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  المجـلس
  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  
  (اإلسكوا) للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياا

  
  
  

  يـررقت
  

  اإلسكوا قةمنط في واالبتكار والتكنولوجيا العلم مراصد حول عمل ورشة
  

  والمراصد المؤشرات حول القدرات بناء: الثانية المرحلة
  2010 يناير/الثاني كانون 20- 18 بيروت،

  

  وجـزم
  

 حول عمل ورشة من الثانية المرحلة اإلسكوا في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا إدارة نظمت  
 مؤشراتال حول القدرات بناء" عنوان تحت اإلسكوا منطقة في واالبتكار والتكنولوجيا العلم مراصد

  .2010 يناير/الثاني كانون 20 إلى 18 من الفترة في بيروت في المتحدة األمم بيت في وذلك ،"مراصدالو
 للعلم مراصد إنشاء في شاركوني التكنولوجيا في وخبراء العام القطاع في أخصائيون حضرھاو

 متابعةل الثانية المرحلة ھذه عقدت قدو . المجال اھذ في مؤشرات ووضع ،وتشغيلھا واالبتكار والتكنولوجيا
 وطنية مراصد إنشاءھدفت إلى و ،2009 نوفمبر/الثاني تشرين في نّظمت التي ،األولى لمرحلةا أعمال
 .اإلسكوا منطقة في واالبتكار والتكنولوجيا للعلم وإقليمية

  
ً  ھذه الثانية المرحلة وتضمنت  ً  برنامجا  العلم دور) أ: (التالية الجوانب لتشم ةحال ودراسات تدريبيا

 والتكنولوجيا العلم مجال في حصاءاتاإل إعداد) ب( السياسات؛ وصنع التنمية في واالبتكار والتكنولوجيا
 وبناء المنطقة بلدان بين التعاون) د( واالبتكار؛ والتكنولوجيا العلم مراصد إلنشاء نماذج) ج( واالبتكار؛

ً  20 العمل ورشة حضرو . واالبتكار كنولوجياوالت العلم مجال في ھاقدرات  أثيوبيا، من كل من مشاركا
 والكويت، وفلسطين، وُعمان، والعراق، والسودان، السورية، العربية والجمھورية وتونس، واألردن،
 إنشاؤھا، قعالمتو واالبتكار والتكنولوجيا العلم مراصد لتشغيل مرشحون فيھا وشارك . ومصر ولبنان،
  .وتشغيلھا واالبتكار والتكنولوجيا العلم مراصد إنشاء في شاركوني ودوليون ليميونإق وخبراء
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 العلم بمراصد التوعية) أ: (يلي ما تضمنت التوصيات من مجموعة المجتمعون وأصدر  
 مراصد إنشاء في المشاركة المؤسسات مع عمل خطة وضع) ب( المنطقة؛ في واالبتكار والتكنولوجيا

 والتكنولوجيا للعلم وطنية مراصد إنشاء مجال في القدرات بناء) ج( واالبتكار؛ نولوجياوالتك للعلم وطنية
 في تطبيقھا الممكن واالبتكار والتكنولوجيا العلم مؤشرات تحديد) د( الالزمة؛ الموارد وتوفير ،واالبتكار
 والتكنولوجيا العلم دلمراص الرائدة الوكاالت تحديد عملية تعزيز) ھ( استخدامھا؛ على والتدريب المنطقة

 والمؤسسات المراصد بين المعرفة لتبادل واالبتكار والتكنولوجيا العلم لمراصد موقع إنشاء) و( واالبتكار؛
 إنشاء) ح( ؛ومحفوظاتھا واالبتكار والتكنولوجيا العلم بيانات قواعد النفاذ إلى ةإمكاني توفير) ز( الشريكة؛
  .التكنولوجيا ونقل التكنولوجي البحث مجالي في الجامعات مع شراكات
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  ةـمقدم
  

.  اإلنمائية الجھود إطار في ساسيةاأل العناصر من ھي واالبتكار والتكنولوجيا العلم أن به المسلم من  - 1
 السياسات لوضع الالزمة التقييم وتقارير األساسية لمعلوماتل ومصدراً  التنمية عملياتل ادعم تشّكل فھي

 .وتنفيذھا والخطط
  
 حول عمل ورشة من الثانية المرحلة اإلسكوا في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا إدارة نظمت وقد  - 2

 حول القدرات بناء" عنوان تحت اإلسكوا في األعضاء البلدان في واالبتكار والتكنولوجيا العلم مراصد
 يناير/الثاني كانون 20 إلى 18 من الفترة في بيروت في المتحدة األمم بيت في وذلك ،"مراصدالو مؤشراتال

 للعلم مراصد إنشاء في شاركوني التكنولوجيا في وخبراء العام القطاع في أخصائيون حضرھاو . 2010
 متابعةل ھذه الثانية المرحلة عقدت قدو . المجال ھذا في مؤشرات ووضع ،وتشغيلھا واالبتكار والتكنولوجيا

 للعلم وإقليمية وطنية مراصد وإنشاء ،2009 نوفمبر/الثاني تشرين في نّظمت التي ،األولى لمرحلةا أعمال
  .اإلسكوا منطقة في واالبتكار نولوجياوالتك

  
 مؤشرات وضع على األعضاء البلدان قدرات تعزيز العمل ورشة من الثانية المرحلة أھداف وكانت  - 3

 األدلة على مرتكزة سياسات وضع عملية لدعم المؤشرات ھذه استخدام وتشجيع واالبتكار؛ والتكنولوجيا العلم
 واالبتكار؛ والتكنولوجيا للعلم وطنية مراصد إنشاء في والمساعدة كار؛واالبت والتكنولوجيا العلم مجال في

 .والمراصد المؤشرات ھذه بشأن اإلقليمي التعاون وتعزيز
  
 ووضع التنمية في واالبتكار والتكنولوجيا العلم دور) أ: (التالية المواضيع العمل ورشة تناولت قدو  - 4

 العلم مراصد إلنشاء نماذج وضع) ج( واالبتكار؛ والتكنولوجيا لعلما مجال في إحصاءات إعداد) ب( السياسات؛
 ھاحضرو . واالبتكار والتكنولوجيا العلم مجال في القدرات وبناء اإلقليمي التعاون) د( واالبتكار؛ والتكنولوجيا

20  ً  ُعمان،و والعراق، والسودان، السورية، العربية والجمھورية وتونس، واألردن، أثيوبيا، من كل من مشاركا
 واالبتكار والتكنولوجيا العلم مراصد لتشغيل مرشحون فيھا وشارك . ومصر ولبنان، والكويت، وفلسطين،
  .وتشغيلھا واالبتكار والتكنولوجيا العلم مراصد إنشاء في شاركوني ودوليون إقليميون وخبراء إنشاؤھا، المتوّقع

 
  التوصيات  -أوالً 

  
 مؤشرات مجال في القدرات بناء إلى تھدف التي التالية التوصيات تھممناقشا ختام في المجتمعون اقترح  - 5

  :المنطقة في واالبتكار والتكنولوجيا العلم ومراصد
 

 واالبتكار؛ والتكنولوجيا العلم مراصدب اإلسكوا منطقة في كافة المعنيين توعية  (أ)  
  

 مراصد إنشاء في شاركت التي المؤسسات مع متوازٍ  بشكلٍ  للعمل ومنھجية زمني جدول وضع  (ب)  
 األعضاء؛ البلدان في واالبتكار والتكنولوجيا للعلم وطنية

  
 الالزمة والموارد الوطنية واالبتكار والتكنولوجيا العلم صدامر إطار تحديد على القدرات بناء  (ج)  
 ؛لتشغيلھا
 بھا تعريفالو ھاليلوتح المنطقة في تطبيقھا الممكن واالبتكار والتكنولوجيا العلم مؤشرات تحديد   )د(  
  المجال؛ ھذا في الراسخة الخبرات وإلى ،وأوسلو فراسكاتي دليليك ،الدولية التوجيھية ةاألدل إلى باالستناد
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 وتوفيرھا ،العربية اللغة إلى بالمنطقة الخاصة واالبتكار والتكنولوجيا العلم مؤشرات ترجمة  )ھ(  
  تحليالت؛ من ذلك إلى ماو الوطنية حوالمس في الستخدامھا المعنيين لجميع

