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تعزيز االقتصاد القائم على املعرفة في قطر 

ُتعد املعرفة التي يتم تطبيقها في مجال تنظيم املشاريع واألبحاث وتصميم 
العاملي.1 وُيعد  الرئيسية للنمو املستدام في االقتصاد  املنتجات أحد املصادر 
النهوض باالقتصاد القائم على املعرفة2 سمة أساسية من سمات الدول املتقدمة 
والنامية على حٍد سواء. ومع تزايد االستثمار في األصول “غير املادية”، مثل 
أكثر  االبتكار  بات  املعلومات واالتصاالت،  والتطوير وتكنولوجيات  البحث 
أهمية كمحّرك للنمو من أي وقت مضى.3 سوف تستكشف هذه الدراسة 
ما إذا كانت قطر - وهي دولة تعتمد اعتماًدا كبيًرا على عائدات النفط والغاز 
- ميكنها االبتكار والتنويع، والوصول في النهاية إلى هدفها املتمثل في خلق 

اقتصاد قائم على املعرفة.  

اخللفية

ا اقتصادَيا ملحوًظا في العقود األخيرة، وهي ُتعد حالًيا أغنى  شهدت قطر منَوً
دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي، وتتوقع منًوا 
طويل األجل متوسطه 9 في املائة بعد عام 4.2014  وقد استثمرت احلكومة 

استثماًرا كبيًرا في اتخاذ تدابير رامية إلى حتسني حياة مواطنيها وإثرائها.  

والتنويع  النمو  لتحقيق  وطموحات  قوية  عام  قطاع  بقاعدة  قطر  تتمتع 
االقتصادي، لذا فهي في وضع جيد للتحّرك نحو اقتصاد قائم على املعرفة، 
إال أنها من املرجح أن حتتاج إلى تطبيق سياسات وبرامج إضافية للوصول إلى 
هذه الغاية. فمع تزايد مستويات التعليم واملهارة لدى الشباب القطري، باتت 
العمل  سوق  تطّور  ومع  تطوير.  إلى  بحاجة  املعرفة  على  القائمة  الصناعات 
واحتياجه إلى مزيد من العمال الذين ميتلكون درجة عالية من املهارة. يجب 
نوع  حيث  من  املطالب،  هذه  تلبية  على  قادًرا  يكون  أن  التعليم  نظام  على 
بحاجة  قطر  في  اخلاص  فالقطاع  ذلك،  على  وعالوة  املقدم.  التعليم  وجودة 
إلى النمو بغية توفير املزيد من الفرص لتعزيز روح املبادرة واالبتكار، وكذلك 

لضمان توسيع املشاريع.5  

خلق نظام إيكولوجي قائم على االبتكار 

على الرغم من عدم وجود تعريف موحد لـ “النظام اإليكولوجي القائم على 
بني  واملعلومات  التكنولوجيا  تدفق  تعكس  أوصافه  معظم  أن  إال  االبتكار”، 
هذا  مثل  إنشاء  ولعل  احلكومية.  واملؤسسات  واجلامعات  واملؤسسات  األفراد 
مجال  في  األداء  شأنها حتسني  من  تدابير  اتخاذ  يتطلب  اإليكولوجي  النظام 
املعلومات،  وتدفقات  اخلاصة  املشاريع  ونشاط  والتعليم،  والتطوير،  البحث 
ُتعد  فعلي.  مشروع  إلى  فكرة  اية  بترجمة  تسمح  اجتمعت،  إن  والتي، 
سنغافورة مثااًل على التوسع الناجح الذي تقوده احلكومة في تنظيم املشاريع. 
فقد ركزت االستراتيجيات احلكومية على مدى العقود القليلة املاضية على 
خلق نظام االبتكار الوطني لدفع عجلة النمو االقتصادي في املستقبل. وقد 
أّكدت هذه السياسات على أهمية تطوير البنية التحتية ورأس املال البشري  

في البالد من خالل استقطاب اخلبرات الدولية لدعم االبتكار احمللي.

لقد مر التطور االقتصادي في سنغافورة بأربع مراحل أولها املرحلة الصناعية 
ومتّيزت  املاضي(،  القرن  من  السبعينات  منتصف  إلى   1965 عام  )من 
متعددة  األجنبية  الشركات  من  التكنولوجيا  نقل  على  الكبير  باالعتماد 
أواخر  إلى  السبعينات  منتصف  من  الثانية  املرحلة  استمرت  اجلنسيات. 
الثمانينات، وخاللها مت تطوير التكنولوجيا احمللية من خالل التعلم من البرامج 
التقدم  إحراز  أجل  من  للعلوم  سنغافورة  مجمع  وإقامة  اجلنسيات  املتعددة 
التالية فتتمثل في  املرحلة  الدعم للصناعات احمللية. أما  التكنولوجي وزيادة 
التسعينات  أواخر  إلى  الثمانينات  أواخر  منذ  والتطوير  البحث  في  التوسع 
الوافدين، وعن  العمال  السريعة في هذه األنشطة من قبل  الزيادة  من خالل 
و  اإلتصاالت  وزارة  مثل  االبتكار،  لدعم  محلية  مؤسسات  إنشاء  طريق 
تكنولوجيا املعلومات و العلوم و املجلس الوطني للتكنولوجيا التان تقدمان 
أخيًرا،  التجارية.  للمشاريع  و كذلك  التنمية،  و  للبحوث  املؤسسي  الدعم 
التسعينات فصاعًدا، حتواًل نحو تنظيم مشاريع  الرابعة، من  املرحلة  شهدت 
ولكن  فحسب،  احمللي  االبتكار  على  ليس  بالتركيز  ومتّيزت  التكنولوجيا، 
العالية،  التكنولوجيا  في  املبتدئة  الشركات  دعم  على  حتديًدا  أكثر  بشكل 

والتحّرك نحو الصناعات القائمة على التكنولوجيا.6

في حني أن تطوير نظام االبتكار الوطني في سنغافورة قد حدث على مدى 
عدة عقود، لكنه قد ُأحرز في قطر تقدمًا كبيراً في غضون السنوات العشر 
قطر  استثمرت  فقد  الدولتني.  بني  تشابه  أوجه  ثمة  ذلك،  ومع  املاضية. 
الصغيرة  للمشاريع  قطر  جهاز  مثل  الرئيسية،  املؤسسات  إقامة  في  أيًضا 
والتي  املؤسسات،  فهذه  قطر.  في  والتكنولوجيا  العلوم  وواحة  واملتوسطة 
تضاهي مجّمع العلوم واملجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا في سنغافورة، 
واحلوافز  التحتية  البنية  دعم  توفير  مع  احمللية  الصناعات  دعم  بهدف  تعمل 
البحث  مؤسسات  بني  املعرفة  نقل  تسهيل  وكذلك  ذاته،  الوقت  في  املالية 
والتطوير والشركات احمللية. ونظًرا ألن اإلصالحات في سنغافورة قد ُنفذت 
من خالل  القيمة  الدروس  م  تعلُّ على  قادرة  البالد  كانت  عقود،  على مدى 
الوقت.  مبرور  االبتكار  ثقافة  والشركات  األفراد  تبنى  كما  واخلطأ،  التجربة 
كيفية  واملؤسسات  الشركات  تعلمت  الوطني،  االبتكار  نظام  تطور  ومع 
تقوم  قطر  فألن  ذلك،  ومع  العامة.  السياسة  مبادرات  دعم  من  االستفادة 
املزيد لضمان  بذل  إلى  فقد حتتاج  متسارع،  مماثلة مبعدل  بإنشاء مؤسسات 
فيها  العامة  املؤسسات  و  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  وقطاع  سكانها  قدرة 
منه. واالستفادة  اجلديدة  املؤسسات  تقدمها  التي  الدعم  إلى  الوصول   على 

