هذا الحوار تتحدث 
الدكتورة هالة السعيد، 
عن خطتها لرفع كفاءة 
الجهاز اإلدارى وتطوير 
مهارات الموظف 
الحكومي، ومحاربة 
البيروقراطية، وكذلك 
رؤيتها لمسار عملية 
اإلصالح االقتصادى 
واإلدارى فى مصر.

6

نسعى لرفع كفاءة الجهاز اإلدارى للدولة ضمن رؤية مصر 2030

الدكتورة هالة السعيد فى طفولتها بصحبة 
والدها والرئيس الراحل جمال عبدالناصر
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املوظف  تحفيز  إلى  باإلضافة  املؤسسات، 
واالبتكار  واإلبــداع  التميز  على  الحكومى 
األداء  بمستوى  االرتــقــاء  بهدف  ــك  وذل
الجوائز  من  نوعان  تضم  وهى  الحكومي، 
وهى جوائز التميز املؤسسي، وتضم جائزة 
وجائزة  املتميزة،  الحكومية  املؤسسة 
الوحدة املتميزة فى تقديم الخدمة، وجائزة 
الخدمات  تقديم  فى  املتميزة  املؤسسة 
التميز  لجوائز  بالنسبة  أما  االلكترونية، 
الفردى فهى تضم جائزة املدير الحكومى 
املتميز، جائزة املوظف الحكومى املتميز، 

وجائزة االبتكار واالبداع الفكري.
 جزء من مسمى الــوزارة هو "اإلصالح   

اإلداري".. هل من املمكن أن نرى فى مصر 
إدارى قوى يقدر على إجناز  قريًبا جهاز 
األعـــمـــال وخــدمــة املــواطــنــني عــلــى غــرار 

الدول املتقدمة؟

بكل تأكيد يمكننا ذلك، واألمر يحتاج إلى 
بعض الوقت، لكبر حجم الجهاز اإلداري، 
ومعاناته من عدد من املشكالت املتراكمة 
خالل سنوات طويلة. ونعمل حاليًا، فى إطار 
تنفيذ خطة اإلصالح اإلدارى، على حصر 
تمهيدًا  للدولة،  اإلدارى  بالجهاز  العمالة 
معلومات  نظام  على  البيانات  هذه  لوضع 
املوارد البشرية اإللكترونى HRIS.. وسيتم 
الحصر خالل الفترة من أول أكتوبر على أن 
يتم اإلنتهاء منه فى ديسمبر 2018، وسيتم 
إعداد وإرسال خطابات إلى جميع الوزارات 
بمواعيد الحصر، على أن يتم عمل ربط بني 
واإلدارة  للتنظيم  املركزى  الجهاز  من  كل 
ووزارة املالية والتأمينات وصندوق العاملني 
من خالل آلية G2G  وذلك بعد حصر أعداد 
لتسهيل  للدولة  اإلدارى  بالجهاز  العاملني 

تبادل البيانات الدقيقة للعاملني.

للوحدات  توصيف  وضع  الى  نسعى  كما 
الجهاز  بوحدات  املستحدثة  التنظيمية 
اإلدارى للدولة حيث تم االنتهاء من الدليل 
االسترشادى املنظم لوحدة املوارد البشرية 
كل  على  تعميمه  وسيتم  طباعته  وجــارى 
الوزارات مرفقًا به القرار التنفيذى للوحدة 
املتوقعة  واألعــداد  الفرعية  والتقسيمات 
وزارة  توفر  أن  على  الجديد،  الكيان  فى 
فى  االستشاريني  من  مجموعة  التخطيط 
الوزارات  ملساعدة  البشرية  املوارد  مجال 
تطبيق  كيفية  فى  استشارة  تطلب  التى 
شكل وحدة املوارد البشرية الجديدة، دون 
التدخل فى تطبيق هذه الوحدات املستحدثة 
داخل الوزارات، بل على كل وزارة أن تقوم 
بتعيني مديرًا للموارد البشرية وفقًا للشروط 
واملواصفات املوجودة بالدليل االسترشادي، 
و جارى العمل على مراجعة شكل وتصميم 

حصر جميع 
العاملين 

بالجهاز 
اإلدارى للدولة 

بنهاية 
ديسمبر 

2018

7

إصالح الجهاز اإلدارى للدولة يحتاج إلى وقت ونعمل على خطة لالرتقاء به
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املستحدثة  الــوحــدات  واخــتــصــاصــات 
اآلخري.. وسيقوم الجهاز املركزى للتنظيم 
فى  الخبراء  من  مجموعة  بتوفير  واإلدارة 
 Help  مجال نظام معلومات املوارد البشرية
Disk للرد على االستفسارات الخاصة بهذا 

النظام اإللكترونى ملختلف الجهات.
املوظفني    الستغالل  خطة  هناك  هل   

فى احلكومة بشكل أفضل وتوزيعهم على 
اجلهات التى حتتاج إلى موظفني بداًل من 
تعيني موظفني جدد.. خاصة أن الوزارة لم 
تعلن فى بداية العام عن وظائف جديدة 

فى احلكومة؟
ال تعيينات اآلن فى الجهاز الحكومي، لدينا 
موظف لكل 22 مواطنا، وإذا قارنا هذا الرقم 
بدولة متقدمة مثل أملانيا سنجد أن لديهم 
موظف لكل 140 مواطنا، وإذا قارنا أنفسنا 
بدول الجوار سنجد أن لديهم موظف لحوالى 
60 أو 70 مواطنا.. ونحن لسنا بحاجة للمزيد 
من املوظفني، ولكن يمكن التعاقد مع خبراء 
لسد  وذلك  ا، 

ً
جد محددة  تخصصات  فى 

الفجوات فى الجهاز اإلداري، على أن يتم 
إثبات هذا العجز عن طريق الجهاز املركزى 
للتنظيم واإلدارة.. وفى الفترة الحالية يقوم 
الجهاز بدراسات مستفيضة لتحديد مناطق 
فى  املوظفني  أعــداد  فى  والفائض  العجز 
الجهاز اإلدارى للدولة لكى نتمكن من عمل 
التدريبات التحويلية املطلوبة وسد العجز فى 

مكان بالفائض فى مكان آخر.
 ما هى خطة احلكومة لتسهيل حصول   

املـــواطـــنـــني عــلــى اخلـــدمـــات احلــكــومــيــة، 
وتـــوفـــيـــرهـــا بــشــكــل إلـــكـــتـــرونـــى وتــســيــيــر 

اإلجراءات؟
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس 
ا مباشًرا بالبدء فى 

ً
الجمهورية أصدر تكليف

التحول نحو مجتمع رقمي، ونحن  مشروع 
اآلن نعمل تحت مظلة قرارات هامة منها 
األعلى  املجلس  بإنشاء  الجمهورى  القرار 

تنظم  ــرارات  ق وهــى  الرقمي،  للمجتمع 
اختصاصات كل جهة من الجهات املعنية 
كل  بني  تكامل  وهناك  الرقمي،  بالتحول 
العمل  لصالح  املعنية  والجهات  الوزارات 
من أجل التحول الرقمي، األمر الذى يعمل 
على تنظيم وتسهيل حصول املواطنني على 

الخدمات.
طلب  عند  باالختالف  املواطن  ويشعر 
والحصول  الواحد  الشباك  أمام  خدمته 
على خدمته بشكل مميكن مما يوفر الوقت 
بالتطوير  ا 

ً
أيض وسيشعر  عليه،  والجهد 

من  الخدمة  على  الحصول  عند  كذلك 
طريق  عن  الكارت  بواسطة  الدفع  خالل 

بوابة الخدمات الحكومية.
ا على إطالق تقديم خدمات 

ً
ونعمل أيض

ليكون  املقبلة،  الفترة  خــالل  املحمول 

لتقديم  ومختلفة  متعددة  قنوات  هناك 
والبوابة  )الشباك،  الحكومية  الخدمات 
فصل  بهدف  واملحمول(،  اإللكترونية، 
ملكافحة  مقدمها  عــن  الخدمة  طــالــب 
وتفعيل  بينهما  املباشر  التعامل  مشاكل 
نظام الشباك الواحد، باالضافة إلى ميكنة 
وتشمل  القناة  بمحافظات  الخدمات  كل 
السويس وبورسعيد واإلسماعيلية، والعمل 
على املحافظات الحدودية، حيث كان يتم 
العمل فى البداية على تطوير وميكنة مراكز 
ولكن  املحافظات،  مستوى  على  منتشرة 
تطوير  على  العمل  يتم  أن  اآلن  توجهاتنا 
خدمات املحافظة بالكامل ثم االنتقال إلى 
ميكنة خدمات محافظة أخرى، وذلك حتى 

يشعر املواطن بالفارق. 
ــنــــدوق مــصــر"     أطــلــقــت احلـــكـــومـــة "صــ

ال تعيينات حاليا فى الحكومة 
ولسنا بحاجة لمزيد
من العاملين

8

لدينا موظفا لكل 22 مواطنا.. بينما فى ألمانيا موظف لكل 140 مواطنا
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السيادى .. كيف ترون دور هذا الصندوق 
وهل  ألصولها..  الدولة  إدارة  تطوير  فى 
يخضع هذا الصندوق لرقابة من اجلهاز 
املركزى للمحاسبات والبرملان، وهل سيتبع 

الشفافية واحلكومة فى إدارته؟
يسعى صندوق مصر السيادى إلى تعظيم 
غير  الدولة  وثروات  أصول  من  االستفادة 
املستغلة، باإلضافة إلى تنوع املوارد ومصادر 
عجز  خفض  فى  تصب  التى  الدولة  أرباح 
الصندوق  ويهدف  للدولة..  العامة  املوازنة 
إلى تنمية ثروات مصر من األصول واملوارد 
الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه 
املوارد لألجيال القادمة عبر املساهمة فى 
تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، 
املقيدة  املالية  األوراق  فى  واالستثمار 

بها  املقيدة  وغير  املالية  األوراق  بأسواق 
املالية  األوراق  من  وغيرها  الدين  وأدوات 
على  والحصول  البالد،  خــارج  أو  داخــل 
السندات  وإصـــدار  ائتمانية  تسهيالت 
وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، 
الثابتة واملنقولة  وُحسن استغالل األصول 
واالنتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق 
االستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو 

يساهم فيها مع الغير.
ُمعلن  الصندوق  هــذا  يخص  ما  وكــل 
إدارة  مجلس  فرئيس  ووضــوح،  بشفافية 
بوصفه  التخطيط،  وزيــر  هو  الصندوق 
العمومية  والجمعية  املختص،  الــوزيــر 
للصندوق تضم السيد رئيس مجلس الوزراء 
وكذلك سبعة من ذوى الخبرة.. ورأس مال 
جنيه  مليار   200 به  املرخص  الصندوق 

ورأس ماله املصدر 5 مليارات جنيه، ويجوز 
ا أو عينا وفقا 

ً
زيادة رأس مال الصندوق نقد

بالنظام  الــواردة  ــراءات  واإلج للضوابط 
األساسى.. كل هذه األمور ُمعلنة بشفافية، 
وهو النهج الذى سيستمر طوال فترة بقاء 

الصندوق.
ــرور نــحــو عــامــني عــلــى تطبيق     بــعــد مــ

ــتــــصــــادي.. كيف  ــــالح االقــ بــرنــامــج اإلصــ
تــقــيــيــمــون اإلجـــــــــراءات الـــتـــى اتــخــذتــهــا 
ــة وهــــــل نـــحـــن عـــلـــى الـــطـــريـــق  ــومــ ــكــ احلــ

الصحيح؟
سواء  اإلصالح  طريق  على  نسير  الزلنا 
الحكومة  واستطاعت  إدارى  إو  اقتصادى 
حتى االن اتخاذ العديد من اإلجراءات التى 
تساعد فى تحقيق هذا البرنامج اإلصالحى 
مــؤشــرات  مــن  ماجنيناه  ولــعــل  الــجــرئ 
املؤشرات  لتلك  إيجابية  ونتائج  اقتصادية 
أبرز دليل على وجودنا على الطريق الصحيح 
حيث شهدنا ارتفاع معدالت النمو وانخفاض 
معدالت البطالة للعام املالى املنتهى لنحقق 
أعلى معدل نمو سنوى منذ عشرة سنوات 
 عن تحقيق معدل بطالة 

ً
بنسبة 5.3% فضال

9.9% لينخفض إلى أقل مستوى له منذ ثمان 
النتائج اإلصالحية فى  سنوات كما تجلت 
ارتفاع معدالت االستثمار وانخفاض معدالت 
االستهالك إلى جانب ارتفاع نسب املساهمة 

القطاعية فى معدالت النمو
فلعلنا  الحكومة  إجــراءات  حيث  ومن 
جانب  من  الحثيث  السعى  نــرى  جميعًا 
الحكومة إلى تهيئة كافة األطر التشريعية 
واملؤسسية التى تسهم فى تهيئة بيئة جاذبة 
تحقيق  على  تعمل  ا 

ً
أيض والتى  لالستثمار 

كافة محاور وأهداف البرنامج.
هذه    بنتائج  املــواطــنــون  سيشعر  متى   

ثمار  جــنــى  مــن  ويتمكنون  اإلصـــالحـــات 
البرنامج االقتصادي؟

من  بقدر  يشعر  بدأ  املواطن  أن  أعتقد 
برنامج  وأى  الدولة..  واستقرار  التحسن 

صندوق مصر السيادى
هدفه تعظيم أصول
وثروات البالد

9

200 مليار جنيه رأسمال الصندوق المرخص وسنعلن نشاطه بشفافية ووضوح
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يرتبط باإلصالح االقتصادى البد وأن يكون 
له آثار تتحملها الدولة ومواطنيها خالل فترة 
اإليجابية  النتائج  بعدها  لتأتى  اإلصــالح 
املستهدفة من ذلك البرنامج هنا يستشعر 
املواطن قيمة ما تحمله وكيف عادت بالنفع 
على وطنه وعلى حياته، والزلنا فى مرحلة 
النتائج  من  العديد  هناك  ولكن  اإلصالح 
اإليجابية التى بدأنا نستشعرها حاليًا كتوفير 
فى  أثرت  والتى  العمل  فرص  من  العديد 
ا نشهد العديد 

ً
انخفاض معدل البطالة أيض

ما  االستثمارية.  والخطط  املشروعات  من 
أريد قوله أن كل عملية إصالحية تحتاج إلى 
وقت وتحتاج إلى تكاتف الدولة والحكومة و 
املواطن فهم شركاء فى التنمية املستهدفة.

