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  المجـلس
  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  
  (اإلسكوا) للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياا

  
  
  
  
  
  

  يـررقت
  

  اإلسكوا منطقة في واالبتكار والتكنولوجيا العلم مراصد حول عمل ورشة
  

  واإلقليمية الوطنية المراصد إنشاء نحو: األولى المرحلة
  2009 نوفمبر/الثاني تشرين 12-11 بيروت،

  

  وجـزم
  

تھدف ضرورية مؤسسية  وعلى نحو متزايد، أدوات ،مراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار تعتبر  
ة وتحليل استراتيجي لصياغة إلى تزويد واضعي السياسات في المنطقة بما يلزمھم من معلومات أساسي

  واعتماد سياسات وخطط عمل فّعالة لتحقيق التنمية. 
  

عمل التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا المرحلة األولى من ورشة  إدارةوقد نّظمت   
حول مراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار في منطقة اإلسكوا تحت عنوان "نحو إنشاء المراصد الوطنية 

).  وشارك في ورشة العمل، التي امتدت على 2009تشرين الثاني/نوفمبر  12-11 بيروت،واإلقليمية" (
 العلم والتكنولوجيا واالبتكاريومين، عدد من صانعي القرار الرفيعي المستوى وخبراء في منھجيات 

 ة واالقتصادية،ية االجتماعيتقييم أثر العلم والتكنولوجيا واالبتكار على التنم .  وكان الھدف منھاھاوسياسات
وتسليط الضوء على دور مراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار وسُبل إنشائھا.  وتناولت المناقشات المبادئ 

بين واضعي سياسات العلم  فضال عن توثيق التعاون اإلقليمي التوجيھية إلنشاء مراصد وطنية وإقليمية،
  والتكنولوجيا واالبتكار في المنطقة. 
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ً  20حضر ورشة العمل و   من األردن والجمھورية العربية السورية والسودان والعراق  مشاركا
المداوالت إلى مجموعة من التوصيات المتصلة  وخلصتوُعمان وفلسطين والكويت ولبنان ومصر.  

من الحّد  نلتكنولوجيا واالبتكار بما يمكّ مراصد العلم واالمالئمة لقدرات الالتالية: (أ) بناء  بشأن المواضيع
من الفقر وتحقيق التنمية االقتصادية المحلية؛ (ب) تعزيز روح المبادرة التي تساھم بدورھا في تحسين 
قدرات مراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار؛ (ج) ضمان الحصول على دعم سياسي قوي وعلى تأييد 

البتكار؛ (د) وضع خطة دقيقة للعمل الجھات المعنية كخطوة أولى نحو إنشاء مراصد العلم والتكنولوجيا وا
) تخصيص ما يكفي من الموارد المالية لتلبية احتياجات ھعلى الموارد المتاحة والمطلوبة؛ (مبنية والتنفيذ 

بما يسمح بحشد الموارد وتبادل المعلومات والخبرات بين  ) توثيق روابط التعاون والشراكاتالمراصد؛ (و
العلم والتكنولوجيا واالبتكار بالھياكل المالئمة على المستويين اإلقليمي  الجھات المعنية؛ (ز) ربط مراصد

  والدولي.
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  لصفحةا     لفقراتا                            

  
  3  5- 1    .......................................................................................  قدمةم
  

  الفصل
  
  3  6    .........................................................................  التوصيات  -والً أ

  
 ً   4  50- 7    ............................................................  عروض والمناقشاتال  -ثانيا

  
  االجتماعية واالقتصاديةأثر العلم والتكنولوجيا واالبتكار على التنمية   - ألف  
  4  12- 8    ..........................................................في البلدان العربية    
  5  15-13    .........  المبادئ التوجيھية إلنشاء مراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار  - باء  
  واقع جمع بيانات العلم والتكنولوجيا واالبتكار في البلدان األعضاء  -جيم  
  6  35-16    .................................................................  في اإلسكوا    
  11  38-36    .........................  جيا واالبتكارنحو مرصد إقليمي للعلم والتكنولو  -دال  
  حلقة حوار حول المبادئ التوجيھية إلنشاء مراصد وطنية  - ھاء  
  11  39    ...............................................  للعلم والتكنولوجيا واالبتكار    
  للعلم حلقة حوار حول الخطوات العملية لتأسيس مرصد إقليمي  -واو  
  12  42-40    .....................................................  والتكنولوجيا واالبتكار    
  13  50-43    ..................................................................  المناقشات  -زاي  

  
 ً   14  57-51    .......................................................................  العملتنظيم   -ثالثا

  
  14  51    .......................................  مكان ورشة العمل وتاريخ انعقادھا  - ألف  
  14  55-52    .....................................................................  االفتتاح  - باء  
  15  56    ....................................................................  الحضور  -جيم  
    15  57    ..........................................................................  الوثائق  -دال  

  المرفقات
  

  16      ..........................................................  قائمة المشاركين  -األول المرفق
  18      ............................. ................................  قائمة الوثائق  -المرفق الثاني



  

  

-3-

  ةـمقدم
  
التنمية المستدامة.  فھي  في عملية تعزيز استراتيجية أساسية وناتمككار ھي العلم والتكنولوجيا واالبت  - 1

ً  تؤدي دوراً  جارة الحرة حيث تعّزز الت من الفقر في عالم يتجه باستمرار نحو العولمة في الحد رئيسيا
في تحقيق النمو االقتصادي والقدرة على  ةأھمية ھذه العناصر الثالث على المعرفة واالقتصادات المرتكزة

ى اعتماد مؤشرات مناسبة تدّل حاجًة إلى جمع البيانات وتحليلھا، وإلالبدورھا الھام ھذا  أحدثتافسة.  وقد المن
معلومات وأرقام موثوقة.  فمراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار تستطيع أن تزّود صانعي السياسات في  على

وإعداد سياسات  ي للتخطيط للتنمية،اتيجالمنطقة بما يستندون إليه من معلومات أساسية وتحليل استر
  واستراتيجيات ترتكز على األدلة وتھدف إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية فعالة. 

  
وتشكل اإلحصاءات ومؤشرات األداء أدوات ضرورية لتقييم مختلف مراحل أداء العلم والتكنولوجيا   - 2

وجية، وتحديد االتجاھات التكنولوجية العالمية، واالبتكار.  وھي أساسية لرصد التطورات العلمية والتكنول
واستشراف التطورات المتوقعة في ھذا المجال وتحديد مجاالت االستثمار فيه.  ولھذه المؤشرات أھميتھا أيضا 
في صياغة سياسات واستراتيجيات العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتنفيذھا، وھي عناصر أساسية يسترشد بھا 

  المحللون االستراتيجيون. واضعو السياسات و
  
كوزارات الصحة والعلم والتكنولوجيا،  ، تعتمد مختلف المؤسسات المعنيةوفي منطقة اإلسكوا  - 3

والمجالس العليا للبحث العلمي، واألجھزة اإلحصائية، وسائل عديدة لجمع البيانات وتحليلھا.  لذلك يمكن إنشاء 
لف أنحاء المنطقة بحيث تتولى مسؤولية جمع البيانات ووضع مراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار في مخت

  المؤشرات وتحليلھا. 
  
ً ، إنشاء مراصد للعلم والتكنولوجيا واالبتكار في إطار الجھود لتعزيز  - 4  وضعت عدة بلدان أعضاء خططا

ي األردن ضمن المجلس الوطني للبحوث العلمية، وف ففي لبنان، سيتّم إنشاء المرصد  إلنشاء مراصد وطنية.
ضمن المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا، وفي الجمھورية العربية السورية ضمن الھيئة العليا للبحث العلمي.  