بناء قطاع األعمال في قطر

األهداف  القطرية  احلكومة  حددت   ،2030 لعام  الوطنية  رؤيتها  في 
االستراتيجية الرئيسية، مبا في ذلك إنشاء اقتصاد متنوع يشارك فيه القطاع 
الصغيرة واملتوسطة على وجه اخلصوص دوًرا  الشركات  فيه  اخلاص، وتؤدي 
الترويج  وُيعد  البلد.7  هذا  في  املشاريع  وتنظيم  االبتكار  زيادة  في  محورًيا 
لألفكار التجارية املبتكرة من خالل توفير الوصول إلى التطوير، والتدريب، 
والتمويل أمًرا حيوًيا لنمو قطاع املشاريع الصغيرة واملتوسطة في أي اقتصاد. 
بيد أن لذلك أهمية خاصة في قطر، ال سيما مع استمرار مواجهة الشركات 
 183 أصل  من   50 الـ  املرتبة  حاليا  قطر  السوق. حتتل  دخول  عند  لعقبات 
ممارسة  لتقرير  وفقا  وذلك  التجارية،  األعمال  ممارسة  سهولة  حيث  من  بلًدا 
األعمال التجارية الصادر عن البنك الدولي لعام 2011، بعدما كانت حتتل 
أبحاث  أن  للقلق  يدعو  ما  لكن   8.2010 عام  في  الثالثني  التاسعة  املرتبة 

زميلة بنجالواال هي زميلة زائرة في مركز بروكنجز الدوحة. تركز بحوثها على السياسات االقتصادية و سوق العمل في دول مجلس التعاون 
اخلليجي و عالقتهما بالعمالة في القطاع العام و اخلاص.



البنك الدولي قد أظهرت أن اإلقراض املصرفي للمشاريع الصغيرة واملتوسطة 
القروض املقدمة في قطر، ما يجعل  املائة من إجمالي  0.5 في  ال ميثل سوى 
من املستحيل تقريًبا على القطاع أن ينمو ويزدهر.9 ال يتعدى متوسط   حصة 
القروض للمشاريع الصغيرة واملتوسطة في دول مجلس التعاون اخلليجي 2 في 
املائة، في حني بلغت هذه النسبة في غير منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي 
والشرق األوسط 13 في املائة. ولعل هذا املستوى املنخفض جًدا من اإلقراض 
املصرفي يوحي بأن هناك حاجة إلجراء تغييرات كبيرة في البنية التحتية املالية 
في قطر. من األمثلة على هذه التغييرات التدخل املباشر لدعم سياسة اإلقراض، 
الضمانات.  نظام  وحتسني  املصارف،  بني  املنافسة  وزيادة  الشفافية،  وحتسني 
ومثل هذه التغييرات من شأنها منح األفراد والشركات إمكانية احلصول على 
إلى  اإلبداعية  أفكارهم  حتويل  في  يساعدهم  أن  ميكن  والذي  املالي،  الدعم 

مشاريع جتارية قابلة للحياة.10

في عام 2008، ُأنشأ جهاز قطر للمشاريع الصغيرة واملتوسطة، وهو مؤسسة 
رئيسية داخل وزارة األعمال والتجارة مت إنشاؤها بهدف تطوير قطاع املشاريع 
الصغيرة  للمشاريع  قطر  جهاز  من  الهدف  يتمثل  واملتوسطة.  الصغيرة 
القدرة  إلكسابها  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  ودعم  تشجيع  في  واملتوسطة 

على املنافسة واإلنتاجية من خالل ثالثة برامج رئيسية هي:

التطوير . 1 ودعم  التدريب  ذلك  في  مبا  والدعم،  املالية  احلوافز  تقدمي 
في  املوجودة  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  وتنمية  املشاريع  ألصحاب 

كيفية ممارسة األعمال التجارية؛
مساعدة املشاريع الصغيرة واملتوسطة في احلصول على املنتجات املالية، . 2

مثل التمويل، واملنح، وضمان القروض؛ 
تقدمي خدمات الدعم املتخصصة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة لتطوير . 3

الشبكات واالحتادات الصناعية، وتبني مشاريع جديدة ملساعدتها في 
البدء ثم “االنفصال” لتصبح أعمااًل جتارية قادرة على البقاء.

دوالًرا  مليون   549 واملتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  قطر  جهاز  خصص  وقد 
بالتنويع  يتسمون  الذين  املشاريع  أصحاب  من  بيئة  تهيئة  في  للمساعدة 

واحليوية من أجل منو مستقبلي واسع النطاق ومستدام.

في معظم االقتصادات، ال يأتي متويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة من احلكومة 
في  واخلاص  العام  القطاعني  منظمات  أو  اخلاص  القطاع  من  ولكن  وحدها، 
القيام  فينبغي  قطر،  في  أما  االستثماري.  املال  األسهم ورأس  شكل صناديق 
باملزيد لتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار في املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
وتقدمي خيارات التمويل للشركات. نيوزيلندا تواجه عقبة مماثلة. وفي محاولة 
نيوزلندا  النيوزيلندية صندوق  أنشأت احلكومة  القطاع اخلاص،  لتعزيز  منها 
لالستثمار، وهو صندوق أسهم خاصة توفر رأس املال املغامر والتمويل األولّي 
للشركات احمللية.11 وميكن تطبيق مثل هذه املبادرة - والتي تساعد في حفز 

توسيع نطاق القطاع اخلاص من خالل التمويل العام - في سياق قطري.

