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 الوطنية النظم حول الهام قليمياإل المنتدى هذا في اليوم معكم أكون أن يسرني 
 كآخر للتكنولوجيا األسكوا مركز ينظمه والذي ،والتكنولوجيا المعرفة ونقل لتطوير

 البلدان في التكنولوجيا لنقل وطنية مكاتب إلنشاء االسكوا مشروع إطار في نشاط
  .العربية

 
 المجال هذا في الحثيثة جهودكم على أهنئكم أن اال يسعني ال ،االطار هذا وفي 

  اساسي عامل اليوم فالمعرفة.  المستدامة التنمية تحقيق ركائز من ركيزة يشكل الذي
 السياسية المستويات كافة على الفرص من المزيد لتأمين االنسان امام الخيارات لتوسيع

. اليوم العالم في البشرية التنمية قيتحق شروط اهم من وهذه واالجتماعية واالقتصادية
 في التاسع فالهدف ، 2030للعام المستدامة التنمية اهداف من هو االبتكار ان كما

 .التحتية البنى و االساسية والهياكل واالبتكار الصناعة هو االلفية االجندة
 

 فهو ،اليوم لقائنا عنوان وهو ،والتكنولوجيا المعرفة ونقل تطوير موضوع اما 
 فيما تتفاعل عناصر مجموعة عن عبارة هو الذي الوطني االبتكار نظام نقاط اهم من

 تتضمن العناصر هذه.  والمجتمع الناس حياة في الكبير الفرق لتحدث وتتكامل بينها
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 والحكومة التكنولوجيا وقطاع والتطوير البحث ومراكز والجامعة والمدرسة االسرة
  . االموال رؤوس واصحاب

 
 وتطوير لنقل الوطني النظام انشاء مشروع ضمن يكون ان لبنان حظ حسن ومن 

حيث أن مسارات  ، اوموريتاني وعمان والمغرب وتونس مصر جانب الى التكنولوجيا
الفكرية وتثمين اإلبتكارات ما  نا العربية ومن بينها حماية الملكيةنقل التكنولوجيا في دول

ً وتعاني من غياب األطر التشريعية المالئم لنا عند  تبيني وة زالت ضعيفة نسبيا
 وقد  ،السياق هذا في لبنان في انجزت وجيدة عديدة تخطوا ان استعراض المخرجات

 البلدان من بلد لكل االسكوا اعدته الذي (SWOT Analysis) الرباعي التقييم لفتني

 عن عبارة الحقيقة في هو الذي بلبنان الخاص والتحليل المشروع هذا في المشاركة
 للتطوير ومتينة صلبة قاعدة تشكل ان يمكن الكامن للوضع دقيقة تشخيص عملية

 . والمعرفة التكنولوجيا نقل موضوع في المسارات وفتح واالبتكار
 

 ،االجنبية االستثمارات وتدفق( جدا الجيد) العالي التعليم ذكر  ورد القوة نقاط في 
 اما .المتطورة والصناعات الغاز مشاريع وتقدم السياسية االرادة تورد الفرص وفي
  ،الضعف نقاط اماو  ،والقوانين التشريعات الى اشارةفهناك   التحديات مستوى على

 القطاع بينو الجامعات بين التعاون وضعف الحكومية النفقات محدودية الى فاضافة
  الخفاقا يأتي ،والتكنولوجيا االتصاالت مجال في التحتية البنية كفاية وعدم القتصاديا

 . السياسي االستقرار وعدم الحوكمة في
 

  ،لبنان في جوهريان نعامال انتعتبر النقطتين اتينه ان يقال والحق 
  
 التحول مشروع ان الى اشير ان اود ،الحوكمة في االخفاق موضوع في اوال 
 اساسية خطوة يشكل االدارية التنمية لشؤون الدولة وزارة في عليه نعمل الذي الرقمي

