الملتقى اإلقليمى حول رسم وتنفيذ سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل
تحقيق التنمية المستدامة :منظور األجهزة التنفيذية والتشريعية
(مقر مكتب اليونسكو اإلقليمي للعلوم في الدول العربية ،القاهرة 17-16 ،يوليو )2019

محضر الملتقى

ملخص
تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ،ن ّ
ظم مكتب اليونسكو اإلقليمي للعلوم في الدول العربية ،ملتقًا
إقليميًا حول رسم وتنفيذ سياسات العلوم واالبتكار من أجل تحقيق التنمية المستدامة  -منظور األجهزة التنفيذية والتشريعية ،وذلك
في القاهرة خالل الفترة من  17-16يوليو  .2019شارك باالجتماع ممثلين من هيئات ووزارات البحث العلمي من متخذي القرار
رفيع المستوي بالدول العربية ،وممثلين من الجهات التشريعية والرقابية من أعضاء لجان العلوم والتكنولوجيا بالبرلمانات العربية،
باإلضافة إلى عدد من العلماء والباحثين من الجامعات العربية.
واستجابة إلى إعالن مسقط  ، 2017هدف الملتقى إلى إطالق حوار حول السبل والمقاربات األمثل لتعزيز التعاون بين األجهزة
التنفيذية ،واألجهزة التشريعية والرقابية في المنطقة العربية ،في دعم جهودهم المشتركة في تعزيز دور العلوم والتقانة نحو بناء
اقتصاد معرفي .كما هدف المؤتمر إلى تعزيز الروابط بين أجهزة الدولة المختلفة في تبني السياسات والبرامج والتشريعات ذات
العالقة بترويج وتسخير العلوم والتقانة في خدمة مآرب التنمية اإلنسانية المستدامة في الدول العربية.
وجاء في الكلمة االفتتاحية للدكتور /غيث فريز ،مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي في الدول العربية ،بأن اليونسكو تولي اهتما ًما
صا لتحفيز الدول األعضاء على تحقيق االستقرار والتقدم في نظمها الوطنية لالبتكار ،وإطالق مبادرات ثرية لتعزيز المكونات
خا ً
الهامة لهذه النظم .كما أكدت الكلمة على ضرورة اعتماد وصياغة رؤية واضحة المعالم وسياسات صريحة تقترن بوضع أهداف
محددة ،لبلوغ التمييز في مجالي العلوم والتكنولوجيا .باإلضافة ضرورة االهتمام باإلطار القانوني لسياسة العلوم واالبتكار على
الصعيد الوطني ،مع وضع األسس الالزمة ألدوات التشغيل ،والتنفيذ ،والمراقبة ،والمتابعة ،وتخصيص الموازانات المالية تحقي ًقا
لهذا الهدف.
هذا وأشار األستاذ الدكتور  /خالد رفعت ،نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ،خالل كلمته االفتتاحية ،بالنيابة عن
معالي األستاذ الدكتور  /خالد عبد الغفار ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ،بأن التعليم والعلوم واالبتكار هم حجر
نظرا لما تملكه هذه القطاعات من القدرة على
الزاوية والعصي الذي ال غنى عنه في كل عمليات التطوير والتحديث والتنميةً ،
إيجاد حلول غير تقليدية لشتى المشكالت والتحديات التي تواجه المجتمعات اإلنسانية وأهميتها في إحداث التنمية المستدامة والشاملة
للجميع .وتطرقت الكلمة إلى الجهود الوطنية لدفع أجندة العلوم والتكنولوجيا إلى االمام ،ومنها على سبيل المثال ال الحصر؛
االستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار التي تهدف إلى تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي واالبتكار بالتوافق مع األجندة
التنموية المصرية.
بينما ابرز السيد النائب  /نضال سعيد ،ممثل البرلمان المصري ،خالل كلمته االفتتاحية ،بالنيابة عن الدكتور  /على عبد العال،
رئيس مجلس النواب المصري ،بأن للبرلمانات دور محوري في رسم وتنفيذ سياسات العلوم واالبتكار لتحقيق أهداف التنمية
مؤخرا على زيادة المخصصات المالية للتعليم والبحث العلمي ،باإلضافة إلى الموافقة
المستدامة .كما أبرز أن مجلس النواب وافق
ً
على مشروع القانون المعني بإنشاء هيئة وطنية لتمويل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،بهدف تحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا
ودعم القدرات االبتكارية ،ودعم اقتصادات ومجتمعات المعرفة ،وربطهم بتنمية المجتمع.
وخالل يومي الملتقى ،تم تقديم عروض من ممثلي الدول العربية المشاركة حول الجهود الوطنية في صياغة وتنفيذ الخطط الوطنية
المعنية بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار من وجهتي النظر التشريعية والتنفيذية .وتم التباحث حول وضع العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار والمعارف في المنطقة العربية ،والتأكيد على دورهم ا ألساسي في دفع عجلة التنمية في المنطقة العربية .باإلضافة إلى
إبراز ديناميكية دورة صنع السياسات وأهم محاورها ،واألدوات الالزمة لتنفيذها.
وصدر من الملتقى سلسلة من التوصيات والتي كانت أبرزها؛ تشكيل وتفعيل لجان تجمع البرلمانيين والجهات التنفيذية ذات العالقة
بصنع وتنفيذ سياسات العلوم والتقانة واالبتكار تضطلع بوضع هذه السياسات والتشريعات الناظمة والضامنة لتنفيذها ،عالوة على
آليات تخصيص الموارد ورصد الموازنات .باإلضافة إلى نشر ثقافة البحث العلمي واإلبتكار وحقوق الملكية الفكرية في كل مراحل
التعليم ،وتطوير المهارات الالزمة لذلك .وخالل جلسة التوصيات تم التوافق على أهمية ِش ْرعة أخالقيات العلوم والتكنولوجيا في
المنطقة العربية التي تم اعتمادها في مؤتمر القمة العربي األخير .كذلك ،تم التوصية بأهمية تعزيز آليات تثمين وتطبيق نتائج
البحوث لتلبية األولويات الوطنية ،وتشجيع الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية على التوسع في البحث العلمي واالبتكار،
وتعزيز ربط نظام ترقية/حوافز الباحثين واالساتذة في الجامعات باإلنتاج البحثي المبتكر وذي األثر الواضح في التعامل مع
االولويات التنموية.

ً
أوال  :جلسات العمل والمناقشات
عقد الملتقى بمقر مكتب اليونسكو اإلقليمي للعلوم في الدول العربية ،خالل يومي  17-16يوليو  ،2019وتض ّمن
البرنامج ست جلسات باإلضافة إلى جلستي االفتتاح والختام .كما تم خالل الجلسات ،تقديم عروض من قبل
الوفود المشاركة حول الجهود الوطنية في صياغة وتنفيذ الخطط الوطنية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
من وجهتي النظر التشريعية والتنفيذية .وقدمت العروض من كل من الوفود المشاركة التالية :االردن ،وتونس،
والجزائر ،والسعودية ،والسودان ،وسوريا ،والعراق ،وسلطنة عمان ،وفلسطين ،وليبيا ،ومصر ،والمغرب،
وموريتانيا ،واليمن (تجدون نسخة إلكترونية من العروض على هذا الرابط) .وتقد ّم الفقرات التالية مل ّخصا ً
للعروض والمناقشات ضمن ك ّل جلسة.
 اليوم األول :الثالثاء  16يوليو 2019
 الجلسة األولى :دور العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في دفع عجلة التنمية في المنطقة العربية
 الجلسة الثانية :وضع العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والمعارف في المنطقة العربية
هدفت الجلستين األولى والثانية إلى ابراز دور العلوم والتكنولوجيا واالبتكار الهام في دفع عجلة التنمية في
المنطقة العربية ،كونها محور أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (يرد بالملحق ( )2نشرة عن دور
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في إحراز التنمية في المنطقة العربية) .كما هدفت الجلسة الثانية إلى توضيح
وضعية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في المنطقة العربية ،والفجوة القائمة بين الدول العربية وسائر دول العالم
(يرد بالملحق ( )3نشرة عن وضع البحث العلمي والتكنولوجيا واالبتكار في المنطقة العربية).
أهم النقاط التي تم تناولها خالل الجلستين األولى والثانية:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ضرورة إدارة التغيير بشكل متوازن وحوكمة إدارة المعرفة ،ووضع رؤية شاملة بإشراك جميع
الجهات المعنية؛
اإلشارة إلى ضعف نسبة الباحثين والباحثات والمنشورات البحثية بالدول العربية مقارنة بالدول
األخرى؛
أهمية وضع استراتيجية لتثمين وتطبيق نتائج البحث حسب األولويات الوطنية؛
تحفيز مساهمة القطاع الخاص اإلنتاجي بشكل أكبر وخاصة مساهمته المالية في دعم البحوث
والتكنولوجيا واالبتكار؛
ضرورة إيجاد آليات لتقييم البحوث العلمية ووضع آليات لتمويل البحث التنموي وتنويع مصادر
التمويل؛
إنشاء وحدة تحليل السياسات والمشورة الفنية في كل من الحكومة والبرلمان لدراسة السياسات
واالستراتيجيات ومتابعة قرارات الوزارات؛
إصدار نشرة دورية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة ونشر المنهجيات والبرامج العالمية الحديثة
المتعلقة بالتكنولوجيا واالبتكار لالستفادة منها؛
أهمية ابراز دور الجامعات في التشجيع على البحث العلمي واالبتكار من خالل اعتماد نظام
ترقية/حوافز بناء على اإلنتاج البحثي ألساتذة الجامعات .باإلضافة إلى إنشاء حاضنات ومراكز
للتميز بالجامعات؛
إيجاد سياسات وآليات لتحول الدول العربية من دول مستهلكة إلى دول منتجة للعلوم واالبتكار
رفع الوعي الثقافي بأهمية العلوم والتكنولوجيا وتطوير القدرات البحثية واالبتكارية لألفراد؛

