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  خطة العمل العربية للعلوم والتكنولوجيا
  

  الملخص التنفيذي: أوال

اقع اإلجمالي ألنشطة العلوم والتكنولوجيا في الدول العربية بأنها قد نجحت حتـى             ال ينبئ تحليل الو     

فاألنشطة العلمية والتكنولوجية في الوطن     . اآلن في تشييد منظومات متكاملة للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار       

التنميـة  العربي ال تتم ضمن إطار متكامل بتوجيه من سياسات قطرية موحدة تكفل الوصول إلى غايـات                 

  .الشاملة المنشودة

ولقد بذلت جهود من قبل الدول والمنظمات اإلقليمية العربية المعنية خالل السنوات الماضية لـدفع                 

وبالرغم من أن هذه الجهود بدأت تثمر على نطاق محدود          . التعاون العربي في مجاالت العلوم والتكنولوجيا     

حقيق التنسيق والتكامل على نحو يلغي االزدواجية ويقلص        في بعض المجاالت، إال أنها مازالت بعيدة عن ت        

هدر الموارد ويعزز قدرات الدول العربية على المنافسة في أسواق العالم وتحقيق مـستويات أعلـى مـن                  

  .الرفاه واألمن االجتماعي ضمن كل منها

 قـدرات   تحليل واقع منظومات العلوم والتكنولوجيا في كل قطر من األقطار العربية عـن            ويكشف    

شديدة التباين، حيث تمتلك بعض هذه األقطار منظومات تكاد تقتصر على المهام التعليمية، كما هي الحـال            

في األقطار العربية ذات القدرات االقتصادية المحدودة، بينما يمتلك بعضها اآلخر هيئات ناشطة في البعض               

ق بينها من الضعف بحيث ترتبط بهيئـات  من مجاالت البحث والتطوير، وإن بقيت عالقات الترابط والتنسي   

  .ومعاهد البحث في بلدان العالم األخرى أكثر من ارتباطها بعضها ببعض

إال أن عدد الدول العربية التي تسعى اآلن بصورة جدية إلنشاء منظومات مترابطة وفاعلة للعلـوم                  

العربية ووضع سياسات وطنيـة     وقد أفلحت بعض الدول     . والتكنولوجيا ازداد في السنوات القليلة الماضية     

متكاملة وتشييد جانب هام من البنى األساسية وسن التشريعات المناسبة لتحفيز انتشار واستثمار التكنولوجيا              

الحديثة، ال سيما فيما يتعلق بتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، نظرا للدور المحوري الـذي يمكـن أن                

  .التنميةتؤديه هذه التكنولوجيات في دفع عجلة 

من جهة أخرى، فإن الدول العربية جميعا تواجه مجموعة من التحديات المـصيرية مـن أهمهـا                   

ويتجسد ذلك في إثارة الخالفات ونزعات التفريق والـصراعات         . األطماع األجنبية في أراضيها وثرواتها    

 في أنحاء العالم، أمـام      ولقد سعت دول أخرى   . الجانبية، إضافة لما يجابهها من أعباء اقتصادية واجتماعية       

تحديات مماثلة، إلى تشكيل تكتالت إقليمية تضع التعاون لتنمية قدراتها العلمية والتكنولوجية فـي مقدمـة                
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كما قادها تعاظم دور العلوم والتكنولوجيا وتطبيقاتها في مجمل األنشطة االقتصادية واالجتماعية            . أولوياتها

  .يدة على الصعيدين القطري واإلقليميإلى تكريس إمكانات بشرية ومادية متزا

ويتطلب التعاون اإلقليمي المجدي في مجاالت العلوم والتكنولوجيا أوال تـوافر رؤيـة مـستقبلية                 

مشتركة واضحة المعالم، ووضع خطة متكاملة لتنمية القدرات العربية العلمية والتكنولوجية، تـستند إلـى               