  
 تحسينل حوالمس واستخدام واالبتكار والتكنولوجيا العلم مؤشرات على شامل تدريب إجراء  )و(  
  األعضاء؛ البلدان من عدد في العمل تقنيات مجال في والباحثين اإلحصاء خبراء مھارات

  
 من بلد كل في الوطنية كارواالبت والتكنولوجيا العلم مراصد مجال في الرائدة الوكاالت تحديد  )ز(  
  األعضاء؛ البلدان

  
 ويسھل بالتشبيك يسمح واالبتكار والتكنولوجيا العلم بمراصد متخصص إلكتروني موقع إنشاء  )ح(  
  الشريكة؛ والمؤسسات واالبتكار والتكنولوجيا العلم مراصد بين المعرفة وتبادل االتصال

  
  الشركاء؛ متناول فيومحفوظاتھا  واالبتكار ياوالتكنولوج العلم مراصد بيانات قواعد وضع  )ط(  

  
  .التكنولوجيا ونقل التكنولوجي البحث مجال في الجامعات مع الشراكات وإنشاء التعاون  )ي(  

  
 ً   مناقشاتوال العروض  - ثانيا

  
 مجال في سياساتال وصنع والمنھجيات مؤشراتال) أ: (التالية الرئيسية المواضيع العروض تناولت  - 6

 وطنية مراصد إنشاء) ج( ؛الصلة ذات حووالمس مؤشراتالو البتكارل المؤاتية بيئةال) ب( ؛تكنولوجياوال العلم
 والتكنولوجيا للعلم إقليمي مرصد إنشاء) ھ( وأفريقيا؛ تونس من ةحال دراسات) د( واالبتكار؛ والتكنولوجيا للعلم

 .مداوالت من تالھا وما العروض تلك أدناه أوجزت وقد . واالبتكار
  

  والتكنولوجيا العلم مجال في السياسات وصنع والمنھجيات المؤشرات  -ألف
  
 العلم مؤشرات تناولت عروض ثالثة ،مصر في لبحوثالقومي ل مركزال من ،صالح نبيل السيد قدم  - 7

 ياوالتكنولوج العلم ومؤشرات والتكنولوجيا، العلم بمؤشرات المتعلقة والمنھجية السياسات، ووضع والتكنولوجيا
 السياسات؛ وضع منظور من والتكنولوجيا العلم مؤشرات واقع فاستعرض . واإلنفاق بالموظفين المتعلقة

 وضع في وأھميتھا والتطوير البحث مؤشرات سيما ال ،المتوفرة واالبتكار والتكنولوجيا العلم ومؤشرات
 . واإلنفاق بالموظفين المتعلقة ناتالبيا قياس على التشديد مع المؤشرات بھذه المرتبطة والمنھجية السياسات؛

 مرجعي مستندك فراسكاتي دليلب تسترشد مؤشراتال ھذه وضع في المعتمدة المنھجية أنّ  إلى صالح السيد وأشار
 بالموظفين المتعلقة الفصولب سّيما وال والتطوير، البحث مسوح في المتبعة الممارسات وفي البيانات جمع في

 وتشمل . والتكنولوجيا العلم )1(مؤشرات وضع لدى االعتبار في أخذھما نبغيي مھّمين عاملينك واإلنفاق
 كذلك  .والنتائج والمدخالت ،والمجيبين المستھدفة السكانية والشريحة والتطوير، البحث مسوح نطاق المنھجية
 .)2(االبتكار لبيانات أوسلو دليل إلى المتحّدث أشار

                                                       
 /http://browse.oecdbookshop.org :على المتوفر) 2002( فراسكاتي دليل ي،االقتصاد الميدان في والتنمية التعاون منظمة )1(

                                                                            .                                                                                  oecd/pdfs/browseit/ 9202081e.pdf 

 /http://browse.oecdbookshop.org :على المتوفر) 5200( أوسلو دليل ي،االقتصاد الميدان في والتنمية التعاون منظمة )2(
                                                                                                                            .                                  oecd/pdfs/browseit/ 9202081e.pdf  
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 ھيو ،واالبتكار والتكنولوجيا العلم لمجا في السياسات وضع يف والتكنولوجيا العلم مؤشرات تساعد  - 8

 بالعلم المتعلقة البيانات لجمع وطني نظام إنشاء أھمية ويوازيھا . المجال اھذ في األداء تقييم في أساسية تعتبر
ً أس دوراً  واالبتكار والتكنولوجيا العلم مؤشرات وتؤدي . وتطويرھا وتقييمھا واالبتكار والتكنولوجيا  في اسيا

 ،المجال ھذا في المتوقعة والتطورات التكنولوجية االتجاھات وتحديد والتكنولوجي، العلمي التطور رصد
ً  أھميتھا المؤشرات ولھذه . لالستثمار معينة مجاالت وتحديد  ذات ستراتيجياتاالو سياساتال وضع في أيضا
 البيانات جمع لتسھّ  آليات من واالبتكار كنولوجياوالت العلم مراصد تقّدمه ما وإنّ  . وتنفيذھا وتحديثھا الصلة
 .ستراتيجياتالا ومحللي السياسات واضعي عمل في البارزة أھميتھا يمنحھا المؤشرات وتحليل

  
 قواعد إلنشاء أساسية ،والتطوير البحث مجالي في سيما ال ،والتكنولوجيا للعلم الوطنية النظم إنّ   - 9
 من كل في جارٍ  ئھاإنشا على العملو النظم، ھذه إنشاء والمغرب تونس أنجزت وقد . حصائيةاإل بياناتال

   العربية، المنطقة في قلتطبّ  مناسبة الالتينية أمريكا تجربة اعتبرت قدو . ومصر ولبنان وُعمان األردن
 ھذه وتطبيق . فيھا والتطوير البحث نظم تطور مستوى بحسب البلدان إمكانية تصنيف حيث من سّيما ال

 والتحقق القدرات بناء على المثابرة يجب الغاية ولھذه الوطنية، االحتياجات راعيت خطط وضع يتطلب بةالتجر
 تغطية على قادرة الوطني المستوى على تنّظم التي القدرات بناء فأنشطة . النظام تشغيل إجراءات من باستمرار
 . التكاليف من جزء وتقاسم الوطنية شاركةالم تحفيز عبر الوطني االلتزام وتعزيز ،المؤسسات من كبيرة شريحة
 بين التنسيق في األساسي دوُرھا ھو واالبتكار والتكنولوجيا لعلمالوطنية ل نظمالھامة إلنشاء ال الجوانب ومن

 أنشطتھا فعالية يعّزز المعنية الجھات بين فالتنسيق . والتكنولوجيا العلم مجال في العاملة المنظمات مختلف
 .لفوائدبا عليھا ويعود

  
  الصلة ذات والمسوح والمؤشرات لالبتكار المؤاتية البيئة  -باء

  
ً  ،ألفريقيا االقتصادية اللجنة من ،كوند فكتور السيد قدم  -10  ظل في االبتكار حالة تقييم فيه تناول عرضا

 لجھة يھاواضع تواجه التي التحديات وأبرز السياسات واقع فاستعرض . أفريقيا في السائدة المحلية الظروف
 كافة على ذلك لتحقيق المالئمة الشروط وتوفير أولوية، باعتبارھا البتكارل الالزمة الموارد وتخصيص العمل

ً  وتؤمن االبتكار، تقييم عملية تحدد التي الجوانب ھي ھذهف.  المستويات ً  رابطا  ياالبتكار األداء بين قيما
 .واالبتكار المعرفة على يقوم الذي االقتصاد متدع الوطنية االبتكار فسياسة . به المحيطة والظروف