 oتعزيز التعاون بين الدول العربية ،وتقليل القيود التي تحول دون مشاركة وتبادل المعلومات
والمعرفة من خالل إقامة شراكات إقليمية؛
 oإشراك أكبر للمرأة والشباب في مجاالت العلوم والتكنولوجيا؛
 oمعالجة موضوع هجرة العقول بتعزيز وتعظيم تعليم العلوم في المرحلة األساسية وقبل الجامعية.
 الجلسة الثالثة :دور األجهزة التنفيذية في النهوض بأجندة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والمعرفة
هدفت الجلسة إلى إبراز الدور الجوهري الذي تلعبه الحكومات في النهوض بأجندة العلوم والتكنولوجيا
واإلبتكار .خالل الجلسة تم عرض المهام الرئيسية لألجهزة التنفيذية للدولة والتي تضمنت؛ تحديد الرؤية
وصياغة سياسة وبرامج العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتنفيذها .باإلضافة إلى أهمية العمل على إرساء بيئة
تمكينية محفزة ،وضرورة تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية ،البشرية والمادية (يرد بالملحق ( )4نشرة عن
دور األجهزة التنفيذية للدولة في النهوض بأجندة العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار).
أهم النقاط التي تم تناولها خالل الجلسة الثالثة:
o
o
o
o
o
o
o
o

ضرورة االستثمار في القدرات البشرية وتصميم برامج تدريبية تتناول مقومات حرية التفكير
واإلبداع؛
إقامة منتديات دولية وإقليمية وتحالفات تكنولوجية تجمع مراكز بحثية وجامعات واتحادات
الصناعات؛
تبعية هيئات االبتكار والبحث العلمي لرئاسة الحكومة؛
تعزيز منظومة محفزة لالبتكار من خالل االهتمام بالتعليم ورفع الوعي الثقافي بأهمية العلوم
والتكنولوجيا؛
االهتمام بالتعليم الفني والمهني باعتباره أساس التصنيع واالبتكار ،وتقييم مناهج التعليم وتطويرها
لتتناسب مع التطور الحادث؛
إشراك العلماء في وضع وتصميم السياسات الحكومية وطرح الحلول العلمية؛
تخصيص نسبة من الدخل القومي للبحث العلمي وااللتزام بها؛
حوكمة البحث العلمي وضرورة جذب القطاع الخاص لالستثمار في البحث العلمي.

 الجلسة الرابعة :دور األجهزة التشريعية في النهوض بأجندة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والمعرفة
خالل الجلسة ،تم تقديم عرض عن دور األجهزة التشريعية في النهوض بأجندة العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار،
من خالل إقرار القوانين والتشريعات والسياسات والميزانيات المرصودة .باإلضافة إلى ممارسة دورها في
الرقابة والتدقيق في عمل الحكومة ،وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات من خالل إقرار االتفاقيات الدولية (يرد
بالملحق ( )5نشرة عن دور األجهزة التشريعية في النهوض بأجندة العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار).
أهم النقاط التي تم تناولها خالل الجلسة الرابعة:
 oضرورة استفادة الدول العربية من تجاربها البرلمانية ،وتفعيل التوصيات التي أقرتها في إعالن
مسقط 2017؛
 oإيضاح أن في معظم البلدان العالقة بين االجهزة التشريعية والتنفيذية بها نوع من الحساسية في
المعامالت‘ مع أنهم لهم دور متكامل في النهوض باالجندة التنموية؛
 oضرورة التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قبل إقرار الموازنة؛ وذلك لصعوبة تعديل

الموازنة بعد إقرارها أول العام؛
 oضرورة التركيز على المشورة الفنية وإقامة منتديات وورش عمل لبناء القدرات التنفيذية
والتشريعية؛
 oاستحسان استعانة البرلمانات بالمجالس الخارجية ،واستشاراتها مع المتخصصين في الشئون العلمية
في المجاالت ذات العالقة.
 اليوم الثاني :األربعاء  17يوليو 2019
 الجلسة الخامسة :دورة صناعة السياسات
أبرزت هذه الجلسة ديناميكية دورة صنع السياسات الالزمة لتسخير العلوم والتقانة لالستجابة الفاعلة وللتعامل
الناجع مع التحديات التنموية المعاصرة بما فيها التحديات البيئية وتحديات األمن الغذائي والحد من الفقر وإدارة
التنمية الحضرية والريفية ،وتنمية القدرات التصنيعية (يرد بالملحق ( )6نشرة عن دورة صنع سياسات العلوم
والتكنولوجيا االبتكار).
أهم النقاط التي تم تناولها خالل الجلسة الخامسة:

o

توضيح أهمية دور المجتمع العلمي في تحقيق األجندة التنموية وتكاملها مع األجندة
الوطنية؛
أن تكون عملية اتخاذ القرار عملية تشاركية وتأخذ في االعتبار القرار السياسي والعلمي
والتنفيذي؛
إيجاد منصة برلمانية مفتوحة تمكن أصحاب المصلحة من التواصل مباشرة مع
البرلمانيين مما يؤدي إلى بناء الثقة بين صناع القرار والمؤسسات المجتمعية؛
استحسان إصدار وتفعيل قوانين خاصة بحق النفاذ إلى المعلومة من قبل جميع جميع
أصحاب المصلحة؛

o

بناء عملية التخطيط على الحقائق ومؤشرات قياس األداء مع عدم إغفال أهمية إيجاد آلية حقيقية
للتغذية الراجعة؛
ضرورة االستفادة من إنشاء مراصد علمية للعلوم والتكنولوجيا وربطها بشبكة إقليمية؛
أهمية إقامة شراكات مع القطاع الخاص وإسهامه في رسم السياسات وتمثيله في هيئة االبتكار ،ولن
يتأتى ذلك بدون الدعم والتدخل الحكومي اإليجابي؛
أهمية التكامل والتنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية ،وتوقيع اتفاقيات بين الوزارات مع الجهات
المعنية بالبحث العلمي ،وإنشاء لجان لالبتكار داخل الوزارات المختلفة؛
تحفيز وتمكين المرأة وخلق بيئة محفزة لها تمكنها من الوصول إلى مراكز صنع القرار والمساهمة
في قطاعات العلوم والصناعة واالقتصاد.

o
o
o

o
o
o
o

 الجلسة السادسة :شرعة أخالقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية
عة كإطار
تناولت الجلسة عر ً
ضا حول ِش ْرعة أخالقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية .وتهدف الش ِْر َ
أخالقي إلى بيان سبل حماية سياقات العلوم والتكنولوجيا ومنتجاتها والمشتغلين فيها وعليها ،ورعايتها بما يوفر
لها سبل النجاح بما في ذلك المتطلبات واألدوات التشريعية والقانونية والموارد البشرية والمادية عالوة على
توفير البيئات التمكينية المطلوبة بما في ذلك الدعم الحكومي الرسمي والمجتمعي ،وتوجيهها بما يص ّحح مسارها

ويبعدها عن التوجهات والممارسات غير األخالقية أو الضارة باإلنسان والبيئة المحيطة (يرد بالملحق ()7
نشرة عن حول ِش ْرعة أخالقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية) .وفي بداية عام  ،2019وافق مجلس
جامعة الدول العربية ،المجتمع على مستوى القمة في دورته العادية رقم  30في تونس يوم  31آذار ،2019
نص الشِرعة أخالقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية كوثيقة استرشادية ،داعيا ً الدول العربية
على ّ
إلى نشر مبادئ الشرعة لدى الجهات البحثية لديها (يرد بالملحق ( )8القرار  772د.ع ( – )30ج – 3
.)2019/3/31
أهم النقاط التي تم تناولها خالل الجلسة السادسة:
o
o
o
o

التوافق على أهمية ِش ْرعة أخالقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية ،مع االتفاق على
ضرورة وجود ِش ْرعة تراعي الخصوصية الوطنية لكل دولة؛
أهمية االلتزام باألخالقيات مع ظهور العلوم الجديدة والتكنولوجيا الحديثة ووضع أخالقيات مواءمة
لها؛
أهمية الخروج بتوصيات لنقل الشرعة من الشكل االسترشادي إلى الشكل اإللزامي مع التأكيد على
أهمية تكوين منظومة أخالقية علمية؛
الطلب من اللجان الوطنية متابعة تنفيذ الش ِْرعة.