خدام الموارد المتاحة بالصورة المثلى لمواجهة التحـديات        أولويات مشتركة وترشّد المواقف وتؤسس الست     

المصيرية، مستجيبة لمتطلبات التنمية الشاملة، االقتصادية واالجتماعية واألمنية، ضمن آفاق زمنية محددة،            

  .مع تأمين اإلمكانات الالزمة لتصحيح المسار كلما دعت الحاجة

ول العربية للعلوم والتكنولوجيا توافقا ملموسا بين       وتبين دراسة ما يتوافر اآلن من استراتيجيات الد         

كما تتفق في الكثير من مقوماتها مع ما تطرحه المنظمات العربية والدولية            . أولوياتها والكثير من مناهجها   

العاملة في المنطقة العربية كأساس للعمل العربي المشترك في مجاالت العلوم والتكنولوجيا المتعلقة بالمياه              

  . والزراعة ومصادر الطاقةوالغذاء

كما تتضمن معظم االستراتيجيات قدراً من التركيز على حيـازة القـدرة فـي مجـاالت العلـوم                    

وتمنح استراتيجيات الدول المنتجة    . والتكنولوجيات المتصلة بالرعاية الصحية والزراعة واألسماك والتعدين      

مرتبطـة باسـتثمار هـذه الثـروات فـي إنتـاج            للنفط والغاز األولوية لمجاالت العلوم والتكنولوجيـا ال       

كذلك فإن معظم االستراتيجيات العربية تتبنى عـدداً مـن المجـاالت الحديثـة للعلـوم                . البتروكيميائيات

  .والتكنولوجيا  النانوية كأولويات للعمل المستقبلي

 فـي كـل مـن       2008 - 2007 - 2006وتشير قرارات القمم العربية التي عقدت في األعوام           

لخرطوم والرياض ودمشق إلى تبلور وعي عربي جامع على المستوى السياسي األرفع بضرورة العمـل               ا

كما تبين القرارات االتفاق حول عدد من أولويات العمل         . الجاد لبناء القدرات العربية العلمية والتكنولوجية     

  .المشترك وتبدي العزم على تخصيص الموارد المادية والبنى المؤسسية الالزمة

ولهذا فإن كال من األلكسو واليونسكو، استمرارا للتعاون بينهما في مختلف المجاالت، قد توصال   

إلى خطة عربية للعلوم والتكنولوجيا كإطار متكامل للعمل المشترك الرامي إلى بناء القدرات العلمية 

ومن  األمور التي . األداءهي خطة تتميز بما تتضمنه من إمكانات للمتابعة وتقييم . والتكنولوجية العربية

ينبغي منحها قدراً كبيرا من االهتمام لدى السعي إلى تنفيذ الخطة من خالل المشاريع والمبادرات المنبثقة 

عنها تأمين مشاركة فاعلة ومباشرة من قبل القطاع الخاص، وكذلك االرتقاء بقدرات الدول العربية على 

علمية والتكنولوجية وتكوين الخبرة في مضمار استشراف العلوم تقييم التقدم المحرز في تطوير قدراتها ال

  .والتكنولوجيا، بغية ترشيد االستثمار في مجاالت البحث والتطوير واالبتكار
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وتأتي الخطة العربية للعلوم والتكنولوجيا من خالل إنشاء إطار مؤسسي لمتابعة تنفيذ مكونات   

م والتكنولوجيا في الدول العربية، وذلك في إطار مؤتمر الخطة يجمع الوزراء العرب المعنيين بالعلو

الوزراء العرب المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي الذي يجتمع شمله كل سنتين تحت مظلة 

ومن المقترح أن يساند هذا المؤتمر لجنة وزارية ولجنة تسيير ومجموعات عمل من الخبراء . األلكسو

  .والمتخصصين

طة العربية للعلوم والتكنولوجيا في خطواتها األولى دعم وتمويـل خمـس مراحـل              وتستهدف الخ   