  
 إنّ و . يالدراس التعليم حلامر أولى مع بأھميته والتوعية االبتكار على التشجيع في الشروع يجب  -11

 يسترشد كأداة االبتكار استخدامب يسمح قد تمويلية حوافز تتضمن التي السياسات أو اإلعانات خالل من التمويل
ً  ھي الحكوماتو.  تالسياسا وواضع بھا  األكثر النھج أما . االبتكار تعزيز في رئيسيةال فاعلةال جھاتال أيضا

 ً  القطاع يجريھا التي األبحاث في أي به، المحيطة الظروف في النظر فيقضي االبتكار بيئة تقييم في شيوعا
 اعتماد المھمّ  ومن.  نافسةوالم السوق وظروف ،تمويلالو والصناعية، األكاديمية الجھات بين والتعاون العام،
 منظمة اوضعتھ أداة ھو االبتكار بيئة تقييمو.  وخارجھا المنطقة داخل البلدان بين المقارنة في للتقييم أدوات
 .االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون

ً عرض ،تونس في والتجارية االقتصادية للعلوم العليا المدرسة من ،مھّني حاتم السيد قدم  -12  فيه ناولت ا
 لدعم االبتكار عن بيانات إلى الحاجة على فشّدد.  االبتكارب المتعلقة حومسال في دولية معايير اعتماد نحو التوجه

 من أمثلة وأعطى المسوح إجراءات في وتوّسع وأنواعه، االبتكارب وعّرف ،األدلة على المرتكزة السياسات
 تدفع التي الرئيسية األسباب تحديد من القرارات صانعي نتمك االبتكار حومس أنّ  إلى وأشار . النامية البلدان

 من أكثر ومالية بشرية موارد تملك الكبيرة المؤسساتو.  ھاتعتمد التي تكنولوجياتال تجديد إلى المؤسساتب
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 االبتكار على القائمة بالمشاريع ةالمرتبط طراخمال تحمل على قدرةً  أكثر لذلك وھي حجماً، األصغر نظيراتھا
  .السوق في وجودھا تھديد دون نم
  

ة فكر ويعطي . تنفيذھا تھدد قد والتي االبتكار مشاريع عليھا تنطوي التي التحديات االبتكار مسح يقّيم  -13
 اإلنتاج، عملية في االبتكارو ،المنتج في االبتكار: أربعة من واحداً  يكون أن يمكن الذي االبتكار نوع عن
 نتيجة تقييمو االبتكار، على قدرتھا بحسب الشركات تصنيف ويمكن . تنظيمال فيو التسويق في االبتكارو

 مھني السيد وتطّرق . المنافسة على وقدرتھا السوق في وحصتھا الشركة مبيعات على تأثيره خالل من االبتكار
 واألساليب، ،المستھدفة السكانية بالشريحة المتعلقة تلك ھافي بما االبتكار، حومس في المعتمدة جراءاتاإل لىإ

 مرة في حال جدواھا االقتصادي أو سنتين، كل مرةً  االبتكار حومس إجراء يمكنف . النتائج وعرض والتقديرات
  .سنوات أربع أو ثالث كل
  

 المعلومات تكنولوجيات استخدام األعضاء البلدان أجرتھا التي األساسية التعديالت شملت لقد  -14
 الموارد إدارة ركائزو يةالمؤسس واإلجراءات نشطةاأل على التكنولوجية العمل آليات تعميم في واالتصاالت

 إلى النامية البلدان في االبتكار مسح منھجيات وتحتاج . التدريب بموارد المتعلقة البيانات جمع في البشرية
  .الشركات أداء قياس تجيز متغيرات وإدراج الوطنية ئيةاإلحصا األجھزة إشراك

  
  تونس في الوطني واالبتكار التكنولوجياو العلم مرصد  -جيم

  
 العلم مؤشرات وإعداد جمع أول عرض في تناولف ،التونسية التجربة مھني حاتم السيد استعرض  -15

ً  وقّدم ،تونس في واالبتكار والتكنولوجيا  التجربة: والتكنولوجيا للعلوم الوطني المرصد" عنوانب ثانٍ  عرضا
 واالبتكار والتكنولوجيا العلم منظومة في الفاعلة الجھات إلى المشاركون ّرفتع ،األول العرض ففي ". التونسية

  .والفرص والتحديات ،الناتجة عنھا مؤشراتال مختلفو ،ةالوطني حوالمس في المعتمدة جراءاتاإلو تونس، في
 ياوالتكنولوج بالعلم المتعلقة اإلحصاءات يجمع الذي واإلحصاءات التخطيط مكتب إلى العرض وتطّرق

 حووالمس اإلدارية المعامالت من البيانات يجمع الذي والتكنولوجيا للعلوم الوطني المرصد وإلى ويصدرھا،
 على العام اإلنفاق تقديرات إلى المؤشرات إصدار ويستند . المؤشرات ويعد ويحللھا، الدولية البيانات وقواعد
 .والتعاون يةالتجار والشركات العالي التعليم مجاالت في والتطوير البحث

  
 فھو.  دوليال طابعال ذات التحديات من مجموعة تونس في واالبتكار والتكنولوجيا العلم نظام ويواجه  -16
 إلجراءاتا تطبيق في المعتمدة الفنية األساليب اتساق وإلى ،الكافية التمويل موارد إلى أساسي بشكلٍ  يفتقر

 الخطط ىوتسع . بالثقافة تتعلق أخرى قيود ومن ،والتنسيق بالحوكمة تعلقت نظامية قيود من يعانيو اإلدارية،
 اآلثار وتقدير التكنولوجيا، مجال في المدفوعات ميزان واحتساب المؤشرات، نوعية تحسين إلى المستقبلية
 يستھدف ال الذي الخاص القطاع وعلى الحياة، لمدى مالتعل على والتطوير البحث في لالستثمار االقتصادية

 أن إلى والتطوير البحث على جمالياإل المحلي اإلنفاق يشير التمويلي، العائق ھذا وجود من الرغموب  .الربح
 مجال في التونسية التجربة اعتماد ويمكن . والتطوير البحث تمويل في ةالعربي انالبلد بين األولى ھي تونس

  .األخرى البلدان من العديد في واالبتكار والتكنولوجيا العلم مؤشرات
  

 إضافة ،ومھمته تأسيسه فتناول والتكنولوجيا للعلوم الوطني المرصد موضوع في الثاني العرض توّسع  -17
 الدور إدراك ثمرة ھي المرصد ھذا إنشاء فكرةف.  الوطني المستوى على اختبرھا التي والتحديات التجارب إلى

 بلتط قدو . المتكامل والتكنولوجي العلمي للبحث ستراتيجيةا وضع وفي ،التنمية في العلمي للبحث األساسي
 إلصدار علمي نھجٍ  واتباع ،وتحليلية ميدانية دراسات إجراء والتكنولوجيا العلوم لواقع األساسي التقييم
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 في التنظيمية وبنيته واليته وتحديد تأسيسه بعد ،2008 عام منذ المرصد باشر وقد . المجال ھذا في المؤشرات
  .والتكنولوجيا العلمي والبحث العالي التعليم وزارة لىإ تقاريره بتقديم ،2006 عام
  

ً  المرصد يھدف  -18  العلمية التطورات ورصد تونس؛ في والتكنولوجيا العلمي البحث وضع تقييم إلى أساسا
 بھدف نمجاليال ھذين في القرارات لصانعي التقني الدعم وتوفير والدولي؛ الوطني الصعيدين على والتكنولوجية

 للعلم الوطني النظام يحرزه الذي التقدم عن سنوية تقارير يصدر ھوو . وطنيةال نمائيةاإل رامجبال تحسين
 أما . المجال ھذا في بيانات قواعد ويضع السياسات، وضع تدعم تحليلية دراسات ويجري ،والتكنولوجيا
  .التكاليف وبتقاسم دارية،اإل وبالھيكليات المسؤوليات، بتحديد فتتعلق المرصد تواجه التي البارزة التحديات