 الجلسة السابعة :التوصيات والخطوات المستقبلية
ترأس الجلسة الختامية الدكتورغيث فريز ،معربًا عن شكره لجميع المشاركين على مساهمتهم النشطة والفعالة
في فعاليات الملتقى .وفيما يلي التوصيات التي صدرت عن الملتقى:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10

الدعوة الى تفعيل االستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجيا واإلبتكار الصادرة في 2017؛
التوافق على أهمية شرعة أخالقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية التي تم اعتمادها في مؤتمر
القمة العربي األخير ،والعمل على تعميم ووضع آليات لتفعيلها على المستوى الوطني؛
نشر ثقافة البحث العلمي واالبتكار وحقوق الملكية الفكرية في كل مراحل التعليم وتطوير المهارات
الالزمة لذلك؛
العمل على إحداث برنامج لتمويل ودعم المشاريع البحثية المشتركة بين الدول العربية؛
انشاء شبكة تربط بين مراصد العلوم في الدول العربية مع الربط مع المراصد االقليمية والعالمية؛
الدعوة الى تشكيل وتفعيل لجان تجمع البرلمانيين والجهات التنفيذية ذات العالقة بصنع وتنفيذ سياسات
العلوم والتقانة واالبتكار تضطلع بوضع هذه السياسات والتشريعات الناظمة والضامنة لتفيذها لها عالوة
على آليات تخصيص الموارد ورصد الموازنات؛
التدخل الحكومي اإليجابي لتحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في رسم وتنفيذ السياسات العلوم
والتقانة واالبتكار؛
تعزيز آليات حوكمة إدارة المعرفة والبحث العلمي ،ضمن رؤية شاملة بإشراك جميع الجهات المعنية
لتعزيز العلوم والتقانة واالبتكار؛
ربط الهيئات المسؤولة عن وضع وتنفيذ سياسات المعرفة والعلوم واالبتكار بأعلى الجهات التنفيذية في
الدولة؛
تعزيز آليات تثمين وتطبيق نتائج البحوث لتلبية األولويات الوطني؛

.11

.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

تشجيع الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية على التوسع في البحث العلمي واالبتكار ،وتعزيز ربط
نظام ترقية /حوافز الباحثين واالساتذه في الجامعات باإلنتاج البحثي المبتكر وذي األثر الواضح في
التعامل مع االولويات التنموية؛
التوصية بزيادة االهتمام بالتعليم الفني والمهني كمكون اساسي من عمليات اقامة مجتمعات المعرفة ؛
التركيز على أهمية االلتزام بالمعاهدات الدولية ذات العالقة بحماية الملكية الفكرية؛
دعوة جميع الحكومات العربية الى تخصيص ما ال يقل عن  %1من الدخل القومي االجمالي لدعم
البحث العلمي؛
التأكيد على وضع تشريعات أكثر مرونة توائم التطورات واالحتياجات المتسارعة في المجاالت العلمية
والمعرفية؛
إنشاء منصات برلمانية مفتوحة تمكن من النفاذ إلى جميع المعلومات ذات العالقة بدعم العلوم
التكنولوجيا والبحث العلمي؛
إنشاء مراصد علمية للعلوم والتكنولوجيا؛
اعتماد عملية التخطيط المبني على المعطيات الموضوعية والمسند باألدلة العلمية؛
الطلب من مكتب اليونسكو اإلقليمي للعلوم في الدول العربية أن يرسل التوصيات الى اللجان الوطنية
العربية لليونسكو.

ثانيًا :المالحق
 .1جدول أعمال االجتماع
 .2نشرة عن دور العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في إحراز التنمية في المنطقة العربية
 .3نشرة عن وضع البحث العلمي والتكنولوجيا واالبتكار في المنطقة العربية
 .4نشرة عن دور األجهزة التنفيذية للدولة في النهوض بأجندة العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار
 .5نشرة عن دور األجهزة التشريعية في النهوض بأجندة العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار
 .6نشرة عن دورة صنع سياسات العلوم والتكنولوجيا االبتكار
 .7نشرة عن حول ِش ْرعة أخالقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية
 .8نص القرار ( 772د.ع ( – )30ج  )2019/3/31 – 3حول ِش ْرعة أخالقيات العلوم والتكنولوجيا في
المنطقة العربية
 .9قائمة المشاركين

ملحق ()1
جدول أعمال االجتماع

الملتقى اإلقليمى حول رسم وتنفيذ سياسات العلوم والتكنولوجيا و االبتكار من
أجل التنمية المستدامة :منظور االجهزة التنفيذية و التشريعية
القاهرة 17-16 :تموز /يوليو 2019
الوصف

الجلسة

الوقت

الثالثاء  16يوليو /تموز
الجلسة اإلفتتاحية

كلمات الترحيب –
الدكتور غيث فريز –مدير مكتب اليونسكو االقليمي
للعلوم في الدول العربية،

09:30-09:00

كلمة النائب نضال محمد السعيد نيابة عن األستاذ
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
المصري
كلمة االفتتاح لمعالي وزير التعليم العالي في
جمهورية مصر العربية /
معالي الدكتور خالد عبد الغفار
استراحة
دور العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار في دفع عجلة
التنمية في المنطقة العربية



لماذا نحتاج إلى التكنولوجيا واالبتكار
والمعارف؟
دور العلم والتكنولوجيا واالبتكار في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة
...............



الوضع العام للعلوم والتكنولوجيا وسياسة
االبتكار والمعارف في المنطقة العربية
المؤشرات واالتجاهات الرئيسية
................




وضع العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار والمعارف في
المنطقة العربية




استراحة غذاء
دور األجهزة التنفيذية في
النهوض بأجندة العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار
والمعرفة








صياغة السياسات واالستراتيجيات
تأمين البيئة التمكينية ،
إعداد وتقديم التشريعات االزمة،
تخصيص الموارد،
حشد الدعم الوطني والدولي
................

9:45-9:30
11:15-09:45
 oالعرض 20 :دقيقة
 oتقديم  7دول لتجربتهم
الوطنية ( 5دقائق لكل بلد):
 40دقيقة
 oمناقشة مفتوحة 30 :دقيقة
12:45-11:15
 oالعرض 20 :دقيقة
 oتقديم  7دول لتجربتهم
الوطنية ( 5دقائق لكل بلد):
 40دقيقة
 oمناقشة مفتوحة 30 :دقيقة
14:00-12:45
15:00-14:00
 oالعرض 20 :دقيقة
 oمناقشة مفتوحة 40 :دقيقة




دور األجهزة التشريعية في
النهوض بأجندة العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار
والمعرفة





مراجعة واعتماد التشريعات
مراقبة أداء الحكومة في صياغة وتنفيذ
سياسات واستراتيجيات العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار
ضمان تخصيص الموارد المطلوبة
تشجيع الحصول علي دعم قومي ودولى
...................

16:00-15:00
 oالعرض 20 :دقيقة
 oمناقشة مفتوحة 40 :دقيقة

األربعاء  17يوليو /تموز
دورة وأدوات سياسات العلوم
والتكنولوجيا واإلبتكار









تحليل الوضع و صياغة جدول األعمال
صياغة السياسات
اتخاذ القرارات
تنفيذ السياسات
المتابعة و التقييم
دورة التعديالت
........

11:00-09:30
 oالعرض 30:دقيقة
 oمناقشة مفتوحة 60:دقيقة

 أدوات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
باليونسكو
 oمرصد اليونسكو الدولي ألدوات السياسة
()GO-SPIN
 oبرنامج تعزيز المساواة بين الجنسين في
العلوم والتكنولوجيا والهندسة واالبتكار
()SAGA
 oمؤشرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
 oبرنامج تعزيز القدرات في العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار
 oالدعم الفني
استراحة
شرعة أخالقيات العلوم
والتكنولوجيا في المنطقة
العربية









استراحة غذاء
الجلسة الختامية

لماذا نحتاج لش ِْر َعة أخالقيات عربية للعلوم
والتكنولوجيا؟
هيكلة الش ِْر َعة ومبادئها
أخالقيات إنتاج العلوم والتكنولوجيا
أخالقيات نقل وتوطين العلوم والتكنولوجيا
أخالقيات تسخير واستخدام العلوم والتكنولوجيا
الخطوات المستقبلية ودور األجهزة التنفيذية
والتشريعية
....................

التوصيات والخطوات المستقبلية

11:30- 11:00
13:00-11:30
 oالعرض 30:دقيقة
 oمناقشة مفتوحة 60:دقيقة

14:00- 13:00
15:30-14:00

ملحق ()2
نشرة عن دور العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في إحراز التنمية في المنطقة العربية

الملتقى اإلقليمي حول رسم وتنفيذ سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل تحقيق
التنمية المستدامة :منظور األجهزة التنفيذية والتشريعية
القاهرة 17-16 ،يوليو /تموز 2019

دور العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في إحراز التنمية في المنطقة العربية
إن العلوم والتكنولوجيا ا ا واالبتكا ا ا

الترابط بين اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية في بعض
الدول العربية وغير العربية

هي من أهم دعا ا ا م

وأسس ،ال بل متطلب ت التنمية االنس نية المستدامة .وهذا

م ا أثبتت اه تج ا ل المجتمع ا ت المتياادمااة ي الع ا لم التي

وتلعل اليوم الل اانمة الك منة ي
اتفل ّ
اس ااتط عن أن تس ا ّ
العلوم والتكنولوجيا ا واالبتكا ا ي خ اادم ااة م ااي ل التنمي ااة
اإلنس ا ا ا ا ن .إنه الدول التي

لعها و
اإلنس ا ا ا ا نية المزّيية ّ
طنه ي
اس ا ا ا ااتط عن أن تنت العلوم والتكنولوجي  ،وأن تو ّ

ل ا ّ اصتدا ا ا ا ا ا ا ا داته ا وعملي ا ته ا التنمو ااة والمجتمعيااة ،وأن
ان ه بط ق إبداعية ي خدمة التنمية
تسا ا ا ا ا ااتندمه وتسا ا ا ا ا ا ّ
اإلنس نية الش ملة والمستدامة.

تب هن اإلحدا ا ا ا وات عل وجود ا تب ط إيج بي وثيق بين

المد ااد ب العتم د عل بي ن ت ملشا ا اصتدا ا د المع ة  2012الدا ا د ا عن البنر
الدولي ،وملش التنمية البش ة .2012

التنمية البش ا ة واصتد ا د المع ة ب ك ه األ بعة (التعليم،
واالبتك  ،وتكنولوجي المعلوم ت واالتد ا ا ا ا الت ،والبيئ ت

الترابط بين اقتصاد المعرفة والفقر في الدول العربية
وغير العربية

التمكيني ااة  .وتب هن البيا ا نا ا ت ك ااذل اار عل وجود ا تبا ا ط
ساالبي بين اصتد ا د المع ة ومسااتو ت اللي  ،وكذلر بين

االبتكا ا ا

واالصتدا ا ا ا ا ا ا ا ا ا د ،مما ا ا علّكا ا اد عل

39.8%
38.3%

دو العلوم

R-Sq
)R-Sq(adj

70
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ي تزييق النمو وتمكين اللئا ا ت
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Sudan

الليي ا واللعيلة.