 تبدى وزارة التخطيط اهتماًما بتوزيع   
أجل  مــن  املحافظات  على  االستثمارات 
تعميم االستفادة والتنمية الشاملة.. ما 
هى اخلطط التى تتبعها الوزارة فى هذا 

الشأن؟
عنى بالتخطيط للتنمية 

ُ
وزارة التخطيط ت

االقتصادية واالجتماعية للدولة والتى بدأت 
البغدادى  اللطيف  عبد  الوزير  عهد  فى 
ملصر  خمسية  خطة  أول  وضع  تم  عندما 
عام 1960، وكانت الخطة الخمسية األولى 
من أفضل الخطط الخمسية التى وضعت 
نمو  معدالت  وأظهرت  للغاية  دقيق  بشكل 
األهداف  بوضع  معنى  والتخطيط  عالية.. 
إيضاح  ذاتــه  الوقت  وفى  للدولة  العامة 
هذه  لتحقيق  املناسبة  والــطــرق  السبل 
األهداف، حيث يتم تحليل كافة قطاعات 
الدولة، وتحديد مقوماتها، ووضع األهداف 

املرجوة.
وعملية وضع الخطط تتم بالتعاون مع كل 
وزارات الدولة إلى جانب مؤسسات القطاع 
من  املدني،  املجتمع  ومنظمات  الخاص 
خالل عقد اجتماعات وحوارات مختلفة.. 
كان  السابق  فى  التخطيط  أن  ونالحظ 
ا ألن الدولة كانت تنتهج فيه النهج 

ً
مختلف

هى  فيه  الدولة  تكون  حيث  االشتراكي، 
املالك للمؤسسات االقتصادية، ولكن اآلن 
الحكومة تنتهج النهج التشاركى مع القطاع 
ما  وهو  تشاركية،  بخطة  للخروج  الخاص 

تقوم به دول العالم اآلن.
محركها  يكون  املــدى  طويلة  الخطط 
األساسى القطاع الخاص واملجتمع املدني، 
خطط  منها  تتفرع  الخطط  هــذه  ومثل 
إلى جانب الخطط  على فترات متوسطة، 
مع  بالتعاون  وضعها  يتم  والتى  السنوية، 
الوزارات األخرى، والتى تستهدف تحقيق 

معدالت نمو وتنمية معينة.

 كــيــف تــنــظــر احلـــكـــومـــة إلــــى الــقــطــاع   
اخلاص فى عملية التنمية؟

بني  تكامل  إحداث  هو  األساسى  هدفنا 
 من القطاع 

ً
خطط الحكومة للتنمية ودور كال

الجهات  باعتبار  املدنى  واملجتمع  الخاص 
الثالث هم أضالع املثلث الذهبى للتنمية، 
ألن خطة التنمية البد وأن تكون تشاركية، من 
أجل دعم استراتيجية التنمية املستدامة رؤية 
مصر 2030 وتحقيق قدر عال من املشاركة 
من  املزيد  ــداث  وإح التنمية  عجلة  لدفع 

النتائج اإليجابية التى تحقق الرضا العام 
باعتباره  املصرى  املواطن  به  يشعر  حتى 
التنمية..  جهود  لكل  األساسية  الركيزة 
ونحن نتعاون مع منظمات املجتمع املدني، 
وهى ال تشمل فقط املنظمات غير الربحية 
ا 

ً
أيض تشمل  وإنما  األهلية،  الجمعيات  أو 

األكاديميني واإلعالميني، وأعضاء البرملان 
مع  املجتمعية  الحوارات  وهذه  واملفكرين، 
هذه الجهات تنتج فى النهاية خطًطا طويلة 
املدى، مثل رؤية مصر 2030، والتى تهدف 
خالل  من  محددة،  ــداف  أه تحقيق  إلــى 

االستثمار فى قطاعات معينة.
ــات الــــــــــــوزارة ملـــعـــدالت    ــعــ ــوقــ ــى تــ ــ ــا هـ ــ  مـ

العام  خــالل  والنمو  والتضخم  البطالة 
املقبلة.. وهل  والــســنــوات  املــالــى اجلـــارى 
ستنعكس هذه املعدالت فى توفير فرص 

عمل للشباب واحلد من زيادة األسعار؟ 
نحن فى معدالت صعودية خالل السنوات 
البطالة  معدالت  يخص  فيما  السابقة، 
على  للحفاظ  ونسعى  والنمو،  والتضخم 
االتجاه  هذا  فى  واالستمرار  الدفعة،  تلك 
غرضه  هذا  وكل  القادمة،  الفترة  خالل 
اإلنتاجية  وزيادة  الئقة  عمل  فرص  توفير 
التى تنعكس إيجاًبا بالضرورة على األسعار.

القطاع الخاص 
شريك أساسى 

فى عملية 
التنمية

10
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الكهرباء  وزيـــر  السعيد،  حلمى  املهندس   <
والسد العالي، ومؤسس اجلهاز املركزى للتنظيم 
واإلدارة، واحد من فرسان ورواد اإلدارة فى مصر، 

كما أنه قامة وطنية وسياسية بارزة.
ابــن عمدة  السعيد،  الــراحــل، حلمى  كــان   <
قرية احلاكمية فى ميت غمر، واحد من الضباط 
األحرار، وأحد رجال الثورة املقربني من الزعيم 
الــراحــل جــمــال عــبــدالــنــاصــر، حــيــث انــضــم إلــى 
القوات املسلحة فى سالح املهندسني، عام 1942، 

وهو خريج كلية الهندسة، جامعة األزهر.
> عرف السعيد طريقه إلى العمل الوطنى 
ــا ســـاهـــم فـــى تــكــويــن شخصيته  ــو مـ مــبــكــرا وهــ
حيث  كبيرة،  ملهام  بعد  فيما  ورشحه  القيادية، 
كان املشرف على مكتب اإلعالم بالقيادة العامة 
بعد جناح ثورة 23 يوليو 1952، كما كان له دور 
بارز فى تكوين وتدريب احلرس الوطني، واملشاركة 
فى تدريب ثوار اجلزائر واملغرب من خالل موقعه 

فى مكتب رئيس أركان حرب القوات املسلحة.
عــام 1967  الرئيس عبدالناصر، فى  كلفه   <
املــخــابــرات  بــانــحــراف  بالتحقيق فــى مــا عـــرف 
الــعــامــة، بــعــد الــنــكــســة، "ألنـــه أكــثــر واحـــد يقدر 
يحتفظ بكل األســرار"، بحسب ما قاله الزعيم 

الراحل عبدالناصر عنه.
وكــــان الــســعــيــد، عــضــوا فـــى امـــانـــة التنظيم 
ــن مـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس  ــ ــئــــوال عـ ــعـــي، ومــــســ ــيـ ــلـ الـــطـ

عبدالناصر لشئون التخطيط واالقتصاد.
السدا  إنشاء  دورا أساسيا فى  السعيد  ولعب 
العالي، حيث كان سكرتير اللجنة العليا للسد 
العالى التى كان يرأسها املشير عبداحلكيم عامر.

> وفى عام 1970 عينه الرئيس الراحل محمد 
انور السادات، وزيرا للكهرباء والسد العالي.

بــــاألمم  اإلدارة  فــــى  خـــبـــيـــرا  الــســعــيــد  عـــمـــل 
املتحدة وأسس مشروعات خاصة، وانتخب نقيبا 

للمهندسني فى عام 1966 ملدة سنتني.

شخصية رائدة
المهندس حلمى السعيد
فارس اإلدارة
ورفيق الضباط األحرار

املهندس حلمى السعيد مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر
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بقلم:
د. صفوت النحاس

رئيس اجلهاز املركزى
للتنظيم واإلدارة السابق

صاحب هذه الشخصية كما ذكر األستاذ عادل حمودة 
فى إحدى مقاالته فى إطار تعليقه على كتاب املهندس 
 1999 مايو   1 فى  لألجيال«،  »شهادتى  السعيد،  حلمى 
األمــور  يعقد  وال  بــغــرور  واليــتــصــرف  يتفلسف   ال  إنــه 
ما  املزمنة  السياسية  العقد  من  عندنا  أن  يعرف  ألنــه 
مبــذكــراتــه  يضيف  أن  مــبــرر  فــال  الــقــيــامــة  لــيــوم  يكفينا 

جديدة. عقًدا 
»إننا أمام املهندس حلمى محمد السعيد، أحد ظباط ثورة 

يوليو واحد من رجال جمال عبد الناصر«.
املــهــنــدس حــلــمــى مــحــمــد الــســعــيــد ولـــد فــى 15 يــولــيــو 1919 

الدقهلية.  غمر،  ميت  باحلاكمية، 
سطراملهندس  ووفاته  والدتــه  بني  وما   2011 عام   فى  وتوفى 
العمل  مــن  مــشــرف  تــاريــخ  صــمــت  فــى  لنفسه  الــســعــيــد،  حلمى 

واالجتماعي. والوطنى  القومى  املستوى  على 
 1941 عــام  املــدنــيــة   الهندسة  بــكــالــوريــوس  على  حصل 
وعــمــل ضــابــطــًا بــالــقــوات املــســلــحــة عـــام 1943 وحــصــل 
»أركان   1952 العسكرية عام  العلوم  املاجستير فى  على 
حــــرب« وحــــارب فــى فــلــســطــني وشــــارك فــى ثــــورة يــولــيــو 
بــعــيــدة كــل البعد  كــانــت  تــوالهــا  الــتــى  1952 واملــنــاصــب 
عن الصراعات واملؤمرات، مناصب كانت تتسق مع نبل 
بعيدًا  القوية  مصر  بناء  فى  وعزميته  وهمته  أخالقه 
السياسية. القوى  والدسائس وصرعات  عن اخلالفات 

اجلمهورية  لرئيس  مستشارًا  اهلل(  )رحمة  "السعيد"   عمل 
عــام  الــعــالــى  للسد  العليا  للجنة  ســكــرتــًيــا  واخــتــيــر   1958 عــام 
أهــــداف تنموية  لــه  كــانــت  الـــذى  الــعــمــالق  املــشــروع  1959 وهـــو 
فى  والصناعة  الــزراعــة  على  كبير  أثــر  ولــه  عميقة،  وسياسية 
مــصــر حــتــى يــومــنــا هــــذا، وكــــان هــــذا املـــشـــروع منــــوذج لــــإرادة 

االستعمارية. القوى  مواجهة  فى  املصرية 

حلمى محمد السعيد
نحن أمام شخصية استثنائية 
شخصية تتسم بنبل اخللق 
والفكر الرحب والقدرة على 
التخطيط والرؤية املستقبلية، 
والقدرة على تقبل الرأى األخر، 
وحتقيق ما مت االتفاق عليه 
على أرض الواقع وقياس النتائج 
وتصحيح املسار.
شخصية لها اسهامات فى 
مجاالت متعددة على الصعيد 
السياسى والتنفيذى واملهنى 
واالجتماعى هذا الوصف ال 
ميثل أى مبالغة وعند استعراض 
املسار السياسى والتنفيذى 
واألسرى سيتضح أنى لم أعطى 
هذه الشخصية حقها وذلك 
لقصور منى فى جمع املعلومات 
املوثقة حيث أننى ال أسجل أى 
كلمة إال بوثيقة.

المهندس حلمى السعيد شخصية استثنائية تتيم بنبل الخلق والفكر الرحب
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كانت تضم  والتى   1961 »مؤسسة مصر«  عام  الراحل  أسس 
قياداتها  واختار  الشركات  هذه  إدارة  أسس  ووضــع  شركة«   61«
وقادها فى هذه الفترة إلى النجاح واإلجناز باملفاهيم اإلدارية 

التوقيت.   احلديثة إلدارة الشركات فى هذا 
الــثــورة.  فجر  الــذى  اجلــيــل  هــمــوم  السعيد  يحمل  كــان 
تأميم  لتحقيق  التخطيط  على  أجــمــع  الــذى  اجلــيــل 
قناة السويس وبناء السد العالي، وبداية مشوار طويل 
من الدم والعرق رغم ما واجه هذا اجليل من حتديات 
وتأمر دولي.. جيل مصرى بنى ملحمة وحقق انتصارًا  

إلرادة صلبة وتخطيط مدروس.
واإلدارة  للتنظيم  املــركــزى  اجلــهــاز  رئــاســة  "الــســعــيــد"  تــولــى 
للتنظيم  املــركــزى  وذلـــك مــع إصــدارقــانــون اجلــهــاز   1964 عــام 
واإلدارة رقم 118 لسنة 1964، القانون الذى يتألف من 9 مواد 
اآلن  حتى  ساريا  اليــزال  وهو  لعصره  سابق  قانون  وهو  فقط، 
وإتاحته  اجلهاز،  ملهام  الدقيق  وحتديده  املحكمة،  ملواده  نظرًا 

إلى ذلك. للتوسع فى مهامه، عندما تدعو احلاجة 
واإلدارة  لــلــتــنــظــيــم  ــزى  ــ ــركـ ــ املـ اجلــــهــــاز  قــــانــــون  صـــــدر 
لـــيـــحـــدد اخـــتـــصـــاصـــات اجلـــهـــاز ونـــطـــاق تــطــبــيــق هـــذه 
والدولية  القومية  باملؤسسات  وعالقاته  االختصاصات 
الــتــنــظــيــم اإلدارى  ــة والــعــلــمــيــة ووضــــع أســــس  ــ ــ اإلداريـ

املصرية. بالدوله 
 158« املوظفني  لــديــوان  املنظمة  القوانني  "السعيد"  راجــع  
العامة  واملؤسسات  املحلية  اإلدارة  نظام  وكذلك   »1952 لسنة 
اخلاص   »1964 لسنة   46 »رقم  القانون  وأعد  العامة  والهيئات 
ــذى كـــان ســـاريـــا حــتــى ًصـــدور  ــ بــالــعــامــلــني املـــدنـــني لــلــدولــة والـ

القانون »47 لسنة 1978«.
اإلدارى  اجلهاز  إصالح  مجال  فى  "السعيد"  اسهامات 
جلنة  سيادته  رأس  حيث  قوية  اسهامات  كانت  للدولة 

الــتــنــظــيــم األعـــلـــى لــلــدولــة عـــام 1963 ونــشــر مــقــاالت 
للتحديث  األســاس  كانت   1966 عــام  اإلدارة  مجلة  فــى 

للدولة. اإلدارى  للجهاز  املستمر 
 1965 عــام  اإلداريــــة  التنمية  جميعات  احتـــاد  ســيــادتــه  أســس 
)منذ أكثر من 60 عاما( وتبرع من ماله اخلاص بجائزة اإلدارة 
السنوية عن طريق وديعة خصص عائدها لهذا الغرض وحصل 
على هذه اجلائزة شباب مبدع منهم اليوم وزراء ورؤساء أجهزة.