ً في ھذا اإلطار، وتأتي للجھود التي تھدف إلى  ورشة العمل ھذه استكماالً  يؤدي بناء القدرات دوراً أساسيا
  لوجيا واالبتكار في منطقة اإلسكوا.تشجيع إنشاء مراصد وطنية وإقليمية للعلم والتكنو

  
وقد نظمت إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا المرحلة األولى من ورشة العمل في   - 5

على استعراض  ةمرحلتم التركيز في ھذه الوقد .  2009تشرين الثاني/نوفمبر  12و 11بيروت، خالل يومي 
والمبادئ األساسية التي تستند  ة للعلم والتكنولوجيا واالبتكار،وإقليمياألسباب المنطقية إلنشاء مراصد وطنية 

المنظومات  ط بينھا وبينوطبيعة الصالت التي ترب ملھا والمسؤوليات المسندة إليھا،إليھا ھذه المراصد في ع
تكار على التنمية أثر العلم والتكنولوجيا واالب جيا واالبتكار.  وكان الھدف منھا تقييمالوطنية للعلم والتكنولو

االجتماعية واالقتصادية، ورفع مستوى الوعي بأھمية مراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار، والتشجيع على 
الالزمة لذلك، وتوثيق التعاون بين صانعي السياسات المتعلقة بالعلم  عداد الخططإنشائھا في منطقة اإلسكوا وإ

  والتكنولوجيا واالبتكار في المنطقة. 
  

  التوصيات  -أوالً 
  
اقترح المجتمعون في ختام مداوالتھم ومناقشاتھم مجموعة التوصيات أدناه التي تتناول إنشاء مراصد   - 6

  وطنية وإقليمية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار:
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وعلى تأييد الجھات المعنية كخطوة أولى باتجاه إنشاء ضمان الحصول على دعم سياسي قوي   (أ)  
  نولوجيا واالبتكار؛مراصد العلم والتك

  
  تبليغ جميع الجھات المعنية بااللتزام الوطني بإنشاء مراصد وطنية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار؛  (ب)  

  
  وارد وتبادل الخبرات فيما بينھا؛توثيق روابط التعاون والشراكات بين الجھات المعنية لحشد الم  (ج)  

  
  تخصيص الموارد المالية الالزمة؛  (د)  

  
  لتنفيذ على أساس الموارد المتاحة والمطلوبة؛ل ةمنھجيضع خطة دقيقة للعمل وو  )ھ(  

  
التشديد على أھمية بناء القدرات في مجال جمع البيانات، باعتبارھا أھم المراحل في عملية إنشاء   (و)  

  المراصد الوطنية واإلقليمية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار؛
  

اإلقليمية والدولية  والھيكلياتم والتكنولوجيا واالبتكار في المنطقة بين مراصد العل إقامة شبكات  (ز)  
  العاملة في ھذا المجال؛

  
االحتياجات الوطنية  تعكسمواءمة مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار في المنطقة بحيث   (ح)  

  واإلقليمية، وتسمح برصد منتظم للتقدم المحرز على الصعيد الوطني؛
  

ات مقاَرنة تسمح بتقييم واقع استخدام مراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض إعداد دراس  (ط)  
  .على ھذا األساسنمية في بلدان المنطقة وتصنيفھا الت
  

 ً   العروض والمناقشات  - ثانيا
  
أساسية، ھي: (أ) أثر العلم والتكنولوجيا  أربعة مواضيع وشملتستھلت ورشة العمل بعرض رئيسي ا  - 7

علم على التنمية االجتماعية واالقتصادية في البلدان العربية؛ (ب) المبادئ التوجيھية إلنشاء مراصد ال واالبتكار
  واالبتكار في بلدان اإلسكوا؛ واقع جمع بيانات العلم والتكنولوجيا  والتكنولوجيا واالبتكار؛ (ج)

لمجتمعون ھذه المواضيع وعقدوا حلقتي إنشاء مرصد إقليمي للعلم والتكنولوجيا واالبتكار.  وقد ناقش ا نحو (د)
  حوار للتداول في إنشاء المراصد الوطنية واإلقليمية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار. 

  
  االبتكار على التنمية االجتماعيةأثر العلم والتكنولوجيا و  -ألف

  واالقتصادية في البلدان العربية
  
شوقي، مدير المكتب اإلقليمي للعلوم في الدول العربية تناول العرض الرئيسي، الذي قّدمه السيد طارق   - 8

التنمية االجتماعية  في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أثر العلم والتكنولوجيا واالبتكار على
بناء القدرات في مجال العلم والتكنولوجيا  واالقتصادية في البلدان العربية.  وقد رّكز العرض على أھمية

تحقيق  تضمنبتكار من أجل الحد من الفقر وتحقيق التنمية االقتصادية المحلية، وذلك على أسس مالئمة واال
وذلك  ،والتأثير بتقديم حلول عملية وإحداث تغيير النتائج المرجوة.  فمقومات العلم والتكنولوجيا واالبتكار تسمح
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أھمية التعليم والعمل ضمن مجموعات وتنظيم المتحدث كذلك على  عن البحث المجّرد النظري.  وشّدد بعيداً 
  وبناء القدرات. الرائدة المشاريع 

  
أشار السيد شوقي في بداية عرضه إلى اليوم العالمي للعلوم من أجل السالم والتنمية الذي يحتفل به في   - 9

.  وتحّدث تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، ويصادف وقوعه قبل يوم واحد من انعقاد ورشة العمل ھذه 10
عن الرؤية التي تسترشد بھا الھند وتحدد تطلعاتھا نحو تثبيت ركائز مجتمع المعرفة.  ثم قّدم لمحة تاريخية عن 
تأثير العلم والتكنولوجيا على التنمية، حيث كان للثورة التي أحدثتھا الطباعة في مجال تبادل المعلومات أثر 

وتلتھا الثورة التكنولوجية وانتشار النھج التكنولوجي   اجتماعي واسع النطاق بتعزيزھا نشر المعرفة.
واالقتصادي، واإلنتاج الواسع النطاق ووفورات الحجم وتوحيد معايير المنتجات التي كان لھا أثر كبير على 

  التخفيف من حدة الفقر وتحسين مستويات المعيشة. 
  

الشامل إلى نفاذ الو الحواسيبصال أجھزة ات ي العقدين الماضيين ثورة أخرى معف وشھد عالم االبتكار  -10
.  فكان في كثافة المعلومات وما رافقھا من تطور تكنولوجي ما جعل من المعرفة قيمة بحد ذاتھا شبكة اإلنترنت

تستفيد منھا الشركات.  ومع تجزئة األسواق، واعتماد العالمات التجارية، وانتشار وفورات الحجم، والتفاعل 
ة والعالمية عبر االتصاالت الفورية، برزت الحاجة إلى االستثمار في رأس المال البشري بين األسواق المحلي

  . ريادة األعمالوتعزيز 
  

على التعليم المدرسي، وال يمكن توقع أثر التكنولوجيا  بتكارات التكنولوجيةلالالشباب  ال يقتصر اختبار  -11
صراً أساسياً في تضافر الجھود نحو تطوير نظام التعليم.  ويشكل التعاون الدولي عن.  مع الزمن في نظام التعليم

وتعّمم بين المؤسسات بالطرق المالئمة،  ويمكن لمراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار أن تنّظم تبادل المعلومات
  تلك الجھود على مختلف الوكاالت المعنية. 

  
ضروري، ويجب بناء ھذه القدرات بطريقة  القدرات في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار بناءإّن   -12

مثلى تسمح بتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية عن طريق العلم والتكنولوجيا واالبتكار.  فتحقيق المعدالت 
 ً في عصر المعلومات، حيث الحاجة متزايدة إلى بناء قدرات  األساسية لإللمام بالقراءة والكتابة لم يعد كافيا

اعتماد حلول وإجراءات تلبي احتياجاتھم على من أجل بين الناس  التوافق والمھارات القوى العاملة لتحسين
البرمجيات ھم في صدد بناء نظام محاكاة في مجال وقتصاد االوإّن الخبراء في   المستويين الشخصي والوطني.