صلتك هي مؤسسة أخرى تقدم الدعم املباشر للمشاريع الصغيرة واملتوسطة 
للشباب في  العمالة  و  العمل  فرص  توسيع  بهدف  إنشاؤها  مت  وقد  قطر،  في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. أجرت صلتك دراسة حديثة أظهرت 
جتاري  نشاط  لبدء  يخططون  كانوا  القطريني  الشباب  من  املائة  في   24 أن 
خالل االثنى عشر شهًرا املقبلة، ورغم ذلك فأقل من النصف )٪49( كانوا 
يعتقدون بأنه سيكون من السهل احلصول على قرض للقيام بذلك، في حني 
املطلوبة  العمل  إلى تيسير أوراق  36 ٪ فقط أن احلكومة قد عمدت  اعتقد 

والتصاريح لألنشطة التجارية احملتملة.12

ميثل إنشاء مؤسسات مثل جهاز قطر للمشاريع الصغيرة واملتوسطة وصلتك 
وبال  املعرفة،  على  القائم  االقتصاد  نحو  تقدًما  والتكنولوجيا  العلوم  وواحة 
شك يساعد في تفسير التحرك التصاعدي السريع لقطر على مؤشر التنافسية 
خالل  املستدام.13  االقتصادي  النمو  قياس  في  الرائد  املقياس  وهو  العاملية، 
الفترة 2011-2010، احتلت قطر املرتبة السابعة عشر على مؤشر التنافسية 
2010-2009. وحتتل  الفترة  في  والعشرين  الثانية  باملرتبة  مقارنة  العاملية، 
قطر اآلن مرتبة أقل بقليل من الصني وفرنسا واستراليا. وقد حافظت سنغافورة 

على ترتيبها في املرتبة الثالثة في السنوات القليلة املاضية .14

في حني يبدو أن قطر حتقق تقدًما، فمن الصعب رصد وتنفيذ عملية خلق 
العاملية.  األسواق  في شبكة  يندمج  اإلبتكار  بأن  نظراً  ناجح،  معرفة  اقتصاد 
ويتعني على الدول، ال سيما الصغيرة منها مثل قطر، االنتباه للتنوع في ساحة 
في جميع  الرائدة  األسواق  من  الناشئة  املعارف  سيما  وال  الدولية،  االبتكار 
أنحاء العالم‘ و القيام  باملشاريع ، وعمليات الشراء األجنبية، وسياسات رأس 

املال البشري، والتي تربط املعرفة باالحتياجات احمللية.

التعليم من أجل االقتصاد القائم على املعرفة

والكفاءة  واالبتكار  املبادرة  روح  لتعزيز  إصالحات  إدخال  يسهم  أن  ميكن 
اإلدارية مباشرة في دعم إنشاء األعمال التجارية. ومع ذلك، كما يتضح من 
جتربة سنغافورة، فإن مؤسسات البحث والتطوير بحاجة إلى التوسع محلًيا مع 
اجتذاب مؤسسات البحث والتطوير الدولية واالستفادة منها في ذات الوقت. 

ويبدو أن قطر قد تعلمت هذه الدروس عن ظهر القلب.

إن زيادة أعداد الشباب في قطر - كما هو احلال في بقية دول الشرق األوسط 
- سوف تفرض مزيًدا من املطالب على نظم التعليم وسوق العمل. في تقرير 
التنمية البشرية العربية، تشير التقديرات أن الدول العربية سوف حتتاج إلى 
األعداد  لتوظيف   2020 عام  بحلول  جديدة  عمل  فرصة  مليون   51 خلق 
مجلس  دول  في  للبطالة  معدل  أدنى  قطر  لدى  أصبح  الشباب  من  املتزايدة 
توسيعًا  فقط  ليس  يتطلب  املئة15وذلك  في   0.5 بنسبة  اخلليجي  التعاون 
االبتدائي  التعليم  أيضًا في  اجلامعات و لكن  التعليم على مستوى  خليارات 

و الثانوي.

سرعان ما حتول التعليم في قطر من خالل إنشاء الدورات و اجلامعات. إنشاء 
مؤسسة قطر في عام 1995، واملدينة التعليمية في عام 2002 – التي تضم 
بزيادة  البالد  التزام  على  يدل  إمنا   - بارزة  أميركية  جامعات  من  فروع  عدة 
مستويات رأس املال البشري من خالل التعليم والبحث العلمي.16 ومع ذلك، 
فعلى الرغم من التوسع في التعليم العالي، ال يزال هناك الكثير الذي يتعني 
القيام به. وهذه تصنيفات بيزا ملنظمة التعاون والتنمية، والتي ُتعد املقياس 
املعترف به عاملًيا ألداء التعليم في البلدان، تصّنف البلدان من حيث مستوى 
الطالب في القراءة والرياضيات والعلوم. في حني أن متوسط    تقييم منظمة 
التعاون االقتصادي ألي بلد هو 493 نقطة في جميع املجاالت الثالثة، حتتل 
قطر املركز اخلامس من القاع مبتوسط    372، أدنى من ألبانيا وكازاخستان.17

إن تسليم التعليم ذات الصلة بالسوق يشكل حتديًا يتجلى في مختلف أنحاء 
الشرق األوسط، حيث يوجد تناقض بني التعليم املتاح واملهارات الالزمة في 
سوق العمل.18 وال يزال الطالب إلى حد كبير يتعلمون من دون فهم، بداًل 
أكثر  تعليمية  بيئة  في  خالق  بشكل  التفكير  على  تشجيعهم  يتم  أن  من 

مرونة.19
املعرفة.  على  مبني  الرئيسية إلقتصاد  املكونات  التكنولوجيا  و  العلوم  تعتبر 
واملهارات  املعرفية  املشاكل  مهارات حل  تعليم  في  املواد     حيث تساعد هذه 
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التحليلية التي هي ضرورية لتلبية احتياجات االقتصاد الَقَطري.20 عالوة على 
ذلك، من خالل تقدمي مجموعة واسعة من الدورات، وخاصة تلك التي تعزز 
املهارات املهنية، ميكن للمدارس واجلامعات تزويد الطالب مبجموعة متنوعة 

من الوظائف الهامة لتنمية االقتصاد القائم على املعرفة.

والتقنية  التعليمية  التطورات  أحد  قطر  في  والتكنولوجيا  العلوم  واحة  ُتعد 
اجلديدة في دولة قطر. وعلى غرار مجمع العلوم في سنغافورة، فإن واحة العلوم 
والتكنولوجيا هي مركز يهدف إلى جذب رجال األعمال من املجتمع الدولي 
اجلامعات  بني  التعاون  تعزز  إنها  قطر.  في  تكنولوجياتهم  وتسويق  لتطوير 
والشركات من خالل توفير الدعم التكنولوجي والتجاري للشركات الصغيرة، 
وميكروسوفت  موبيل  اكسون  شركة  مثل  الكبيرة،  الشركات  عن  فضاًل 
املالي البتكارات  الدعم  العلوم والتكنولوجيا في قطر  وشل. كما توفر واحة 
املفهوم”. فهذا  إثبات  “صندوق  برامج مثل  التكنولوجيا اجلديدة من خالل 
البرنامج مينح الدعم ألصحاب املشاريع، والوصول إلى الشبكات، وجمعيات 