األولى منها هي إنشاء اإلطار المؤسسي لمتابعة التنفيذ، والمرحلة الثانية هـي إنـشاء صـناديق                : رئيسية

 شـبكة   تمويلية لدعم برامج ومشروعات أولويات العلوم والتكنولوجيا، أما المرحلة الثالثة فتهدف إلى إنشاء            

من مراكز التميز في مجاالت العلوم والتكنولوجيا ذات األولوية، وتركز المرحلة الرابعـة علـى تبـادل                 

الباحثين بين الدول العربية ودعوة العلماء المغتربين للمشاركة في تنفيذ خطط ومشروعات الخطة العربية،              

وحيا، وذلك لرصد المستجدات والتقـدم      أما المرحلة األخيرة فتتمثل في إنشاء مرصد عربي للعلوم والتكنول         

    .                  إلى حل في منظومات العلوم والتكنولوجيا في الدول العربية ومخرجاتها

  

  

  

  

  تلخيص الواقع الحالي للبحث العلمي والتقاني في الوطن العربيتلخيص الواقع الحالي للبحث العلمي والتقاني في الوطن العربي  ::ثانياًثانياً
  

  الوطن العربي  2.1

  

من مساحة العالم ويسكنها حوالي % 10ي  دولة تغطي مساحتها حوال22يتكون الوطن العربي من 

وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الست من .  من سكان العالم% 4.5 مليون نسمة يمثلون 300

أغنى دول العالم، كما تحتوي قائمة أفقر خمسين دولة في العالم ست دول عربية، أما باقي الدول 

  .العربية فتعتبر من الدول ذات الدخل المتوسط

  

  التعليم العالي  2.2
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ازداد عدد الجامعات في الوطن العربي خالل الفترة الماضية زيادة ملحوظة حيث وصل 

جامعة لكل مليون نسمة من السكان في ) 0.72(جامعة وهذا يعني أن هناك ) 217(إلى نحو 

جامعة لكل مليون نسمة من السكان ) 6-2(الوطن العربي،  في حين يبلغ معدل الجامعات ما بين 

جامعات لكل مليون نسمة في الواليات ) 6(فمثالُ هناك . في العديد من الدول المتقدمة صناعياً

  .المتحدة األمريكية وهناك جامعتان لكل مليون نسمة من السكان في اليابان

  

  المراكز البحثية والمدن التقنية  3.2

  

ا من يتميز بقدرات تتفاوت قدرات البحث العلمي والتقاني من دولة عربية إلى أخرى، فمنه

جيدة نسبياً، في حين ال يوجد في البعض اآلخر منها أجهزة متمكنة من إجراء عمليات البحث 

ويرتكز البحث العلمي في العموم على الجامعات ومراكز األبحاث العلمية التابعة . العلمي والتقاني

 العلمية فإن مصر تمتلك أما بالنسبة إلى عدد مراكز األبحاث. للجامعات أو الوزارات المختلفة

من % 15 مركز في سائر الدول العربية، أي ما نسبته 550 مركزاً بحثياً من مجموع 104

ورغم ذلك فإن العدد ما زال قليالً مقارنة مع ما هو متوفر في بعض الدول . مجموع المراكز

المادية والبشرية في المتقدمة صناعياً كالواليات المتحدة األمريكية واليابان، كما أن اإلمكانات 

  .غالبية مراكز األبحاث العربية غير كافية مقارنة بالدول المتقدمة وبعض الدول النامية

  

  

  اإلنفاق  4.2

  

من الناتج %) 0.2(أما متوسط اإلنفاق على البحث العلمي في الدول العربية  فال يتجاوز 

. بعة أضعاف إنفاق الدول العربيةأي س%) 1.4(المحلي اإلجمالي بينما يبلغ المتوسط العالمي نحو 

في كل من السويد وسويسرا واليابان % 2.4و% 2.6و% 2.8و% 2.6و% 3.8ويبلغ اإلنفاق 

وتقدر بعض التقارير نسبا من . وكوريا الجنوبية والواليات المتحدة األمريكية وألمانيا على التوالي