  . العلم والتكنولوجيا واالبتكار يسترشد به صانعو القرار في إعداد نماذج للسياسة العامة
  

  المبادئ التوجيھية إلنشاء مراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار  -باء
  

، وھي خبيرة في سياسات البحث والتطوير والتقييم االستراتيجي، ورقة قدمت السيدة لورانس استيرل  -13
الخصائص استعرضت المبادئ التوجيھية إلنشاء مراصد وطنية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار.  وقد تناولت فيھا 

ونظراً تلك المراصد.   لتنفيذوالشروط الالزم توفرھا  صد العلم والتكنولوجيا واالبتكاروالمھام الرئيسية لمرا
صنع القرار عملية  تأصبح ،ا واالبتكارالتفاعالت والجھات الفاعلة المعنية بسياسات العلم والتكنولوجيلكثرة 

إلى معلومات كافية، كماً ونوعاً، عن الموارد المتاحة  و متزايدعلى نحأكثر فأكثر تعقيدا.  فصنع القرار يحتاج 
  والنتائج المحققة واالتجاھات السائدة والسيناريوھات المتوّقعة في المستقبل. 

  
مفھوم كل دائم في المؤسسات، ونشأ معھا وقد أظھرت التجربة الدولية إيجابيات تعميم ھذه األنشطة بش  -14

، في معظم الحاالت، أحد أبرز أبعاد صد للعلم والتكنولوجيا واالبتكارإنشاء مركل يشنظام الرصد والتقييم.  و
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المؤشرات، وتوزيع  تطويرالقدرات في مجال  ھو بناءأبرز المھام التي تسند إلى المرصد من و ھذا النظام. 
  ھذه المؤشرات وإعداد الدراسات، ودعم عملية رصد وتقييم النظام الوطني لالبتكار. 

  
يحتاج إنشاء مرصد للعلم والتكنولوجيا واالبتكار إلى تأييد جميع األطراف المعنية، وإلى قرار سياسي و  -15

رفيع المستوى في ھذا الشأن.  فإنشاء المرصد يستدعي تنفيذ شروط ومھام معّقدة، ويستھلك، بشكل تدريجي، 
إقامة روابط بين مختلف  من الوقت والموارد ما قد يحتاج إلى دعم خارجي.  ويتطلب تصميم المراصد

القطاعات والجھات المعنية.  ويستحسن وضع مؤشرات موّحدة للعلم والتكنولوجيا واالبتكار تستند إلى منھجيات 
 ً .  ويمكن للبلدان استخدام قواعد البيانات الوطنية والبيانات المتوفرة ووضع مؤشرات خاصة معترف بھا دوليا

لى وضع إاتحاد يھدف يمي للعلم والتكنولوجيا واالبتكار مع شركائه إلنشاء بھا. ويمكن أن يتعاون المرصد اإلقل
  المرصد اإلقليمي تمويله.  ويمكن أن يتولى األعضاء في  نطقة.مؤشرات تتناسب وخصائص الم

  
  واقع جمع بيانات العلم والتكنولوجيا واالبتكار في البلدان األعضاء في اإلسكوا  -جيم

  
على مدى جلستين، واقع نظم بيانات العلم والتكنولوجيا واالبتكار في البلدان استعرض المشاركون،   -16

التالية األعضاء في اإلسكوا: األردن، والجمھورية العربية السورية، والسودان، والعراق، وُعمان، وفلسطين، 
  والكويت، ولبنان، ومصر.

  
  ردناأل  - 1

  
تكنولوجيا واالبتكار في األردن، وتضّمن لمحة شؤون اإلشراف على العلم والالعرض األول تناول   -17

شاملة ومعلومات أساسية عن واقع منظومة العلوم والتكنولوجيا في األردن، حيث تجميع البيانات المتصلة بالعلم 
غير منظم ويستدعي إنشاء مرصد وطني للعلم والتكنولوجيا واالبتكار.  فقد أُطلقت  لوجيا واالبتكاروالتكنو

لتشمل مديرية العلوم والتكنولوجيا  1977في عام  ، وتّم توسيعھا1961لوجيا في عام والتكنو منظومة العلوم
 ً لألھداف المقّررة في مجال العلوم والتكنولوجيا.  وفي عام  التي تعد الخطط والبرامج، وتصمم األنشطة وفقا

جميع  بأن تتولى ھيئة وطنية لوم والتكنولوجيا، أوصى مؤتمر ُعقد في األردن بشأن السياسة العامة للع1978
المجلس األعلى للعلوم أعوام،  10ذه الغاية، وبعد مرور أنشطة العلم والتكنولوجيا واالبتكار.  فأنشئ لھ

  والتكنولوجيا.
  

يتولّى المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا تجميع البيانات عن طريق الدراسات االستقصائية.  وقد   -18
وبي ضمن مشروع تقييم القدرات العلمية والتقنية واالبتكارات في دول البحر المتوسط تعاون مع االتحاد األور

على مستوى البلدان العربية.  كذلك تتولى وزارة  2007الذي أُنجز في عام  ESTIMEوالمعروف بمشروع 
مؤشرات تتضمن التعليم العالي والبحث العلمي إصدار بيانات وتقارير تتناول فيھا شؤون العلم والتكنولوجيا و

في ھذين المجالين.  وتصدر دائرة اإلحصاءات العامة في األردن تقارير عن العمالة وبيانات اقتصادية قطاعية 
  ن العلم والتكنولوجيا واالبتكار.ع
  

19-   ً   إلمكانات واالحتياجات في مجال العلم والتكنولوجيا.ل يعّد المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا مسوحا
كار في األردن.  معلومات عن منظومة العلم والتكنولوجيا واالبت 2003المسح الذي أجري في عام  فقد تضمن

الجھات الفاعلة في ھذا المجال، وھي المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز السبعة كذلك حّدد أبرز 
لكترونية، ومراكز االستشارات الجامعات العامة والخاصة، ومراكز البحوث، والحاضنات اإل التابعة له وھي:

الفنية، والجمعيات المتخصصة في ھذا المجال وجمعيات األعمال التجارية.  كذلك تضّمنت وثائق المسح 



  

  

-7-

 524معلومات عن مسؤوليات ھذه الجھات الفاعلة، وأنشطتھا الرئيسية، ونفوذھا.  وقد أظھرت النتائج أن 
 لعلم والتكنولوجيا واالبتكار.  وتھدف الخطط الحالية إلىافي معالجة بيانات  2006مؤسسة شاركت في عام 

مرصد العلم والتكنولوجيا  م والتكنولوجيا واالبتكار، ومنھاإنشاء منظومات وطنية للمعلومات في مجال العل
  قافة. واالبتكار، وتعزيز التعاون مع الوكاالت الدولية، بما فيھا اإلسكوا ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والث

  
  الجمھورية العربية السورية  - 2

  
، وكان الھدف الرئيسي منھا وضع سياسة وطنية للعلم 2006أنشئت الھيئة العليا للبحث العلمي في عام   -20

  ذا المجال، وتمويل مشاريع البحث.والتكنولوجيا واالبتكار، والتنسيق بين المؤسسات السورية العاملة في ھ
 ً التكنولوجيا.  ومن المقرر أن ى وضع سياسة للبحوث وتحديد األولويات في مجالي العلم وعل وتعمل الھيئة حاليا

ً  تضع ً  الھيئة نظاما ألغراض البحث العلمي يرصد واقع البحوث وتطوراتھا في الجمھورية العربية  معلوماتيا
  السورية. 