Mauritania
Yemen, Rep.
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 تي ااديم الزلول العلمي ااة والتيني ااة لمواجه ااة التز ااديا ا ت
المعيشا ا ااية ي ك ة اليط ع ت (اله اعة ،الدا ا اان عة،
حم ية البيئة  ...؛
 تمكين اللئ ت المهمشا ا ا ا ااة من المش ا ا ا ا ا كة اللع لة ي
التيدم االصتد دي واالجتم عي؛
 تياديم اليا عادا العلمياة للتعا مال النا جت مت التزاديا ت
األصتد دية واإلجتم عية.
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1

المداد  ،ب العتم د عل بي ن ت ملشا اصتدا د المع ة  2012الدا د ا عن البنر
الاادولي ،والبي ا ن ا ت المتو ا لمعاادالت خطوط اللي من البناار الاادولي وب ن ا م األمم
المتزادا اإلنما ي ،والادا ا اإلحد ا ا ا ا ا ا ا ياة ي األمم المتزادا ،وجا معاة الادول الع بياة،
ومك ت اإلحد و الوطنية.

1

الترابط بين االبتكار واالقتصاد في الدول العربية وغير
العربية

المدا ا ا ااد
.2017

تي

منظمة االسا ا ا ااكوا بمشا ا ا ااهد االبتك

-7أ تعه ه التع ون الدولي من أجل
تيسي الوصول إل بزوث وتكنولوجي
الط صة النظيلة
-7ل تزسين مستوم التكنولوجي من
أجل تيديم خدم ت الط صة الزدعثة
والمستدامة للجميت
 2-8اال تي و بمستوم التكنولوجي ،
واالبتك  ،بم ي ذلر من خالل الت كيه
عل اليط ع ت المتسمة ب لييمة المل ة
الع لية واليط ع ت الكثيلة العم لة
 3-8تعه ه السي س ت الموجهة نزو
التنمية والتي تدعم اليد ا عل اإلبداع
واالبتك
 4-9ز دا اعتم د التكنولوجي ت
والعملي ت الدن عية النظيلة والسليمة
بيئي
 5-9تعه ه البزث العلمي وتزسين
اليد ات التكنولوجية ي اليط ع ت
الدن عية ي جميت البلدان ،وال سيم
البلدان الن مية ،بم ي ذلر ،بزلول ع م
 ،٢٠٣٠تشجيت االبتك واله دا بنسبة
كبي ا ي عدد الع ملين ي مج ل البزث
والتطو لكل مليون شنص ،وز دا
إنل ق اليط عين الع م والن ص عل
البزث والتطو
-9ل دعم تطو التكنولوجي المزلية
والبزث واالبتك ي البلدان الن مية
-٩ج تزييق ز دا كبي ا ي ص
الزدول عل تكنولوجي المعلوم ت
واالتد الت
-12أ دعم البلدان الن مية لتعه ه صد اته
العلمية والتكنولوجية للملي صدم نزو
تزييق أنم ط االستهالك واإلنت ج األكث
استدامة

ي الدول الع بية تزليل نيديب

تتجّلى أهمية المعرفة والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
بشكل واضح في أهداف التنمية المستدامة الواردة

ضمن "خطة التنمية المستدامة لعام  "2030التي

صادقت عليها دول العالم بما فيها جميع الدول العربية
والتي وضعت العلوم والتكنولوجيا في محور العمليات
التنموية اإلنسانية المأمولة للعقدين القادمين ،حتى

أنها ُوسمت بـأنها أجندة "المعرفة والعلوم والتكنولوجيا"
بامتياز.
أمثلة لبعض اإلشارات الصريحة إلى دور العلوم

والتكنولوجيا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030
 4-1ضم ن تمتّت جميت ال ج ل والنس و،
وال سيم اللي او واللعل و منهم ،بنلس
الزيوق ي الزدول عل التكنولوجي
الجدعدا المال مة
ي البزوث
-2أ ز دا االستثم
اله اعية و ي تطو التكنولوجي وبنوك
الجين ت الزيوانية والنب تية من أجل
تعه ه اليد ا اإلنت جية اله اعية

- ١٤أ ز دا المع ف العلمية ،وتطو
صد ات البزث ،ونيل التكنولوجي البز ة

-٣ل دعم البزث والتطو ي مج ل
اللي ح ت واألدو ة لألم اض المعدية
وغي المعدية

 6-17تعه ه التع ون اإلصليمي والدولي
يم عتعلق ب لعلوم والتكنولوجي واالبتك
والوصول إليه  ،وتعه ه تب دل المع ف
 7-17تعه ه تطو تكنولوجي ت سليمة
بيئي ونيله ونش ه وتعميمه ي البلدان
الن مية
 8-17التلعيل الك مل لبنر التكنولوجي
وآلية بن و اليد ات ي مج الت العلم
والتكنولوجي واالبتك وتعه ه استندام
التكنولوجي ت التمكينية ،وال سيم
تكنولوجي المعلوم ت واالتد الت

-٥ل تعه ه استندام التكنولوجي
التمكينية ،وبن صة تكنولوجي المعلوم ت
واالتد الت ،من أجل تعه ه تمكين الم أا
-6أ تعه ه نط ق التع ون الدولي ودعم
بن و اليد ات ي البلدان الن مية ي مج ل
تكنولوجي ت إع دا تدو وإع دا استعم ل
المي
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ملحق ()3
نشرة عن وضع البحث العلمي والتكنولوجيا واالبتكار في المنطقة العربية

الملتقى اإلقليمي حول رسم وتنفيذ سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل تحقيق
التنمية المستدامة :منظور األجهزة التنفيذية والتشريعية
القاهرة 17-16 ،يوليو /تموز 2019

وضع البحث العلمي والتكنولوجيا واالبتكار في المنطقة العربية
 رغم التزايد الم حوظ في ادد الباحثين في الما قة العربية
اال نط هذا العدد ما يزال ضئيال مقارنة بالعديد من دول
العالمن كما نط "هجرة العقول" ل خارج ال تزال تمثل تحديا ً
كبيرا ً ل ما قة.

رغم العديد من اإلنجازات في المجاالت المعرفية والتقانية التي
حققتها الدول العربية في العقود الماضيييييييةن اال نط الما قة ما
زالت تعاني من فجوة تكاولوجية ومعرفية تفصيييييي ها ان العالم
كما اشييارت بذلك العديد من التقارير اإلق يمية والدولية .ويرتبط
هذا الوضييييييئ القا م بجم ة من التحديات ذات العالقة بما فيها
التحديات االقتصييادية واالجتمااية والايييا ييية وكذلك بتحديات
البيئة التمكياية المحي ة.
إن التدخالت المطلوبة بإلحاح في المنطقة العربية تمت ّد
لتشتمل على عمليات إنتاج ،ونقل وتوطين ،واألهم تسخير
العلوم والتكنولوجيا في التعامل األنجع مع تحديات التنمية
االنسانية في المنطقة العربية سواء في المناحي االقتصادية
أو االجتماعية أو البيئية
البحث العلمي واالبتكار في المنطقة العربية
 لم تتعدى نابة انفاق الدول العربية ا ى البحث والت وير
 %0.6من الااتج المح ي االجمالي في العام  2016وهي نقل
بكثير من المعدّل العالمي (.)%1.68
 ال تزال نابة اشراك الق اع الخاص في تمويل البحث الع مي
ضئي ة ()%2.9؛ ويض ئ الق اع الحكومي ( )%61.5ثم
ق اع التع يم العالي ( )%26.8بالجزء األكبر من اإلنفاق
ا ى البحث الع مي مما قد يخ ق فجوة بين اإلنتاج البحثي
واهتمامات الصاااة واحتياجاتها.

 ا ى الرغم من تاجيل تحاّن في ادد ماشورات البحوث
في الدول العربية خالل العقدين الماضيينن غير ننه ما يزال
ضئيالً بالمقارنة مئ العالم حيث ب غ اام  2016نقل من 45
نلف بحث ماشور باابة لم تتجاوز  %2من مجمل
الماشورات البحثية في العالم.
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يُالحظ وجود تقدم بايط في ادد ط بات براءات
االختراع فى الدول العربية ( 2913ط ب اام 2016
مقارنة بـ 1688اام  )2011ولكن التزال األاداد
ماخفضة بالمقارنة بالدول المتقدمة.