 هناك ان كما.  والنزاهة والمساءلة الشفافية تعزز التي الرشيدة الحوكمة طريق على
 ،الرقمي التحول مكونات وبين وجياكنولوالت المعرفة ونقل تطوير نظم بين كبير طعتقا
 بدء وسهولة االلكترونية والتشاركية واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا انتشار ابرزهاو

 .(Global Innovation Index في المعتمدة المؤشرات من وهو) جديد تجاري نشاط

 
 المشاريع لكل الحاضنة البيئة  يشكل شك ادنى دون هوف السياسي االستقرار اما 

 مشروع عن نتحدث اليوم ونحن ،المستويات مختلف على والبرامج واالستثمارات
 اداريا والناشطة الفاعلة واالطراف القطاعات كل بين اوتشبيكً  مشاركةً  يتطلب

 بهذا المعنية القنوات في واالستمرارية لالنتظام الحاجة يعني ما ،وسياسيا واقتصاديا
 بين توافق الى المستند السياسي االستقرار ان لبنان في التجربة اثبتت وقد.  العمل
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 االخيرة الحكومة تأليف منذ تحقق ما وهذا ،لالنتاج بيئة بخلق كفيل المكونات مختلف
 ادراك لمدى اً اختبار شكلت  بها مررنا التي االخيرة األزمة ان كما ،العام حوالى منذ

 رئيس فخامة من كل حكمة بفضل ،استطعنا وقد السياسي االستقرار الهمية اللبنانيين
و مالقاة  بري نبيه األستاذ النواب مجلس رئيس ودولة عون ميشال العماد الجمهورية

 من فرصة الى التحدي نحّول اندولة رئيس مجلس الوزراء لهما بالتريث باالستقالة، 
 معالجة  على المسؤولين ساعد ما اللبنانيين عند تجسدت التي الوطنية الوحدة خالل

 االنتظام يؤمن بما منها تبقى ما لحل اليوم مستمرة والجهود ،االزمة من الجزء األكبر
 . المقبلة النيابية االنتخابات موعد حين الى الدستورية المؤسسات عمل في
 

 اشير ان لي اواسمح اليوم اجتماعنا موضوع الى بالعودة الكريم الحضور ايها 
  ،لضعفاو القوة ونقاط والتحديات الفرص عن  ،سابقا ذكرناه مما وانطالقا واضيء

 : وهي اساسية انها رىا فكرة الى
 

 واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنى على العمل يكون ان ضرورة 
 المجتمعية والخدمات الوطني االقتصاد في الشبكات هذه من االستفادة مع متالزما
 تركز واضحة وطنية تنموية سياسات مع التكنولوجياو المعرفة نقل يترافق ان و. العامة
 مجتمع مفهومي بين الخلط عدم يتطلب وهذا. الوطنية البشرية الموارد تنمية على

 . المعرفة واقتصاد المعرفة
 

 المعلومات لتكنولوجيا الوزارية اللجنة عمل لتفعيل ادعو فانني عمليا اما 

 الوزراء مجلس رئيس برئاسة(   72/2005رقم  القرار بموجب المنشأة) واالتصاالت

 نائب) االدارية التنمية لشؤون الدولة وزارة فيها بما المعنية الوزارات وعضوية
 اضافة المجاالت، كافة في واالبتكار التكنولوجيا نقل لتشمل مهامها وتعديل (الرئيس

 مختلف عن ممثلين لتضم لجنةال هذهل المعاونة االستشارية اللجنة قاعدة توسيع الى
 . بالملف المعنية االطراف

 
 زمن في ضرورة هو انما اً خيار يعد لم المجال هذا في الجهد وبذل العمل ان 
 يجب والتي وسرعتها بتعقيداتها الرابعة  الصناعية الثورة اعتاب وعلى الشبكية صعود

 . ومجتمعاتنا ولنالد المستقبيلة التحديات ابرز من انها على عهام التعاطي

 
 الذين نحن - سيواجهوننا بلداننا في المواطنين من العظمى الغالبية ان عرفا انا 

 حالهم ولسان القادمة الثورة لهذه ذكرنا عند ودهشة باستغراب  -المسؤولية مواقع أنتبو
 لحقبة تنتمي لحقوق نفتقر زلنا ال ونحن رابعة صناعية ثورة من ملنتأ ان يمكن كيف: 