  
ً تناولت فيه واقع البحث العلمي.   تقريراً  2009أصدرت الھيئة في عام   -21 على إنشاء  وھي تشرف حاليا

شبكة للمعرفة في مجال الطاقة المتجددة.  وتضم ھذه الشبكة خبراء سوريين متخصصين في مجال الطاقة 
الربط بين ما يتّم إعداده من  ولّى اللجنة الوطنية التابعة لھاوتت والطاقة الشمسية.  المتجددة، ال سيما طاقة الرياح
، وتنسيق الجھود الرامية إلى إنشاء مرصد سوري للعلم والتكنولوجيا واالبتكار، بحوث وبين الجھات المعنية بھا

  بوضع منظومة للمعلومات في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار.  بدءاً 
  

ويتولى جمع البيانات في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار، التي ترد من ھيئات متخصصة، جھاز   -22
ً رسمّي تابع للقطاع الع عن طريق الموقع الخاص بمنظومة المعلومات على شبكة  ام.  وتجمع البيانات إلكترونيا
تحليل ھذه البيانات واستخالص النتائج منھا بواسطة  تخدام النسخ المطبوعة.  ثّم يجرياإلنترنت، وكذلك باس

االبتكار عقبات عديدة برنامج إحصائي معّد لھذا الغرض.  ويواجه إنشاء منظومة وطنية للعلم والتكنولوجيا و
منھا صعوبة تحديد المصطلحات وإيجاد مھارات متخصصة في العلم والتكنولوجيا واالبتكار وجمع البيانات 

  البنى األساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  وعدم تطورالمؤسسات  وضعف تجاوبوتحليلھا، 
  

  السودان  - 3
  

غياب سياسات  المنظومة الوطنية لالبتكار.  وفييدة تنظيم شؤون في السودان، تتولى مؤسسات عد  -23
والتكنولوجيا واالبتكار.  حكومية واضحة ترعى شؤون االبتكار، تتفاقم الحاجة إلى وضع سياسة وطنية للعلم 

بينما ھنالك العديد من على المساھمة في الناتج المحلي اإلجمالي.  وفي السودان قطاع الخدمات  ويسيطر
على البحث وليس على بناء القدرات أو على حّل بشكل أساسي ترّكز فھي ظمات األكاديمية والبحثية، المن

ة التمويل وارتفاع درجة من قل أنشطة البحث والتطويرتعاني و الوطني. المشاكل العملية على الصعيد 
تكنولوجيا التي أنشئت االزدواجية في الجھود المبذولة، وضعف مستوى التخصص.  وتفتقر وزارة العلوم وال

 ً إلى ما يكفي من الموارد المالية ومن المھارات في مجالي البحث والتطوير.  ويحتاج السودان إلى إنشاء  حديثا
  حاضنات للعلم والتكنولوجيا. 

  
  العراق  - 4
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في  ت في وزارة العلوم والتكنولوجيااّطلع المجتمعون من خالل عرض على كيفية تجميع البيانا  -24
ُعزل العراق عن بقية العالم في الفترة  لمجال.  فبسبب العقوبات الدولية،في ھذا ا الوطنية حتياجاتالاو، راقالع

دية وسياسية عميقة تھدف إلى بناء دولة تغييرات اقتصا ،2003.  وھو يشھد، منذ عام 2003 إلى 1990من 
النتقالية التي يمر بھا اقتصاد العراق اقتصاد السوق الحر.  وفي ظل ھذه الظروف ا ديمقراطية تملك مقومات

بعد فترة طويلة من العزلة، يصبح إنشاء مرصد للعلم والتكنولوجيا واالبتكار ضرورًة ملّحة للتمكن من وضع 
وزارة العلوم قد أنشئت مؤشرات للعلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التخطيط للتنمية ورصد تقّدمھا.  و

  الوعي بأھمية العلم والتكنولوجيا على مدى العقود الثالثة الماضية.  نتيجة زيادة 2003والتكنولوجيا في عام 
  

ً إن   -25 في العراق.   المؤشرات اإلحصائية في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار غير متوفرة عموما
لعلوم والمؤشرات اإلحصائية األخرى المتصلة با  فالمؤشرات التربوية تتولى جمعھا وزارة التربية.

والتكنولوجيا يھتّم بجمعھا، بشكل رئيسي، المجلس الوطني لإلحصاء.  والبيانات المتصلة بالتعليم العالي 
وضع في تعنى بجمعھا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولكن بصورة غير منتظمة، وال تقاس وت والبحوث

بجمع إحصاءات  ة العلوم والتكنولوجيا مؤّخراً من تلك المؤشرات.  وقد باشرت وزار االستعمال سوى قلّة قليلة
 ً للتعاون مع جميع الوزارات والحصول منھا على بيانات في مجال  عن البحوث داخل الوزارة.  وھي تعّد حاليا

  العلم والتكنولوجيا واالبتكار. 
  

عاون بين بالت 2008في عام  مشروعق طالتم إ، في العراق وبھدف تقييم واقع العلوم والتكنولوجيا  -26
ية للعلم وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية لمراجعة السياسة الوطن

ً والتكنولوجيا واالبتكار يھدف إلى وضع خطة خمسية حول  .  ويتوّقع أن ُيطلق في المستقبل القريب مشروعا
زارة العلوم والتكنولوجيا، ووزارة التعليم العالي والبحث العلم والتكنولوجيا واالبتكار وذلك بالتعاون بين و
جمع  جريالمشروعين سي لتربية والعلم والثقافة.  وفي كالالعلمي، ووزارة التخطيط ومنظمة األمم المتحدة ل

البيانات المتصلة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار وتجھيزھا على المستوى الوطني، وبناء القدرات الوطنية من 
  باالستناد إلى المعايير الدولية.ث معالجة مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار حي
  

  نامعُ   - 5
  

التي  العروضشّكلت مسألة تطوير القاعدة الوطنية لبيانات العلم والتكنولوجيا في ُعمان موضوع أحد   -27
الداعمة لھا وآليات تمويلھا.  وأشار  االستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا من حيث أھدافھا والبرامج تناولت

العرض إلى دليل الباحث وقاعدة البيانات الوطنية للبحوث اللذين يساھمان في تعزيز القدرات البحثية في ھذا 
 ً يتعّرف  المجال.  فالدليل يسّھل على الباحثين المحليين االتصال وتبادل أعمالھم ومنجزاتھم.  وھو يشّكل مرجعا

فالباحثون الراغبون في  الوطنية والمؤسسية للعلوم والتكنولوجيا.  المالمحلمھتمون على امحتواه  من خالل
لء استمارات االنتساب إلى دليل الباحث وم بإمكانھمالتقّدم بطلبات للحصول على منح في مجال البحوث 

لوطنية للعلوم المؤسسية وا المالمح.  ويؤدي تراكم البيانات في الدليل إلى بناء تتضّمن معلومات عنھم
إلى  والتكنولوجيا.  ودليل الباحث مزّود بمحرك للبحث يسمح للمستخدمين بالعثور على خبرات محلية، استناداً 

خبرتھم في مجال البحوث أو مكان تواجدھم.  وفي الدليل قائمة بأسماء المنظمات المعنية بالبحوث، وھي 
 جزئية وبحاجة إلىوالتكنولوجيا.  وتبقى المعلومات  موّزعة حسب الفئات ومختلف المؤشرات في مجال العلوم

  .وتطوير تحديث
  

  فلسطين  - 6
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السلطة  نولوجيا في القدس.  وقد صّنفتھا، أُنشئت أكاديمية فلسطين للعلوم والتك1998في عام   -28
ية صفة منظمة ، ُمنحت األكاديم2004الفلسطينية كمنّظمة جامعة ُتعنى بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار. وفي عام 

غير حكومية تتمتع باستقاللية إدارية ومالية، وتحصل على التمويل من المنظمات الدولية واإلقليمية بشكل 
ميد ابتكار" الذي يھدف إلى تقييم االبتكار في القطاع الخاص.  "رئيسي.  وقد شاركت األكاديمية في برنامج 

ارات أخرى، مثل وزارة االقتصاد الوطني، لتقييم االبتكار وھي تتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ووز
في الصناعات المحلية.  وتتعاون األكاديمية أيضاً مع مختلف وكاالت األمم المتحدة ووزارة العلوم والتكنولوجيا 

 بھذا الشأن سيناريوھاتفي ألمانيا بھدف بناء استراتيجية للتكيف مع آثار تغير المناخ في فلسطين، وإعداد 
لتكنولوجيا تطوير ثقافة العلم وا ھا إلى التالميذ في المدارس بھدفللسنوات المقبلة.  وتتوجه األكاديمية بأنشطت

تعليم.  وتتطلّع أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا من خالل خططھا المنذ أولى مراحل  واالبتكار في أذھانھم
  كار الموّجه في مجال البحوث. لتعزيز االبت العلومالمستقبلية إلى إنشاء صندوق 

  
  الكويت  - 7

  
فقد أنشئ  ا معھد الكويت لألبحاث العلمية. لمحة عامة عن األنشطة التي يضطلع بھالتالي قّدم العرض   -29

المسؤوليات المسندة إليه إجراء بحوث  .  ومن بين1973لة حكومية في عام وأصبح وكا 1967المعھد في عام 
لطاقة واألنشطة بما فيھا قطاعات النفط والصناعة والبيئة والموارد الطبيعية والمياه وا في العديد من القطاعات،

لألبحاث  مختبراً  70المعھد بفضل انتشاره الكبير (ستة مراكز في الكويت وأكثر من  الزراعية.  ويملك
سعة النطاق.  وقد وّقع المعھد مجموعة من االتفاقيات للتعاون مع منظمات دولية المتخصصة) قدرات بحثية وا

  عديدة. 
  