العالقة بين االبت ار م ر االبت ار العالمي

والدخ

النات المحلي ا جمالي لل رد

التعليم في المنطقة العربية
Leba
non

Tunisia
Jordan

Moroc
co

 تعاني الما قة العربية من ارتفاع معدل األمية؛ حيث ب غت
نابة نمية البالغين نكبر من  15اام  %24.75اام .2016
 ب غ ادد األميين من الشباب في الفئة العمرية  24-15اة
حوالي  9م يوط اام  2016ماهم  %57.9من اإلناث اام
.2016
 ب غت نابة التارب من التع يم في المرح ة االبتدا ية
بالما قة العربية  %12.29( %11.54اناثن %10.82
ذكور) مقارنة بـ  %8.88االميا اام .2017

Egypt

economist

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة العربية
 مازالت الدول العربية تُصاف ماته كة ل تكاولوجيا وليات
مصاعة نو ماتجة لها.
 يحتل ادد ماتخدمي اإلنترنت من الااطقين بال غة العربية
( 226م يوط ماتخدم لعام  )2019المركز الرابئ بين لغات
العالم العشر األولى ا ى شبكة االنترنت.
 وا ى الرغم من ارتفاع ادد ماتخدمي اإلنترنت من
الااطقين بال غة العربية اال نط نابة المحتوى الرقمي العربي
المتاح ا ى االنترنت ب غ  %1فقط اام .2018
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ملحق ()4
نشرة عن دور األجهزة التنفيذية للدولة في النهوض بأجندة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

الملتقى اإلقليمي حول رسم وتنفيذ سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل تحقيق
التنمية المستدامة :منظور األجهزة التنفيذية والتشريعية
القاهرة 17-16 ،يوليو /تموز 2019

دور األجهزة التنفيذية للدولة في النهوض بأجندة العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار
تض ط ط ط ط ط التنفيذيةتنلدولة بدتلاجولدت جو تيدفع ت تنلج لت

عاىتنلم ع د تونهتفوتتتنت تأفمةدتآلةتتت

يد ّد توييدندتأفمة ططدت تم ططنتيما ططدتنهتنل دنن ططنتنوذ ططتت
تس ط ط ط ط ط ط ططت لتنلدوةعتنلدوودلدي تونل دلمططدتوت ططتو تن د ط ط ط ط ط ط ططت ت

تودذجتنلحكدندت تتحجيجتنلعؤيدتو ةتغدت ةت دتنل ادلت

بططنيوططجةتنل ادلتونلدوودلديةططتتون .دوططت توالتيينلتفط نتنلططجو ت

ط ططجتنا طططعتت

تتتنلمحجثد
نل ادلتونلدوودلديةتتونال دوت توتدّ عتنلبةت
ّ

ونلدوودلديةتتنبجأتنلد ت كةدتنلتكت دتأ حت تنلمصاحد ت

نلدوودلديةتتونلدج قتتتنلم ع ةدتلاحجودتنلدطوةدت تون حجودبدت

ونهتنلمذوتتحجيجتنلمساولةتتتنلعرةسةدتوأدون تكت دتنل ذتتت

نلمدن دتعالوةتعاىتنلمخططتطعتنلد تت ططجتتو وتعهت ط ط ط ط ط ط ططد ت

فنتتنلصادتبمتت تفللتنلجو تنلمحدمنتلاذة تتتنلجولةدت

ن دخجنلتنل ادلتونلدوودلديةت ت ت

ون.تاةمةدتنلم وةد

تويمكهتتبديبتنذتلتنفيذيةتنلدولة بدتنلحكدنةدتضط ط ط ط ط ط ططمهت

 .2العمل على تحقيق الرؤية وتنفيذ سياسة وبرامج

نلم تالتتنف ت ةدتنلدتلةد :ت

العلوم والتكنولوجيا

 .1تحديد الرؤية وصياغة سياسة وبرامج العلوم

إكتنلدولة تنل ةجتلس ط ط ط ط ططةت ط ط ط ط ططدتنل ادلتونلدوودلديةتتونال دوت ت

والتكنولوجيا

بلدعضتتدّ عتنل عوطتنلدتلةد :ت

تحجدتنلحكدندت ؤيدذتتب ط ططنكتنلمكت دتنلد تتبوىتنلد ط ططدلت
ّ
طتتونففططجناتنلدومديططدتنلد تتس ط ط ط ط ط ط ط ىتإلىتتحقةقذططتتنهت
إلةذط ت



تد ةعتنلمدن دتنلوت ةد:تت منتنلحكدندتعاىتوض ط ط ط ط ط ططلت
ن ط ط ط ط ط ط ططعولتنلمدن دتو ذتتإلىتنفيذيةتنلد ط ط ط ط ط ط طعي ةدت

خاللتنل ادلتونلدوودلديةتتونال دوت ،تونلد تبتتتتت ط ط ط ط ط ط ططمنت

.ت نع ف ططت تتونلحكدن ططتتتن ططتلب ططدت يي ططتدةتن .ل ططت تعاىت

تأفجناتنلدومةدتنلمس ط ط ط ططدجنندت2030تكتنادتبمتت ةذتتنحت بدت

نلبحثتونلد ديعتوت ب دتنلمدن دتنهتخاللتنل ط ط ط نع تتت

نللقعتبكت دتأب تده،تونلدومةدتنلحض طعيدتونلعيلةدتنلمسططدجنند،ت

وبتال دلتدةتنهت عيتنلجعوتنلجول ت ت

ونلدومةدتنلص ط ط ط ط ط ططوتعةد،توندنيذدتنلدحجبتتتنلبة ةد،تو ط ط ط ط ط ططجت
نحدةتيتتتنل تتدتونلمةتهتونلو ن ت ت



تد ةعتن.طت تنلد ط ط ط طعي تنلموت ط ط ط ططب:تت منتنلحكدندت

عاىت ط ط ط ط ط ّطهتنلقدن ةهتو ذتتإلىتنفيذيةتنلد ط ط ط ط ط طعي ةدت

تسدوجتنلحكدندت تعماةدت اد ةتنلعؤيدتو ةتغدتنلسةت تتت

.ت نع ف ط ط ططت توت ط ط ط ط ط ط ططدم ط ط ططن تنلقدن ةه ت

نلم نع قدتعاىتتقةةوتن ّمقتلادضط ط ط ططلتنلقتروتونلمدن دتنلمددّ عةت

تن ط ط ططتل تنل ادلت

نلدوودلديةتتعاىت ط ط ط ط ط ط ططبةنتنلم تلتتالتنلوتممدتل منت
ت
و

ونلمد ابطتتتوكط لطلتنلدحطجبطتتتونللعيتنلد تتطجتت عتطنتأوت

نلذة تتتنلبح ةد،توال ط ط ط ططدخجننتتتتوودلديةتتتن ةود،ت

تس ط ططمستلما ط ط طس ط ططتتذتتفنتتنلص ط ططادتبتلو ت ت تن ط ططدة ت ت

وتدن ةهتحمتبدتنلماوةدتنللوعيد،تإلخ ت ت

وت ديلتنلم ع ططدتونلدوودلديةططتتلد ديعتنتدص ط ط ط ط ط ط ططتدفططتتنلقططتروت
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 ⁻وضل تأطع تأخالتةد تلدديةه تودعو توتنطةعت

ت مةو تنلعؤيد ت /تنلسةت د توتعيمدذت تإلى ت ودد تضمهت

وحمتبد تنل ادل تونلدوودلديةت تونل تناةه ت ذتت

ى
نلعؤىتونلسةت تتتنلق تعةدتنفخع ت

دملتككن
ونلم
ّ
 ⁻إدن ة تنسدقبنتنل من،تحةثتأ هتنهتنلمددتلتأكت
تسدمع تنلدوودلديةت ت

وطبة دذت تب كن تي

تتوةةع تعجد تنلدمترفت

 ،توتج تتتلتتو تأويه تعجلت

نلمستونة
 ⁻حمتبد تنلخصد ةد تونلبةت تت تنل خصةد تنهت
خالل توضل تأطع تتت د ةد تلاحمتبد تنه تنل عنروت

ن.لودعو ةد

ت

 .4تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية (المؤسسية

 .3إرساء بيئة تمكينية محفزة للعلوم والتكنولوجيا

والبشرية والمادية)

واالبتكار




ت يييتنل نع تتت تن تلتنل ادلتونلدوودلديةت،تحةثت

نلدومديدتنلمعيدةتوضمتك و دلتنل مةلتإلىت عيت

لوتب جتبمقجو تأ تدولدتأوتيذدتنالض اللتبملعدفتت

بن

نلد اةوتونلدج يبتنل ةجيهتوتوت اتنللعيتلاوست

دتنلبحثتنل ام تونلد ديعتنلدوودلدي توت دمنت



نل نع تت تنلمو ددة ،تعاى ت بةنتنلم تل تال تنلحصع،ت

وضلتوتولة ت عننجتتوودلديةدتيجيجةتونبدوعةتتدمت ىت

 ⁻نلجولت( متل-يود تويود -يود )

نلتنفولديتتتن .مترةدتنلدطوةد

 ⁻أيذيةتنلجولدتنلدنحجةت(نلد ن نت،تن نع يتنلبحدثت



ونل تن تتتنلحكدنةد،تإلخ )

نل مةلتنوذتت دوالدتنةسد ةتوعاىتتجلتنلمستونة

 ⁻نلحكدندتون نع يتنلبحدثتونلصوتعد



نتختف تنلدجن ةع تنلال ند تلد ب د تنلمدن د تنل امةدت

.ح نع تنلد ديعتونلدق ططجلتنالتدص ط ط ط ط ط ط ط ططتد تناليدم ططتع ت

أ ظمدتوطوةدتتديدتلال دوت



ونلبة تنلمو دد

إتتحد تنللعي تنلدوودلديةد تنلضخمد تونلد تتعتبطت
ت

ت ييي ت و تنلمبتد ة تونال دوت تك ي تنه تثقت دت
نلم دمل



حمتبد تأ

ت يييتنلقج نتتنلما طسططتتةدتنلدطوةدتلدودكتتتد ةتعاىت
ن ططدة ت تنلم ع دتونلدوودلديةتتوت ديعفتتون ططدخجننذتت

ونلدوودلديةد تنلخت د تونل تند ت ذجا ت وت توت يييت

دد ةعت عيتنل منتوالت ّةمتتلا بت

وت تو/أوتت ديعتنلبوىتنلدحدةدتلألبحتثتنل امةد،توالت
ةمت تنلبوةد تنلدحدةد تنلعتمةدت -توتةسةع ت بن تن دلتدةت

 ⁻نلق تعةهتنل تلتونلختي



نل من تعاى تإ ت تنلوداد تنلحعيد تنلم ادبد تنهت
نلبتح ةه تونلمذوةةه تونللوةةه تنلمج بةه تونلقتد يه تعاىت

تالت ةه :ت



تنل منتعاىتت يييتنلوظوتنلد اةمةدتبمتتبحققتنففجنات

د تنل ادل تونلدوودلديةت تونل تناةه ت ذتت

دملتككنتنهتخالل:
ونلم
ّ
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ملحق ()5
نشرة عن دور األجهزة التشريعية في النهوض بأجندة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

الملتقى اإلقليمي حول رسم وتنفيذ سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل تحقيق
التنمية المستدامة :منظور األجهزة التنفيذية والتشريعية
القاهرة 17-16 ،يوليو /تموز 2019

دور األجهزة التشريعية في النهوض بأجندة العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار
يلعب البرلمانيون باعتبارهم ممثلين منتخبين لش عععبوم ً ار

ال يختلف ً ر البرلمععانععات فع تر تع العلو التكنولوجيععا

اإلنمع ععان التع تعكس احتياجات ناخبيوم تمع ععتايب لوا.