وأثرى   1966 عام  للمهندسني  نقيًبا  "السعيد"  انتخب 
لتكون  الــواقــع  أرض  على  طبقه  الــذى  بفكره  النقابة 
الــنــقــابــة إحـــدى الــنــقــابــات الـــرائـــدة فــى احلــفــاظ على 
ــع مــســتــوى املــهــنــدســني الــعــلــمــى  أخــالقــيــات املــهــنــة ورفــ
وتــقــدمي الــدعــم االجــتــمــاعــى والــصــحــى لهم وألســرهــم 

املهنة. اعتزالهم  بعد 
1970  وقــد اختير  الــعــالــى عــام  وزيـــًرا للسد  »الــراحــل«  عــني 
ــراف جــهــاز  لــيــكــون رئــيــًســا لــلــجــنــة الــتــحــقــيــق فـــى قــضــيــة انـــحـ
املخابرات العامة بعد هزمية يونيو 1967 ودالئل هذا االختيار 
هى قدرته على معرفة احلقيقة دون مبالغات وحتيده وحيدته 

مقصده. وصدق 
السيدة  مــن  مــتــزوج  الــســعــيــد،  املــهــنــدس حلمى  الــســيــد 
الدكتور  ابنان هما  »املرحومة« سعاد فرحات، وله منها 
هما  وابنتان  السعيد،  جمال  والدكتور  السعيد  أسامة 
واملــتــابــعــة  التخطيط  وزيـــرة  الــســعــيــد،  هــالــة  الــدكــتــورة 

السعيد. واإلصالح اإلداري، والسيدة مها 
ــاء املـــهـــنـــدس حــلــمــى الــســعــيــد  ــنـ ــن أبـ ــع أى مـ ــن تــعــامــل مـ ومــ
والرؤية  العالية  والكفاءة  الغزير  والعلم  الرفيع  سيرى اخللق 

. ملستقبلية ا
اهلل  وجزاه  السعيد  محمد  حلمى  املهندس  اهلل  رحم   <

خيرًا مبا قدمه للوطن.

السعيد كان مستشارا للرئيس عبدالناصر واختير سكرتيرا للجنة العليا للسد العالى 

املهندس حلمى السعيد أثناء تكرميه من الرئيس األسبق حسنى مبارك
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بقلم املهندس استشارى: 
مصطفى محمد رمضان

فــفــارســنــا كــان فــى بــاكــورة شــبــابــه قــامــة وطــنــيــة ومــن قــمــم رواد 
أن  منذ  هامة  وطنية  بــأدوار  القيام  من  قــدراتــه  مّكنته  و  اإلدارة 
 23 ثــورة  فــى  ومشاركتها  األحــرار  الضباط  لتنظيم  منضم  كــان 
يــولــيــو املــجــيــدة ومــن املــقــربــني إلــى الــزعــيــم الــراحــل جــمــال عبد 
القيادات  اختيار  فى  يعاونه  والــذى  األمــني   ومستشاره  الناصر 
الشبابية الواعدة من بني عناصر التنظيم الطليعى باستكشاف 
ملشروعات  رؤيتهم  عن  منهم  تطلب  دراســات  خالل  من  أفكارهم 
القرارات  واتخاذ  قدراتنا  لدعم  الغالية  مصرنا  حتتاجها  قومية 
دوره  وكان  املتقدمة  الدول  تقدمنا بني سائر  التى حتقق  الهامة 
الطليعى  التنظيم  قادة  كأحد  الوطنية  مسؤليته  عن  ناجت  هذا 
املسؤلني عن تربية كوادره سياسيا وإداريا ولعل من املهم أن أشير 
إلى أن حصيلة هذه الدراسات – التى شاركت فيها فى التنظيم 
على  منها  أذكر  هامة  قرارات  إصدار  عن  أسفرت  قد   – الطليعى 
الكبرى،  املثال منوذجني تلمس األجيال احلالية فوائدها  سبيل 
أولــهــا إنــشــاء كــوبــرى أكــتــوبــر كــشــريــان مـــرورى حلــل سيولة املــرور 
وثانيهما  غربها،  أقصى  إلى  شرقها  أقصى  من  الكبرى  بالقاهرة 
املـــدخـــرات  تــنــمــيــة  بــهــدف  )أ،ب،ج(  إصــــدار شـــهـــادات االســتــثــمــار 
الوطنى..  االقتصاد  لدعم  املواطنني  بني  االدخــار  روح  وحتفيز 
املــســئــولــيــة ودوره كــمــســتــشــار أمــني  أمــانــة  نــتــاج  وال شــك أن هـــذا 
هذه  تصل  أن  يحرص  العليا،  السياسة  للقيادة  مباشرة  لصيق 
من  لتفعيلها  اجلمهورية  لرئيس  برأيه  مدعمة  مباشرة  األفكار 

القومية. املصلحة  أجل 
من  كان  وطنية،  قامة  كان  ما  بقدر  السعيد  حلمى  فاملهندس 
أساليبها  تطوير  فى  أسهموا  الذين  مصر،  فى  اإلدارة  رواد  قمم 
االستفادة  استدعت  التى  وإمكانياته  قدراته  خالل  من  وأدواتها 
عمر  مــن  كبيرة  ومــســؤلــيــات  هــامــة  وطنية  بـــأدوار  الــقــيــام  فــى  بها 
هـــذا الـــوطـــن، أذكـــر مــنــهــا بــعــض املــنــاصــب الــهــامــة الــتــى أســنــدت 
إلــيــه وكــان منــوذجــا إداريـــا ممــيــزا حيث أنــه كــان ضــابــط مهندس 
»مجموعة  األحــرار   الضباط  ومــن  اجليش  برئاسة  حــرب  أركــان 
عاون  و   1948 فلسطني  حرب  فى  واشترك  الناصر«   عبد  جمال 
السيد كمال الدين حسني فى إنشاء و تدريب أول قوات للحرس 

1953 وعمل:  الوطنى فى اجلمهورية عام 
العالى مع املشير عبد احلكيم  العليا للسد  > سكرتير اللجنة 

عامر.
التخطيط  لــشــئــون  الــنــاصــر  عــبــد  جــمــال  الــرئــيــس  مستشار   <

واالقتصاد.
60 شركة . التى كانت تضم  > رئيس مؤسسة مصر 

الفارس المناضل
              فى جميع الجبهات

أساتذتى و زمالئى األعزاء
عندما بدأت الكتابة عن املهندس 
حلمى السعيد »اإلنسان« – أصدقكم 
القول– أننى حتيرت من اين أبدأ؟! 
..الوطنى العمالق؟! .. أم احلكيم 
املتواضع؟! .. أم اإلدارى احلازم ذو 
الرأى الصائب ؟! ..أم النزيه املترفع 
عن األغراض واألهواء؟! .. أم القدوة 
الذى يفرض بساطته على كل من 
حوله من خبرات؟! .. أم املمارس 
لنكران الذات عن طيب خاطر عندما 
يستدرج محدثه ليصرح مبا توصل 
هو شخصيا إليه دون أن يشعره 
بذلك؟!.. إنه كل ذلك وأكثر .. املعلم؟ 
األب؟ األخ؟ الصديق؟ السند؟ األمني 
فى مشورته؟ الصادق فى مشاعره.. 
أكاد أسمع من يقول ما كل هذا؟! إنه 
بشر؟! والبشر ال ميكن أن يكون بهذا 
الكمال؟!.. ورغم أنى اتفق مع هذه 
املقولة إال أننى أذكر أن الغلبة دائما 
لتكاثر الصفات احلميدة التى تفرض 
نفسها فى كل جتارب احلياة؟؟ 

حلمى السعيد قامة وطنية ومن قمم رواد اإلدارة فى مصر
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االدارة. و  للتنظيم  املركزى  رئيس للجهاز  اول   <
إلـــى جــانــب كــونــه نقيبا  الــعــالــى  الــســد  لــلــكــهــربــاء و  ــرا  > وزيــ

. سني للمهند
و أخــتــتــمــهــا بــحــرص الــقــيــادة الــســيــاســيــة عــلــى إســنــاد وزارة 
مستقبلها  و  مصر  أمــل  كــان  الــذى   – العالى  السد  و  الكهرباء 
ــيـــه لـــضـــمـــان دقــــة الــتــنــفــيــذ وفــــى الـــزمـــن املـــحـــدد إلنـــهـــاء  – إلـ
مصر  خلدمة  متميزة  وإداريــة  هندسية  كــوادر  وتربية  املشروع، 
تــربــيــت على  بــأنــى شخصيا  اعــتــرف  أن  هــنــا  املــســتــقــبــل.. والبـــد 
حيث   – شخصيا  يرانى  أن  قبل   – اإلداريــة  خبراته  من  النهل 
محصالت  عــلــى  وإشــرافــه  الطليعى  التنظيم  فــى  مــوقــعــه  كــان 
الفرصة  له  يتيح  وتقييمها  الشباب  من  تقدم  التى  الدراسات 

الواعدة. املستقبل  قيادات  على  للتعرف 
ــا مــا كــتــبــه بــنــفــســه فــى مــذكــراتــه الــتــى دونــهــا فــى كتابه  ورمبـ
عن  احلــديــث  عند  أعنيه  عما  بــدقــة  تعبر  لــالجــيــال«  »شــهــادتــى 
شباب  جتــاه  جيلنا  واجــب  »إن  يــقــول  حيث  اإلدارة  فــى  أســلــوبــه 
أقـــول منــلــى عليهم  لــهــم حــصــاد جتــاربــنــا، وال  نــقــدم  أن  الــيــوم 
واإلرشـــاد،  الــوعــظ  مــن خــطــب  بسيل  نــنــهــال عليهم  أو  نــصــائــح 
وله  وحياته...  وأحالمه  ظروفه  له  جيل  كل  أن  القتناعى  ذلك 
حق  وهو  األشــيــاء...  مع  التعامل  فى  وأسلوبه  ومنهجه  رؤيته 

استعالء من جيل سبق، ألن  أو  أو هيمنة  دون وصاية  كل جيل 
منهج  وضــد  الــتــاريــخ،  منهج  وضــد  األشــيــاء  طبيعة  ضــد  ذلــك 
والــقــامــة كانت  القيمة  أن هــذه  إلــى  أشــيــر  أن  الــتــطــور«.. والبــد 
أمل مجلس إدارة جمعية الهندسة اإلدارية –  وقد كنت األمني 
 1997 عام  منذ  لرئاستها  باختياره  اجلمعية  لتتشرف   – العام 
وحـــتـــى عــــام 2010 لــيــثــرى نــشــاطــهــا بـــني مــجــتــمــع املــهــنــدســني 
ويــّنــمــى مــن قــدراتــهــم اإلداريــــة، ويــؤكــد عــلــى توجيههم التــخــاذ 
الناجحة من أجل حتديث مصرنا احلبيبة، ووضعها  القرارات 
فى مصاف الدول الواعدة.. وقد كان لدوره الرائد كل التقدير 
رئيسا  اختارته  بأن  كرمته  التى  اإلدارية  الهندسة  جمعية  من 

أعضائها. لكل  خبرة  من  قدمه  مبا  عرفانا  فخريا 
أكاد أنتهى من كلمتى قبل أن أعطيه حقه فى كل ما أحمله 
له فى نفسى من تقدير وحب ألستاذى ومعلمى الذى ال أنسى 
األخر  للرأى  قبوله  عند  تفارقه  ال  التى  املشرقة  ابتسامته  أن 
للمستقبل من  أنه سيضيف  بثقته  بل  بفكر محدثه،  واقتناعه 

احلبيب. وطننا  رفعة  أجل 

 رحمه اهلل بقدر ما أعطى لوطنه 
وأحبائه. تالميذه  و  وأهله 

حلمى السعيد أثرى نشاط جمعية الهندسة اإلدارية عندما تولى رئاستها عام 1997

املهندس حلمى السعيد مع الرئيس عبدالناصر

املهندس حلمى السعيد مع الرئيس السادات
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بقلم:
أ.د.م/ حسن مرسى فرحات

التقنيـة الحديثـة »1«

عضو مجلس ادارة جمعية الهندسة االدارية 

> ما هى التقنية؟
تنبع كلمة تكنولوجيا من جتميع 
مقطعني من اللغة اليونانية: 
TECHNE مبعنى فن أو براعة 
يدوية و LOGOS مبعنى كلمة أو 
حديث. وباملنظور اإلدارى احلديث 
فإن التقنية، تعنى فن وطرق 
اإلجراء الصناعى أو اخلدمي، 
بغرض إرضاء املستخدم وحتقيق 
رغباته والتسهيل له من خالل 
أساليب مدروسة منظمة وطبقًا 
ملعايير محددة.

> طبيعة التقنية:
تتلخص طبيعة التقنية فى أنها: 
ُمخلقة CREATED مبعنى أنها ال 
توجد فى الطبيعة كاملواد اخلام أو 
العناصر األولية مثال ولكنها ُتصنع 
بواسطة اإلنسان وحتت حتكمه.

> أداة: TOOL مبعنى أنها ليست 
هدفًا نهائيًا فى حد ذاتها ولكنها 
وسيلة لبلوغ شئ ما.