تكنولوجيا  وھيكليةتھدف إلى تغيير خطة عمله الرئيسية،  2030لغاية عام تحول ووضع المعھد خطة   -30
برنامج واالستراتيجية المعلومات واالتصاالت، وعالماته التجارية، والمناھج التي يتبعھا في إدارة شؤونه، وال

الھدف من ھذه االستراتيجية الجديدة تمكين المعھد من تركيز خدماته على العمالء، يكمن الالزمين لتطويره.  و
، وتوجيه المراكز التابعة له نحو تبني تطبيقات تھدف إلى تنفيذ برامج األنشطة، وتستند التكنولوجياوالريادة في 

البشرية وعلى تطوير مھارات قيادية  العناصرھذه على  التحوللمعھد في خطة إلى مقّومات التسويق.  ويركز ا
قادرة على االرتقاء بالمعھد نحو المستقبل.  فالھيكلية التنظيمّية الجديدة لمراكز البحوث تستند إلى مصفوفة 

من مركز يشكل فيھا المشرف على البرنامج المحوَر األقوى.  وتنتشر شبكات المعرفة والتخّصص في أكثر 
ويشرف على عملھا مسؤولون عن تنظيم إجراءات تطوير المعھد في ھذا المجال.  وتلحظ الخطة الجديدة وضع 
مؤشرات رئيسية لألداء لقياس النجاح ورصد التقدم الذي تحرزه ھذه المراكز على المستويين اإلداري 

  واإلجرائي. 
  

  لبنان  - 8
  

لعلم والتكنولوجيا واالبتكار.  فقد أنشئ ھذا المرصد مؤخراً، استعرضت تجربة لبنان في إنشاء مرصد ل  -31
المجلس الوطني للبحوث العلمية.  ولكّن المرصد لم ينجح حتى اآلن في حشد ما يكفيه من موارد،  ويستضيفه

البيانات األولية ي حين أن فووال يزال في أولى مراحل تھيئة األدوات الالزمة لتجميع المعلومات األولية.  
  .2010عام  خاللقاعدة البيانات  وسيتم إنشاء ھيكلتفتقر إلى الموثوقية الكافية،  ال زالتمتوفرة ال
  

  مصر  - 9
  

 من خالل عرض حول التعليم والبحث واالبتكار في مجال التنمية المستدامة، كرؤية القتصاد المعرفة،  -32
ي مصر.  فالمؤشرات في ھذا المجال تشّكل على واقع أنشطة العلم والتكنولوجيا واالبتكار ف اطلع المشاركون
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 ً ً للسياسات الوطنية، وتبّين أداء األجھزة الوطنية العاملة على إنشاء منظومة وطنية لالبتكار.   دعما أساسيا
فاالعتماد على مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار في األنشطة اإلنمائية في مصر يسمح بالتعّرف إلى 

  االفتقار إلى بيانات العلم والتكنولوجيا واالبتكار. التحديات، ومن بينھا 
  

وتنّظم مصر، باالشتراك مع االتحاد األوروبي، والجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أنشطة في   -33
مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار تشمل إجراء دراسات استقصائية عن جميع المحافظات المصرية في مجالي 

الخدمات طوير، وتحديد مؤشرات لخمسة قطاعات اقتصادية.  وقد أظھرت نتائج الدراسات أّن قطاع البحث والت
مجموعة كاملة ومتنوعة  ة.  وقد شملت الدراسالصناعة التحويليةيحظى بالحصة الكبرى من االبتكار يليه قطاع 

ربھا الناجحة.  فعدد الشركات بالشركات الصغيرة التي تتميز بأفكارھا االبتكارية وتجا من المشاريع، بدءاً 
الصغيرة في تزايد في ھذا القطاع اآلخذ في النمو.  واالبتكار الذي أثبت قدرته الكبيرة على تحسين نوعية 

  المنتجات والخدمات يحتاج إلى الكثير من موارد التمويل.
  

لم والتكنولوجيا على مؤشرات الع تكنولوجيةاللتنمية وا دوق العلومصنوتناول عرض آخر قياس أثر   -34
واالبتكار في مصر، حيث استعرض تجربة مصر في تمويل مبادرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار عن طريق 

.  وقّدم لمحة عن إعادة تنظيم شؤون العلم والتكنولوجيا في مصر التي أدت إلى إنشاء المجلس األعلى دوقصنال
اللذين يھدفان إلى دعم النظام السياسي بشأن أنشطة  نولوجيةتكالوالتنمية  دوق العلومنصوللعلوم والتكنولوجيا 

العلم والتكنولوجيا واالبتكار.  ويوزع الصندوق األموال لتمويل أنشطة العلم والتكنولوجيا واالبتكار.  وھو 
يواجه في تحقيق أھدافه مجموعة من التحديات منھا غياب استراتيجية وطنية للعلم والتكنولوجيا، والنقص في 

لمھارات البشرية، وعدم اكتمال دورة االبتكار.  وفي ظل ھجرة األدمغة، تحتاج المؤسسات البحثية إلى ا
  . ااالحتفاظ بالباحثين من ذوي المھارات، وتحسين نوعية أبحاثھ

  
من استحداث آليات للتمويل قادرة على تعزيز منظومة العلم  العلوم والتنمية التكنولوجية دوقصنوال بّد ل  -35
ً لشروط وا لتكنولوجيا واالبتكار.  فالمنح المخّصصة لتمويل مشاريع البحوث العلمية الوطنية تخضع حاليا

معقولة تسمح ألي باحث بالتقدم بطلب للحصول على منح بقيمة مليون جنيه مصري.  وتسمح ھذه المنح بإعادة 
نح المخصصة للبحوث المشتركة إدماج الخريجين من حملة شھادة الدكتوراه في منظومة البحوث.  أّما الم

بين البلدان.  وقد حددت قيمة ھذه المنح، المخصصة لتمويل البحوث  تسمح بإجراء بحوث تطبيقية مشتركةف
يورو ثم رفعت إلى مليوني يورو.  وثّمة توّجه نحو رصد مزيد من األموال  600 000العلمية، بما مجموعه 

صوصا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفي مجاالت الصحة لتمويل البحوث في مجال الطاقة المتجددة، خ
  والزراعة والمياه. 

  
  نحو مرصد إقليمي للعلم والتكنولوجيا واالبتكار  -دال

  
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا،  إدارةمستشار لدى القدم السيد ھراتش قيومجيان،   -36

 ً يا واالبتكار وعن وظائفه وھيكله التنظيمي.  ويتطلب تحليل عن المرصد اإلقليمي للعلم والتكنولوج عرضا
إمكانات بلدان اإلسكوا في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار رصد واقع المنطقة في ھذا المجال للتمكن من 
تحديد الظروف السائدة بدّقة، واتخاذ تدابير تصحيحية وفي الوقت المناسب على المستويين الوطني واالقليمي.  
فبلدان المنطقة ھي أمام تحٍد كبير يتمّثل في جمع ورصد المؤشرات الھادفة إلى رسم مالمح العلم والتكنولوجيا 

  واالبتكار في المنطقة.  ومن ھنا تأتي أھمية وحسن توقيت قرار اإلسكوا بإنشاء مركز إقليمي للتكنولوجيا. 
  