 مرة ما تنفقه الدول 22ي ما يفوق أ% 4.5اإلنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي تصل إلى 

  .العربية

  

  القوى البشرية  25.
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وبالنسبة إلى القوى البشرية العلمية في الوطن العربي فإن مصر وتونس تتصدران الدول 

 100000باحثاً لكل ) 460(و) 560(العربية األخرى حيث يصل حجم القوى البشرية العلمية 

 فإن عدد القوى البشرية العلمية فيهما قليل مقارنة بما ورغم ذلك. نسمة من السكان على التوالي

وفي فرنسا ) 4906(هو موجود في بعض الدول المتقدمة إذ يبلغ الحجم الموازي في اليابان 

وبالرغم من وجود كتلة .  في الواليات المتحدة األمريكية) 3676(بينما يبلغ الحجم ) 2448(

ي في كثير من الجامعات العربية إال أن األبحاث التي حرجة من القادرين على إجراء البحث العلم

تجري تتميز على العموم بالفردية وضعف العالقة بخطط التنمية إذ أن الغرض من معظمها هو 

السعي لتحسين الوضع العلمي والمالي لعضو هيئة التدريس والنشاط البحثي لعضو هيئة التدريس 

من تلك % 33ئة التدريس بينما يمثل ما مقداره من جملة أعباء عضو هي% 5قاصر وال يتجاوز 

  .األعباء في جامعات بعض الدول المتقدمة

  

  اإلصدارات واإلعالم  .6.2

  

وفيما يتعلق بالنشر العلمي، الذي يعد أحد أركان عملية البحث العلمي، فإن مجموع 

صر إذ يبلـغ        دورية، و أكبر عدد منها يصدر في م) 514(الدوريات العلمية العربية ال يتجاوز 

وبمقارنة عدد الدوريات العلمية في الوطن العربي مع إحدى الدول المتقدمة نجد أن . دورية) 159(

  . في مجال العلم والتقانة فقط1993دورية عام ) 13883(اليابان أصدرت بحدود 

ا يترجمه بلد أما فيما يخص ترجمة الكتب العلمية ونقل إصدارات التقانة إلى اللغة العربية فإن م

وأما . مثل تركيا في فترة عام يفوق في مجمله ما تترجمه الدول العربية مجتمعة في ذات الفترة

وتجدر اإلشارة في هذا . اإلعالم العلمي فهو كذلك دون المستوى المأمول في معظم الدول العربية

  .الصدد إلى أن مصر أعدت قناة تلفازية فضائية تدعى قناة البحث العلمي

ما في مجال توفير مصادر المعلومات، والتي تعد من المقومات الرئيسية لمشروعات  أ

البحث العلمي والتقانة، فإن معظم الدول العربية تعاني من نقص شديد في هذا المجال وخاصة 

الدوريات العلمية المحكمة منها واألجنبية، إما لصعوبة الحصول عليها بسبب ضعف توفر الموارد 

  . لعدم إتقان اللغات األجنبية التي تصدر بهاالمالية أو 

 كما أن عدد وثائق براءات االختراع، التي تمثل أحد المصادر المهمة للمعلومات العلمية، 

قليل جداً في معظم الدول العربية، علماً بأن الباحثين العرب ال يعيرون براءات االختراع االهتمام 
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تهم، مما يتيح للدول المتقدمة االستفادة مما يرد في أبحاثهم الالزم وال يسجلون ابتكاراتهم واكتشافا

  .المنشورة بالدوريات األجنبية

  

  شبكات المعلومات  7.2

  

وفيما يخص شبكات المعلومات، فبالرغم من قيام بعض الدول العربية بتوفير شبكات 

 وتكامل الشبكات قطرية علمية وربط البعض منها بالشبكات الدولية للمعلومات، إال أن عدم انتظام