> توضيح بعض التباسات خاصة بالتقنية:
ومجتمعات،  أفراد  اليومية  حياتنا  كل  فى  تؤثر  التقنية  أن  بالرغم 
كما  املفاهيم.  ببعض  بعالقتها  يتعلق  فيما  وغموضًا  لبسًا  هناك  أن  إال 

يتضح فيما يلي:
TECHNOLOGY & MACHINE :التقنية واآللة >

TECHNOLOGY & SCIENCE  :التقنية والعلم >
 TECHNOLOGY & AUTOMATION :التقنية واألمتتة >

 THCHNOLOGY & MACHINE 3-1. التقنية واأللة
ومفهوم  كلمة  الذهن  إلى  فورًا  تتبادر  التقنية  كلمة  ذكرت  كلما 
»اآللة«. ويرجع ذلك الخطأ من الحقيقة الواضحة واملحددة بأن اآللة 
هى املثال الحى البني وامللموس للتقنية، كما أنها املثال األول تاريخيًا. 
الحاضر  إلى  ينظر  والــذى  كثيرًا،  واملتكرر،  الشائع  الخطأ  وهــذا 
أن  من  بالرغم  وذلك  ملعاييره،  وطبقًا  املاضي،  منظور  من  واملستقبل 
 مع األشياء 

ً
األشياء الحاضرة أو املستقبلية قد تتناقض تناقضًا كامال

العصر،  غير  لعصر  لقت 
ُ

خ تكون  قد  والتى  الزمن.  عليها  عفى  التى 
تغييرات  ولزمان ولى وانقضى وتجاوزته مفاهيم جديدة وجدت عليه 
بالرغم  صحيح.  غير  مفهوم  فقط،  اآللة  تعنى  التقنية  واعتبار  كثيرة. 
من أن اآللة كانت مركز ومحور مشاكل التقنية وعلمًا لها. وهذا املفهوم 
املاضى  فى  مضللة.  ونتائج  خاطئة  استنتاجات  إلى  يؤدى  قد  الخاطئ 
كانت التقنية تعتمد أعتمادًا كليًا على اآللة أما فى الحاضر واملستقبل 
تعتمد  التى  هى  اآللة  وأصبحت  اآلية  انقلبت  فلقد  البعيد،  أو  القريب 
املتحكم  الرقمية  اآلالت  ذلــك  ومثال  التقنية.  على  كليًا  اعتمادًا 
 COMPUTER NUMERICAL« باسم:  املعروفة  بالحواسب  فيها 
CONTROL MACHINES CNC MACHINES« فتقنية هذا النظام 
ميكانيكية.  آالت  بتاتًا  ليست  وهى  والحواسب  اإللكترونيات  تستخدم 
وكمثال آخر لفك االرتباط بني التقنية واآللة واضح وجلى وهى تقنية 

برامج الحاسب:
مثل  ففى   COMPUITER PROGRAMS TECHNOLOGY  >
اعتبرنا  إذا  إال  تقنيتها  فى  مطلقًا  اآللة  تستخدم  ال  البرامج  هذه 
فلقد  األمر  حقيقة  وفى  شك.  دون  ذلك  غير  وهو  آلة  البشرى  العقل 
وقد  إليه  وأضافت  وغيرها  امليكانيكية  اآللة  مفهوم  التقنية  تجاوزت 
تنظم  قد  التقنية  فإن  سبق  ما  إلى  باإلضافة  كليًا.  تجنبته  قد  تكون 
الضوضاء  وتجلب  تلوث  قد  اآللة  بينما  اإلنسان،  حياة  وتنظم  وترشد 

له. واألخطار 

TECHNOLOGY & SCIENCE 3-2. التقنية والعلم
 APPLICATION OF« العلم«   »تطبيق  بأنها  تعرف  التقنية  كانت 
الحديثة  فالتقنية  الصواب.  يجانبه  تعريف  أيضًا  وهذا   »SCIENCE
العلم مهارات وفنون وأحاسيس غير ملموسة أخرى  تستخدم بجانب 
مثل البيانات، واملعلومات واملعارف واملهارات. وقد تصل إلى الحكمة 
التقنية  فتعريف  واإللهامات.  واألحاسيس  الفنون  بعض  بجانب 

16

التقنية تعنى فن وطرق اإلجراء الصناعى أو الخدمى بغرض إرضاء المستخدم
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من  ويقلل  قدرها  من  وينقص  مجالها  من  يحد  العلوم  تطبيق  بأنها 
تطبيقاتها ويركز فقط على بعض جوانبها التى قد تستخدم بواسطة 
للتقنية  وبينما  غيرهم،  كثير  يستخدمها  بينما  واملهندسني  العلماء 
السمك  ــواع  أن عن  العلم  ويخبرنا  ومتنوعة.  كثيرة  أخــرى  أبعادًا 
ومهاراتنا-  التقنية  ولكن  واملحيطات.  البحار  أعماق  فى  والحيتان 
من  تمكننا  التى  هى   

ً
مثال الصبر  فى  حكمتنا  األحيان  بعض  وفى  بل 

ورفعها. اصطيادها، 

:TECHNOLOGY & AUTOMATION :3-3 التقنية واألمتتة
يرى  فقد  واألتمتة.  التقنية  بني  الربط  هو  الشائع  الثالث  الخطأ 
البعض أن التقنية تعنى التصنيع أو إنجاز املنتجات )سلعيا أو خدميا( 
بطريقة أوتوماتيكية ودون تدخل من اإلنسان. وفى حقيقة األمر فهذا 
تصور يجانب الواقع أيضًا، فمن جهة ال بد من تدخل اإلنسان فى دورة 
لتنافس  املنتجات  منها  تنطلق  التى  التقنية  قاعدة  إنشاء  وفى  التقنية 
بأسره  العاملى  السوق  نطاق  وعلى  هــوادة  وال  فيه  رحمة  ال  تنافسا 
GLOBAL WORLD- WIDE MARKETPLACE وباستخدام العقل 
والذى بدونه ال  واملؤثر  وإبداعاته باستمرار وبتدخله املستمر  البشرى 
الحديثة  فالتقنية  األخرى  الجهة  ومن  ومرغوبة.  مرجوة  حديثة  تقنية 
مجال  ال     COMPUTER PROGRAMS الحواسب  برامج  تقنية  مثل 
خاصة  تطبيقات  تعتبر  التى  التطبيقات  بعض  هناك  بل  لألتمتة  فيه 
بل  وبسرعة  حني  كل  فيها  اإلضافة  يجب  بل  أتمتة،  وال  فيها  تكرار  ال 
هناك تطبيقات يجب أن تتعلم وتتدرب بنفسها مثل الشبكات العصبية

.Artificial Inteligince والدكاء األصطناعى  Neural Networks
 

> سمات التقنية الحديثة 
 TRAITS OF MODERN TECHNOLOGY

التى  السمات  ببعض  منها  الفائقة  خصوصا  الحديثة  التقنية  تتمتع 
يجب إلقاء الضوء عليها وتوضيحها ومن ذلك:

4-1 ذاتية التقنية:
قواعدها  األحيان  بعض  فى  ولها  خاصة  ذاتية  للتقنية  أصبحت 
 INTERNET الحاسبات  شبكة  مع  فالتعامل  بها.  الخاصة  وقوانينها 
الحاسبات بعضها مع  اتصاالت  أن  اتباعها كما  له قواعد معينة يجب 
واالشتراك-  بل  االتصال-  أن  كما  محددة  لبروتوكوالت  يخضع  بعض 

فى شبكة الهواتف املحمولة له أنظمته الخاصة به.

4-2 تكامل التقنية:
التقنيات  عن  بمعزل  تقنية  أية  تعمل  أن  الحاضر  عصرنا  فى  يندر 
الخاصية  مع  تتعارض  الخاصية  هذه  أن  البعض  يظن  وقد  األخرى. 
السابقة وهى »ذاتية التقنية«. ولكن األمر عكس ذلك تماما. فالبرغم 
مع  تتكامل  فإنها  الخاصة  وقوانينها  ذاتيتها  لها  الحديثة  التقنية  أن 
املضافة  القيمة  إن  بل  بمفردها.  توجد  وقلما  معها  وتتعاون  غيرها 

تتوطد وتؤدى ثمارها بتكامل أكثر من تقنية فى بوتقة واحدة ولكن لكل 
واحدة منها ذاتيتها الخاصة. ومثال ذلك »املعالج الدقيق« أو »مجرى 
العمليات متناهية الصغر« )MICROPROCESSOR( فهو يعتمد على 

اآلتية: التقنيات 
< تقنية اإللكترونيات الدقيقة MICROELECTRONICS وخصوصا 
 VERY LARGE SCALEــع ــواس ال النطاق  ذات  املتكاملة  الــدوائــر 

 INTEGRATED CIRCUITS VLSI
 COMPUTER PROGRAMS &برامج الحاسوب وخوارزمياتها >
 MATERIALS املتكاملة  دائرة  فى  املستعملة  املواد   ALGRITHMS

  FOR PACKAGING
 TESTING ROUTINES FOR والعول  األداء  اختبارات  لوائح   >

     PERFORMANCE & RELIABILITY
 LITHOGRAPHYأســالــيــب تــكــويــن املـــحـــوالت ونـــمـــذجـــتـــهـــا >
TECHNIQUES FOR PATTERNING THE TRANSISTORS إلى آخر 
 MICROPROCESSOR تلك السلسلة من التقنيات املتكاملة التى تعطى الـ
أهمية قصوى فى األداء والتشغيل والتحكم بينما لكل تقنية فى هذا النظام 

املتكامل ذاتيتها الخاصة وقواعدها املنفردة.

4-3 خاصية اإلقتحام:
الفرد  على  تقتحم  أنها  حيث  اقتحامية  طبيعة  الحديثة  للتقنية 
ذلك  فى  كان  ســواء  عقب  على  رأســا  فتقلبها  حياته  املجتمع  وعلى 
الفرار  يمكنه  وال  تحكمت  اقتحمت  ومتى  ذلك.  ليس  أو  إليها  محتاجا 
التقنية  ذات  واألسلحة  الحرب  أدوات  ذلك  ومثل  عنها.  االستغناء  أو 
أعداءها  يرغم  النوع  هذا  من  سالح  ألى  دولة  أية  فامتالك  املعقدة. 
على حيازة هذا النمط من أسلحة أو األسلحة املضاده له ذات التقنية 

العالية رغم العبء االقتصادى الفادح والعنف الشديد.

4-3 خاصية الهيمنة:
فال  عليه،  هيمنت  املجتمع  أو  الفرد  حياة  التقنية  اقتحمت  إذا 
تتحكم  فهى  كليا  اعتمادا  عليها  حياته  واعتمدت  فكاكا.  منها  يستطيع 

فيه وال يمكنه التخلص منها.

4-4 خاصية اإلنتهاء السريع:
تنفرد التقنيات الحديثة بهذه الخاصية والتى بها تتحول إلى - وبسرعة 
فائقة- إلى تقنية غير مستخدمة فهى تختفى سريعا كما بدأت سريعا.. 
التلكس TELEX، فقد كانت مستخدمة وسرعان ما  تقنية  ومثال ذلك 
اختفت وظهر بدال منها تقنية الفاكس FAX وتقنية الترانزيستور تبدأ 
أى  إن  بل  املندمجة  أو  املتكاملة  الدوائر  بتقنيات  تستبدل  ما  وسرعان 
تقنية للحاسب تختفى فى غضون سنتني على األكثر ويظهر جيل جديد 

من الحاسبات يقضى على السابق قضاء مبرما.

> لهذا املقال تكملة خاصة بإدارة التقنية احلديثة

17

هناك خطأ شائع هو الربط بين التقنية واألتمتة
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بقلم:
د. غادة على محمود

> هل لدینا االستعداد والقدرة على تقبل فكرة ما یسمى بـ »فریق إنقاذ إداري«، كفریق إسعافى 
سریع جاهز حلقن طریقة تفكیر جدیدة ضمن النظام اإلدارى املرهق؟ وما هى آلیة وجوده؟

> واألهم من ذلك، هل لدینا تطبیق علمى فعلى لبرامج إدارة املخاطر أم إنه بعد استحداث 
وظیفة مدیر املخاطر فى املؤسسات أصبح عبء جدید على الهيكل اإلدارى واملالى؟

طرحى لهذه التساؤالت ما هو إال مقدمة لسلسة من املقاالت التثقیفیة التى يسعدنى 
أن أتناول بها علم اإلدارة فى املنشأت بین الواقع واملأمول وخاصة إدارة املخاطر كتخصص 

دقیق لدراستى األكادميیة والتطبیق العملى لى فى بعض الهیئات.
> وفى أولى حلقات هذه السلسلة من املقاالت نتناول معا طرح التساؤل األول ذو الشقین هل 
اإلدارة علم أم فن أم أبعد من ذلك؟ وهل مازلنا نطبق اإلدارة التقلیدیة أم تطرقنا لنظم اإلدارة 

احلدیثة وما الفرق بینهم؟
نعم.. اإلدارة هى مجال واسع یجمع ما بین العلم والفن بل ومتتد إلى ما أبعد من ذلك أال وهو 
املوهبة اإللهیة، ومدى تفاوت نسب توافر الثالثة عناصر هو ما مییز كل مدیر وكل قائد عن األخر، 
فاإلدارة علم حیث لها نظریات ومبادئ وأفكار وثوابت ومناهج إداریة تدرس ویجب على املدیر 

الناجح اإلملام بها، وهى أیضا فن میكن للمدیر ممارسته من خالل امتالكه
املهارات الالزمة من skills Soft وskills Business التى میكنه اكتسابها من خالل العدید 
من التدریبات العملیة املتخصصة، إلى جانب املوهبة اإللهیة التى تعطیه القدرة الشخصیة املتفردة 
لتطبیق مكتسباته من علم اإلدارة »العلم« واملهارات اإلداریة »الفن« بطریقة زكیة ولبقة »املوهبة« 
تعكس العلم واخلبرة واملمارسة وترتقى باملدیر إلى فئة القائد اإلدارى، الذى سنتناوله فى مقالة 

الحقة بالتفصیل.
وبعد هذه املقدمة ننتقل إلى الشق الثانى من السؤال األول، أال وهو هل مازلنا فى مؤسساتنا 
نطبق اإلدارة التقلیدية أم تطرقنا لنظم اإلدارة احلديثة وما الفرق بينها؟ لكى جنیب على هذا 
التساؤل البد أن نعرف النظريتین التقلیدية واحلديثة لعلم اإلدارة، باختصار شديد، فالنظرية 
العاملین باملؤسسات كآالت  إلى  التقلیدية لعلم اإلدارة يطلق عليها منوذج األلــة، حیث نظرت 
بشرية البد وأن يتكیفوا مع احتیاجات التنظیم ويتم االستغناء عمن يعجز عن ذلك ومن أشهر 
النماذج لذلك هو منوذج فريدريك تايلور الذى اهتم مبحددات األداء وتقسیم العمل وزيادة اإلنتاج 
وحتديد خطوط رسمیة محددة للتواصل بین أعضاء املؤسسة فى شكل تعلیمات وأوامر تصدر 
من اإلدارة إلى املوظفین دون قیاس درجة املردود واألثر لديهم، ومن هنا يتجلى أهم عیوبها، وهو 

اعتبار املؤسسات بیئة جامدة ال تتأثر بتطور البیئة املحیطة بها.
أما عن النظریة احلدیثة فهى تقوم على ببناء الروابط والدوافع املعنویة بین أطراف املؤسسات 
وقد أثبتت جتارب هاوثورن التى قام بها التون مایو أن السبب فى زیادة الفاعلیة والكفاءة اإلنتاجیة 
ال ترجع إلى األوامر والدوافع املادیة بقدر ما ترجع إلى ارتفاع الروح املعنویة وإدماج العنصر 
البشرى فى صنع القررات وتطبیق منهج اإلدارة باألهداف – وسنتعرض له تفصیال فى مقالة 
الحقة – واألهم من ذلك أنها تتبنى منهج القیادة اإلداریة بدال من منهج املدیر التقلیدى، فهى 

إدارة مرنة تؤثر وتتأثر بالبیئة املحیطة من خالل دراسة املردود واألثر على األفراد.
هذا من الواقع النظرى لعلم اإلدارة، أما عن الواقع التطبیقى فمن خالل قائمة استقصاء مت 
توزیعها إلكترونیا على عینة من املؤسسات احلكومیة وقطاع األعمال ملعرفة أكثر خمس مشكالت 

إداریة یعانى منها املوظفین فكان ترتیب املشكالت كالتالى:
1 – عدم الثقة فى أواالستماع إلى رأى املوظفین فى خطة التطوير.