لرجال األعمال إلقامة التكنولوجيات اجلديدة.21

العلوم  وواحة  واملتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  قطر  جهاز  يقدمه  الذي  الدعم 
والتكنولوجيا واألعمال في متناول املواطنني واملقيمني على حٍد سواء. ولكي 
املعارف  نقل  يتم  أن  يجب  مستداًما،  املعرفة  على  القائم  االقتصاد  يكون 
يكون  أن  في  قطر  تأمل  اجلديدة.  املشاريع  وأصحاب  اخلبراء  بني  واملهارات 
عدد أكبر من أصحاب املشاريع اجلدد من مواطنيها، ولذلك طّبقت سياسة 
ُيظهر  القطاعات.  جميع  في  القطريني  توظيف  مستويات  لزيادة  “التقطير” 
العاملني  القطريني  املواطنني  من  املائة  في   88 أن  قطر  في   2010 عام  تعداد 
التأميم  سياسة  تكون  لكي  إذن،  العام.22  وشبه  العام  القطاعني  في  يعملون 
فعالة، ثمة حاجة إلى زيادة مستويات املهارة لدى القطريني. ال توجد حالًيا 
أية حوافز للمنظمات لتنفيذ هذه السياسة لنقل املعرفة للقطريني إذا لم يكن 
الكويت،  مثل  أخرى  خليجية  دول  وفي  املطلوبة.  املهارات  بالفعل  لديهم 
والتي تواجه حتديات مماثلة، قامت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ برنامج املقاصة 
للخبراء الدوليني لتقاسم خبراتهم مع الطلبة الكويتيني في اجلامعات.23 مثل 
هذه السياسات الرامية إلى توفير دعم األعمال التجارية للقطريني واملقيمني، 
مع تعزيز التمثيل القطري أيًضا في اقتصاد البالد، بحاجة إلى أن تكون متسقة 

على نحو أفضل.

إن خلق اقتصاد قائم على املعرفة يتطلب أيًضا أن يتم توفير درجات علمية 
املواطنني  تشجيع  يتم  فعندما  العالي.  التعليم  مؤسسات  في  متقدمة  تقنية 
ما  البشري،  املال  رأس  مستويات  رفع  يتم  قد  املجاالت،  هذه  في  للدراسة 
يشّجع املواطنني على العمل في اقتصاد متنوع بداًل من االقتصار على وظائف 

القطاع العام.

االبتكار  ثقافة  خلق  في  املساعدة  في  واضحًا  دوراً  لها  واجلامعات   املدارس 
من خالل تزويد القطاع اخلاص النشط باخلبرة القيمة. وحتقيًقا لهذه الغاية، 
ينبغي تشجيع االبتكار وروح املبادرة، مع قيام املؤسسات العامة بتوفير احلماية 
األولية في مرحلة البدء والبنية التحتية الستيعاب املخاطر. ورغم ذلك، فحتى 
في جامعة  األكادمييني  املسؤولني  أحد  عبر  لها حدودها. كما  املمارسة  هذه 
فيرجينيا كومنولث موضًحا: “ليس لدينا حتى اآلن نظام إيكولوجي لالبتكار 
في قطر، لذلك ال ميكن أن نتوقع من طالبنا فعل كل شيء من بدء األعمال 
التجارية حتى التنفيذ. ميكننا أن نساعد في احتضان مشاريع حقيقية وفي 
تطوير صناعة إبداعية داخل اجلامعة ومن ثم تشجيع الطالب واخلريجني على 

متابعة ذلك من خالل نشاط جتاري قابل لالستمرار بعد تخرجهم”.24

مقدمي  من  اخلبرة  مع  جنب  إلى  جنًبا  الفعالة،  العامة  املؤسسات  خالل  من 
العلوم  وواحة  واملتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  قطر  جهاز  من  اخلدمات 

بنجاح.  وتنفيذهما  واالبتكار  التعليم  دمج  ميكن  قطر،  في  والتكنولوجيا 
في الواقع، يتمثل أحد أهداف جهاز قطر للمشاريع الصغيرة واملتوسطة في 
التي  التجارية  األعمال  دعم  بخدمات  الوعي  لزيادة  اجلامعات  إلى  الوصول 
يقدمونها. وألن االبتكار يتطلب املجازفة، فمن املهم التعّرف على العقبات 
احملتملة التي توجد في قطر، ذلك أن العديد من املواطنني يفضلون قدًرا أكبر 
من األمن، واستحقاقات مالية واضحة، واالستقرار التي توفره لهم العمالة في 

القطاع العام.

 من ثم، فبداًل من السماح لقطاع املشاريع الصغيرة واملتوسطة احليوي باخلروج 
بصورة طبيعية، حتتاج احلكومة أن تنشر “شبكة أمان”،و في بعض احلاالت، 
أن تطلب اخلدمات التجارية، لتشجيع القطريني على مقاومة جاذبية القطاع 
مجال  في  احلكومة  ترعاها  التي  اجلهود  هذه  على  واحد  مثال  العام. حدث 
االبتكار عندما جلأت احلكومة إلى جامعة فيرجينيا كومنويلث لتصميم الزي 
العام   ،  القطاع  من  املشروع  متويل  كان  حني  في  القطري.  للجيش  الرسمي 
عهدت جامعة فيرجينيا كومنويلث إلى تكليف الطالب لتصميم املنتجات 
وتسليم النواجت، كما لو كانوا في نشاط جتاري تشغيلي بالكامل. يدل مثل 
مبتكرة  منتجات  تنتج  أن  ميكن  احلكومية  املشتريات  أن  على  النشاط  هذا 
وتدعم النمو في االقتصاد القائم على املعرفة في حني تستوعب أيًضا مخاطر 

املشاريع في الوقت ذاته.25

املضي قدًما: دعم منو االقتصاد

ُيعد كأس العالم 2022 في قطر والـ 65 مليار دوالر املخصصة لتطوير البنية 
في  األعمال.26  وقطاع  احمللي  االبتكار  لدعم  للحكومة  ممتازة  فرصة  التحتية 
واسعة  مشاريع  تنفيذ  على  القدرة  بسهولة  لها  تتوافر  ال  اجلامعات  أن  حني 
النطاق، فإنها ميكنها تعزيز سلوك املخاطرة وحتفيز الطالب خللق فرص جتارية 
العلوم  واحة  في  اخلبراء  كبار  من  واحد  يقول  التخرج.  بعد  تنبثق  أن  ميكن 
لن  بأنهم  الَقطري  الشعب  يشعر  أن  ضمان  “علينا  قطر:  في  والتكنولوجيا 
يخسروا شيًئا من جراء اخلوض في مشاريع جديدة أو تطوير أفكار مبتكرة. 
علينا حثهم على اتخاذ املخاطر بناًء على املكافآت احملتملة التي ميكن احلصول 
لم تكن  وإن  الدروس حتى  تعّلم  قيمة من خالل  هناك  أن  نفهم  وأن  عليها 

املشاريع ناجحة دائًما”.27

نظًرا ألن املشاريع مثل بطولة كأس العالم في 2022 سوف تتطلب تطورات 
اقتصادية واسعة النطاق في البلد، يجب أال يقع عبئ دعم وتعزيز االقتصاد 
القائم على املعرفة واقًعا على كاهل املؤسسات العامة وحدها. بل إن القطاع 
اخلاص واملنظمات الدولية لها أيًضا دور هام في تطوير االقتصاد القائم على 
املعرفة في دولة قطر. ففي معظم االقتصادات املتقدمة، يضمن القطاع اخلاص، 
احلكومة  إبالغ  يتم  أن  الضغط،  وجماعات  التجارية  االحتادات  خالل  من 
وصانعي السياسات بظروف السوق التي تعوق إقامة املشاريع والنمو. أما في 
األعباء  العقبات، وال سيما  الضوء على هذه  املؤسسات تسليط  فعلى  قطر، 
أفضل  مجاالت  وحتديد  للشركات،  املصرفي  اإلقراض  ومستوى  التنظيمية 

املمارسات التي ميكن من خاللها التغلب على تلك العقبات.