القطرية في العديد من الدول العربية وعدم وجود شبكات المعلومات فيما بين الدول العربية يحول 

دون تبادل المعلومات العلمية فيما بينها، كما يحول دون تبادل نتائج األبحاث بيسر وسهولة، األمر 

  .في الطاقات البحثية العربيةالذي قد يؤدي إلى االزدواجية والتكرار في األبحاث وإلى الهدر 

  

  االستعداد التكنولوجي في الدول العربية  8.2

  

على الرغم من األرقام غير المشجعة المذكورة أعاله، فلقد أنجزت الدول العربية تحسنا 

كبيرا في االستعداد التكنولوجي مقارنة بأية منطقة أخرى في العالم، وفقاً للتقرير العالمي السنوي 

ولوجيا المعلومات والصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي والمعهد الفرنسي في أوائل السابع لتكن

 دولة ويرتكز على عوامل تكلفة المكالمات الهاتفية المحمولة 127ويحوي التقرير .  2008يونيو 

 واستعمال اإلنترنت في التعليم العالي، لتحديد البلدان التي هي أقدر على المنافسة في االستخدام

ويبين التقرير أن الدول العربية قد ارتفعت . الكثيف للمعلومات في اقتصاد القرن الحادي والعشرين

 درجة بالمقارنة 17 حيث ارتفعت 63فقد أصبحت مصر في المركز . إلى حد كبير في الترتيب

قفز أما البحرين واألردن وقطر فلقد .  ، و تعتبر هذه أكبر قفزة في العينة2007-2006مع تقدير 

ولقد دخلت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية على .   درجة على التوالي11 و4 و6ترتيبها 

  . على التوالي48 و53التقرير حديثاً وفي المواقع 

 في الترتيب عن طريق 32أما دولة فقد استطاعت، في أربع سنوات فقط، احتالل المركز 

واالتصاالت، والذي قام بتنفيذ خطة قومية لتكنولوجيا إنشاء المجلس األعلى لتكنولوجيا المعلومات 

المعلومات واالتصاالت، فضالً عن المبادرات في مجاالت الرعاية الصحية والتعليم والبنية 

  .األساسية
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  هجرة العقول  .29.

  

وفقاً لدراسة جديدة لمركز القاهرة للدراسات االستراتيجية الخليجية تبين أن هجرة العلماء 

ويرجع هذا بشكل كبير إلى عدم . مال وتتسبب في فقدان االستثمار في البحث العلميمخيبة لآل

االستقرار االجتماعي والسياسي في المنطقة الذي يهدد مستقبل التنمية التكنولوجية والعلمية في 

فقد وجدت الدراسة أن هجرة المثقفين من العالم العربي تمثل ثلث عدد المهاجرين .  الوطن العربي

من % 23وتفقد البالد العربية نصف األطباء حديثي التخرج و.  الدول النامية إلى الغربمن 

من العلماء كل عام، حيث يهاجر معظمهم إلى المملكة المتحدة وأوروبا وكندا، % 15المهندسين و

  . بليون دوالر سنوياً للمنطقة العربية2مما يتسبب في فقد حوالي 

  

من الطلبة العرب الذين يدرسون في الخارج لم % 45ولقد وجدت الدراسة أن حوالي 

ويعتبر الغرب منطقة الشرق األوسط منطقة غنية بأكثر . يعودوا إلى بالدهم بعد استكمال دراستهم

 عربي من الحاصلين على درجات علمية عليا ويقوم باجتذابهم إلجراء البحوث ثم 450000من 

  .الهجرة الكاملة إليه

  

ويتزامن .  مل سياسية واقتصادية وشخصية هي وراء هجرة العقولوتقول الدراسة إن عوا

هذا مع تطور بطيء في الدول العربية، وفشل في استخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع اإلنتاجي 

ومن أكبر العوامل عدم الثبات السياسي . والمرتبات القليلة وفقدان فرص البحث العلمي

فالعراق مثالً يعاني من فقدان العقول بسبب هجرة . نطقةواالجتماعي في بعض الدول في الم