2 – عدم وجود االتصال والتنسیق الفعال بین مديرى اإلدارات.
3 – عدم االستغالل األمثل للطاقات البشرية وفقا للكفاءة ولیس األقدمیة.

4 – عدم وجود روح العمل اجلماعى وانتشارالصراعات الداخلیة والعشوائیة فى العمل.
5 – التفرقة فى إسناد الوظائف بین املوظفین وفقا للنوع االجتماعى. 

وهو ما یوضح غیاب الفكر املعاصر لإلدارة فى العدید من املؤسسات احلكومیة وقطاع األعمال 
وسنناقش احللول فى املقالة املقبلة، بإذن اهلل، فطرح احللول هى جزء من تخصصى الذى أفخر 

به أال وهو إدارة مخاطر املؤسسات.

اإلدارة ياسادة هى مشكلة بلد فى 
شتى مجاالتها، مشكالت ملفات 
الفن إدارة، والرياضة إدارة، والتعلیم 
إدارة واإلعالم إدارة.... إلخ. 
من الثوابت أن االعتراف بوجود 
املشكلة هو أولى خطوات العالج وفى 
ظل وجود العديد من التحديات 
بكافة امللفات واملستويات اإلدارية 
فى يومنا احلالى، أجد أن هناك 
بعض األسئلة التى تطرح نفسها 
بقوة وأهمها:

> هل اإلدارة علم أم فن وهل مازلنا 
نطبق نظرية اإلدارة التقلیدية أم 
تطرقنا إلى ما بعد ذلك من نظريات 
اإلدارة احلديثة وبأى نسبة مت 
ذلك؟

> هل مؤسساتنا مبختلف أحجامها 
فى حاجة إلى مديرين أم قادة 
إداريین؟ وهل نعى حجم الفرق 
بینهاا؟
> هل مؤسساتنامهيأة لتطبیق 
األفكار املبتكرة أم سیظل وجودها 
حبیسة األبحاث العلمیة املصرية 
والعاملیة؟

اإلدارة .. هل هى علم
 أم فن أم أصبحت فهلوة؟

نعانى من غياب الفكر المعاصر لإلدارة فى العديد من المؤسسات الحكومية
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بقلم:
أ.د.مصطفى عبداملنعم شعبان

كلية الهندسة - جامعة عني شمس
عضو مجلس إدارة جمعية الهندسة اإلدارية

إدارة نقل 
التكنولوجيا 

للنهوض بالتصنيع
فى الدول النامية
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التكنولوجيا أصبحت اآلن الركيزة األساسية للتنمية 
االقتصادية واالجتماعية

جميع  إلى  التكنولوجيا  تشير 
الطرق، والتى يحقق بها 
ورغباته،  احتياجاته  اإلنسان 
من خالل الدراسة المنظمة 
االختراعات  واستخدام  للوسائل 
إدارة  واالستكشافات، كما تشمل 
استخدام  اسلوب  التكنولوجيا 
اآلآلت والمواد واألدوات والوسائل 
ومصادر الطاقة، وذلك لكى 
وبإنتاجية  العمل جيدًا  يكون 
أكبر، ولمساعدة اإلنسان فى 
الواسع والعميق على  التحكم 
لبناء أسلوب حضارى  الطبيعة، 
مستوى  لإلنسان  ولتقدم  للحياة، 
مرتفع. معيشة 
التكنولوجيا،  نقل  إدارة  وتعنى 
التى يتم بها تجميع  العملية 
التكنولوجيا من مكان محدد، 
لالستخدام فى مكان أخر، من 
المبدع  والتطبيق  النقل  خالل 
فى االستخدام، ويمكن أن يكون 
المنقول  لمثيله  مماثل  االستخدام 
والذى تواجدت به التكنولوجيا، أو 
مختلف.  النهائى  االستخدام  يكون 
التكنولوجيا  نقل  إدارة  وتغطى 
والحصول،  االختيار،  عملية 
والتعديل،  والتكييف،  والتطوير، 
استطاعت  ولقد  واالنتشار. 
دول كثيرة بواسطة إدارة نقل 
التكنولوجيا أن تحصل على فوائد 
كثيرة لصالحها، مثل كوريا، 
وتايالند.  وماليزيا،  وسنغافورة، 
وكان نتيجة لذلك أن حسنت هذه 
التكلفة،  وخفضت  إنتاجها،  الدول 
من  مختلفة  مجموعات  وأنتجت 
منتجات ذات جودة عالية.  
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نقل التكنولوجيا هى عملية تجميع التكنولوجيا من مكان محدد
لالستخدام فى مكان أخر
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2. ارتباط التكنولوجيا باملعرفة:
تحتوى  بأنها  التكنولوجيا  توصيف  يتم 
وتطبيقًا،  ونوعًا  كما  متميزة  معرفة  على 
كما أن التكنولوجيا تعكس املستوى املعرفى 
للمجتمع، حيث أنه يقال أن التكنولوجيا هى 
وتوظيفه  املختلفة  ملعارفة  املجتمع  تطبيق 
لها، ومن خواص املعرفة أنها ال تضمحل 
باالستخدام بل بالعكس كلما تم ممارستها 
على  الحصول  تم  فمتى  ولذلك  تــزداد، 
التكنولوجيا باإلضافة إلى املعرفة، أمكن 
توسيع مدى وآفاق االنتفاع منهما، بزيادة 
تتضمنها  التى  املبادئ  واستيعاب  فهم 

تطويرها. ثم  ومن  التكنولوجيا 

3. أهداف إدارة نقل التكنولوجيا:
يجب أن تتم إدارة نقل التكنولوجيا بكفاءة 

عالية لكى يتم تحقيق األهداف التالية:
1. النهوض بالتصنيع للتنمية املستدامة.
2. التبديل الكفء للواردات وزيادة التصدير.

3. رفع مستوى املعيشة.

4. تخفيض البطالة.
5. توافر بيئة خالية من التلوث.

4. مكونات التكنولوجيا:
توجد مكونات عديدة للتكولوجيا يتم التعامل 
بها فى األسواق الدولية، إال أنه يمكن ذكر 

بعض املكونات الرئيسية التالية:
1. براءات االختراع والعالمات التجارية.
القابلة  غير  أى  املسجلة  غير  املعرفة   .2
للتسجيل وفقًا للقوانني التى تنظم براءات 

اإلختراع والعالمات التجارية.
3. الخبرات واملهارات التى التنفصل عن 

أشخاص العاملني.
فى  املتجسدة  التكنولوجية  املعرفة   .4
أشياء مادية وبصورة خاصة املعدات واآلآلت 

واألجهزة ومشابهما.
>  وهــذه املكونات األربــع ميكن تقسيمها 
وتكنولوجيا  مجسدة  غير  تكنولوجيا  إلــى 

مجسدة كما يلى:
تكنولوجيا غير مجسدة: وتشمل املعرفة 

املسجلة وغير املسجلة.

تكنولوجيا مجسدة: وتشمل القوى العاملة 
املدربة والسلع واملعدات الراسمالية.

5. إدارة قنوات نقل التكنولوجيا:
نتيجة للتطور والتقدم املستمر فإن إدارة 
من  تتم  أن  ممكن  التكنولوجيا  نقل  قنوات 

خالل اآلتى:
للمعلومات  الجوانب  متعدد  التدفق   .1
والتكنولوجيا عبر حدود العلم والتكنولوجيا.

2. استنباط املعلومات العلمية والتكنولوجية 
واستخدامها فى سياق معي، ثم إعادة تقويمها 

واستخدامها فى سياق آخر مختلف.
3. عملية نقل التكنولوجيا املتوفرة فى مكان 
ما إلى مكان آخر، بصورة معدات أو خالفه 

بصورة تلبى طلبات محددة.

6. الدول املتقدمة والدول النامية:
والدول  املتقدمة  الدول  تقسيم  يمكن 
لكل  السنوى  الفرد  دخل  بمستوى  النامية 
مبلغ  عند  الدخل  يكون  أن  وممكن  منهم. 
10000 دوالر سنويًا تقريبًا حد فاصل لهذا 

واجبات اإلدارة تمتد إلى حل مشكالت المجتمع
مثل الفقر والبطالة والمرض

يجب أن تتم إدارة نقل التكنولوجيا بكفاءة عالية لكى تحقق هدفها
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التقسيم، مع األخذ فى االعتبار التضخم 
العاملى. ونجد أن بعض الدول املنتجة للبترول 
فى الشرق األوسط، يكون دخل الفرد السنوى 
بها أكبر بكثير عن هذا الحد الفاصل، ولكنها 
حاالت خاصة، حيث أنها مازالت دول نامية 

التكنولوجيا. ملجاالت  بالنسبة 

7. أسباب استيراد ونقل التكنولوجيا:
تنشأ حاجة الدول النامية لنقل التكنولوجيا 
عن طريق استيرادها وذلك لألسباب التالية:

1. عندما تواجه الدول النامية بمؤسساتها 
وهيئاتها وشركاتها ومصانعها مشكلة ما تحتاج 

فى حلها إلى استيراد ونقل التكنولوجيا.
2. عندما ال تتوفر تكنولوجيا محلية قادرة 
على مواكبة التطور الصناعى واالقتصادى 

واالجتماعى املطلوب من قبل املجتمع.
العلمية  القاعدة  تتوفر  ال  عندما   .3
والتكنولوجية، والوقت الالزم، واملوارد املالية 

بشكل كاف لذلك البلد.
4. عندما تجد الدولة بمؤسساتها وهيئاتها 
وشركاتها ومصانعها، أنه من األفضل لها 
من حيث الجهد والوقت املبذولني أن تستورد 
وتنقل تكنولوجيا متوفرة من مكان آخر على 

أن تبنيها محليًا. 
االعتبارات  بعض  تتواجد  عندما    .5
الخاصة، ومنها التى تتطلب استخدام نوع 
معني من التكنولوجيا متوفر فى بلد آخر، مثل 
ذلك تكنولوجيا بعض الصناعات العسكرية.
فى  ــدول  الـ إحـــدى  تــعــرض  عندما   .6
الدول  على  معينة  تكنولوجيا  مساعداتها 

األخرى.

8. النقل األفقى للتكنولوجيا:
يتم  املطلوبة  التكنولوجيا  تحديد  بعد 
تواجدها  وأماكن  مصادرها  عن  البحث 
لها  املختلفة  والبدائل  استخدامها  وطرق 
ثم يتم تقييمها، وبعد اختيار املالئم منها 
املطلوب.  حسب  وتكييفها  حيازتها  يتم 
وبعد الحصول على العينة األولى من هذه 
التكنولوجيا، يتم فحصها واختبارها ملعرفة 
مدى صالحيتها وتحقيقها للغرض املطلوب 
باملواصفات املحددة. ومعظم الدول النامية 

تقوم بعمليات النقل األفقى للتكنولوجيا.

9. النقل الرأسى للتكنولوجيا:
فى حالة االختراعات واالستكشافات أو 
عند الحاجة إلى تكنولوجيا جديدة، يتم وضع 
ذلك فى مشروع للبحث والتطوير، ويحدد 
له برنامج زمنى للتنفيذ حسب اإلمكانيات 
النظرية  الدراسات  ويتم إجراء  املتوافرة. 
والتجارب املختبرية، وأيضًا ما تحتاجة عملية 

التطوير من متطلبات. وبعد الحصول على 
النتائج وتحليلها وعندما يثبت إيجابيتها، 
يتم عمل التصميمات الالزمة وتنفيذ العينة 
األولى من هذه التكنولوجيا، ويتم فحصها 
واختبارها للتأكد من صالحيتها ومطابقتها 
للمواصفات املطلوبة، وغالبًا ما تقوم الدول 
املتقدمة بعمليات النقل الرأسى للتكنولوجيا. 