حاليًا، تعد غرفة جتارة وصناعة قطر املؤسسة الرئيسية املمثلة للقطاع اخلاص 
مملوكة  قطرية  وشركات  قطريني  مواطنني  من  عضويتها  تتألف  البالد.  في 
للقطريني ومشاركة في أعمال جتارية أو صناعية أو زراعية في قطر.28 يتمثل 
دور غرفة جتارة وصناعة قطر في تنظيم ومتثيل والدفاع عن مصالح أعضائها في 
القطري. اتخذت غرفة  القطاع اخلاص للمساعدة في دعم وتطوير االقتصاد 
اخلاص  للقطاع  جلنة  إنشاء  يضمن  استباقًيا  تدبيًرا  مؤخًرا  قطر  وصناعة  جتارة 
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لضمان منح الشركات احمللية مشاريع حكومية لكأس العالم 2022 كما أنها 
أدت دوًرا حاسًما في تقدمي توصيات للدوائر احلكومية بشأن القوى العاملة 
التنظيمية  البيئة  اللوجستية، مثل اجلمارك والنقل، والتي تؤثر في  والشؤون 

للشركات. 

توفر  اخلاص  القطاع  هيئات  من  أخرى  هيئة  القطريني  األعمال  رجال  رابطة 
تنظيم  إلى  باإلضافة  التجارية،  والبحوث  االستشارات  خدمات  ألعضائها 
منصات مناقشة من أجل حوار مشترك حول تطوير األعمال.29 هدف رابطة 
رجال األعمال القطريني هو متثيل مصالح رجال األعمال على جميع املستويات 
احلكومية وذلك بهدف تشجيع االستثمار املتنوع، وتنظيم املشاريع، وتطوير 
تتمتع  وهي  39 عضًوا،  الرابطة  أعضاء  يبلغ مجموع  قطر.30  في  الشركات 
قرارات  على  تأثيرها  قوة  مدى  نرى  أن  يبقى  أنه  إال  قطر،  في  النفوذ  ببعض 
احلكومة.  توفر غرفة جتارة وصناعة قطر ورابطة رجال األعمال القطريني حلقة 
الصلة  هذا  ملثل  وميكن  واحلكومة.  الشركات  بني  األهمية  في  غاية  وصل 

املساعدة في ضمان إزالة العقبات التي حتول دون إنشاء مؤسسات جديدة.

التنويع  عملية  في  املساهمة  في  أيًضا  املساعدة  الدولية  للمنظمات  ميكن 
االقتصادي. أما البنك الدولي فيؤدي دوًرا رائًدا، من خالل برنامجه التعليمي 
برامجها  تطوير  البلدان ألجل  دعم  وفي  املعرفة،  على  القائم  االقتصاد  لدعم 
التعليمية على جميع املستويات، بغية املساعدة في إيجاد قوى عاملة متوافقة 
الدولي  البنك  ينظم  ذلك،  إلى  باإلضافة  املعرفة.31  على  القائم  االقتصاد  مع 
والتوجيه  الدعم  تقدم  والتي  املعرفة  على  القائم  االقتصاد  حول  عمل  ورش 
للبلدان و تساعد في تقدمي املشورة بشأن اإلزدهار اإلقتصادي. في واقع األمر، 
والتي حضرها  األوسط،  الشرق  في  النوع  هذا  من  واحدة  عمل  ورشة  أدت 
تونس”.  “إعالن  اعتماد  إلى  قطر،  فيها  مبا  املنطقة،  في  البلدان  من  العديد 
توضح هذه الوثيقة بالتفصيل مدى أهمية خلق اقتصاد قائم على املعرفة في 
التجارب  تبادل  بهدف  للخبراء  إقليمية  وتشكيل شبكات  األوسط،  الشرق 

واخلبرات.32 

إن زيادة روح املبادرة واالبتكار ال حتقق املزيد من النمو الداخلي فحسب، بل 
إدارة أوباما،  البلدان. فهذه  تساعد أيًضا في بناء روابط اقتصادية أقوى بني 
“هيئة جديدة من  بتأسيس   2009 التزمت في يونيو  املثال، قد  على سبيل 
رجال األعمال املتطوعني لتكوين شراكة مع نظرائهم في الدول ذات األغلبية 
املسلمة”.33 لقد استضاف الرئيس أوباما قمة حول ريادة األعمال في محاولة 
لتوسيع العالقات مع رواد األعمال و كبار رجال األعمال في املنطقة. ميكن أن 
تساعد مثل هذه الشراكات في خدمة مصالح املجتمعات والبلدان في جميع 

أنحاء العالم من خالل إطالق العنان للنمو االقتصادي احمللي والتنمية.34

توصيات بشأن السياسة

من أجل جناح االلتزام لتطوير االقتصاد القائم على املعرفة، يجب على احلكومة 
القطرية بناء قطاع خاص حيوي وفعال. وميكن حتقيق ذلك من خالل التأسيس 
إيكولوجي  ابتكار  نظام  وخلق  التحتية  البنية  في  املستمرة  التطورات  على 
لتعزيز البحوث ودعم ومتويل املجازفة واملشاريع التجارية. ومع ذلك، ينبغي 
الدولية. واملنظمات  القطاع اخلاص  قبل  القطرية من   أيًضا مساعدة احلكومة 

الدراسة  هذه  في  الواردة  التوصيات  نوجه  الغاية،  هذه  ولتحقيق 
الدولية. واملنظمات  القطري،  اخلاص  والقطاع  القطرية،   للحكومة 

توصيات للحكومة القطرية واملؤسسات العامة القطرية:

بالنظر إلى برنامج أبحاث ابتكارات األعمال الصغيرة في الواليات 	 
املتحدة كنموذج، يجب على احلكومة القطرية املساعدة في إحداث 
البقاء  على  قادرة  جتارية  أنشطة  إلى  البحوث  حتويل  على  الطلب 
األعمال  أبحاث  برنامج  يخصص  العامة.  الشراء  مبادرات  من خالل 
الصغيرة واالبتكار 2.5 في املائة من إجمالي ميزانيات البحوث جلميع 
 100 من  أكثر  للبحث  ميزانيات  تخصص  التي  االحتادية  الوكاالت 
مليون دوالر للحصول على عقود أو منح لألنشطة التجارية الصغيرة. 
ميزانيات  من  األموال  من  مماثال  هدفا  حتديد  القطرية  للحكومة  ميكن 

البحوث ليتم تخصيصها للمنح املقدمة لألنشطة التجارية الصغيرة.