  ر إنشاؤه يجيز للبلدان األعضاء:فالمركز المقرّ   -37
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اقتراح آليات تجيز تعزيز سبل استخدام البنى التحتية الوطنية والموارد البشرية المتوفرة في   (أ)  
  المنطقة؛

  
تسھيل الحصول على المعلومات بكلفة منخفضة، وتحديد الممارسات الفضلى في المنطقة   (ب)  

  ونشرھا؛ 
  

  لأللفية.تقديم المساعدة إلى البلدان األعضاء في تحقيق األھداف اإلنمائية   (ج)  
  

وقد اتخذت ثالثة بلدان أعضاء في اإلسكوا، وھي األردن والجمھورية العربية السورية ولبنان،   -38
خطوات فعالة نحو إنشاء مراصد وطنية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار.  وتختلف الخطط المتصلة بإنشاء ھذه 

التنظيمي، وترتيبات استضافتھا وتمويلھا.   المراصد الوطنية من حيث السياق الذي تعمل فيه، ومن حيث ھيكلھا
د العلم والتكنولوجيا ومن المقرر ربط ھذه المراصد بمراصد وطنية أخرى ضمن شبكة إقليمية من مراص

  .واالبتكار
  

  حلقة حوار حول المبادئ التوجيھية إلنشاء مراصد وطنية   -ھاء
  للعلم والتكنولوجيا واالبتكار

  
استيرل حلقة حوار حول إنشاء مراصد وطنية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار.  ترأّست السيدة لورانس   -39

وقد توافق المجتمعون بشأن الخصائص الرئيسية لمراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار في المنطقة، وناقشوا 
  أبرز مالمح ھذه المراصد من حيث:

  
أساسية يسترشد بھا صانعو القرار  دورھا: فمراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار ھي أدوات  (أ)  

ً  الرفيعو المستوى التخاذ قرارات واعية.  فھي تؤدي دوراً  في رصد المنظومة الوطنية لالبتكار وتقييمھا  ھاما
 ً لالحتياجات الوطنية.  وتسمح بإجراء مقارنات إقليمية ودولية، وتسھم بتدعيم  على مختلف المستويات ووفقا

  طوير المنظومة الوطنية لالبتكار؛جه من شفافية ووضوح لتالسياسات الوطنية بما تحتا
  

أھدافھا العامة: إّن الھدف الرئيسي من إنشاء مراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار ھو تزويد   (ب)  
 ً الحتياجات البلد، يمكن أن تساھم ھذه المراصد في  المنظومة الوطنية لالبتكار بمؤشرات منتظمة ودقيقة.  ووفقا

على البيانات األولية تبعاً لنماذج موّحدة.  وُيفترض كذلك أن تعزز ھذه المراصد المنھجيات المعتمدة الحصول 
في جمع البيانات.  وتقوم المراصد بالتحقق من صحة البيانات األولية وتصنيفھا، ووضع المؤشرات باالستناد 

 ً مراصد صانعي السياسات على استخدام ، وتفسير النتائج ونشرھا.  كذلك تشّجع الإلى منھجيات مثبتة دوليا
ً لالحتياجات الوطنية، في إصدار دراسات وتحليالت  مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار.  وقد تساھم، تبعا

  حتياجات المتوّقعة في المستقبل؛لبحوث تتناول اال
  

بتكار بقرار يصدر وأوجه تمويلھا: يحّدد مقّر المرصد الوطني للعلم والتكنولوجيا واال مواقعھا  (ج)  
بينما عن السلطات المحلية.  وقد يكون المرصد ھيئة مستقلة وقائمة بذاتھا، أو ھيئة تابعة إلدارة أو جھاز ما.  و

تكمن الحاجة في  ،السلطات المعنية ھي الجھة األنسب لوضع أفضل الخطط واألسس التنظيمية لعمل المراصد
تضطلع بھا تلك المراصد.  واألجھزة الحكومية ھي أبرز مصادر الحرص على ضمان استقاللية العمليات التي 

مستدامة.  كذلك تحظى ھذه المراصد بدعم من مؤسسات  بحاجة إلى أن تكونتمويل المراصد ولكّن مساھمتھا 
  في القطاع العام أو الخاص لتمويل مشروع محدد ولكن بموافقة مجلس اإلدارة المعني؛
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مراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار من إدارة مستدامة لشؤونھا  تنظيمھا: يمكن أن تستفيد  (د)  

مشاركة الجھات المعنية في االضطالع بمھام األعضاء شروط بواسطة مجلس لإلدارة.  وينبغي تحديد 
الرئيسيين في المرصد أو المسؤولين عن إدارة شؤونه.  ويمكن كذلك بناء شراكات على المستويات الوطنية 

  الدولية.واإلقليمية و
  

  إقليمي لتأسيس مرصدحلقة حوار حول الخطوات العملية  -واو
  للعلم والتكنولوجيا واالبتكار

  
إلنشاء مرصد إقليمي للعلم  العمليةترأّس السيد ھراتش قيومجيان حلقة حوار تناولت الخطوات   -40

وضمن الشبكة اإلقليمية التي والتكنولوجيا واالبتكار.  فناقش المجتمعون سبل التنسيق بين المراصد الوطنية 
االبتكار تضم الجھات المعنية.  فالتنسيق ھو عنصر أساسي في تأسيس نظام إقليمي فّعال للعلم والتكنولوجيا و

  يتولّى المھام التالية:
  

  تحديد مؤشرات للمنطقة بھدف قياس الجھود المبذولة في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار؛  (أ)  
  

المتصلة بمنھجية جمع البيانات،  كتلك ،واقتراح حلول لھاالتي تواجھھا المنطقة  حدياتالتتحليل   (ب)  
  ؛ال العلم والتكنولوجيا واالبتكارفي مجالمناسبة وتصميم قواعد البيانات، ووضع المؤشرات 

  
تعزيز المعرفة بالمنھجيات المتعلقة بوضع مؤشرات في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار   (ج)  

  تخدامھا للتنبؤ باالتجاھات السائدة في المنطقة وباحتياجاتھا في المستقبل؛واس
  

تنظيم برامج لبناء القدرات بھدف تعزيز الكفاءة المھنية لمشّغلي ھذه البرامج، وذلك لتحسين   (د)  
  البيانات الواردة في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار والنتائج المستخلصة منھا؛

  
اصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار في المنطقة بالنظم الدولية عن طريق اعتماد إدماج مر  )ھ(  

  منھجيات مشتركة؛
وضع منھجيات وآليات لنشر المعلومات المتصلة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار، وذلك لتسليط   (و)  

  الضوء على قضايا المنطقة؛
  

  يد الموارد الالزمة لتنفيذه.للمباشرة بالمشروع وتحد األوليتوفير رأس المال   (ز)  
  

ً  تأسيس مرصد إقليمي للعلم والتكنولوجيا واالبتكار دوراً يؤدي   -41 في إطار السياسة العامة للتكامل  ھاما
 ً بوجود شبكة إقليمية من المراصد القادرة على دفع عجلة التنمية  اإلقليمي.  غير أّن نجاحه يبقى مشروطا

فالمرصد اإلقليمي يستقي بياناته من المراصد الوطنية ويفيد بھا البلدان  قة. االجتماعية واالقتصادية في المنط
  والمرصد اإلقليمي يوازي المرصد الوطني أھميًة.  األعضاء التي تحتاج إليھا. 

  
من مجموعة مؤشرات التنمية وتكّملھا.  وستناقش  تشّكل بيانات العلم والتكنولوجيا واالبتكار جزءاً   -42

  تلك المؤشرات واألدلة والتحديثات المتصلة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار. ية من ورشة العمل ھذهلثانالمرحلة ا
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  المناقشات  -زاي
  

التجارب الوطنية في المنطقة، حيث تعّمقوا في تحليلھا وتناولوا  ناقش المشاركون في حلقة الحوار  -43
جيا واالبتكار.  فالتعّرف على ھذه التحديات يساھم في التحديات الرئيسية التي تواجه منظومات العلم والتكنولو
  تحسين خطط العمل الھادفة إلى تلبية احتياجات المنطقة.