  
  واالبتكار والتكنولوجيا للعلم األفريقي المرصد  -دال

  
ً  ،ألفريقيا االقتصادية اللجنة من ،كوندي فكتور السيد قدم  -19  للعلم األفريقي مرصدال فيه تناول عرضا

 األفريقية بادرةالم ضمن 2004 عام في المركز أنشئ فقد  .المعرفة بمركز المعروف واالبتكار والتكنولوجيا
 ثمّ  . أفريقيا تنمية أجل من الجديدة الشراكة إشراف تحت ووضع ،واالبتكار والتكنولوجيا العلم بمؤشرات المعنية
 . طاقاته بكامل يعمل واالبتكار والتكنولوجيا للعلم مرصد إلى 2009 عام في لتتحول المبادرة ھذه تطورت
 بلداً  19 في التقارير وكتابة والتحليل، البيانات، جمعب المعنية ةاألفرق قدرات بناء على المعرفة مركز ويعمل
 ً  حيث ،والتكنولوجيا للعلم األفريقي الوزاري والمجلس األفريقي االتحاد مفوضية من بتمويل يعمل ھوو . أفريقيا
 للعلم األفريقي المرصد يحقق أن المتوقع ومن . كييرأم دوالر مليون 3.6 قدرھا ميزانية له ترصد

 والنمو والعمالة، المنافسة، على والقدرة اإلنتاجية، تحسين في المتمثلة هأھداف واالبتكار التكنولوجياو
  .األفراد ورفاه الحياة نوعية سّيما ال االقتصادي،

  
 المرصد يعمل األفريقية، البلدان في واالبتكار والتكنولوجيا العلم عن أساسية بيانات أي غياب وفي  -20

 أبحاث وإجراء سياسات وضعل الالزمة المقّومات وتوفير المعلومات، في النقص ھذا عويضت على األفريقي
 والتطوير البحث عن بيانات إصدار في ثلفتتم إنجازاته أبرز أما . لالبتكار مؤاتية وبيئة ،االحتياجات تراعي
 العلم سياسات عووض االبتكار، سياسات حول الوطنية حومسال عن تقارير إعدادو الوطني، المستوى على

 والتبادل واالبتكار، والتكنولوجيا العلمب المعنية مشاريعالو مؤسساتال مالمح وتحديد واالبتكار، والتكنولوجيا
  .االتكنولوجي مجال في واالستثمار

  
 ثقافة ولتشجيع العلماء، بين والتعاون المعلومات لتبادل اً منبر أن يشكل األفريقي المعرفة مركزيمكن لو  -21
 مجال في الدولية والنتائج المشاريع من الناس استفادة وإمكانيات التعاون فرص يعّزز وھو . واالبتكار نافسالت

 بالفائدة تعود قد التي والسياسات االتجاھات تتبع المرصد يستطيع أيضاً، المجال ھذا وفي . والتطوير البحث
 مجال في نظرائھمو والتطوير البحث مجال في توالمؤسسا الخبراء بين شبكات وإنشاء األفريقية؛ البلدان على
 المعلومات ونشر األعضاء؛ البلدان في ئيةاإلحصا مؤسساتال قدرات وبناء واالبتكار؛ والتكنولوجيا العلم

 التحديات أبرز ماأ . وتبادلھا االستثمار فرص وتحديد ؛واألنشطة النتائج وبمؤشرات االبتكاري باألداء المتعلقة
 على المؤشرات بتركيز قلفيتع األفريقي المرصد في واالبتكار والتكنولوجيا العلم مؤشرات يدتحد تواجه التي

  .المشروع تنفيذ خالل معالجته ويمكن العامة، السياسة
  

  واإلقليمية الوطنية واالبتكار والتكنولوجيا العلم مراصد  -ھاء
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 ،اإلسكوا في واالتصاالت المعلومات ياتكنولوج إدارة لدى مستشار وھو ،يومجيانق ھراتش السيد مقدّ   -22
 واالبتكار والتكنولوجيا العلم ومرصد الوطنية، واالبتكار والتكنولوجيا العلم مراصد إنشاء فيھما تناول عرضين
 الوطنية، واالبتكار والتكنولوجيا العلم مراصد إلنشاء التوجيھية الخطوط األول عرضه في حددف . اإلقليمي
 ميزانية وتخصيص تنظيمي، تصميم ووضع المتوفرة، والبنى الموارد عيجمتو السياسية، اإلرادة تعزيز ومنھا
ً  تضمّ  التي الماھرة البشرية الموارد وتعيين البحوث، وإجراء التشغيل تكاليف لتغطية ً  فريقا  أخصائيين من فنيا
  .المجال ھذا في وخبراء مؤسسات من داعمة شبكة وتحديد ومدير،

  
 تبذلھا التي المشتركة الجھودو التعاون على واالبتكار والتكنولوجيا للعلم وطنيةال مراصدال إنشاء يرتكز  -23

 منذ والمالي السياسي الدعم توّفر المراصد ھذه لتصميم الالزمة الشروط وتتضّمن . الوطنية الفاعلة الجھات
 الدعم تقديم فقويتو . الوطنية واألولويات االحتياجات وتلبية الخاصة، اإلنتاجية القطاعات والتزام ،البداية

 إلى يحتاج وھو . بوضوح دينمحدّ  عمل وببرنامج مستقلة بوالية اضطالعه على الوطني للمرصد السياسي
 الجھات متناول في الالزمة البيانات وقواعد األساسية البنية ووضع ،عملياته تنظيمل متينة فنية وقاعدة قوية قيادة

ً  وللمرصد . المجال بھذا المعنية  والتطور التعلم على قدراته تعزيز علىو منتجاته، جودة على يحرص أن أيضا
 ضروريان رصدلل نظام وإنشاء األداء تقييم وإنّ .  المتغيرة واألولويات االحتياجات ظلّ  في هتطور ضمني بما

  .المعنية والجھات المؤسسات من شبكة بوجود
  

 والتكنولوجيا للعلم وطنية مراصد إنشاء بين فارقال إلى الثاني هعرض في يومجيانق السيد وأشار  -24
 والتكنولوجيا لعلمل اإلقليمي لمرصدا بھيكلية الخاص التصّور استعرضو قليمي،اإل مرصدال بينو واالبتكار
 عمل ليسھّ  قد الذي التنمية أجل من للتكنولوجيا اإلسكوا مركز من جزءاً  لكسيش اإلقليمي المرصدف  .واالبتكار
 ،اإلقليمي المرصد يؤديه الذي البارز الدور على دوشدّ  . ويعززه الوطنية واالبتكار والتكنولوجيا العلم مراصد

ً  يشھد عالم ضمن ،المنطقة في واالبتكار والتكنولوجيا العلم حالة ورصد تقييم في سّيما ال  في اً مستمر ارتفاعا
 ضمن ةأساسي ركيزة ھو المالئمة كنولوجياتالت امتالك أنّ  إلى وأشار . العولمة نحو واالتجاه المنافسة حّدة
 عوتتبّ  القائم الوضع تقييم على بقدرتھا تتعلق تحديات تواجه اإلسكوا في األعضاء البلدان أنّ  غير التنمية، جھود
 مؤشراتف . واقتصادية اجتماعية منافع تحقيق في المتوفرة والخبرات المعارف من واالستفادة المحرز التقدم
 تفيد إقليمية شبكة خالل من ونشرھا الوطنية المؤشرات دمجو وتعزيزھا، المنطقة إلى المعرفة نقل تجيز النتائج
 سيزّوّ◌د واالبتكار والتكنولوجيا للعلم قليمياإل مرصدال بأنّ  وختم . القرارات واتخاذ العامة السياسات وضع في
 يحتاجھا التي المالية والموارد نيةالف بالمھارات واإلقليمية، الوطنية الجھود تضافر بفضل تأسيسه، بعد