مسابقة 	  توفر  واالبتكارات.  التجارية  للمشاريع  جوائز  منح  ينبغي 
خطة العمل الوطنية “الفكرة” هو مثل لنموذج حتفيز األفكار الريادية. 
عن  فضال  العليا،  والدراسات  البكالوريوس  لطالب  تسمح  فاملسابقة 
العالي  التعليم  مؤسسات  من  ملجموعة  العمل  خطط  بتقدمي  املهنيني، 
ومجموعات تطوير األعمال الذين سيساعدون في حتويل أفضل األفكار 
إلى مشاريع جتارية قابلة للتطبيق من خالل تقدمي املشورة والتمويل.35 
والتجارة، وجهاز  األعمال  وزارة  مثل  العامة،  املؤسسات  على  وينبغي 
اتخاذ  العالي،  التعليم  ووزارة  واملتوسطة،  الصغيرة  للمشاريع  قطر 
إجراءات مماثلة. من خالل القيام بذلك، سيتم تشجيع سلوك املخاطرة 
ما  االبتكار،  عملية  من  مبكرة  مرحلة  في  املشاريع  أصحاب  ومكافأة 
فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  املخاطر.  اتخاذ  في  االستمرار  على  يشجعهم 
باالبتكار  املرتبطة  األهمية  إلى  أن يضيف  من شأنه  وطنية  منح جوائز 
وتطوير األعمال، وبالتالي فإنه يضفي عليهما مزيًدا من القبول الثقافي. 
2011، هي  عام  في  بدأت  التي  الوطنية،  العمل  وُتعد مسابقة خطة 
املسابقة األولى من نوعها التي تسعى إلى مكافأة األفكار املبتكرة، بداًل 

من املنتجات النهائية فقط. وينبغي أن ُيحتذى مبثل هذه املشاريع.

ينبغي جلهاز قطر للمشاريع الصغيرة واملتوسطة تقدمي حوافز مالية 	 
لالستثمار  قطر  في  املغامر  املال  رأس  وكيانات  األسهم  لصناديق 
فيها، وتوفير الدعم املالي للمشاريع الصغيرة واملتوسطة. فإن ذلك 
سيزيد من إمكانية حصول الشركات الصغيرة والناشئة على التمويل، 
وذلك من خالل صناديق األسهم اخلاصة أو صناديق األسهم املشتركة 
من  املشاريع  أصحاب  ميّكن  الذي  األمر  واخلاص،  العام  القطاعني  بني 

النهوض مبشاريعهم وأفكارهم.

توصيات للمدارس واجلامعات القطرية:

ميكن للمدارس واجلامعات في قطر املساعدة في تعزيز ثقافة تطوير 	 
املهارات  هذه  تدريس  ضمان  طريق  عن  املخاطرة  واتخاذ  األعمال 
كجزء ال يتجزأ من التعليم اجلامعي. هذا، بدوره، من شأنه تشجيع 
املزيد من الطالب على االنخراط في مجال األعمال واإلسهام في نهاية 
املطاف في نقل املعرفة. ومن خالل إضافة تلك الفئات، أغلب الظن أن 
يكون لدينا جيل جديد من القطريني يدخلون القطاع اخلاص، وبالتالي 

يساهمون في تنمية االقتصاد القائم على املعرفة.

لواحة 	  حالًيا  املتوفر  الرعاية  دور  في  التوّسع  للجامعات  ينبغي 
من  والذي  التكنولوجي،  لالبتكار  قطر  في  والتكنولوجيا  العلوم 
خالله ميكن للطالب احلصول على الدعم من جهاز قطر للمشاريع 
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الصغيرة واملتوسطة ومن مؤسسة صلتك، وكذلك من واحة العلوم 
بني  أقوى  صلة  إقامة  ميكن  الطريقة،  بهذه  قطر.  في  والتكنولوجيا 
سوف  اجلامعات  في  األعمال  رعاية  إن  العمل.  فرص  وخلق  التعليم 
املخاطر.  من  النفور  تقليل  في  وبالتالي  املخاطرة،  دعم  في  تساعد 
وكذلك  اجلامعات  فيها  تكون  بيئة  تعزيز  في  أيًضا  تساعد  وسوف 
الطالب على استعداد لتبني طرق جديدة للتعلم من خالل اجلمع بني 
توفر  أن  للجامعات  ينبغي  لذا،  األعمال.  إنشاء  و  والتعليم  البحوث 
قابلة  جتارية  أفكار  لديهم  الذين  للشباب  والتمويل  املؤسسي  الدعم 
فضاًل  واملخاطر،  املشاريع  بدء  التكاليف  استيعاب  خالل  من  للحياة 
البنية التحتية. بذلك، ميكن ملؤسسات التعليم العالي  عن توفير دعم 
الطالب من تصميم مشاريع حقيقية وتنفذها داخل اجلامعات  متكني 

في مراحلهم املبكرة.

املستوى 	  إلى  االبتدائية  املرحلة  من  قطر،  في  التعليم  نظام  يحتاج 
اإلستقرار  لضمان  اقتصاده  احتياجات  وتلبية  دعم  إلى  اجلامعي، 
شاملة  إصالحية  دراسة  إجراء  ينبغي  الطويل.  املدى  على  والنمو 
حتقيق  قطر  في  واجلامعات  للمدارس  بها  ميكن  التي  الطريقة  حول 
أهداف احلكومة القتصاد قائم على املعرفة، وذلك على النحو املبني في 
االستراتيجية الوطنية للتنمية ورؤية قطر الوطنية لعام 2030. وينبغي 
للمشكالت،  املعرفي  احلل  على  تؤكد  التي  املقررات  على  التشديد 

والتفكير اإلبداعي، واملهارات املهنية والتقنية.

توصيات للقطاع اخلاص في قطر:

القائم 	  االقتصاد  تنمية  في  املساعدة  قطر  في  اخلاص  للقطاع  ميكن 
ينبغي  التمويل.  على  احلصول  فرص  من خالل حتسني  املعرفة  على 
لغرفة جتارة وصناعة قطر وكذلك رابطة رجال األعمال القطريني العمل 
جنبا إلى جنب مع املؤسسات املالية في قطر بهدف زيادة معدل اإلقراض 
املصرفي للشركات احمللية من نسبة الـ 0.5 في املائة احلالية في قطر إلى 
نسبة الـ 13 في املائة احلالية في دول غير دول مجلس التعاون اخلليجي، 
والوصول إلى نسبة الـ 21 في املائة للبنك الدولي املستهدفة للمشاريع 

الصغيرة واملتوسطة.

األعمال 	  رجال  رابطة  وكذلك  قطر  وصناعة  جتارة  لغرفة  ينبغي 
للمشاريع  قطر  جهاز  مع  بالتعاون  العمل  خالل  من  القطريني، 
وضع  املماثلة،  التجارية  املنظمات  من  وغيره  واملتوسطة  الصغيرة 
إطار تنظيمي جديد لزيادة الشفافية والقدرة على املنافسة املصرفية 
الطريقة،  بهذه  واملتوسطة.  الصغيرة  للمشاريع  املالي  اإلقراض  في 
ميكن رصد اإلقراض املصرفي املدعوم وتقييمه بفعالية لضمان  تسهيل 

إقامة مشاريع جديدة و إمناء املشاريع القائمة.