 ستينيات واخرأ في الكومبيوتر ظهور مع العالم عرفها التي الثالثة الصناعية الثورة
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 للحقوق يفتقرون بلداننا في المواطنونف ،بعيد حد الى محقون موه.  الماضي القرن
 من االدنى للحد يفتقر ومن وفقراء جائعون بلداننا في.  وكريمة امنة لحياة ،االساسية
 المرأة ضد تمييزال من نعاني زلنا ال اننا كما  ،االجتماعية والعدالة الصحية الرعاية

  .الئحة تطولال... وو...و... و للفرص تكافؤ عدم منو
 

 هذه الى والوصول االزمات هذه حلل فرصة عن نتحدث ان يمكن اليوم اننا اال 
 ال شبابنا و ،نستطيع اننا يقال والحق واالبتكار تكنولوجياوال المعرفة خالل من الحقوق

 األدمغة هي ذلك على دليل وأكبر. المتقدم العالم شباب من غيره عن ثقافة أو ابداعا يقل
 هو فواجبنا. المتقدمة المجتمعات بناء في تزال وال ساهمت التي المبدعة العربية

 ،له واالجتماعية واالقتصادية القانونية االرضية  وتهيئة الواعد الشباب هذا احتضان
 نقل منظومة وتكييف .وآمن مستقر مستقبل عن للبحث هجرته أمام الرادع لتكون

 قادرة متكاملة منظومة لدينا ليصبح العمل وسوق المجتمع حاجات مع واالبتكار المعرفة
 يؤمن و البشرية حاجات و حاجاتنا يلبي منتج الى االبتكار و العلمي البحث تحويل على
في هذا اإلطار أود أن  . الحاصلة والتطورات تتناسب جديدة عمل فرص ذاته الوقت في

أتوجه بالتهنئة الى المخترع اللبناني الشاب فؤاد مقصود بمناسبة فوزه بالمركز األول 
العلوم في موسمه التاسع ونتمنى أن تتأمن الموارد الالزمة لتحويل هذا في برنامج نجوم 

 اإلختراع العلمي الى منتج يأخذ مكانه في الحيّز اإلقتصادي و العملي.
 

 التي الوظائف خريطة وفي العمل سوق في كبيرة تغييرات على مقبل العالم  
 تتطلب التي الرابعة الصناعية الثورة ظل في إليه الحاجة النتفاء بعضها سيختفي

 معها تحمل انها واالهم.  مختلفة ابتكار و وتأهيل تدريب ومجاالت جديدة اختصاصات
 تحتاج قضايا وكلها والنزوح ابواالره والعنف ناالم مفهوم صعيد على جديدة تحديات
 ،جهة من المستدامة البشرية التنمية خارطة على وجودنا لنضمن وجديدة ةجدي مقاربات

 . ثانية جهة من الجديد العالم قلب وفي
 

 وتشجيع والمعرفة العلم على والجهد المال فيه نبذل الذي اليوم نرى أن أتمنى 
 فما. والعقيمة الضيقة صراعاتنا على إنفاقه من بدال االبداعية المشاريع وتمويل االبتكار

العرب في ،  ومن هنا استغرب ان يلتقي الخبراء يفرقها مما بكثير أكبر دولنا يجمع
دة و االتحاد األوروبي  )و هذا موضع ترحيب طبعاً( فيما إطار مشاريع األمم المتح

 لوحدتنا وسيلتين والمعرفة التكنولوجيا فلتكن .تغيب المشاريع العربية البحثية المشتركة
 .ألبنائنا الجميل والمسقبل الكريم العيش يؤمن مستوى الى بأوطاننا لنرتقي وتعاوننا

 
 في بامتياز المهمه هذه خوض في بالتوفيق والتمنيات الدعم كل لكم الختام وفي 

 .العربية نادول كل