  .إليه المسندة بالمھام لالضطالع
  
  
  

  المناقشات  -واو
  

 حلقتي ضمن جرت أو العروض تلت التي المناقشات محتوى بإيجازفيما يلي و التقرير يستعرض  -25
  .العمل ورشة في المشاركة بلدانال في واالبتكار والتكنولوجيا العلم أنظمة وحالة الحوار،

  
 ،الصلة ذات منھجياتالو واالبتكار والتكنولوجيا العلم مؤشرات تطبيق إمكانية المجتمعون ناقش فقد  -26

 العمل أسس لتعزيز اقتراحات موادوق . والتكنولوجيا العلم مجال في العربية المنطقة تواجه التي والتحديات
 نظام باعتماد الجودة ضمان أھمية على وشددوا . األداء مستوى ورفع المعنيين األطراف بين والمنھجي المنسق
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 يمكن التي األھداف بلوغل ةالحالي المعطيات من واالنطالق ،للمعايير الدولية المنظمة وضعته الذي المعايير
  .تحقيقھا

  
 التي التحديات أبرز من ھما المسوح على الردود معدالت في تدنٍ  من يرافقه وما البيانات توّفر عدم إنّ   -27

 في تساھم ال واالبتكار والتكنولوجيا لعلمل الوطنية والنظم. واالبتكار والتكنولوجيا لعلمل نظام استحداث تواجه
ً  ھي تنحصر المتوفرة والبيانات . يةالبحث األنشطة ً  ،السياسات وضعب أيضا  آراء إلى السياسات تستند ما وغالبا
 البيانات فيھا تكون التي الحاالت وفي . ريبيةالتج األدلة إلى وليس الموضوعية عن بعيداً  القرارات صانعي
  .القرارات صانعي متناول في توضع وال المؤسسات بين تبادل أي خارج البحث نتائج تبقى متوفرة،

  
 براءات نظام وإلى أخرى، جھة من والتطوير والبحث جھة من االبتكار بين العالقة إلى النقاش وتطرق  -28

 وصف في الخبرة قلة إلى ُيعزى العربية المنطقة في االختراع براءات يةغالب رفض في سببفال.  االختراع
ً  االختراع  االختراع، براءات لتسجيل الوطنية المكاتب غياب وفي . أھميته بمدى يتعلق ما شأن إلى وليس خطيا

 قاالتالمف.  االختراع براءة تسجيل إلى والتطوير البحث يؤدي ال وقد الدولي، المستوى على التسجيل يتم
 بشبكات االتصال إلى الحاجة بسبب الدولية العلمية المجالت في بسھولة تنشر ال المنطقة في تصدر التي العلمية
 المجالت أما . المجالت إدارة على القّيمينو العرب الباحثين بين روابط وإنشاء الدولية، البحوث بيانات وقواعد
 وضع تحسينھناك حاجة إلى .  البحوث بيانات قواعد في جلةمس غير أو متوفرة غير غالبيتھا في فھي العربية
 على وتوفيرھا األقران مستوى على مراجعتھا أمام المجال في اإلفساحمن خالل  المنطقة في الصادرة المجالت
  .الدولي المستوى

  
 تستند واضحة ستراتيجياتاو سياسات إلى العربية المنطقة تفتقر ،واالبتكار والتكنولوجيا العلم مجال في  -29
 حاالت في الإ األدلة على المرتكزة لبياناتا تعتمد ال التي السياسات، فھذه  .والتكنولوجيا العلم مؤشرات إلى

 بين الھوة ھذهف . لھا دعمھمب مرھونة وتبقى موضوعية أي عن بعيداً  القرارات صانعي آراء عن تعّبر نادرة،
  لردمھا. كبيرة اً جھود لزمتست السياسات ووضع والتكنولوجيا العلم مؤشرات

  
 من المجتمع على التكنولوجيا بتأثير المتعلقة واالبتكار والتكنولوجيا العلم مؤشرات المجتمعون ناقش  -30
 أو المسجلة، االختراع ببراءات المتعلقة المؤشرات ناقشوا كذلك . نقلھا أو تطويرھا أو التكنولوجيا إدخال حيث
 تتضمن العربية للمنطقة بمؤشرات أولية قائمة المشاركون واقترح . لمجددةا أو التسجيل طور في تكون التي
 المؤسسات، بين والتعاون العليا، الدراسات وشھادات التجارية، والمنتجات االختراع، براءات عن البيانات جمع
 تلبيتھا ثحي من والتطوير البحث أنشطة تقييم على واوركز . والتطوير البحث وتمويل ،البحثية منشوراتالو
 والتكنولوجيا العلم مؤشرات ربط أھمية على شددوا كذلك . المطروحة لمشاكلا ومعالجتھا المحلية الحتياجاتا

 للمؤشرات األولية القائمة في النظر إعادة إلى الحاجة إلى وأشاروا . المشاريع نتائج وتقييم بالتنمية، واالبتكار
 فمتى . المجال بھذا المعنية المراصد تشغيل يتطلبھا التي الرئيسية ارواالبتك والتكنولوجيا العلم مؤشرات لتحديد
  .الوطنية المسح عمليات ضمن اھب العمل في النظر باإلمكان صبحأ المؤشرات، ھذه حّددت

  
 إلى افتقارھا فتتضمن والتكنولوجيا العلم مجال في العربية المنطقة تواجه التي والمشاغل التحديات أما  -31

 واضحة رؤية فرتو وعدم والتطوير؛ البحث شؤون ترعى وأنظمة قوانين وإلى ،والتكنولوجيا للعلم لةفعا ھيكلية
 إلى المنطقة وتحتاج  .المعرفة على المرتكز قتصادالا أسس وبناء االبتكار تعزيز على قادرة المجال ھذا في

 تسمح منھجيات واعتماد مرافق، من المجال ھذا في العمل يتطلبه وما والتكنولوجيا العلم على اإلنفاق زيادة
 مجال في والتطوير البحث على والتركيز األولويات، تحديد من للتمكن المتوّقعة ةالتكنولوجي التطورات بتبيان

  .وحسب التكنولوجيا نقل على وليس التكنولوجيا
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 كنولوجيا،والت العلم نظام عمل رصد الوطنية واالبتكار والتكنولوجيا العلم مراصد وباستطاعة  -32

 . مستقلة ھيئات المراصد تكون أن من بد وال . كافة البحث مؤسسات عن الصادرة المعلومات إلى والوصول
 وضع في المشاركة المؤسسات بين الخبرات لتبادل افتراضية شبكة خالل من إقليمي مرصد إنشاء ويمكن

  .االبتكارو والتكنولوجيا العلم مجال في المتوقعة التطورات وتحديد المؤشرات
  

 من المؤسسات نتمكّ  وطنية تنظيمية ھياكل إنشاء في الفنية المساعدة تقديم أھمية على المجتمعون وشدد  -33
 ووضع البيانات جمعب المعنية الوحدات بين التنسيق خالل من إما ذلك تحقيق يمكنو . المراصد دور أداء

  .المرصد مھام يتولى كيل القائمة الكيانات أحد قدرة بناء خالل من أو المؤشرات،
  

 اإلسكوا في األعضاء البلدان في ونظمھا واالبتكار والتكنولوجيا العلم بيانات لوضع عرض يلي ما وفي  -34
  .العمل ورشة في الممثلة

  
  األردن  - 1

  
 األردن ويتعاون . األردن في والتكنولوجيا العلم بيانات جمع والتكنولوجيا للعلوم األعلى المجلس يتولى  -35

 ً ر واالبتكا والتكنولوجيا للعلم وطني مرصد إلنشاء واإلحصاءات البيانات بجمع المعنية المؤسسات مع حاليا
 للعلم عامة سياسة وضع المشاريع ھذه وتتضمن.  بالفائدة عليه تعود قد التي المشاريع من عدد إنجاح في يساھم