10. استيراد التكنولوجيا بنمط 
احلزم التكنولوجية املتكاملة:

يقصد بنمط الحزم التكنولوجية املتكاملة 

هو تنفيذ املشاريع بنظام تسليم املفتاح. وتوجد 
سلبيات لهذا النظام، منها حجب املعرفة 
التفصيلية عن مكوناتها وخصائصها، وهذا 
يؤدى إلى تطبيقها بدون التفاعل األمثل مع 
الذى ينعكس سلبيًا على  مفرداتها، األمر 
نسبة االنتفاع من الطاقات التصممية والفنية 
واإلنتاجية املحلية واستغاللها. ولقد أظهرت 
الدراسات حول أسباب الفجوة التكنولوجية 
بني دول العالم، أن العامل املؤثر هو مقدرة 
مع  التفاعل  على  كاليابان  الــدول  بعض 
من  تفصيلية  تكنولوجية  أجزاء  استيعاب 
مصادر متنوعة، ومن ثم تكييفها وإدخالها 

فى العمليات اإلنتاجية.
كما أن ربط مكونات الحزم التكنولوجية 
املتكاملة يعتبر احتكارًا ملصدرها بسبب عدم 
تمكن الجهة املستوردة الحصول على جزء من 
هذه املكونات من مصادر أخرى، وهذا يؤدى 
إلى ضعف قوة املستورد لها، كما يؤدى إلى دفع 
قيمة عالية فى السلع الراسمالية والوسيطة، 
والتى فى كثير من األحيان تفوق بمراحل قيمة 

إتاوات الترخيص وبراءات اإلختراع.
الحزم  تشمل  األحيان  من  كثير  وفــى 
التكنولوجية الكاملة املستوردة مكونات وأجزاء 
باإلمكان إنتاجها محليًا بالدول النامية. ولذلك 

معظم الدول 
النامية تقوم 

بعملية 
النقل األفقى 

للتكنولوجيا

نمط الحزم التكنولوجية المتكاملة هو تنفيذ المشاريع بنظام تسليم المفتاح
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فإن هذه الحزم التكنولوجية الكاملة املستوردة 
تساهم مباشرة فى تخفيض مساهمة األنشطة 
املحلية فى تطور ونمو التكنولوجيا املحلية. 

11. التبعية التكنولوجية:
إن اعتماد الدول النامية تكنولوجيا على 
الدول املتقدمة يطلق عليه ما يسمى بالتبعية 
التكنولوجية، ومعالم التبعية التكنولوجية هى 
االعتماد املتزايد للدول النامية على ما يستورد 
من التكنولوجيا والوسائل واملعرفة املرتبطة بها 
فى تلبية متطلبات العملية اإلنتاجية، باإلضافة 
الدول  إلى تدفق ذلك فى إتجاه واحد من 
املتقدمة إلى الدول النامية، وغياب مقدرة 
الدول النامية على تبادلها مع الدول األخرى.
ويرجع أهم أسباب التبعية التكنولوجية 
البشرية  القوى  توافر  عدم  أو  ضعف  إلى 
بالدول النامية، حسب املستوى املطلوب من 
الخبرات للتعامل مع التكنولوجيات املستوردة 
وتأصيلها وتطويرها. وذلك باإلضافة إلى 
املحلية  التكنولوجية  الخبرات  توفر  عدم 
فى الدول النامية مما يؤدى إلى االعتماد 
سلبيات  وتؤدى  استيرادها.  على  املتزايد 
التبعية التكنولوجية إلى صعوبة اتخاذ القرار 
املناسب فى املسائل املرتبطة بتطوير اإلنتاج 

استيراد  تكرار  إلى  باإلضافة  وتسويقه. 
ضعف  وإلى  مالئمة،  الغير  التكنولوجيا 
لنقل  التفاوضية  القدرات  توافر  وعدم 

التكنولوجيا.

12. إدارة اختيار التكنولوجيا 
املناسبة:

نتيجة لزيادة تعقد املنتجات فى معظم 
أن  نجد  الرئيسية،  الصناعية  القطاعات 
ضيقًا  منها  كثير  فى  التكنولوجيا  سوق 
جدًا، وفى يد قلة وأن يصبح حكرًا عليها، 

وينطبق ذلك على صناعة البتروكيماويات 
واإللكترونيات. غير أنه فيما يتعلق بمعظم 
املشاريع واملنتجات الصناعية األخرى التى 
تهم البلدان النامية، نجد أنه يوجد مجال 
واسع لالختيار التكنولوجى، وينبغى تقييم 
معرفة  أجل  من  البديلة  التكنولوجيات 
التكنولوجيا األفضل وتحديد التكنولوجيا 

املالئمة.
يتم  التى  التكنولوجيا  تكون  أن  ويجب 
تم  وقــد  جــدواهــا،  أثبتت  قــد  اختيارها 
اإلنتاجية.  العمليات  فى  فعليا  استخدامها 
ويفضل أن يكون هذا االستخدام قد جرى 
فى الشركة املوردة لها. مع ضرورة دراسة 
االتجاهات التكنولوجية وإمكانية استخدام 

التكنولوجيا األكثر تطورًا.
وينبغى إلدارة اختيار التكنولوجيا أن تدرس 
املدخالت الرئيسية التى يمكن توفيرها للوحدة 
أو للمصنع، وبمجموعة مالئمة من املوارد 
للمدى القريب وللمدى البعيد على السواء، 
حيث أن التوفر املحدود ملادة أولية معينة أو عدم 
توفرها قد يشكل عائقا تكنولوجيا، فالعملية 
التكنولوجية التى تعتمد على املوارد األولية 
واملدخالت املحلية قد تكون أفضل من تلك 
الرئيسية  مدخالتها  استيراد  ينبغى  التى 

لفترة غير محددة.
ويجب األخذ فى االعتبار دراسة التكنولوجيا 
الكثيفة االستخدام لأليدى العاملة مقابل 
التكنولوجيا الكثيفة االستخدام لرأس املال. 
حيث أنه ممكن لدرجة كثافة رأس املال إذا 
كانت مالئمة أن تحدد معالم التكنولوجيا، 
ففى البلدان التى تعانى من قلة األيدى العاملة 
أو حيث تكون تكاليف األيدى العاملة مرتفعة 
فقد تكون التكنولوجيا الكثيفة االستخدام 
لرأس املال هى األكثر مالئمة من الناحية 
االقتصادية، وأما فى البلدان التى لديها فائض 
فى األيدى العاملة فإن استخدام التكنولوجيا 
القليلة االعتماد على اإليدى العاملة من املمكن 

أن ال يجدى من الناحية االقتصادية.
االجتماعية  اآلثار  إدارة  دراسة  ويجب 
للتكنولوجيا التى يقع عليها االختيار بحيث ال 
تتعارض مع ما تسمح به الظروف االجتماعية. 
مع األخذ فى االعتبار أى جوانب سلبية لنقل 
التكنولوجيا، وخاصة بالنسبة لتلوث البيئة، 
أو املستهلكة للطاقة بمعدل كبير بدون عمل 
دراسة مقارنة لذلك. ويجب االهتمام باختيار 
التكنولوجيا الصحيحة وتكييفها وتهيئتها إلى 

الظروف املحلية طبقًا الحتياجات السوق.

13. إدارة طرق نقل التكنولوجيا:
تشمل إدارة طرق نقل التكنولوجيا اآلتى:
1. البيع والترخيص، ويغطى ذلك جميع 

اعتماد الدول النامية 
تكنولوجيا على 

الدول المتقدمة 
يسمى »التبعية 

التكنولوجية«

يجب أن تكون التكنولوجيا التى يتم اختيارها قد أثبتت جدواها
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أشكال امللكية الصناعية التى تحتوى على 
النماذج والتسجيالت، وشهادات االختراع، 
الصناعية،  والتصميمات  واملــوديــالت، 
والعالمات التجارية، واالسماء والخدمات. 
2. تقديم حق املعرفة والخبرة الفنية فى 
شكل دراسات الجدوى، والتخطيط، والنماذج، 
والتعليمات، واالرشادات، واملعادالت، وعقود 

الخدمة، ومواصفات األفراد وتدريباتهم.
3. تقديم التصميمات الهندسية األساسية 
والتفصيلية، وخطوات التركيب، والتشغيل 

ملعدات املصنع.
4. شراء وإيجار واألشكال األخرى، للحصول 
الوسيطة  واألجزاء  واملعدات،  اآلآلت  على 

واملواد الخام.
5. ترتيبات التعاون الصناعى والفنى بأى 
شكل، ويشمل ترتيبات تسليم املفتاح، والعقود 
الفرعية الدولية وأيضًا تقديم خدمات اإلدارة 

والتسويق.

14. إدارة وسائل حيازة التكنولوجيا:
توجد عدة طرق لحيازة التكنولوجيا، ويجب 
تحليل اآلثار املترتبة على كل منها حتى تكون 
حيازة التكولوجيا ذات فائدة وتشمل رسائل 

حيازة التكنولوجيا مايلى:-
1. ترخيص التكنولوجيا:

فعالة  أداة  التكنولوجيا  ترخيص  أصبح 
ويعطى  التكنولوجيا،  تجارة  فى  وشائعة 
الترخيص الحق فى استخدام التكنولوجيا 
بها  املتصلة  الفنية  املعرفة  ونقل  املسجلة 

بموجب شروط يتفق عليها.
ونجد أنه بالنسبة لعدد كبير من املنتجات، 
يكتسب استخدام عالمة تجارية مسجلة أو 
اسم تجارى ملنتج معني أهمية خاصة فيما 
يتعلق بتسويق املنتج ولذا ينبغى أخذ ذلك فى 
الحسبان، فإن الستخدام االسم التجارى 
الدولى أهمية كبيرة فى تسويق املنتج سواء 
على الصعيد املحلى أو فى مجال التصدير. 
كذلك قد يؤثر استخدام االسم التجارى فى 
تسويق العديد من السلع اإلستهالكية سواء 
كانت جيدة أو سريعة التلف، وهذا ماينبغى 

تقييمه بالنسبة لكل منتج.
ويجب عند التعاقد فى هذه الحالة أن يتم 
دراسة تفاصيل التكنولوجيا املطلوب حيازتها 
مرخص  بتقديمها  يلزم  التى  والضمانات 
التكنولوجيا، وذلك باإلضافة إلى تكاليف 
حيازة التكنولوجيا، ومدة االتفاقية، وشراء 
املنتجات الوسيطة واملكونات واملدخالت من 

قبل املرخص له.
2. شراء التكنولوجيا:

ويتم ذلك فى حالة ما إذا كانت الحقوق 
التكنولوجية أو املعرفة الفنية ينبغى تأمينها ملرة 

واحدة، وإذا كان ال يحتمل إدخال تحسينات 
تكنولوجية ال حقة أو احتياج املرخص له إلى 

الدعم التكنولوجى املستمر.
صاحب  فيه  يساهم  مشترك  مــشــروع   .3

التكنولوجيا:
وفى هذه الحالة يتم دراسة الحاجة إلى 
طويل،  المد  التكنولوجى  الدعم  استمرار 
مورد  أســواق  إلى  النفاذ  احتمال  وأيضًا 
التكنولوجيا سواء فى السوق املحلى أو األسواق 
الخارجية، واملشاركة فى األخطار التى تحف 
بمنتجات جديدة لم يسبق تجربتها فى سوق 
معينة، وباإلضافة إلى اآلثار املترتبة على 
فى  ثغرات  تغطى  أنها  حيث  من  املشاركة 
املوارد الالزمة للمشروع تستدعى االتفاق 

على نطاق واسع.

15. تكاليف حيازة التكنولوجيا:
ينبغى تحديد املبلغ املناسب لقاء حيازة 
التكنولوجيا، وطريقة السداد ومدة التسديد 
والتى تتراوح عادة بني خمس وعشر سنوات 
حسب نوع التكنولوجيا. ويمكن إجراء تقدير  
للبدائل املختلفة لدفعات التسديد، مثل دفع 
مبلغ إجمالى أو نسبة مئوية سنويًا. وقد يكون 
دفع مبلغ لقاء االختراع هو الصيغة األكثر 
مالئمة حينما تتطلب التكنولوجيا شكال من 
أشكال االرتباط مع املرخص للتكنولوجيا خالل 
فترة زمنية معينة. وفى حالة دفع نسبة تكون 
النسبة املئوية ضئيلة قد تصل إلى حوالى 3 – 
5 فى املائة من قيمة املبيعات الفعلية، وذلك 

حسب طبيعة الصناعة والطاقة اإلنتاجية.

16. موقف الدول النامية من إدارة 
التكنولوجيا للنهوض بالتصنيع 

فى الدول النامية:
الرئيسى  املستورد  النامية  الدول  تعتبر 
للتكنولوجيا للصناعة، كما أن الدول املتقدمة 
هى املصدر الرئيسى للتكنولوجيا للصناعة، 
ونتيجة لذلك فقد أصبحت الدول النامية 
املبدعة  الصناعية  للدول  تابعة  تكنولوجيا 

للتكنولوجيا واملصدرة لها.
املجتمعات  تقسيم  أن  مالحظة  ويجب 
البشرية إلى متقدمة ونامية ال يمكن أن يكون 
صارما حتى فى فترات محددة من الزمن، 
ولقد وجد بعد الحرب العاملية الثانية دوال 

ينبغى تحديد المبلغ 
المناسب لقاء 

حيازة التكنولوجيا 
وطريقة

ومدة السداد

توجد عدة طرق لحيازة التكنولوجيا ويجب تحليل اآلثار المترتبة على كل منها 
حتى تكون ذات فائدة
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فقيرة متخلفة نسبيًا تأخذ طريقًا رائدًا فى 
النمو والتطور، كما وجدنا دوال متقدمة عريقة 
فى الصناعة تجد صعوبة كبيرة فى الحفاظ 

على ما اكتسبته.
صناعيًا  النامية  ــدول  ال تتقدم  ولكى 
وتستطيع تحقيق التنمية املستدامة، يجب 
أكثر  منتجة  النامية  الدول  هذه  تكون  أن 
منه مستهلكة، وأن تكون مصدرة أكثر منه 
مستوردة، ولكى يتم تحقيق ذلك فيجب على 
املجتمع الصناعى النامى أن يكون قادرًا على 
استيعاب التكنولوجيات الحديثة وتطويعها 
وتكييفها مع قدراته وإمكانياته، والتوصل إلى 
الفعل فيها وليس االنفعال بها فقط، وأيضا 
التجديد فيها ليس االستسالم لها، وجعلها 

إدارة إنتاجية اقتصادية لرفاهيته.
ولكى تستطيع الدول النامية صناعيًا أن 
تستوعب التكنولوجيات وتطويعها ملصلحتها، 
العلميني  الباحثني  لديها  يكون  أن  يجب 
القادرين على االبتكار وعلى االختراع على 
أعلى املستويات، وعلى استخدام التطبيقات 
العلمية املختلفة فى شتى االتجاهات، وأن 
من  العلمى  البحث  يستلزمه  بما  تزودهم 
وحدات ومراكز بحوث ومؤسسات علمية، 

وإدارة مالئمة وإمكانيات مادية كافية.
وتعتبر الجامعات واملعاهد ومراكز البحوث 
الوسيلة اإلنمائية األولى للدول النامية، فهى 
مصنع اإلنسان وتعطى املواطن املعرفه وتؤهلة 
قطاعات  احتياجات  لتلبية  وذلك  وتدربه، 

اإلنتاج والخدمات، كما أنها مراكز للبحوث 
العلمية والتطبيقية التى تساهم فى التطوير 

والتقدم.
ونجد أن ارتفاع تكاليف البحث والتطوير، 
وتوفير  املؤهلة،  العلمية  القوى  وتجهيز 
اإلمكانيات املادية والتجهيزات، باإلضافة إلى 
عامل الوقت، يحد كل ذلك من أن تنافس الدول 
النامية صناعيًا تكنولوجيا الدول املتقدمة.