عاً  ،ليس حص ار ،بالموا التاليت:

اال تكار عن ً ره فع مااالت أخرت ،حيث يضع ع ع ع ع ع ععطلل

حاسع ععما فع ًفل عالت التنميت الممع ععتتامت المتم ور حو

ال يختلف األمر بالنمع ع ع ع ع ع ععبت للعلو التكنولوجيا اال تكار

 .1إقرار القوانين والتشريعات

التع باتت ر افل أساسيت للتنميت الممتتامت كما أنوا باتت

تتضع ع ع ّعمن مث قوانين إلنشع ع ععاء ماالس أ هييات ب ثيت
علميت؛ تش ع ع ع ع ع عرتعات لضع ع ع ع ع ععب الب ث العلمع اسع ع ع ع ع ععتختا

متتاخلت مل كافت جوانب ال ياه.

أصب ت المؤسمات البرلمانيت تواجه ت تيات متزايت فع

من

معينععت من أج ع حمععايععت األت ع ع ع ع ع ع عخععا
تكنولوجيععات ّ
التبعععات الممكنععت؛ قوانين حمععايععت الملكيععت ال كرتععت؛ قوانين

أًاء عملوا بالنظر إلى تنامع ممع ع ععتوتات التعريت سع ع ععرعت
التغيير التطور فع الماتمعات ال تيثت ،ال سع ع ع ع ع ع ععيما فع

لتعزتز نر التكنولوجيا

ماععاالت التكنولوجيععا المعرفععت ،ععتلي ع النرععات ع ع ع ع ع ع ععات التى

أ لتشع ع ععايل العم

االسع ع ععتثمار

معينت ،إلخ.
فع تكنولوجيات ّ

تععوتتوا بعض البرلمانات مؤخ ار بش ع ن مواضععيل حمععاسععت

 .2إقرار السياسات والبرامج والميزانية

كاألغذيت المعتلت راثيا ،اسع ععتنمع ععا البشع ععر ،االختبارات

تعرض سياست العلو التكنولوجيا على البرلمان إلقرارها.

تغير المنا إلخ.
الاينيت ،ترنيات المعلومات الاتيت ّ ،

تنظر البرلمععان كععذلععع فع الميزانيععت المرصع ع ع ع ع ع ععوً للعلو

من هنععا تبر أهميععت توفر المعلومععات المشع ع ع ع ع ع ععور ال نيععت

يتم ذلع غالبا من
التكنولوجيا قب الموافرت عليوا ،حيث ّ
خ لانت رلمانيت مختصت.

الممترلت الموثوقت فع الوقت المناسب حو التكنولوجيات
ال ععتيثععت مععتت م ءمتوععا للم ع ع ع ع ع ع عيععا الم لع مخععا رهععا
الم تملت ،سع ع ع ع ع ع ععب ًرء تلع المخا ر التعام مل عت

اليرين؛ خيارات سع ععياسع ععات العلو التكنولوجيا اال تكار،
ترييم تك ععالي و ععا فوا ععته ععا؛ التواؤ مل الريم الماتمعي ععت

المباًئ األخ قيت للعلو التكنولوجيا.

1

 .4إقرار االتفاقيات الدولية

 .3الرقابة والتدقيق في عمل الحكومة
يض ععطلل البرلمان ت ر أس ععاس ععع فع مراقبت تن يذ س ععياس ععت

تتعتً األسع ع ععباج الموجبت إلقامت ات اقيات ثنا يت إقليميت
ّ
ً ليععت فع ماععا العلو التكنولوجيععا .غععالبععا مععا تضع ع ع ع ع ع ععم

تع ع ع ّعته ع ععا الو ار أ الويي ع ععت التن ي ع ععذي ع ععت المعني ع ععت ب ع ععالعلو
التكنولوجيا.

الخبرات؛ تغيير توفير أنمع ععاو تموت ع ع الب ع ععث التطوتر؛
ت رين فورات فع ما ع ع ععا الب ع ع ععث التطوتر؛ ت ع ع ععاً

تملع غالبيت البرلمانات – لكن ليس جميعوا – إجراءات

الوصع ع ع ععو إلى البنيت الت تيت للب ث؛ تطوتر ت هي رأس

العلو

التكنولوجي ع ع ععا اال تك ع ع ععار الت ع ع ععتقين فع اإلن ع ع ععا

ال كومع فعاليته من خ

اإل

األهععتاا المعلنععت لتلععع االت ععاقيععات :تععاً التعععا ن تبععاً

ع على ترارتر ً رتت

الما البشري؛ ت مين سمعت الب وث فع البلتان المعنيت؛

خاصع ععت باألسع ععيلت البرلمانيت التع يطرحوا األعضع ععاء على

تاً اال تكار التوجه ن و المو .

راء ال كومت أ كبار الممؤ لين ال كوميين.

تبر أهميع ععت المش ع ع ع ع ع ع ع ععاركع ععت البرلمع ععانيع ععت البنع ععاء فع إقرار

تبر هنا أهميت تعزتز التعا ن ين البرلمان مؤس ع عمع ععات

االت ع ععاقي ع ععات المع ع ععاه ع ععتات ال ع ععت لي ع ععت فع ما ع ععا العلو

الرقابت ال كوميت الممع ع ع ع ع ع ععترّلت الرا مت على اخت فوا (مث

التكنولوجي ععا ،ذل ععع عبر ك ععاف ععت الم ارحع ع  ،أي قبع ع

أجوز الرقععابععت البيييععت أجوز مكععاف ععت ال مع ع ع ع ع ع ع ععاً أجوز

الم ا ضات الرسميت

المواص ات المراييس ..إلخ).

صوال إلى انتواء الم ا ضات.

ععتء

أمثلة عن الهياكل التنظيمية الرسمية في بعض

أهمية إقامة حوار متواصل بين البرلمانيين وكافة

البرلمانات للتعامل مع العلوم والتكنولوجيا

أصحاب المصلحة

 .1إنشاء لانت "علو تكنولوجيا" متكاملت ممترلت تماما

تتعم ال وارات المتواصلت مل كافت أص اج المصل ت

تتما ت مل جميل اللاان التا مت األخرت بالبرلمان

(صناع المياسات

فع الوضل اإلجراءات.

اإلنتاجيت الماتمل المتنع ،إلخ) البرلمانيين فع أًاء

 .2إًراج العلو

ً رهم بشك

التكنولوجيا ضمن اختصاصات لانت

"التاار الصناعت".
المعنيت بالتعليم.

 .4منح ممؤ ليت قضايا العلو



التكنولوجيا إلى لانت

 .5تشكي

رلمانع" متخصص ل تر منيت م تً

ص يح كممثلين للشعب فع كافت الموا

قنوات التواص المتاحت،

اللراءات التشا رتت جلمات االستماع العامت (حو
مشارتل الروانين مث )

متخصصت ،سواء كان ذلع بشك صرتح أ ضمنع.
"م وضيت رلمانيت" متخصصت أ

العلماء

تتعتً سا
المنو ت وم.
ّ
مث :

 .3إًراج العلو التكنولوجيا ضمن اختصاصات اللانت

الص يين

الرطاعات



" فت



تكليف ذلع

المموحات استط عات الرأي

تبكات التواص االجتماعع

الكيان بإعتاً تررتر حو موضوع م تً من فتر



التشا ر على ممتوت التامعات المياسيت



الشراكت مل هييات الماتمل المتنع الملطات

لانت



ألخرت.

 .6التعام مل مما

العلو التكنولوجيا من خ

متابعت موا ر يس الو راء (فع الت

الم ليت

التع تضطلل

المنتتيات

الت ليت

اإلقليميت

لتباً

الخبرات

المعلومات بش ن صنل سياسات العلو التكنولوجيا

فيوا ر است الو راء بمميوليت العلو التكنولوجيا).

اال تكار تعزتز الشراكات.

 .7إنشاء ظي ت متخصصت غالبا ما يشار إليوا باسم
"ترييم التكنولوجيا".
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نشرة عن دورة صنع سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

الملتقى اإلقليمي حول رسم وتنفيذ سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل تحقيق
التنمية المستدامة :منظور األجهزة التنفيذية والتشريعية
القاهرة 17-16 ،يوليو /تموز 2019

دورة صنع سياسات العلوم والتكنولوجيا
وثيقا باإلحتياجات واألولويات التنموية والتطور السياسي
على سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار أن ترتبط ارتبا ً
طا ً

واالجتماعي واالقتصادي ألي دولة .فالغرض األساسي من استراتيجيات وسياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار هو إرساء
األسس الالزمة لتسخير العلوم والتقانة لالستجابة الفاعلة وللتعامل الناجع مع التحديات التنموية المعاصرة بما فيها التحديات
البيئية وتحديات األمن الغذائي والحد من الفقر وإدارة التنمية الحضرية والريفية ،وتنمية القدرات التصنيعية...