  
تناول المجتمعون أثر العلم والتكنولوجيا واالبتكار على التنمية االجتماعية واالقتصادية حيث ترّكزت   -44

وعلى المبادئ التوجيھية إلنشاء مراصد وطنية  مناقشاتھم على دور مراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار،
وإقليمية وتوثيق التعاون اإلقليمي بين واضعي السياسات العامة للمنطقة في ھذا المجال.  واعتبر المشاركون أن 
ضعف قدرات البحث والتطوير في المنطقة يستدعي بذل جھود كبيرة، ووضع خطط طويلة األجل لتمكين 

  ضمام إلى مجتمعات المعرفة.البلدان األعضاء من االن
  

يحّسن اعتماد التكنولوجيات المالئمة قدرات البلدان النامية على تحقيق التنمية، كما يعزز قدرتھا على   -45
المنافسة ضمن اقتصادات تّتجه أكثر فأكثر نحو العولمة.  وباستخدام المؤشرات المناسبة، تستطيع البلدان رصد 

  إلى إنجازات اجتماعية واقتصادية.المعرفة التقدم المحرز في مجال تحويل 
  

إّن إنشاء مراصد وطنية وإقليمية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار كفيل بتحسين عملية جمع البيانات ذات   -46
الصلة وتحليلھا بما يدعم صنع السياسات المرتكزة على األدلة.  والتنسيق بين المراصد الوطنية وربطھا 

مح بمواءمة المؤشرات والمنھجيات المعتمدة في مختلف المراصد.  والمرحلة الثانية من بالمراصد اإلقليمية يس
، تتناول تشغيل مراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار 2009ورشة العمل، المقرر عقدھا في كانون الثاني/يناير 

ويحضرھا متخصصون واعتماد مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار على الصعيدين الوطني واإلقليمي.  
  وخبراء في التكنولوجيا من مؤسسات عاملة في ھذا المجال شاركت في ھذه المرحلة األولى من ورشة العمل.

  
وتطّرق المجتمعون إلى مجموعة العناصر التي تساعد على اعتماد أسس العلم والتكنولوجيا واالبتكار   -47

، والتعليم، والسياسة العامة، واإلرادة السياسية، والصناعة، لتحقيق أغراض التنمية ومنھا الدعم المالي، والثقافة
  .ير، واإلدارة والروابط المالئمةوتنظيم المشاريع، والبحث والتطو

  
وفي غياب األنظمة المحلية التي ترعى شؤون العلم والتكنولوجيا واالبتكار ال يمكن إجراء مقارنة   -48

و تزويد صانعي القرار بالمعلومات األساسية الالزمة لتقييم حالة مجدية بين البلدان األعضاء في ھذا الصدد، أ
العلم والتكنولوجيا واالبتكار على المستويين الوطني واإلقليمي.  ومن المتوّقع أن يفرض التكامل اإلقليمي 

 ً   وتحديات خاصة به في مجاالت عديدة، بما فيھا اإلحصاءات. شروطا
  

واالبتكار في المنطقة العربية وتشجيع االبتكار، ينبغي وضع مؤشرات ولقياس أثر العلم والتكنولوجيا   -49
عن األداء في مجال المعرفة تسمح بقياس الوضع القائم والتقدم المحرز.  وإّن توفير بيئة مؤاتية للتعليم يحتاج 

ث في إلى تقديم مزيد من الدعم وزيادة األرصدة المخصصة من الميزانية للبحث والتطوير.  فتعزيز البحو
كذلك إّن الشراكات العالمية مع القطاع   ثقافة االبتكار. يعزز نموقطاع التعليم وتخصيصھا بمزيد من األموال 

والرصد.  ويمكن  إصدار التقاريرالخاص لتنفيذ مشاريع ورفع مستوى التمويل قادرة على تحسين عملية 
من  ي بحوث ترّكز على موضوع محّدد بدالً تصميم برامج تسمح باالقتصاد في استخدام الموارد واستثمارھا ف

  التوّسع في تناول عدة مواضيع.
  



  

  

-14-

ُوضعت المبادئ التوجيھية إلنشاء المراصد الوطنية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار التي يمكن تشبيكھا   -50
ت اعلى طلبات قدمتھا البلدان األعضاء للحصول على مساعدة لصياغة استراتيجي عبر مرصد إقليمي، بناءً 

  العلم والتكنولوجيا واالبتكار.
  

 ً   تنظيم العمل  -ثالثا
  

  مكان ورشة العمل وتاريخ انعقادھا  -ألف
  

   12و 11عقدت في بيت األمم المتحدة، بيروت يومي  التي ھذه العمل ورشة نظمت اإلسكوا  -51
  .2009تشرين الثاني/نوفمبر 

  
  االفتتاح  -باء

  
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا، الكلمة االفتتاحية  ةمدير إدارألقى السيد يوسف نصير،   -52

إلى أّن ورشة العمل تھدف إلى تشجيع إنشاء مراصد وطنية وإقليمية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار في  حيث أشار
بذله المنطقة المنطقة لتعزيز مساھمة ھذا القطاع في التنمية االقتصادية واالجتماعية.  ونّوه السيد نصير بما ت

من جھود الكتساب القدرات الالزمة إلدارة نظم العلم والتكنولوجيا واالبتكار واستخدامھا بفعالية، وتحقيق 
  األھداف اإلنمائية، واكتساب القدرة على منافسة سائر مناطق العالم.

  
تكار، في مجالي التعليم فقد أعطى عدد كبير من بلدان اإلسكوا األولوية ألنشطة العلم والتكنولوجيا واالب  -53

لعلم المناسبة ل اعتماد النظمولكّن المنطقة لم تنجح بعد في  العالي والبحث العلمي، وّخصھا بالتمويل الالزم. 
والتكنولوجيا واالبتكار التي تسمح لھا باللحاق بركب التطورات العلمية، وردم الھوة التكنولوجية بين البلدان 

فاتساع الفجوة التكنولوجية بين اإلسكوا وسائر مناطق العالم، يضعھا أمام تحٍد متناٍم   المتقدمة والبلدان النامية.
  يستدعي توثيق التعاون وتنسيق الجھود لتأسيس منظومة فعالة إلدارة العلم والتكنولوجيا واالبتكار.

  
يصّب في خانة  في تحقيق ھذا الھدف، وھوأجل التنمية  منمركز اإلسكوا للتكنولوجيا يساھم إنشاء و  -54

الجھود الرامية إلى تعزيز اإلنتاج في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار ونقل المعارف في ھذه المجال 
واعتمادھا واستخدامھا لتحقيق أغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية في المنطقة.  لذلك يجب وضع إطار 

ات في مجال نقل المعرفة، والتشبيك والتعاون بين مختلف لنظم العلم والتكنولوجيا واالبتكار، وتحديد األولوي
  الجھات المعنية، بما فيھا الجامعات ومجالس البحوث، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والقطاع الخاص.

  
55-   ً أمام تحقيق التنمية االقتصادية  وتّتجه جھود اإلسكوا نحو سد الفجوة التكنولوجية التي تقف عائقا

ية في المنطقة، وتعزيز قدرة البلدان األعضاء على المنافسة كسائر بلدان العالم. وإّن مراصد العلم واالجتماع
لتقدم المحرز في استخدام العلم والتكنولوجيا لتحقيق أغراض التنمية، الدوري لوالتكنولوجيا واالبتكار، بتقييمھا 

ً  تؤدي دوراً  تكنولوجيا واالبتكار، وفي وضع خطط العمل في إعداد سياسات واستراتيجيات العلم وال رئيسيا
  وتحديد األھداف المرجوة.