 الزمن؛ من عقدٍ ل الوطنية الجھود توجيه على درةالقا العلمي البحث أولويات وتحديد األردن؛ في والتكنولوجيا
 بالقطاعين الجامعات تربط التي األردن في واالبتكار التكنولوجي والتطور البحث ستراتيجياتاو مبادرات ودعم

 من األردن يبذله ما بدورھا وتكّمل تدعم الوطنية األنشطة وھذه.  المؤسسات ذلك في بما والخاص، الصناعي
  .واالبتكار والتكنولوجيا للعلم صدمر نشاءإل جھود

  
  السورية العربية الجمھورية  - 2

  
 العربية الجمھورية في واالبتكار والتكنولوجيا للعلم مرصد إلنشاء الوطني الصعيد على الجھود انطلقت  -36

 العليا الھيئة مع بالتعاونو الدولة، تخطيط وھيئة والتقانة االتصاالت وزارة من خالل 2008 عام في السورية
 ،واالبتكار والتكنولوجيا العلم بمرصد يتعلق ما في رائدة وكالة باعتبارھا ،الھيئة ھذه تتولىو . العلمي للبحث
 الجھود تلك استتبعت وقد . االستبيانات من مجموعة خالل من ثوالبحب المعنية مؤسساتال من البيانات جمع

 توجيه وإصدار استبيانات، وتوزيع البيانات، جمعل المشاركة الوزارات داخل تنسيق جھات تعيينب مؤخراً 
 العلم مجال في المرصد يتطلبھا التي البيانات مجموع تتضمن سنوية تقارير رفع الوزارات من طلبي حكومي

 العليا الھيئة تواصلو.  وتسليمھا التقارير تلك إعداد في المعينة التنسيق جھات وتساعد ،واالبتكار والتكنولوجيا
لى وتتو . والتكنولوجيا للعلم وطنية ستراتيجيةا وضع على منكّبة ھيو العلمي، البحث تقرير نشر ميالعل للبحث
 البيانات جمع نظام خالل من وتشارك ،القطاعات بين المشتركة البيانات جمع الوطنية اإلحصائية المكاتب
 الشبكات دعم في مركزي ورد للھيئةو.  واالبتكار والتكنولوجيا العلم مرصد عمل في الصادرة والتقارير
 أن المتوقع ومن . الوطنية الجھود دمج على قادرين ودوليين وطنيين خبراء تضمّ  التي العلمي للبحث الوطنية
  .كييأمر دوالر 300 000 بنحو تقدر سنوية بميزانية واالبتكار والتكنولوجيا للعلم الوطني المرصد يعمل

  
  السودان  - 3
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 العلم لمؤشرات الالزمة البيانات وجمع العلمي البحث مھام تتولى نيةوط لجنة مؤخراً  أنشئت  -37
 . مصر في المعتمد النھج ،والتكنولوجيا العلوم لوزارة تابعةال ،اللجنة ھذه اعتمدت وقد . واالبتكار والتكنولوجيا

  .واالبتكار والتكنولوجيا العلم مرصد دور تؤدي مستقلة وحدة إنشاء إلى ھناك حاجة ولكن
  

  العراق  - 4
  

 االبتكار نظام إطار في العراق يبذلھا التي الوطنية الجھود العھد الحديثة والتكنولوجيا العلوم وزارة تقود  -38
 اإلحصاءات مكتبف . واليتھا ضمن واالبتكار والتكنولوجيا للعلم مرصدٍ  استيعاب على قادرة وھي ،الوطني
 ال المعلومات ھذه أن غير األنشطة، جميع عن اتإحصاء وينشر ،الوزارات من المعلومات يجمع الوطنية
ً  ولكنّ  . والتكنولوجيا العلم تغطي  دعم ويجب . بالموضوع صلة ذا يكون قد العالي التعليم مؤشرات من بعضا
 عبر المعنية الوطنية الھيئات بين التعاون وتعزيز فيھا، العاملين تدريب عبر الناشئة الوزارة تبذلھا التي الجھود
  .المرصد عمل في بانتظام المساھمة إليھا يطلب مرسوم بموجب ھاتكليف

  
  ُعمان  - 5

  
 بموجب الصادر اإلحصاءات قانون ومراقبة وإشراف دارةإل ُعمان في اإلحصائي العمل يخضع  -39

 ھيئات تشاركو . حوالمس إجراء ىتتول التي لإلحصاء االستشارية وللجنة ،29/2001 رقم السلطاني المرسوم
 التربية ةوزار ومنھا ،واالبتكار والتكنولوجيا العلم مؤشرات وتحليل المعلومات جمع في يدةعد حكومية
 مجلس إلى باإلضافة والصناعة، التجارة وزارةو الوطني، االقتصاد وزارةو العالي، التعليم وزارةو والتعليم،
 واالبتكار والتكنولوجيا العلم راتبمؤش المتعلقة البيانات جمع تتولى التي منظماتال تعدد وإنّ  . العلمي البحث
  .واالبتكار والتكنولوجيا للعلم واحد وطني تقرير ضمن جمعھا دون يحول

  
 إحدى تكليف إلى ،واالبتكار والتكنولوجيا العلم مؤشراتل ةدوري نشرة غياب في ُعمان، وتحتاج  -40

 وحدة تتولى أن ويمكن . معنيةال الجھات إلى بشأنھا تقارير ورفع المؤشرات تلك شؤون بمتابعة المؤسسات
 واالبتكار والتكنولوجيا للعلم الوطني المرصد تشغيل العلمي البحث مجلس في االستراتيجي والتخطيط الدراسات

 2007 عام في المجلس وضعھا التي واالبتكار والتكنولوجيا للعلم الوطنية السياسة أن بالذكر وجدير . مانعُ  في
 للبحوثالً دلي عمان وضعت وقد . والتطوير البحث معاھد أبرز لصالح معتج التي البيانات إلى استندت
 البيانات أما . تحديث إلى تحتاج التي والتكنولوجيا العلم مؤشرات ويجمع والباحثين، البحث منظمات يتضمن
  .والصناعة والتجارة الوطني االقتصاد وزارتي من ھاجمع فيمكن االبتكار بمؤشرات المتعلقة

  
  ينفلسط  - 6

  
 بيانات قاعدة ولديھا ،والتكنولوجيا للعلم المركزية الھيئة ھي والتكنولوجيا للعلوم فلسطين أكاديمية  -41

 الوطني المكتب فيھا بما ،الوزارات من العديد مع األكاديمية تتعاونو . فلسطين في العلمية واألبحاث بالباحثين
ظمة األمم من مع شاركت وقد.  واالبتكار والتكنولوجيا العلم حول الوطنية المعلومات جمع مجال في ،لإلحصاء

 . العلمية المؤشرات وضع في الستخدامھا البيانات جمع إلى يھدف مشروع في المتحدة للتربية والعلم والثقافة
 . واالبتكار والتكنولوجيا العلم مؤشرات باعتماد فةلمك ،األكاديمية ضمن ثالثة وحدةك وطني مرصد إنشاء ويمكن
  .غزة بقطاع المتعلقة البيانات جمعفي عملية  وتحديات صعوباتھناك  أن إلى اإلشارة روتجد

  
  الكويت  - 7
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 معھد إشرافب إلنشائه، التخطيط مرحلة في واالبتكار والتكنولوجيا للعلم الوطني المرصد يزال ال  -42

ً  ھو والمعھد . العلمية لألبحاث الكويت  إلى استناداً  مرصد إنشاء تشمليمكن أن  شاملة تحول مرحلة في حاليا
 البحوث عن البيانات وجمع الجامعات مع التعاون ساھمي وقد . المعرفة إدارة مجال في أطلقھا التي المبادرة
 والتكنولوجيا العلم مؤشرات جمع سبيل في تبذل اً جھود أنّ  إلى األدلّة وتشير . المرصد عمل دعم في والباحثين
  .الشأن ھذا في آلية أو رسمي إطار أي عن اً بعيد إّنما واالبتكار