إن دورة صنع السياسة هي عملية ديناميكية يمكن تلخيصها



في ستة مراحل رئيسية لحوكمة وإدارة عملية صياغة وتنفيذ

ترسيخ العالقة بين صناع القرار وصناع العلوم

والتقانة وإيجاد آليات فاعلة لمشاركة المجتمع
العلمي في عمليات صنع القرار التنموي.

سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار .وتتضمن كل من هذه

المراحل عددا من المهام واألنشطة التي يفترض أن يتعاون



في أدائها كل أصحاب المصلحة ،نذكر منها:

جمع وتحليل البيانات لتقييم متطلبات التنمية في

ما يخص الهيكل المؤسساتي والبنى التحتية والكتلة
الحرجة من الموارد البشرية والمالية حسب

األولويات الوطنية.


دراسة الحلول التكنولوجية المبتكرة لتحقيق
مستويات التنمية المنشودة وتحديد األساليب

والتقنيات العلمية وأفضل الممارسات والسبل

الستخدامها.

من الضرورة بمكان أن يتم التوافق على الرؤية التنموية
طويلة األمد ومنها يبدأ العمل على بناء وتطوير بيئة

 .1التكامل مع األجندة التنموية الوطنية:

مواتية لتطوير التكنولوجيا واالبتكار ،على أن تحتوي هذه

وتشتمل هذه المرحلة أساسا على دراسة وتقييم االحتياجات

البيئة في مضمونها على قدرات مؤسساتية وطنية تتمكن

التنموية وتحديد األولويات الوطنية في القطاعات االقتصادية

من استيعاب المعرفة والتكنولوجيا وتطويرها واستخدامها

المختلفة وصوال إلى تحديد مواضع وآليات التدخل األفعل

إلحراز التطور والتقدم االقتصادي االجتماعي المنشود

للعلوم والتقانة في دفع االجندة التنموية قدما .ويتطلب

الوصول إلى ذلك بشكل أساسي:

1

ب -حشد الموارد البشرية والمالية المطلوبة.

 .2صياغة السياسات:

ويتم في هذه المرحلة عمل دراسات مفصلة لخيارات

ج -العمل على بناء التزام وطني يتيح ويحفز االستغالل

اإلنمائية الوطنية وذلك من خالل:

د -العمل على إيجاد نظم تنفيذية تحفز التكامل بين

األمثل للطاقات العلمية والتقنية.

السياسات الناجعة والمعايير المطلوبة لدعم تنفيذ خطة العمل

مختلف المؤسسات والجهات ذات العالقة وتتعامل مع

أ -التأكد أن هذه السياسات تتعامل مع العوائق

اإلزداوجية.

المؤسساتية والتنظيمية والتقنية والمالية المتوقعة.

ه -تشجيع االستثمار في البحث والتطوير كونه من أهم

ب -تحديد الشراكات الضرورية لبناء مناخ وبيئة أفضل

األدوات والمتطلبات في تنفيذ سياسات العلوم

للتآزر ولحشد جميع القدرات المتاحة من خالل

والتكنولوجيا.

استخدام نهج متكامل في تحقيق خطط العمل التنموية

و -بناء الشراكات الضرورية لتعظيم فرص التآزر بين

متعددة القطاعات.

القطاعات المختلفة.

ج -وضع واعتماد مؤشرات واضحة وقابلة للقياس لتتبع

ز -تفعيل القوانين والتشريعات المحفزة واللوائح الداعمة.

االنجاز ولضمان الشفافية.

ح -تفعيل آليات التنفيذ لبناء الهيكل المؤسساتي وتشيد

 .3صنع القرار:

ويتطلب عمل فريق من الخبراء ذوي المؤهالت العالية،

البنى التحتية وبناء الكتلة الحرجة من الموارد البشرية.

 .5تقييم السياسات:

واالختصاصات ذات العالقة باستخدام العديد من األساليب

وهي مهمة تحتاج إلى توفير األدوات والخبرات المطلوبة

والتقنيات التحليلية (مثل تحليل نقاط الضعف والقوة
والمهددات والفرص
الحصر)

لرصد نتائج سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من خالل

" "SWOTعلى سبيل المثال ال

مجموعة مؤشرات متفق عليها مسبقا ترصد تقدم العلوم

والتكنولوجيا واالبتكار وترصد أثر تفاعل المنظومة العلمية

جوهريا
دور
يجب إعطاء المجتمع العلمي الفرصة ليلعب ًا
ً

في دعم األجندة التنموية.

في عملية صنع القرار

 .6التغذية الراجعة ودورة التعديل:

كما يمكن أن تشتمل هذه المرحلة على التعامل مع أي من

وكنتيجة لخطوة متابعة وتقييم نتائج تنفيذ السياسات،

العوائق القانونية وسن القوانين والتشريعات واللوائح المحفزة

وباإلعتماد على مؤشرات االنجاز المعتمدة سابقا ،يفترض

والحامية مع تحديد الخطوط العريضة للتنفيذ والمتابعة

في هذه المرحلة أن يتم إعادة التفكير في السياسات

والمحاسبة ،وبخاصة في ما يتعلق باعتماد مؤشرات االنجاز،

والممارسات والحلول التي تم تطبيقها ،ليتم بناء على ذلك

وكذلك تخصيص الموارد المطلوبة.

صياغة السياسات المعدلة لتعرض من جديد على صانعي

 .4تنفيذ السياسات:

القرار ضمن جولة أخرى من تحديد األولويات والبرامج

ويتطلب عادة أن تكون:

الجديدة التي تتماشى مع تطورات اإلحتياجات التنموية

أ -جميع أدوات تنفيذ السياسة من تشريعات ولوائح جاهزة

الوطنية.

وقادرة.








تهدف عملية صنع سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار إلي بلورة رؤية واقعية تحدد األهداف االستراتيجية التي تتماشى مع
أجندة التنمية الوطنية؛
ال بد من اتخاذ تدابير (قوانين – تشريعات – لوائح) ُتسهم في تعزيز إمكانات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
عند وضع السياسات ،ال بد من اعتماد مؤشرات واضحة وقابلة للقياس لتكون مرجعا لقياس االنجاز والتقدم
يجب أن تراعي سياسات العلوم والتكنولوجيا الطاقة االستيعابية لتعالج األوضاع على مراحل يسهل من خاللها حشد الموارد
لها مع مراعاة أن القدرات التقنية يمكن أن يتم التوسع فيها باستمرار
اقتناص الفرص التي تقدمها العلوم والتكنولوجيا واالبتكار واستخدامتها في المجتمع واالقتصاد؛
المؤسسات العلمية ودوائر البحث والتطوير هي النافذة التي يتم من خاللها إدخال تطبيقات التقنيات المبتكرة ،وعليه فإنه من
الضروري بمكان دعم هذه المؤسسات وبخاصة ما يتعلق باعتماد نهج البحوث التجريبية التي تفتح الطريق العتماد التكنولوجيات
المناسبة والمتوائمة مع االحتياجات التنموية والتي ترفع كفاءة اإلنتاج مع توفير فرص عمل جديدة.
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نشرة عن حول ِش ْرعة أخالقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية

الملتقى اإلقليمي حول رسم وتنفيذ سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل تحقيق
التنمية المستدامة :منظور األجهزة التنفيذية والتشريعية
القاهرة 17-16 ،يوليو /تموز 2019

ِشرعة أخالقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية
نص ِشْر َعة
وافق مجلس جامعة الدول العربية المجتمع على مستوى القمة في تونس يوم  31مارس /آذار 2019على ّ
أخالقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية كوثيقة استرشادية ،داعياً الدول العربية إلى نشر مبادئ ِ
الشْر َعة لدى
الجهات البحثية لديها (القرار  772د.ع ( – )30ج .)2019/3/31 – 3
مميزات ِشرعة أخالقيات العلوم والتكنولوجيا في

األسباب الموجبة واألهداف

المنطقة العربية

إن العلم والتكنولوجيا هما من أهم دعائم وأس س س س س س س

•

متطلبات التنمية اإلنسس س س سسانية المسس س س سست امة وتواجه المنطقة
العربية الع ي من التح يات التنموية اإلنس س س سسانية المت ار مة

والتشريعات المطلوبة سواء للميادين العلمية المشتلفة

التع س سسامس س س مع س سسا من هن س سسا وفي ظس س س الفجوة العلمي س سسة

أو لل ول العربية تبعا لحاجات ا المح دة.

والتكنولوجي سسة التي تع سساني من سسا المنطق سسة تبرز الح سساج سسة

•

طر دور العلوم والتكنولوجيا في دفع
لشس س س س س س سسرعة أخ ية تأ ّ
العملية التنموية وتحمي العلوم والمش سست لين في ا وعلي ا؛

تستجيب لكافة سياقات العلوم والتكنولوجيا من

إنتاج ونق وتوطين واستش ام وتوضح المسؤوليات
األخ ية لجميع الج ات الفاعلة المعنية بما في ذلك

وترعاها وتوجهها بعي ا عن التوج ات والممارس س سسات ير

المؤسسات واألفراد والحتومات و طاعات اإلنتاج

األخ ية أو الضارة باإلنسان والبيئة المحيطة

تؤسس س س س

ذلك العلوم ا جتماعية واإلنسانية وتق م مظلة عامة

وأساسا فلسفيا يمتن أن تنطلق من ا المواثيق

والمركبة التي تتطلب الت خ العاج والفاع للعلوم في

هعة الش س س سسرعة بالشخ س س سسو

جامعة لمجاالت العلوم والتكنولوجيا كافة بما في

والمجتمع.