لذلك يجب أن تهتم الدول النامية بإدارة 
التكنولوجيا للمساهمة فى التطوير والتقدم 
للقطاعات املختلفة صناعيًا وزراعيًا وإقتصاديًا 
وخدميًا وغير ذلك، مما يساعد على إنتاج 
سلع جديدة وتطويرها بسرعة بكفاءة عالية 
وجودة جيدة وأسعار مناسبة مما يؤدى إلى 
املستدامة،  التنموية  العملية  فى  املساهمة 

التكنولوجية  الفجوة  تخفيض  إلى  وأيضًا 
بني الدول املتقدمة والدول النامية.

ولتحقيق ذلك يجب التعاون بني املؤسسات 
نقل  إدارة  فى  والدولية  املحلية  والهيئات 
التكنولوجيا، ويشمل ذلك تقديم املعونات 
الــدورات  وعقد  املعلومات  وتبادل  الفنية 
التدريبية. ولقد اتجهت بعض الدول حديثًا إلى 
التعاون فيما بينها فى مجال إدارة التكنولوجيا، 
وبما يسمى إدارة التكنولوجيا املشتركة مما 

سيعود بالفائدة املشتركة على هذه الدول.

17. دور الدول املتقدمة فى 
إدارة نقل التكنولوجيا للنهوض 

بالتصنيع فى الدول النامية:
إن عملية إدارة نقل التكنولوجيا من الدول 
املتقدمة إلى الدول النامية قد حظيت باهتمام 
كبير فى الفترة األخيرة ألنها أداة قوية فى 
حل مشكالت الشمال والجنوب. ولقد حاولت 
بعض الدول املتقدمة تقليل الفجوة بني الشمال 
والجنوب، وذلك من جانب الحكومات، وذلك 
بتطبيق املساعدات املالية، وتخفيض التعريفة، 
وتقديم املساعدات الراسمالية للدول النامية. 
 من أن تنخفض الفجوة، فقد وجد فى 

ً
وبدال

بعض الدول النامية أن املوقف أصبح أكثر 
سوءًا نتيجة للزيادة السكانية وعدم االستقرار 

فى هذه الدول.
إن التكنولوجيا ملك للبشرية ولإلنسانية 
جمعاء، وتساعد فى النمو والرفاهية للجميع. 
التنمية  لتحقيق  النامية  الــدول  وتقوم 
عن  بالبحث  لها  واالجتماعية  االقتصادية 
املتقدمة،  الدول  من  الحديثة  التكنولوجيا 
لتتمكن من الحصول على احتياجاتها اليومية 

املطلوبة للحياة.
إدارة  فى  املتقدمة  الــدول  دور  ويشمل 
للتدريب  املتدربني  التكنولوجيا، قبول  نقل 
التكنولوجي، وتقديم الخبره الفنية والخبراء 
واآلآلت،  باملعدات  واإلمـــداد  املطلوبني، 
واملساعدات فى مراكز التعاون الفنى، والقيام 
بالدرسات الفنية للتطوير الصناعى والزراعي، 
واملساعدة فى مراحل التعليم املختلفة وغير 

ذلك من املجاالت العديدة.

18. الصعوبات التى تواجه 
إدارة نقل التكنولوجيا للنهوض 

بالتصنيع فى الدول النامية: 
تنفق الدول النامية مواردها القليلة فى 
إدارة برامج نقل التكنولوجيا، ولذلك يجب أن 
يتم دراسة هذه البرامج بدقة، لالستفادة من 
هذه املوارد القليلة ولتوظيفها األمثل. يجب أن 
تكون التكنولوجيات املختلفة التى يتم الحصول 
عليها مناسبة للبيئة وتحقق الهدف املطلوب. 

اتجهت بعض 
الدول حديًثا إلى 

التعاون فيما 
بينها فى مجال 

إدارة التكنولوجيا

لكى تتقدم الدول النامية صناعيا البد أن تكون منتجة أكثر منه مستوردة
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أن  يجب  التكنولوجى  التعاون  فإن  ولذلك 
يتم مع األخذ فى االعتبار الخلفية البيئية 

واالجتماعية للدول النامية.
تواجهة  التى  الصعوبات  تحديد  ويمكن 
إدارة نقل التكنولوجيا بني الدول املتقدمة 
والدول النامية، ويجب مراعاة أنه ليس كافيًا 
أن يتم نقل التكنولوجيا، ولكن من الضرورى 
أن يتم استخدام التكنولوجيا الجديدة حتى 

تصبح عادة.

19. مؤشرات توضح الفجوة والتبعية 
التكنولوجية بني الدول املتقدمة 

والدول النامية:
على  والشواهد  الدالئل  من  كثير  تؤكد 
بني  التكنولوجية  والتبعية  الفجوة  تواجد 
الدول املتقدمة والدول النامية، كما يتضح 

ذلك من املؤشرات التالية:
أ. تنفق الدول النامية حوإلى 0.4% من 
إجمإلى إنتاجها القومى على أنشطة وبرامج 
البحث والتطوير، فى حني ترتفع النسبة إلى 

حوإلى 3% فى معظم الدول املتقدمة. 
ب. تنفق الدول النامية على البحث والتطوير 
حوإلى 9% من إجمالى تكاليف البحث والتطوير 

فى العالم.
جـ. تبلغ نسبة العلماء واملهندسني العاملني 
فى البحث والتطوير 2 إلى 10000 من مجموع 
السكان فى الدول النامية، فى حني ترتفع 
النسبة بما ال يقل عن 20 فى أغلب الدول 

املتقدمة.
بالدول  الباحثني  العاملني  نسبة  تبلغ  د. 
العاملني  إجمإلى  من   %13 حوإلى  النامية 

الباحثني فى العالم.  
هـ. تبلغ حصة الدول النامية من الدخل 
العاملى نسبة حوالى 20% على الرغم أن سكان 
الدول النامية يمثلون حوالى 75% من مجموع 

سكان العالم.
و. تبلغ نسبة مساهمة الدول النامية فى 
إجمالى االنتاج الصناعى العاملى حوالى %17 
بما فى ذلك التعدين والصناعات التحويلية 

والتشييد وتجهيز الكهرباء والغاز واملاء.
ز. يتصف هيكل اإلنتاج الصناعى للدول 
النامية بأن السلع االستهالكية تشكل ما اليقل 
عن 50% منه. أما السلع الرأسمالية والتى 
تتجسد فيها التكنولوجيا وتشكيل القاعدة 
الرئيسية لزيادة اإلنتاج فإن نسبتها ال تتجاوز 
25% من اإلنتاج الصناعى مقارنة بنسبة 

50% فى الدول املتقدمة.
مجموع  من  النامية %1  الدول  تمتلك  ر. 
متداولة  اختراع  براءة  مليون   4.5 حوالى 

دوليًا فى الوقت الحاضر.

س. تستحوذ الدول املتقدمة سواء من خالل 
أفرادها أو شركاتها على حوالى 80% من 
الدول  قبل  من  املمنوحة  البراءات  مجموع 
فى  تستخدم  ال  الغالب  فى  والتى  النامية 

العمليات اإلنتاجية بالدول النامية.

20. دور احلكومات واملؤسسات 
واجلامعات ومراكز البحث فى إدارة 

نقل التكنولوجيا للنهوض بالتصنيع 
فى الدول النامية:

توضح خبرات الدول التى نجحت فى تطوير 
التكنولوجيا أن االستقرار والتنافس الحر 
ضرورى لسرعة نجاح التقدم التكنولوجى 
فى املجاالت املختلفة. وباإلضافة إلى ذلك 

فإنه لنجاح عملية إدارة نقل التكنولوجيا يجب 
أن تتعاون الحكومات واملؤسسات والجامعات 
ومراكز البحوث فيما بينها ويقوم كل منهم 

بدوره فى سبيل تحقيق ذلك.
فتقوم الحكومات بمساعدة املؤسسات فى 
نقل التكنولوجيا. وذلك بالسماح بالجو املناسب 
للتنافس على أساس السوق الحر، وعمل الالزم 
لتوفير القوى العاملة املؤهلة املطلوبة، مع تقديم 
املساعدات املادية، وإنشاء مراكز البحوث 
املتخصصة، وتنشيط التعاون التكنولوجى 
بني املؤسسات وأيضًا بينها وبني الجامعات 
ومراكز البحوث والجهات العلمية املتخصصة، 
وباإلضافة إلى تقديم البنية األساسية، مع 

وضع التشريعات التى تساعد على ذلك.
والشركات  املؤسسات  تتحمل  أن  ويجب 
مسئولياتها فى إيجاد التكنولوجيات املناسبة، 
وتحسني اإلنتاج والخدمات، وبحيث تكون 
بأسعار معقولة، مع توفير املستلزمات الالزمة 
بالوسائل  نشاطاتها  تطور  وأن  للصيانة، 
املختلفة التى تؤدى دائمًا إلى تقدمها، وأيضًا 
وزيادة  املحلية  السوق  احتياجات  تغطية 

الصادرات ومنافستها للسوق الخارجى.
ومراكز  الجامعات  تتفاعل  أن  ويجب 
البحوث مع املجتمع، وذلك بفتح القنوات 
مع املؤسسات والهيئات والشركات، وبالقيام 
باألبحاث والدراسات العلمية التطبيقية التى 
تساعد فى التطور  والتقدم ونقل التكنولوجيا. 
وكذلك بعقد املؤتمرات والندوات التخصصية 

الباحثين بالدول 
النامية يمثلون 

13% فقط
من الباحثين 

فى العالم

20% فقط حصة الدول النامية من الدخل العالمى
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لالطالع على األبحاث ومناقشة ما تقدمه 
من حلول وما وصل إليه العلم من تقدم، 
لتأهيل  التدريبية  الــدورات  بعقد  وأيضًا 
القوى البشرية املطلوبة بالخبرات الالزمة، 
مما يساعد على التطور التكنولوجى لهذه 
املؤسسات والهيئات والشركات ومما يؤدى 
إلى املساهمة فى زيادة العملية التنموية.

>  وتقترح خبرات الدول التى جنحت فى إدارة 
نقل تكنولوجيا، أن تقوم احلكومات بخطوات 

عملية فى املوضوعات التالية:
1. تشجيع نقل التكنولوجيا كاستراتيجية 

واسعة للتنمية الصناعية.
2. تزيد طاقات االستيعاب املحلية لنقل 

التكنولوجيا.
3. تشجع النقل التكنولوجى الدولى. 

4. تشجع االنتشار الفعلى للتكنولوجيا.
5. التقريب للجسور بني الصناعة ومؤسسات 

العلم والتكنولوجيا.
6. تقديم تسهيالت وبدائل مالية كافية 
لالستثمار التكنولوجى وفى تبنى التكنولوجيا.

7. حماية حقوق امللكية الفكرية.
لنقل  تأثير  ذات  مالية  حوافز  وضع   .8

التكنولوجيا.

21. متطلبات يجب حتقيقها كأساس 
إلدارة نقل التكنولوجيا للنهوض 

بالتصنيع فى الدول النامية:
يتضح مما سبق تواجد الفجوة والتبعية 

التكنولوجيا الصناعية بني الدول املتقدمة 
والدول النامية، ولذلك يجب دراسة الوسائل 
والصيغ املالئمة واقتراحها فى مجال نقل 
التكنولوجيا  وتطوير  وتطويع  واستيعاب 
للصناعة، كما يجب تعزيز القدرات الذاتية 

القادرة على تحقيق ذلك.

>  ومن املمكن أن تشمل املتطلبات الرئيسية 
كــأســاس إلدارة نقل  تــوفــيــرهــا  الــتــى يــجــب 

التكنولوجيا للصناعة مايلى:

العلمى  للبحث  استراتيجية  وجــود  أ.   
التكنولوجى للصناعة تكون ضمن استراتيجية 

التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة.