  
  لبنان  - 8

  
 في واالبتكار والتكنولوجيا لعلمل مرصد لتأسيس الرائدة الوكالة ھو العلمية للبحوث الوطني المجلس  -43
 والتھديدات، والفرص والضعف، القوة مواطن تحليل عن نتجت توصية إلى التأسيس قرار استند فقد . لبنان

 ،الغاية لھذه وضع تقرير في للمرصد التنظيمية البنية تحدد قدو . واالبتكار والتكنولوجيا للعلم وطنية وسياسة
ً  تصبّ  والجھود  طور في ھي بياناتال وقاعدة . لبنان في المعنية الجھات جميع مع بالتعاون تطبيقھا باتجاه حاليا
ً ح معقود واألمل . األساسية اإلحصائية لمعلوماتا تصنيف ھايليوس ،اإلعداد  محّددة ميزانية رصد على اليا
  .اللبناني لمرصدا لتشغيل

  
  مصر  - 9

  
 للعلم وطنية تنظيمية ھيكلية إنشاء إلى مصر في مؤخرا تمّ  الذي العلمي البحث نظام إصالح أدى  -44

 معني عمل فريق من فليتأ الذي التكنولوجية والتنمية العلوم صندوق ھيكليةال ھذه وتضمّ .  والتكنولوجيا
 وقد . المصري واالبتكار والتكنولوجيا العلم مرصد ھو أحدھا وحداتٍ  إلى بدوره يتوّزع والرصد يطبالتخط
 العلم مؤشرات وضع تضّمنت التي المعھد أھداف دحدّ  مرسوم بموجب مستقل كمعھد الصندوق أنشئ

 المصري المرصد ةأنشط وتعتمد . والتكنولوجيا للعلوم األعلى المجلس إلى رفعھا ثمّ  ورصدھا، والتكنولوجيا
 بكامل يعمل مرصداً  صبحي أن قبل انتقالية فترة إلى حتاجي ھوو التوقعات، مجال في استشاريين على الرئيسية
 العلم مؤشرات مجال في نشاطه المرصد استھلّ  وقد.  المشتركة الجھود تيسير في كاملة همھام ويؤدي طاقاته

 الجھات مع بالتعاون وعمل . اتتحسين من تحتاجه وما مصر في المؤشرات ھذه وضع بتقييم والتكنولوجيا
 تطوير مسار تحّدد خارطة وضع على والري، المائية الموارد وزارة سّيما ال الوطني، الصعيد على المعنية

  .2030 عام حتى المياه تحلية تكنولوجيا
  

 ً   األعمال تنظيم  -ثالثا
  

  انعقاده تاريخمكان االجتماع و  -ألف
  

   20 إلى 18 من الفترة في ،بيروت في المتحدة األمم بيت في العمل ورشة وااإلسك عقدت  -45
  .2010 يناير/الثاني كانون

  
  االفتتاح  -باء

  
 االفتتاح كلمة ،اإلسكوا في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا إدارة رئيس ،نصير يوسف السيد ألقى  -46

 المنطقة في العمل فرص وتحسين التنمية، لتحقيق كارواالبت والتكنولوجيا العلم إلى الحاجة على فيھا دوشدّ 
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   أن نصير السيد واعتبر . النامية والبلدان النمو المتقدمة البلدان بين االقتصادية الفجوة وتقليص العربية،
 عمل على ثرأ قد واالبتكار والتكنولوجيا بالعلم المتعلقة البيانات في مزمن نقص من المنطقة تعانيه ما

 المنطقة، في والتطوير البحث على اإلنفاق لةفق . اإلنمائية الخطط تنفيذ وعلى القرارات، صانعيو المخططين
 تمويل على تثروأ الماھرة العاملة القوىو ،األدمغة ھجرة إلى وأّدت والباحثين العلماء عمل فرص صتلق

 المستويين على شبكة ضمن عملي الذي الشامل المؤسسي ونظامه العلمي البحث دعم ويجب . المشاريع
 التعاون سبل وتحدد األدوار توزع واالبتكار والتكنولوجيا لعلمل سياسة إلى المنطقة وتحتاج . والدولي اإلقليمي
 واعتماد المتوفرة الموارد تقييم إلى بدوره يحتاج السياسة ھذه ووضع . واالبتكار والتكنولوجيا لعلمل نظام ضمن

  .تكميلية ستراتيجيةا
  

 وضع من بد ال ،واالبتكار والتكنولوجيا العلم مراصد إلنشاء البلدان تبذلھا التي الجھود إطار وفي  -47
 للتوصل أساسي فيھا المحرز والتقدم المنطقة في الوضع تقييم مؤشرات تحديدف.  ئھاإنشا لطريقة موحد تصّور
 والتكنولوجيا العلم دور لتحسين كبيرة اجھود اإلسكوا بذلت وقد . االقتصادية التنمية تحقيق في تساھم نتائج إلى

 الذي المركز، فھذا . التنمية أجل من للتكنولوجيا اإلسكوا مركز إنشاء بينھا وكان ،المنطقة تنمية في واالبتكار
 بلدان بين الجھود تنسيق ويسھل ،التكنولوجية المشاريع يدعم واالبتكار، والتكنولوجيا للعلم مرصداً  يضم

 إنشاء مجال في فنية مساعدة على الحصول األعضاء البلدان طلب إلى استجابةً و . المجال ھذا في المنطقة
 المرحلة في شاركو . مرحلتين على نظمت التي ھذه العمل ورشة عقدت ،واالبتكار والتكنولوجيا العلم مراصد
 مرشحون الثانية ةالمرحل فيو المنطقة، في واالبتكار والتكنولوجيا العلم بنظم المتعلقة القرارات صانعو األولى
  .إلنشائھا المخطط المراصد لتشغيل

  
 لمحة ،واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا شعبة في السياسات قسم رئيس ،فرح منصور السيد وقدم  -48

 البلدان في القدرات بناء وھو الورشة ھدف على المشاركين أطلعف . العمل ورشة من الثانية المرحلة عن شاملة
 تنسيق خالل ومن ةعملي أسس إلى باالستناد واالبتكار والتكنولوجيا للعلم وطنية اصدمر إلنشاء األعضاء
 تلك إنشاء في سيشاركون العمل ورشة تابعوا الذين اإلسكوا في األعضاء البلدان يممثل وإنّ .  النشاطات
 . البيانات وجمع والتعريفات المؤشرات إلى العمل ورشة تطرقت الثانية، المرحلة ھذه وفي . الوطنية المراصد

 اإلعداد أن غير ،بعد ينجز لم اإلسكوا في األعضاء البلدان في واالبتكار والتكنولوجيا العلم مراصد إنشاء إنّ و
 قدو . ومصر ولبنان وفلسطين السورية العربية والجمھورية األردن في جارٍ  الوطنية المراصد إلطالق

 على باالطالع سمحت حالة كدراسة واالبتكار نولوجياوالتك العلم مرصد إنشاء في تونس تجربة استعرضت
  .وتبادلھا والمنھجيات الدروس

  
 من المراصد استعرضت ثم المتوفرة، الدولية األدلة إلى تستند التي المؤشرات العمل ورشة تناولت لقد  -49
 طريقة إلى نقاشال قتطرّ  كذلك . ةالوطني المؤشرات بخصوص إليھا المسندة والمھام وھيكليتھا خبراتھا حيث
 نقاشات العمل ورشة جلسات من جلسة كل توتخلل . الوطنية المراصد بين العمل لتنسيق إقليمي مرصد إنشاء
  .الصلة ذات القضايا حول تفاھمال منھا الھدف كان

  
  المشاركون  -جيم

  
ً  20 العمل ورشة حضر  -50  العلم مراصد لتشغيل ينومرشح التكنولوجيا في خبراء من ،مشاركا

 والتكنولوجيا العلم أنشطة في المشاركة المؤسسات عن كممثلين إنشاؤھا، المتوّقع واالبتكار والتكنولوجيا
 وفلسطين وعمان والعراق والسودان السورية العربية والجمھورية وتونس واألردن أثيوبيا في واالبتكار
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 أُدرجت وقد . المراصد بإنشاء عنيونم ودوليون إقليميون خبراء المشاركين بين وكان . ومصر ولبنان والكويت
  .التقرير بھذا األول المرفق في العمل ورشة في المشاركين قائمة

  
  الوثائق  -دال

  
 على وضعتو ،التقرير بھذا الثاني المرفق في العمل ورشة خالل قدمت التي الوثائق قائمة أُدرجت  -51

  .)3(الغاية لھذه مخصص موقع على اإلنترنت
  

                                                       
 p://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referencehtt: التالي العنوان على معروضة المشاركين قائمة )3(

                                                                    .                                                                                                                            Num=1224E 



  

  

-15-

  *)(المرفق األول
  

  قائمة المشاركين
  

  المملكة األردنية الھاشمية
  

  السيد محمد العلمي
  محلل نظام

  المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا
  11941 عمان ،36 الجبيھة: .ب ص.