لحماية األ س س سسشا

•

والمجموعات المش س س سساركة في البحوا و يرها من الكائنات

تنطلق من الواقع اإلقليمي مع ا لتزام بالقيم

والمعايير األخ ية العالمية حيث أن ا تعت

الحية والعناصس س سسر البيئية التي يمتن أن تشس س سسمل ا األبحاا

خخوصيات المنطقة وتبني علو الشبرات اإل ليمية

العلمية؛ وللو اية من ا نحرافات وا سس س س س س س سستش ام السس س س س س س سسي

وتسعو جاه ة لمواج ة التح يات الشاصة التي

لتطبيقات العلوم والتكنولوجيا؛ إضسسافة إلو وضسسع ض سواب

تعر العلوم والتكنولوجيا في البل ان العربية.

لس س س س س سسلوكيات عموم المش س س س س سست لين بالعلم تحمي مخس س س س س س ا ية

•

إنتاجيت م وت عم مف وم المسؤولية ل ي م

معتمدة من قبل الدول العربية على أعلى مستوى

وي عم ا ع د من الشركاء اإل ليميين بما في ذلك
جامعة ال ول العربية ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا

الرائ ة في البل ان العربية
1

وتتسسسع ال تشس َرعة لتشسسم األسس
في المنطقة العربية في س سسيا ات أس سساس سسية ث ثة من حيث
القيمية للعلوم والتكنولوجيا

إنت س س سساج العلوم والتكنولوجي س س سسا إلو نقس س س س وتوطين العلوم
والتكنولوجيا وانت اء تس سسشير واس سستش ام العلوم والمعارف
خ مة للتنمية اإلنسانية المست امة.

التكليف وعملية صياغة ِ
الشرعة
ُ لف متتب اليونسس س س س سستو اإل ليمي للعلوم في ال ول العربية
من ب المشاركين في المشاورة اإل ليمية حول "أخ يات
البحث العلمي وتطبيقات التكنولوجيا في المنطقة العربية"

( يروت  12–11تموز /يوليو )2017تنسس س س س س س سسيق عمليسسة
صسسسيا ة ال تشس سرعة بالتعاون مع جامعة ال ول العربية وع د

وضسسمن هعة السسسيا ات الي ثة تح د ال تشسرعة المسسسؤوليات

من الشركاء اإل ليميين

األخ ية لكافة األطراف ذات الع ة بما في ا المؤسسات

ام فريق من الشبراء بخ س سسيا ة المس س سسودة األولو لل تشس س سرعة

( الجامعات والم ار ز البحيية) واألفراد (المشس سست لين بالعلم
والتكنولوجيسسا من بسساحيين وعلميين) والحتومسسات ( ج سسات

با ستناد إلو مراجعة للتجارب العربية في هعا المضمار

داعم سسة وح سسامي سسة) والقط سساع سسات اإلنت سساجي سسة (بم سسا في ذل سسك

خضعت المسودة بع ذلك لعملية مراجعة موسعة متع دة

مؤسس س سسسس سسات اإلنتاج في القطاع العام والشا

الم ارحس س تضس س س س س س سسمن سست ورش عمس س وطني سسة ودون إ ليمي سسة

ت (مست لكي ومستش مي نواتج العلم والتكنولوجيا)

ومشاورة من خ ل بتة اإلنترنت
وافق مجل

) والمجتمع

جامعة ال ول العربية المجتمع علو مسس س سستو
يوم  31مسسار  /اذار 2019علو نص

القمسسة في تون
ال تش س َرعة كوثيقة اسسستر سسادية داعيا ال ول العربية إلو نش سر
مبسسادئ سسا ل س الج سسات البحييسسة ل س ي سسا (القرار  772د ع
( – )30ج )2019/3/31 – 3

هيكلة ومحتوى ِ
الشرعة

تسس سستن ال تشسس سرعة إلو سس سسبعة مبادئ أسس سساسس سسية هي :األمانة

تشت الشرعة مظلة عامة تضع المبادئ األخ ية للعلوم

والس مة في إنتاج ونق وتوطين وتسشير العلوم؛ واحترام

الشوض في الشخس س س س س سسوصس س س س س سسية األخ ية للميادين العلمية

والمنفعسسة وعسس م اإلض س س س س س س سرار؛ والع س السسة وحمسسايسسة الحقو ؛

والتكنولوجي سسا في المنطق سسة العربي سسة بش س س س س س س ستس س ج سسامع دون

رامة اإلنسس س س س س س سسان؛ والرفق بالحيوان وحفظ وحماية البي ئة؛

المشتلفة أو ألي من ال ول العربية علو ح ة

والحرية؛ واإلنفتاح والتواص المنتج.

الخطوات المستقبلية

 تعميم ون شر ال ِشْر َعة على أوسع نطاق لت صل إلى جميع الجهات المعنية بق ضايا العلم والتكنولوجيا
في الدول العربية.
 دعوة الدول العربية للنظر في سببببل تطبيق هذل الشبببرعة وطنياً من خالل تحويلها إلى وثيقة وطنية
ترها مالئمة.
ملزمة قانونياً بالصيغة التي ا
2

ملحق ()8
نص القرار ( 772د.ع ( – )30ج  )2019/3/31 – 3حول ِش ْرعة أخالقيات العلوم
والتكنولوجيا في المنطقة العربية

ملحق ()9
قائمة المشاركين (بالترتيب األبجدي للدول)

اسم الدولة
المملكة األردنية
الهاشمية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المملكة العربية
السعودية
جمهورية السودان

الجمهورية العربية
السورية

جمهورية العراق

سلطنة عمان
دولة فلسطين

أسماء المشاركين
السيد الدكتور /فواز زهير محمود الكرمي
األمين العام المساعد للشؤون العلمية والتكنولوجية
المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا
سعادة الدكتور /صوان طلب مريبيع الشرفات
عضو مجلس النواب
سعادة النائب األستاذ /هيكل بن أحمد بلقاسم
رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية
مجلس النواب
األستاذ الدكتور /الشاذلي العبدلي
مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
األستاذ الدكتور /عبد الرحمان لكحل
مسؤول برنامج التطوير التكنولوجي واالبتكار
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
األستاذ الدكتور /أحمد بن محمد العبد القادر
المشرف العام على اإلدارة العامة لمنح البحوث
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
األستاذ الدكتور /راشد عبد الحليم سعيد
نائب رئيس هيئة البحث العلمي واالبتكار
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سعادة األستاذ /ساجي طعمة
نائب رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي
مجلس الشعب
السيد الدكتور /مجد الجمالي
مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
سعادة الدكتور /حسن محمد كاظم المسعودي
لجنة التعليم العالي والبحث العلمي
مجلس النواب
السيد األستاذ /المعتصم عبد األمير خضير
لجنة التعليم العالي والبحث العلمي
مجلس النواب
السيدة الفاضلة /شيخة بنت ناصر األخزمية
القائمة بأعمال مدير مركز االبتكار ونقل التكنولوجيا
جامعة السلطان قابوس
السيد األستاذ /إيهاب سمير زهدي قبج
الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم الدولة

أسماء المشاركين

األستاذ الدكتور /معمر اشتيوي
نائب رئيس هيئة االعتماد والجودة
وزارة التعليم والبحث العلمي
سعادة المهندسة /فوزية أبو غالية
عضو مجلس النواب
دولة ليبيا
السيد الدكتور /عبد السالم محمد المثناني
مدير مركز الدراسات وبحوث علوم وتكنولوجيا البيئة
األستاذ الدكتور  /خالد رفعت
نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
األستاذ الدكتور /محمود صقر
رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
األستاذة الدكتورة /غادة عبد الباري
أمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سعادة النائب  /نضال سعيد
ممثل مجلس النواب المصري
سعادة األستاذة الدكتورة /شيرين فراج
عضو مجلس النواب
عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي
مجلس النواب المصري
جمهورية مصر العربية سعادة األستاذ الدكتور /سامي هاشم
رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي
مجلس النواب المصري
المهنس /خالد أحمد سرور
نائب رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
الدكتور /سامح سرور
المشرف على قطاع العالقات العلمية
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور /محمد رمضان
المشرف على وحدة المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم الدولة

المملكة المغربية

أسماء المشاركين
سعادة النائبة السيدة /رجاء الكساب
عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي ،مجلس النواب
األستاذ الدكتور /حموش أحمد
مدير البحث العلمي واالبتكار
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سعادة األستاذ /محمد عزوز
رئيس قسم لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
مجلس المستشارين المغربي

الجمهورية اإلسالمية
الموريتانية

الجمهورية اليمنية

السيد األستاذ /الطالب أخيار أجيه الشيخ ماء العينين
مدير البحث العلمي واالبتكار
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سعادة الدكتور /رشيد صالح بارباع
عضو مجلس الشورى
رئيس مركز حضرموت االستشاري للطاقة والتعدين
األستاذة الدكتورة /رخسانة محمد إسماعيل عبد الرحمن
مدير مركز العلوم والتكنولوجيا
جامعة عدن

قائمة المشاركين من مكتب اليونسكو اإلقليمي للعلوم في الدول العربية
الدكتور /غيث فريز
مدير المكتب
الدكتور /نزار حسن
خبير برنامج سياسات العلوم ودعم القدرات
األستاذة /جنى البابا
خبير برنامج العلوم اإلنسانية واالجتماعية
األستاذة /داليا خليل
اليونسكو
مساعدة المدير
األستاذة /هدى عبد المجيد
مساعدة برامج العلوم ،قطاع العلوم الطبيعية
األستاذة /هبة نصير
خبير وطني ،برنامج العلوم اإلنسانية واالجتماعية
األستاذ  /أحمد صالح
مساعد برامج ،برنامج العلوم اإلنسانية واالجتماعية