توصيات للمنظمات الدولية:

خالل 	  ومن  تونس،  إعالن  من  مستوحًيا  الدولي،  للبنك  نبغي 
برنامجه التعليمي لدعم االقتصاد القائم على املعرفة، تقدمي الدعم 
بشأن  املشورة  تقدمي  أجل  من  قطر  لدولة  واخلبرة  والتوجيه  املباشر 
حتسني نظام التعليم القطري. ميكن للبنك الدولي واملنظمات املماثلة 
التعريف بشبكات االبتكار وخبراء  أيًضا في ضمان  املساعدة  األخرى 

سوف  الدعم  هذا  قطر.  في  وإتاحتهم  املعرفة  على  القائم  االقتصاد 
يساعد قطر في إحراز املزيد من التقدم في اقتصادها القائم على املعرفة 
عبر زيادة مستويات مهارات القوى العاملة، وتوجيه الشركات احمللية، 
وضمان احلركة االيجابية نحو حتقيق نسبة القروض املصرفية للمشاريع 
في   21 والبالغة  الدولي  البنك  قبل  من  املستهدفة  واملتوسطة  الصغيرة 

املائة.

تعزيز االقتصاد القائم على املعرفة في قطر 
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بي�ة نح�و تحقي�ق نس�بة الق�روض      زيادة مستويات مهارات الق�وى العامل�ة، وتوجي�� الش�رآات المحلي�ة، و��مان الحرآ�ة االيجا       
 .في المائة 21المستهدفة من قبل البنك الدولي والبالغة فية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصر

  

 

                                                            
: تحويل قطر إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة"فة بدولة قطر، البنك الدولي، مجلس التخطيط في حكومة دولة قطر، مشروع اقتصاد المعر1

 ،)2007مايو 21" (لى المعرفة في قطرتقييم االقتصاد القائم ع
>fhttp://siteresources.worldbank.org/KFDLP/Resources/QatarKnowledgeEconomyAssessment.pd <  
يعتمد النجاح االقتصادي بصورة متزايدة على االستخدام الفعال لألصول غير الملموسة ": قائم على المعرفة هوأحد التعريفات الجيدة لالقتصاد ال 2

لوصف هذه " االقتصاد القائم المعرفة"ُيستخدم المصطلح . المعارف والمهارات والطاقات اإلبداعية باعتبارها مورًدا رئيسًيا للميزة التنافسية مثل
  .2005مجلس البحوث االقتصادية واالجتماعية التابع لألمم المتحدة،  ".اشئةالبنية االقتصادية الن

صادرة عن وزارة التجارة والصناعة  9، ورقة أبحاث متنوعة رقم "االبتكار في مجال الخدمات التجريبية"آريس فوس و ليونيكي زوميرديجك،  3
  ).2007يونيو (
  ". تقييم االقتصاد القائم على المعرفة في قطر: ةتحويل قطر إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرف" 4
    ).2010يونيو (مؤسسة قطر، نتائج ورشة العمل  5
 ،)2006يوليو  4" (أنظمة االبتكار الوطنية في سنغافورة وماليزيا"تريفور مونرو،  6
>http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN027022.pdf<  
 ،)2008( 2030نة العامة للتخطيط التنموي، رؤية قطر الوطنية األما 7
>http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/GSDP_Vision_Root/GSDP_EN/What%20We%20Do/QNV_2030<  
 ،)2010نوفمبر  4( إحداث فرق من اجل رّواد األعمال: 2011ممارسة األعمال التجارية  ،مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي 8

2011/>-business-reports/doing-<http://www.doingbusiness.org/reports/global  
  .Focus 2010 مجلة ،"صحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر" 9

: حالة اإلقراض المصرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا"اتحاد المصارف العربية والبنك الدولي،  10
 /http://siteresources.worldbank.org< ،)2011يناير " (ة والبنك الدولينتائج المسح المشترك لالتحاد المصارف العربي

urces/MENAFlagshipSMEFinance2_3_11.pdfINTMNAREGTOPPOVRED/Reso < 
 <http://www.nzvif.com/index.html> ،صندوق نيوزلندا االستثماري المحدود للمشاريع: لمعلومات أوفر، ُيرجة زيارة 11
voices-index-<http://www.gallup.com/poll/120758/silatech- ،)2010" (آراء الشباب العرب: مؤشر صلتك"صلتك غالوب،  12

arabs.aspx>-young  
  .نمو الحالي والمستقبلييقّيم مؤشر التنافسية العالمية مدى آفاءة أي بلد في استخدم الموارد وقياس أداء المؤسسات والسياسات التي تحدد ال 13
 ،)2010(، المنتدى االقتصادي العالمي "2011- 2010تقرير التنافسية العالمية "آالوس شواب،  14
>11.pdf-rt_2010http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessRepo<  
  ،"2011يوليو ’ تقرير تكنولوجيا المعلومات في قطر"بيزنس مونيتور إنترناشونال،  15
>http://www.businessmonitor.com/it/qatar.html< 
جامعة (مكانية الوصول إلى التعليم الجامعي من ست جامعات أمريكية وجامعة واحدة آندية توفر المدينة التعليمية للطالب القطريين والدوليين إ 16

فرجينيا آومنولث، آلية طب وايل آورنيل، جامعة آارنيجي ميلون، جامعة جورج تاون للخدمة الخارجية، تكساس أية آند إم، جامعة نورث 
  ).وسترن، وآلية الشمال األطلسي

 ،)2009(، "مقارنة أداء البلدان واالقتصادات" ،والتنميةالصادرة عن منظمة التعاون  2009ا لعام قاعدة بيانات نتائج بيز 17
<http://www.oecd.org/dataoecd/54/12/46643496.pdf>  

  ).2009" (ةتحديات األمن البشري في الدول العربي: 2009، تقرير التنمية البشرية العربية لعام )UNDP(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  18
تقرير التنمية في الشرق األوسط وشمال  ،اإلصالح التعليمي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا: ال أحد يسير على الطريق” ،البنك الدولي 19

  >iteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/EDU_Flagship_Full_ENG.pdfhttp://s<) 2008( ،أفريقيا
  .نفس المرجع السابق 20
  .2010مقابلة مع أحد مسؤولي واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، نوفمبر  21
 ،)2010أآتوبر  20(، المساآن والمنشآت 2010جهاز اإلحصاء، نتائج التعداد السكاني لعام  22