  962- 6-5340401ھاتف: 
  m_alami@hcst.gov.jo  بريد إلكتروني:

  tmail.comMohd_alalami@ho 
  

  السيد عمر أموي
  مدير، دائرة السياسات وإدارة المشروعات العلمية 

  المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا
  11941 عمان ،36 الجبيھة: .ب ص.

  962- 6-5340401ھاتف: 
 o.amawi@hcst.gov.jo  بريد إلكتروني:

  omomaramawi@hotmail.c 
  

  السيدة عبير عرفات
   مكتب البحوث والتنمية رئيس

  الجمعية العلمية الملكية
  11941 ةالجبيھ، 1438: .ب ص.

  2396مقسم  962- 6-5344701 ھاتف:
  arafat@rss.gov.jo  بريد إلكتروني:

  yipposhi@yahoo.com  
  

  الجمھورية العربية السورية
  
  يد رياض حيدرالس

  مدير قسم تقانة التنقيب
  وزارة االتصاالت والتقانة

  ، دمشق29008: .ب ص.
  963- 11-2456045ھاتف: 

  heidar@mail.sy-r  بريد إلكتروني:
  heidar@hotmail.com-r 
  rheidar@moct.gov.sy 

  
  
  
  
  
  
  

  السيد حسين صالح

  رئيس قسم البحوث
  الھيئة العليا للبحث العلمي

  دمشق
  963- 11-3341864ھاتف: 

   30151: .ب ص.
  hussainazizsaleh@gmail.com  بريد إلكتروني:

  office@hcsr.gov.sy  
  hus64@hotmail.com 

  
  دانجمھورية السو

  
  السيد نورهللا بخيت

  باحث/معھد أبحاث الطاقة
  الخرطوم 4032: .ب ص.

  249-1- 20-952837ھاتف: 
  nouralla60@hotmail.com  بريد إلكتروني:

  fadilada@hotmail.com 
  

  جمھورية العراق
  

  السيد عباس عباس
  إحصائي

  لوجياوزارة العلوم والتكنو
  الجادرية 765: .ب ص.

  964- 1-7762274ھاتف: 
  abbas_alsimawi@yahoo.com  بريد إلكتروني:

  int.relations.dir@most.gov.iq 
  

  مانسلطنة عُ 
  

  السيد سعود الشويلي
  المشرف لقاعدة بيانات العلوم والتكنولوجيا

  يمجلس البحث العلم
  130، مسقط 1422: .ب ص.

  968- 24-509866ھاتف: 
  saoud@trc.gov.om  بريد إلكتروني:

  omanperth@hotmail.com 
  
  
  
  
  

  فلسطين
  

____________________  

 (*)  صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.  
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  السيد أيمن حاج داوود
  مدير قسم شؤون التنمية والبحوث

  أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا
  66839: .ب ص.
  972- 2-2960524ف: ھات

 adaoud@palestineacademy.orgبريد إلكتروني: 
  

  دولة الكويت
  

  السيدة وداد الحسينان
  خبير معلومات

  معھد الكويت لألبحاث العلمية
  13109، الصفاة 24885: .ب ص.

 whussainan@kisr.edu.kwبريد إلكتروني: 
  

  الجمھورية اللبنانية
  

  السيدة رلى عطوي
  مساعدة أبحاث

  ني للبحوث العلميةلس الوطالمج
  11-8281: .ب ص.

  2260-1107رياض الصلح 
 rula.atweh@cnrs.edu.lbبريد إلكتروني: 

  
  جمھورية مصر العربية

  
  السيدة عبير شقوير

  مدير التخطيط والمتابعة
  صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

  20- 2-27922551ھاتف: 
  .org.egabeer.shakweer@mail.stdfبريد إلكتروني: 

  
 (ECA) اللجنة االقتصادية ألفريقيا

  
  السيد فيكتور كوندا

  موظف الشؤون العلمية
  لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا

  أديس أبابا 3005: .ب ص.
  إثيوبيا

  251- 11-5443654ھاتف: 
  kondev@un.org  بريد إلكتروني:

  vkonde@live.com 
  
  

  (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  السيد يوسف نصير

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مدير إدارة
  961- 1-978301ھاتف: 

  nusseir@un.orgبريد إلكتروني: 
  

  السيد منصور فرح
  رئيس قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  تصاالت إدارة تكنولوجيا المعلومات واال
  961- 1-978538ھاتف: 

 farah14@un.orgبريد إلكتروني: 
  

  السيد فؤاد مراد
  موظف أقدم لتكنولوجيا المعلومات 

  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  961- 1-978541ھاتف: 

 mrad@un.orgبريد إلكتروني: 
  

  السيدة زھر بو غانم
  مساعدة أبحاث

  الت إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصا
  961- 1-981510ھاتف: 

 ghanem@un.org-bouبريد إلكتروني: 
  

  مستشارو اإلسكوا
  

  قيومجيانالسيد ھراتش 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستشاري إلدارة 
  المملكة المتحدة

  44-20737723386ھاتف: 
 kouyoumjianh@gmail.comبريد إلكتروني: 

  
  السيد حاتم مھني

  أستاذ
  لعلوم االقتصادية والتجارةالمدرسة العليا ل

  216- 71-330266ھاتف:
  تونس

  hatem.mhenni@topnet.tn  بريد إلكتروني:
  hatem.mhenni@essect.rnu.tn 

  
  السيد نبيل صالح

  أستاذ
  المركز القومي للبحوث
  جمھورية مصر العربية

  20- 2-37485144ھاتف: 
  nabsaleh@gmail.comروني: بريد إلكت
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  الثاني المرفق
  
  الوثائق قائمة

 
(a) Background documents: 
 

- Information Note  

- Agenda 

 
(b) Presentations and papers:  

- ST indicators and policymaking, Nabiel Saleh

- Assessing the national innovation environments in Africa, Victor Konde 

- Methodology related to ST indicators, Nabiel Saleh 

- Paper – ST Indicators, Nabiel Saleh 

- Innovation surveys: toward international standards, Hatem M’Henni

- ST indicators related to personnel, Nabiel Saleh 

- ST indicators related to expenditure, Nabiel Saleh 

- Collecting and producing STI indicators in Tunisia, Hatem M’Henni 

- Setting up National STI Observatories – Possible models, Hratch Kouyoumjian 

- Paper – Guidelines for national STIOs, Hratch Kouyoumjian 

- Paper – Examples of STIOs from the ESCWA region, Hratch Kouyoumjian 

مھّني.لتجربة التونسية: المرصد الوطني للعلوم والتكنولوجيا، حاتما   -
- African Observatory of STI, Victor Konde

- Regional STI Observatory, Hratch Kouyoumjian 

- Paper – Regional STI Observatory, Hratch Kouyoumjian 
  