ب. وجود خطة وطنية لنشاطات البحوث 
العلمية والتكنولوجية للصناعة، مع االهتمام 
نسبة  وتحديد  التطبيقي.  العلمى  بالبحث 
لإلنفاق  والشركات  املؤسسات  عائد  من 

البحوث والتطوير. على 
جـ. تنمية القدرات الذاتية للمجتمع من 
خالل املمارسة العملية للهيئات واملؤسسات 
باعتبارها جوهر التنمية التكنولوجية، وذلك 
بتعميق االعتماد على العناصر الوطنية فى 
مختلف مستويات العمل، مع الترابط بني 
الجامعات ومؤسسات البحث العلمى وجهات 
االستفادة والتطبيق من مؤسسات وشركات.
الستيراد  ضوابط  ــع  ووض تنظيم  د. 
التكنولوجيا الجاهزة وذلك بربط التخطيط 
العام،  بالتخطيط  الصناعى  التكنولوجى 
التكنولوجيا  استيراد  عملية  ودراســـة 

متكاملة. بصورة  الخارجية 
هـ. توفير املناخ املالئم ألعمال االبتكار 
واإلبداع التكنولوجى الصناعي، واالهتمام 

الغيار. بعمليات الصيانة وتصنيع قطع 
االجتماعية  بالعلوم  االهــتــمــام  و. 
مشكالت  على  والتركيز  واإلنسانية، 
وتوفير  املجتمع  على  التكنولوجيا  وآثار 
العلمية  النشاطات  وتكامل  لها،  الحلول 
االجتماعية  الخطط  مع  والتكنولوجية 

واملجتمع. الفرد  صالح  لحقيق 
ز. تواجد املؤسسات العلمية بالجامعات 
من مراكز بحوث ووحدات متخصصة، مع 
بدورها  تقوم  لكى  لها  اإلمكانيات  توفير 
املطلوب  التكنولوجى  التحول  أحداث  فى 
للصناعة، وإنشاء مراكز وبنوك معلومات 

تكنولوجية.
الصغيرة  الصناعات  إنشاء  تشجيع  ر. 
واملكملة للصناعات األساسية، مع تطوير 
القدرات املحلية لتكون قادرة على عمليات 

وغيرها. والتجميع  والصيانة  التشغيل 
س. االهتمام بالتدريب والتعليم املستمر 
لتطوير املهارات املطلوبة لتنفيذ التكنولوجيا 
للصناعة، حيث أن هذه املهارات هى التى 

تؤثر فى عملية نقل التكنولوجيا. 
فى  النامية  الدول  بني  التعاون  يتم  ش. 
للصناعة  التكنولوجيا  نقل  إدارة  مجال 

لتعزيز قدراتها املحلية لتحقيق ذلك.
التسهيالت  املتقدمة  الدول  تقدم  ص.  
املالئمة  التكنولوجيا  نقل  إلدارة  الالزمة 
للصناعة التى تحتاجها الدول النامية، وذلك 

ضمن اتفاقيات وشروط مناسبة.
ض. تخصص الدول املتقدمة جزًء من 
والتطوير  البحوث  مجاالت  فى  جهودها 
للصناعة  التكنولوجية  املشكالت  لحل 

النامية. للدول 

البد من خطة 
وطنية لنشاطات 

البحوث العلمية 
والتكنولوجية 

للصناعة

ضرورة وضع ضوابط الستيراد التكنولوجيا الجاهزة
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اإلصالح اإلدارى
و تغيير ثقافة اإلدارة

العامة فى مؤسساتنا

بقلم:
د.آيه ماهر 
أستاذ املوارد البشرية

باجلامعة األمريكية بالقاهرة 

بالرغم من تواجد كفاءات 
وخبرات متميزة فى مؤسساتنا 
فى مصر إال أنه مازالت اإلدارة 
العامة فى مصر تعانى مرض 
عضال بسبب بعض السلوكيات 
اخلاطئة املعتادة من قبل بعض 
القيادات والعاملني مبؤسساتنا 
العامة التى أصبحت جزء من 
ثقافة املؤسسات يتوارثها أجيال 
وأجيال مما يتسبب فى انحدار 
اإلدارة وعالقات العمل لدينا 
وينعكس بالتالى على أداء 
املؤسسة ككل واخلدمات املقدمة 
للمواطن. 

فــمــثــال جنــد بــعــض املــســئــولــني فــى مــؤســســاتــنــا يــكــون فــى بــدايــة 
التعامل  فى  واإلنسانية  التواضع  منتهى  فى  ما  ملنصب  تقلده 
حيث يستمع لشكوى مرؤوسيه أو متلقى اخلدمة من املواطنني 
بصبر وإصرار على حل مشاكلهم، ولكن لألسف الشديد جند أن 
الغير  الكوادر  املسئول منصب ما، يحرص بعض  أول ما يتقلد 
مخلصة أو من يسمون "باملصلحجية " أن يكونوا من رجاله أو 
ثقافة  مباشرة  غير  بأساليب  فيشكلون  منه،  املقربه  املجموعة 
وعـــالقـــات الــعــمــل بــاملــؤســســة، بــل يــتــحــكــمــون بــأســالــيــب ملتويه 
ــرارات أو الــســيــاســات الــتــى يــقــرهــا املــســئــول  ــقـ فــى الــكــثــيــر مــن الـ
أو  املؤسسة  متس  التى  اجلوهرية  الــقــرارات  بعض  يخص  فيما 
الــعــامــلــني  كــالــتــرقــيــات أو احلــوافــز مــن خــالل حتــيــزهــم أو عــدم 
حتيزهم لزمالئهم فى نفس املؤسسة أو فيما يرونه يتماشى مع 
مصاحلهم الشخصية لكى يصبح لهم نفوذ قوى بني زمالئهم 
بقربهم لقيادات املؤسسة، فينتج عن ذلك قرارت خاطئة وغير 

منطقية مما يكون لها أثر سلبى على املؤسسة والعاملني بها. 
باإلضافة إلــى ذلــك، قــد حتــاول هــذه املجموعة بشتى الــطــرق إرضــاء 
أغــراضــهــم ومــصــاحلــهــم اخلـــاصـــة مـــن خـــالل متــجــيــد قـــيـــادات املــؤســســة 
مكاتبهم  مــن  مالحقتهم  مثل  كبير  حــد  إلــى  ومنافق  فيه  مبالغ  بشكل 
املقابالت  أو يصدوا بعض  بهم  ينفردوا  لكى  أو حتويطهم  إلى سيارتهم 
أو املطالب لهم من باب إظهار التخفيف عنهم،  أوميتنعوا عن توصيل 
أى معلومة شكوى أو مشكلة للمسئول لكى ال يعكروا صفوهم، وبالتالى 
مصاحلهم  لهم  فيلبون  رؤوسائهم   عند  أقــوى  ونفوذ  رصيد  لهم  يصبح 
أو مطالبهم كنوع من االعتراف باجلميل والعرفان لهم، وبالتالى يكون 
بل  املواطنني  أو  العاملني  املسئول متاما عن مشاكل  دورا فى فصل  لهم 
أى شــيء عــن مشاكل  بــرج عالى ال يعلم  فــى  أنــه  لــو  املسئول كما  يصبح 

مرؤوسيهم أو متلقى اخلدمة لهم. 
املقربة  املجموعة  لــهــذه  السماع  املسئول  يعتاد  الــوقــت  ومبـــرور 
وأحــيــانــا يجيد بعضهم بعض  كــل كبيرة وصــغــيــرة،  فــى  املــزيــفــة 
كبيرة  كل  للمسئول  فينقلون  املؤسسة  داخل  املخابرتية  األدوار 
بعض  يعرقلوا  قد  أو  نظرهم  وجهة  من  مروؤسيه  عن  وصغيرة 
واملؤسسة،  املسئول  حماية  إظهار  باب  من  للمواطنني  املصالح 
وبالتالى تدريجيا تشكل هذه البطانة أو "املصلحجية"  الثقافة 
السلبية غير الرسمية للمؤسسة والتى تؤثر سلبا على عالقات 
تغيير  فى  كبيرا  دورا  يلعبوا  قد  بل  العاملني،  وإنتاجية  العمل 
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تــركــيــبــة الشخصية لــبــعــض املــســئــولــني،  فــتــجــد املــســئــول الــذى 
قمة  وفــى  خلوق  نسان  كإ  للمنصب  توليه  بداية  فى  يظهر  كــان 
تواضعه فتجده أصبح  شخصية سلطاوية متعالى ومتكبر مثل 
العاملني  يزيح  أو  لــرأيــة  رأى مخالف  أى  ويــرفــض  "الــطــاووس" 
وبالتالى يفقد سيطرته ومصدقيته  الرشيدة  العقول  أصحاب 

بني العاملني ويفشل فى مهامه املكلف بها.
ولذلك يتطلب من القيادات واملسئولني الوعى كل الوعى للمجموعات 
معيار  على  بناء  اختيارهم  يتم  أن  والبــد  منهم  املقربة  أو  لهم  املعاونة 
الــكــفــاءة واخلـــبـــرة ولــيــس أهـــل الــثــقــة والــتــحــلــى بــأخــالقــيــات املــهــنــة من 
اإلخالص وإعالء املصلحة العامة فوق املصلحة الشخصية والصدق فى 

كافة املعامالت لكى ينجح املسئول فى مهته ويعلو مبؤسسته.    
ــــالح جلميع  فــاملــرحــلــة الـــقـــادمـــة فـــى مــصــر مــرحــلــة بـــنـــاء وإصــ
مؤسسات الدولة ، مرحلة فى تاريخ مصر تتطلب الوعى الكافى 
املجتمع  أطياف  وتكاتف جميع  السياسية  القيادة  قبل  لها من 

بعزمية وإخالص لكى يحدث التغيير .
فاإلصالح احلقيقى بكافة مؤسساتنا الميكن أن يتحقق بدون اإلرادة 
الشعبية القوية له واإلجماع على هدف واحد لكى نستطيع تغيير النهج 
الذى اعتدنا عليه فى أسلوب اإلدارة طوال اخلمسني عاما املاضية، والذى 
سلوكيات  خــالل  مــن  مؤسساتنا  بكافة  لدينا  العامة  اإلدارة  ثقافة  شكل 
األفراد العاملني بهذه املؤسسات مع املواطنني أثناء تلقيهم اخلدمة، ومن 
خالل  ومن  املعرقلة  والتشريعات  لــإدارة  املعقدة  الداخلية  النظم  خالل 
القيادة املركزية، فصارت لدينا مصطلحات ومأثورات أيضا تأصلت فينا 
مثل: تشتغل كتير تغلط كتير، إن شاء اهلل بكره معلش، فوت علينا بكره، 
ومصطلحات أخرى مثل الكوسة والبراشوت وغيرها، فكل هذه املصطلحات 
واملأثورات التى نسمعها دائما لها أصول وجذور فى تاريخ اإلدارة العامة فى 
مصر، فمثال عبارة "تشتغل كتير تغلط كتير" تأصلت لدينا فى مؤسساتنا 
العامة فى ظل عدم وجود نظام عادل وكفء للعاملني بهذه املؤسسات على 
إنتاجيتهم لربط األداء باحلوافز  آلية لقياس  مدى السنني وعدم وجود 
أو بالترقيات حيث يحصل 95% من العاملني بالدولة على تقدير ممتاز 
رغم عدم رضاء املواطن عن اخلدمة املقدمة، بينما يقدر متوسط مدةعمل 
نشأت  وبالتالى  دقيقة،   30 نحو  القطاعات  بعض  فى  احلكومى  املوظف 
ثقافة لدى العاملني فى ظل هذا النظام املشوش أن الشخص الذى يحاول 
أن يشتغل أو ينجز أكثر قد يعرض نفسه ألخطاء العمل املعتادة مما قد 
املباشر وبالتالى يكون من األفضل لديه أال يعمل  يعرضه ملسألة مديره 

كثيرا طاملا أنه سيحصل على راتبه وحوافزه.
"اإلى  بثقافة  ماتعرف  أو  معلش"  بكره  اهلل  شاء  "إن  عبارة  أما   
بى أم" و"فوت علينا بكره" فتأصلت لدينا ألن املواطن البسيط 
باملصالح  األمــامــيــة  بالصفوف  املــوظــف  مــن  يسمعها  أن  اعــتــاد 
لــه،  رســمــيــة  أوراق  أو  مصلحة  ألى  تخليصه  أثــنــاء  احلــكــومــيــة 
أوراقــه ستكون »خالصة بكره« وفى  بأن  املوظف  وعــادة ما يعده 
أوراقه يرد عليه املوظف بجملة  املواطن الستالم  كل مرة يأتى 
»مــعــلــش« أو »فــــوت عــلــيــنــا بـــكـــره«، حــيــث أن املــوظــف احلــكــومــى 
املغلوب على أمــره ال ميلك زمــام أمــوره فى أبسط األمــور فيما 
أو  وعــود  بأى  أن يفى  وبالتالى ال يستطيع  يخص نطاق عمله 
املوظف  يعرض  قد  مما  مصاحله  إلنهاء  للمواطن  محدد  يوم 

فى أغلب األحيان لالتهامات أو اإلهانات من قبل املواطنني. 
ولذلك البد أن نتغير ونصلح اإلدارة فى جميع مؤسساتنا لكى تتغير 

الثقافة التابعة لها من خالل:
> أوال: اقــتــنــاع ومــســانــدة الــقــيــادة الــســيــاســيــة لــهــا بــأهــمــيــة اإلصـــالح 
البشرية  التنمية  أساس  هى  اإلدارة  أن  جلميع مؤسساتنا حيث  اإلدارى 
وتقدم الشعوب كونها اآللية التى تدار بها عجلة اإلنتاج فى مؤسساتنا 
أجرا  للمواطن  ونحقق  عمل  فرص  نولد  أن  نستطيع  لكى  االقتصادية 
مؤسساتنا  بها  تـــدار  الــتــى  اآللــيــة  وهــى  كــرميــة،  عيشة  لــه  يكفل  معقوال 
التعليمية والصحية وال ميكن أن نحقق تنمية بشرية أو أى تقدم بدون 

إصالح لإدارة لدينا. 
> ثانيا: ضرورة احترام آدمية املوظف احلكومى من خالل أجر كافى 
يكفل له عيشة كرمية وبيئة عمل متكنه من تطوير قدراته وتشعره بذاته. 
> ثالثا: حتقيق العدالة االجتماعية من خالل سد األبواب اخللفية 

للفساد بأنواعه املختلفة.
يــأتــى مــن داخلنا  وأن  التغيير واإلصــــالح البــد  أن  االقــتــنــاع  رابــعــا:   <
ومن خبرائنا وليس بكثرة املعونات أو اخلبرات األجنبية ألن الكثير من 

اجلهود السابقة من وجهة نظر اخلبراء لم حتقق النتائج املرجوة لها.
> خامسا: االستفادة من أخطاء املاضى لكى ال نبدأ دائما من مرحلة 

الصفر. 
وتغيير  العامة  اإلدارة  إصالح  فمسئولية  آخرا،  وليس  وأخيرا 
أنفسنا  فلنعاهد  جميعا،  مسؤليتنا  لها  املجتمعية  الثقافة 
على التغيير واإلصالح وسنتخطى إن شاء اهلل الصعاب بصبر 

وعزمية لكى تظل مصر دائما منارة العالم أجمعني.
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صور وذكريات
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حلمى السعيد وزيرا للكهرباء والسد العالى فى عهد السادات
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