/Census%20Results%20Booklet.pdfw.qsa.gov.qa/QatarCensus/Pdfhttp://ww  
  . ، دراسة غير منشورة)2010" (الكويت واالقتصاد القائم على المعرفة"مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،  23
  .2010مقابلة مع أحد مسؤولي جامعة فريجينيا آومنويلث، أآتوبر  24
  .نفس المرجع السابق 25
مارس ( 2030نحو رؤية قطر الوطنية : 2016- 2011استراتيجية التنمية الوطنية لقطر   ،واألمانة العامة للتخطيط التنمويرؤية قطر الوطنية  26

2011(، >http://www2.gsdp.gov.qa/www1_docs/NDS_EN.pdf<    
  .2010 نوفمبر، لعلوم و التكنولوجيا في قطرواحة امقابلة مع أحد مسؤولي  27
الشيخ خليفة . 1998قامت الحكومة بتعيين مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر من قبل الحكومة إلى حين إجراء انتخاباتها ألول مرة في عام  28

االطالع على الرابط التالي  للحصول على قائمة آاملة باألعضاء، الرجاء. بن جاسم بن محمد آل ثاني هو حالًيا رئيس الهيئة
>http://www.qatarchamber.com/member_en.aspx<  
 ،"حول رابطة رجال األعمال القطريين"رابطة رجال األعمال القطريين،  29
>http://www.qataribusinessmen.org/Support/aboutqba.htm<  
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تخضع رابطة رجال األعمال القطريين ألعضاء . رابطة رجال األعمال القطريين تضم في عضويتها رجال أعمال قطريين ومراآز أبحاث 30

قائمة آاملة باألعضاء، الرجاء االطالع على موقع  رابطة رجال للحصول على . مجلس إدارتها المنتخب والذي يضع السياسات نيابًة عن أعضائها
  >http://www.qataribusinessmen.org/Support/MEMBER.htm<األعمال القطريين على الرابط التالي 

 /http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS< ، )2009" (الدولي، التعليم من أجل اقتصاد قائم على المعرفة 31
EXTEDUCATION/0,,contentMDK:20161496~menuPK:540092~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:28

2386,00.html<  
من أجل تحقيق النمو الوظيفي والقدرة التنافسية في منطقة الشرق  21بناء اقتصاديات المعرفة في القرن "معهد البنك الدولي واقًعا عملًيا،  32

and-growth-job-economies-knowledge-century-21st-rldbank.org/wbi/stories/buildinghttp://wbi.wo-<، "األوسط
-high-%E2%80%93-east-middle-competitiveness< 

" ةتشيرمان آيري يقدم تشريًعا إلنشاء برنامج التبادل المهني مع الدول ذات أغلبية المسلم” ،األمريكيلجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ  33
  >http://foreign.senate.gov/press/chair/release/?id=061a5dd8-913d-49ad-b497-60aaa2304be6, <)2010أغسطس  3(

 ،)2010أبريل  23(، "مؤتمر صحفي في القمة الرئاسية لرواد األعمال لكبار المسؤولين في اإلدارة"مكتب البيت األبيض للسكرتير اإلعالمي،  34
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نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة
 يقوم   مركز   بروكنجز   الدوحة   باألبحاث   السياسية   املستقلة   املتعلقة   بالشؤون   االجتماعية   واالقتصادية   واجليوسياسية   التي   تواجه   الــدول   واملجتمعات 
ـــواليـــات   املتحدة   األميركية .  تأسس   مركز   بروكنجز   الـــدوحـــة   بفضل   رؤيــــة   ودعــــم   حضرة  ــع   ال ــي   ذلـــك   العالقات   م ــا   ف   ذات   األكثرية   املسلمة،   مب
ــزام   مؤسسة   بروكنجز   بـــأن   تتحول   إلـــى   مركز   أبحاث   عاملي .   ــت ـــة   قطر،   وهـــو   يعكس   إل  صاحب   السمو   الشيخ   حمد   بن   خليفة   آل   ثاني،   أمير   دول

 يتلقى   املركز   النصح   واإلرشاد   في   ما   يتعلق   باألبحاث   والبرامج   من   مجلس   املستشارين   الدولي   برئاسة   الشيخ   حمد   بن   جاسم   بن   جبر   آل   ثاني   والرئيس   املشارك   ستروب   تالبوت، 
 رئيس   مؤسسة   بروكنجز .  أما   سلمان   شيخ،   وهو   خبير   في   عملية   السالم   في   الشرق   األوسط   و   جهود   بناء   الدولة   و   احلوار   في   املنطقة،   فهو   مدير   مركز   بروكنجز   الدوحة.
    
 ولتحقيق   رسالته،   يقوم   مركز   بروكنجز   الدوحة   باألبحاث   والبرامج   التي   تشمل   مشاركة     شخصياٍت   بـــارزة   من   احلكومات   واملجتمع   املدني   وعالم 
  األعمال   ووسائل   اإلعـــالم   واألكادمييني   على   حدّ   ســـواء،   في   قضايا   السياسات   العامة   الهامة   املتعلقة   باملجاالت   احملورية   الثالث   التالية :  1 -  قضايا 
  احلكم   كتحليل   الدساتير   وقوانني   اإلعـــالم   واملجتمع؛   2 -  قضايا   التنمية   البشرية   واالقتصادية   كتحليل   السياسات   في   مجال   التربية   والصحة 
 والبيئة   واألعمال   والطاقة   و   االقتصاد؛   3 -  قضايا   الشؤون   الدولية   كتحليل   أطر   األمــن   والصراعات   السياسية   والعسكرية   وقضايا   معاصرة   أخــرى . 

 يعتبر   مركز   بروكنجز   الدوحة   منبر   أبحاث   مؤسسة   بروكنجز   في   املنطقة،   و   هو   منفتح   على   وجهات   النظر   كافة .  وتشمل   أجندة   املركز   جهوداً   أساسية   مترابطة 
  تضم   الدعوة   إلى   عقد   حواراٍت   حول   السياسات   العامة   مع   قادة   سياسيني   ورجال   أعمال   وقادة   فكر   من   املنطقة   ومن   الواليات   املتحدة   األميركية؛   استضافة   باحثني 
  زائرين   يشغرون   مراكز   مرموقة     في   املجتمعات   األكادميية   والسياسات   العامة     لكتابة   األبحاث   التحليلية؛   ودعوة   وسائل   اإلعالم   لنشر   حتاليل   بروكنجز .  و   يساهم 
  مركز   بروكنجز   الدوحة،   بالتعاون   مع   وزارة   اخلارجية   القطرية   ومشروع   مركز   سابان   في   بروكنجز   حول   العالقات   األميركية   بالعالم   اإلسالمي،   في   تصميم   و 
  تنظيم   منتدى   أميركا   والعالم   اإلسالمي   السنوي،   الذي   يجمع   قادة   بارزين   في   مجاالت   السياسة   واألعمال   واإلعالم   والعالم   األكادميي   واملجتمع   املدني،   إلجراء 
 احلوار   والنقاش   الضروريني .  وفي   حتقيق   رسالته،   يحافظ   مركز   بروكنجز   الدوحة   على   قيم   مؤسسة   بروكنجز   األساسية،   أال   وهي   النوعية   واالستقاللية   والتأثير . 
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