  
  الحضور  -جيم
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ً  20حضر ورشة العمل   -56 ، بينھم عدد من صانعي القرار الرفيعي المستوى، وخبراء في مشاركا
م منھجيات وسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار كممثلين عن المؤسسات المشاِركة في تنفيذ أنشطة العل

والتكنولوجيا واالبتكار في األردن والجمھورية العربية السورية والسودان والعراق وُعمان وفرنسا وفلسطين 
والكويت ولبنان ومصر.  كذلك شارك فيھا خبراء إقليميون ودوليون في منھجيات وسياسات العلم والتكنولوجيا 

  لتقرير.واالبتكار.  وقائمة المشاركين مدرجة في المرفق األول لھذا ا
  

  الوثائق  -دال
  

ترد الوثائق التي عرضت خالل ورشة العمل في المرفق الثاني لھذا التقرير، وھي متاحة على   -57
  .(*)اإلنترنت على موقع مخصص لھذا الحدث

  

                                                       
 ormation/meetingdetails.asp?referenceNumhttp://www.escwa.un.org/infي: ـوثائق ورشة العمل متاحة على الموقع التال (*)

.=1179E  
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  (**)المرفق األول
  

  قائمة المشاركين
  

  المملكة األردنية الھاشمية
  

  السيد عادل الطويسي
  األمين العام
  على للعلوم والتكنولوجياالمجلس األ

  11941عمان  36: .ب ص.
  962- 6-5335282ھاتف: 
  962- 6-5337918فاكس: 

 tweissi@hcst.gov.joبريد إلكتروني: 
  

  الجمھورية العربية السورية
  

  السيد محمد الجاللي
  معاون الوزير

  وزارة االتصاالت والتقانة
  ، دمشق29008: .ب ص.

  963- 11-2457707ھاتف: 
  963- 11-2455663فاكس: 

  mgaljalali@moct.gov.syبريد إلكتروني: 
  

 السيد غسان عاصي
  المدير العام

  اللجنة العليا للبحث العلمي
  30151: .ب ص.

  963- 11-3341864ھاتف: 
  963- 11-3342998فاكس: 

  manager@hcsr.gov.syبريد إلكتروني: 
  

  جمھورية السودان
  

  السيد أحمد غب النور
  المدير العام
  ث واالستشارات الصناعيةمركز البحو

  وزارة العلوم والتكنولوجيا
  الخرطوم 2404: .ب ص.

  249-1- 55-300412ھاتف: 
  249-1- 55-313753فاكس: 

 g.director@ircc.gov.sdبريد إلكتروني: 
  
  
  
  

  جمھورية العراق

  
  السيد سمير رؤوف
  نائب الوزير األول

  وزارة العلوم والتكنولوجيا
  الجادرية 765: .ب ص.
  964- 1-7762274: ھاتف

  964- 1-7760018 فاكس:
 samir.raouf@gmail.comبريد إلكتروني: 

  
  مانسلطنة عُ 

  
  السيد سعود الشويلي

  المشرف لقاعدة بيانات العلوم والتكنولوجيا
  مجلس البحث العلمي

  130، مسقط 1422: .ب ص.
  968- 24-509866ھاتف: 
  968- 24-509820فاكس: 

 .omsaoud@trc.govبريد إلكتروني: 
  

  فلسطين
  

  السيد عماد الخطيب
  األمين العام

  أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا
  66839: .بص. 

  972- 2-6/2960524ھاتف: 
  972- 2-2960525فاكس: 

  ikhatib@palestineacademy.orgبريد إلكتروني: 
  

  دولة الكويت
  

  السيد ناجي المطيري
  المدير العام

  معھد الكويت لألبحاث العلمية
  24885: .ب ص.

  965- 2-4836105ھاتف: 
  965- 2-4836637فاكس: 

 kisrdg@safat.kisr.edu.kwبريد إلكتروني: 
  
  
  

  (تابع) دولة الكويت
  

____________________  

 (*)  صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.  
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  السيد نادر العوضي
  نائب المدير العام للمعلومات
  معھد الكويت لألبحاث العلمية

  24885: .ب ص.
  965- 2-4836625ھاتف: 
  965- 2-4836603 فاكس:

 nawadi@kisr.edu.kwبريد إلكتروني: 
  

  الجمھورية اللبنانية
  

  شريفالسيد حسن ال
  مستشار سياسات العلوم والتكنولوجيا

  المجلس الوطني للبحوث العلمية
  11-8281: .ب ص.

  961- 1-840260ھاتف: 
  961- 1-822639فاكس: 

 hcharif@cnrs.edu.lbبريد إلكتروني: 
  

  السيد فؤاد مراد
  كلية الھندسة الكھربائية والحاسوبيةأستاذ/

  الجامعة األمريكية في بيروت
  11-0236: .ب ص.

  3531مقسم  961- 1-340460ھاتف: 
  961- 1-744462فاكس: 

  fuad@aub.edu.lbبريد إلكتروني: 
  

  جمھورية مصر العربية
  

  بينيالسيد ماجد الشر
  مساعد وزير البحث العلمي

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  القاھرة 2511: .ب ص.

  20- 22-7921283ھاتف: 
  20- 22-7921280فاكس: 

 maged123@link.netبريد إلكتروني: 
  

  السيد علي الشافعي
  المدير التنفيذي
  والتنمية التكنولوجيةصندوق العلوم 

  20- 22-7921275ھاتف: 
  20- 22-7924956فاكس: 

 aly.elshafei@stdf.org.egبريد إلكتروني: 
  
  

  السيدة نورا عبد الزكي
  المدير الفني لمساعد الوزير

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  القاھرة 2511: .ب ص.

  20- 22-7921283ھاتف: 
  20- 22-7921280فاكس: 

   noraadel44@link.netبريد إلكتروني: 
    )ويونسكال( ية والعلم والثقافةلجنة األمم المتحدة للترب

  السيد طارق شوقي
  يةالمكتب اإلقليمي للعلوم في الدول العربمدير 

  يونسكو، مكتب القاھرةال
  12311: .ب ص.

  20- 22-7943036ھاتف: 
  20- 22-7945296فاكس: 

 t.shawki@unesco.org  بريد إلكتروني:
  tshawki@mac.com   

    (اإلسكوا) آسيا اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي
  السيد يوسف نصير

  مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  961- 1-981301ھاتف: 
  961- 1-981510فاكس: 

   nusseir@un.orgبريد إلكتروني: 
  السيد منصور فرح

  رئيس قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  961- 1-981538ھاتف: 
  961- 1-981510فاكس: 

   Farah14@un.orgبريد إلكتروني: 
  لورانس إستيرلالسيدة 
  سياسات البحث والتطوير والتقييم االستراتيجيخبيرة 

  استشارية إلدارة ت.م.ا
  33- 1-49583635ھاتف: 
  33- 1-49583438فاكس: 

   esterle@vif.cnrs.frبريد إلكتروني: 
  قيومجيانالسيد ھراتش 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلدارة استشاري
  20737723386ھاتف: 

   kouyoumjianh@gmail.comبريد إلكتروني: 
  السيدة زھر بو غانم

  مساعدة أبحاث
  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  961- 1-978510ھاتف: 
  961- 1-981510فاكس: 

  ghanem@un.org-Bouإلكتروني: بريد 

  المرفق الثاني
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  قائمة الوثائق

  

(a) Background documents 

 

- Information Note  

- Agenda 

 

(b) Opening speech, Mr. Yousef Nusseir 

 

(c) Keynote address 

 

- Impact of science, technology and innovation on socio-economic development in Arab States, 
Mr. Tarek Shawki 

 

(d) Presentations 

 
- Guidelines for setting up STI observatories, Ms. Laurence Esterle 

- Who Observes Science and Technology in Jordan?, Mr. Adel Tweissi 

- Kuwait Institute for Scientific Research:  An Overview, Mr. Naji Al-Mutairy 

- Sustainable Development Education, Research and Innovation – Vision for Knowledge Economy 
in Egypt, Mr. Maged Al-Sherbiny 

- The situation of the national innovation system in Sudan, Mr. Ahmed Gubelnour 

- Ministry of Science and Technology plans for STI data collection in Iraq, Mr. Samir Raouf 

- Measuring the impact of STDF on STI indicators in Egypt, Mr. Aly El-Shafei 

- Palestine Academy for Science and Technology (PALAST): Profile, achievements and future 
actions, Mr. Imad Khatib 

- Development of National Science, Technology and Innovation Database System in the Sultanate 
of Oman, Mr. Saoud Al Shoaili 

اصي.جمع البيانات عن العلم والتكنولوجيا واالبتكار في الجمھورية العربية السورية، السيد غسان ع  -

- Towards a regional STI observatory (RSTIO), Mr. Hratch Kouyoumjian 

- Round-table on guidelines for setting up national STI observatories, Ms. Laurence Esterle 

  