  .المثقفين للخارج هرباً من البطالة والحفاظ على أنفسهم منذ بدء االحتالل
  

  التحديات والفرص والحقائق القائمةالتحديات والفرص والحقائق القائمة  ::ثالثاًثالثاً
  

  التحديات والفرص  1.3

ة في األراضي تواجه الدول العربية جملة من التحديات المصيرية التي منها األطماع األجنبي

العربية وثرواتها من خالل إثارة وتسعير الخالفات العربية وإشغال العرب بالحروب والصراعات 

عن السعي إلى وحدتهم وتقدمهم، وأيضاً استمرارية المعضالت والمشاكل االقتصادية واالجتماعية 
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شرائح واسعة من نتيجة التزايد السكاني العربي المطرد، وبالتالي تفاقم المشاكل المعيشية ل

  .المواطنين العرب

  

كما أن قصور اإلنجاز العلمي والتكنولوجي العربي يضعف المساهمات العربية في بناء 

  .صرح الحضارة العالمية والمشاركة الفعالة في التقدم االقتصادي العالمي

  

بين دول كانت متناحرة –وأمام تحديات مماثلة في مناطق أخرى، قامت تكتالت إقليمية 

 لتقلل من خطرها وتهديدها، مثل االتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي -باألمس القريب

واألمريكيتين وغيرهما ؛ ومازالت هناك فرص عديدة يقع على الوطن العربي واجب االستفادة 

  :منها قبل فوات األوان وتتلخص اآلليات الكفيلة باستغالل هذه الفرص في 

  

 .وارد ووضوح الرؤية المستقبليةترشيد المواقف واستخدام الم -
 .التعاون والتنسيق، ثم التكامل فاالندماج العربي في مختلف المجاالت -
 .تركيز الجهود العربية باتجاه مجاالت حيوية في مواجهة التحديات المصيرية -
تطوير وتعميق التعاون بين أقطار الوطن العربي والدول النامية، من جهة، وفي إطار  -

 .ية، من جهة أخرىالعالقات الدول
 

لقد قاد تعاظم دور العلوم والتقانة وتطبيقاتها في مجمل النشاطات االقتصادية واالجتماعية 

فعالة للعلوم والتكنولوجيا في البلدان ) Systems(والعسكرية وغيرها، إلى قيام منظومات 

مية، وذلك ألن تعاظم المتقدمة، وإلى بروز أولويات منظومات العلوم والتكنولوجيا في البلدان النا

. هذا الدور يملي حاجات متزايدة، في الفعاليات العلمية والتقانات، إلى إمكانات بشرية ومادية

ومن . ويتجسد تكريس هذه اإلمكانات باعتماد اتفاق مالئم ومتوافق مع متطلبات تحقيق هذا الدور

تكنولوجيا بما يخدم الغايات هنا كان البد من ترشيد وتكامل هذا اإلنفاق على تطوير العلوم وال

األساسية للدول العربية، وما إعداد خطة موحدة لتفعيل دور العلوم والتكنولوجيا سوى الوسيلة 

  .الناجحة للوصول إلى مجتمع اقتصادي مبني على المعرفة

  

بمعنى آخر، إن وضع خطة عربية موحدة للعلوم والتكنولوجيا في خدمة أولوية الدول 

لى بيان كيف يمكن لتطبيقات العلوم والتكنولوجيا، ضمن أفق زمني محدد، أن يهدف إ. العربية
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تستخدم بشكل عقالني مبرر اإلمكانات العربية المتوافرة حالياً من موارد بشرية وطبيعية ومالية 

  .مؤسسية، وذلك من خالل تطبيق خطة محددة ذات أولويات وأهداف واضحة

  

نشطة العلوم والتكنولوجيا في الدول العربية ككل، ومن هذا المنطلق، إذا تأملنا واقع أ

فاألنشطة العلمية والتكنولوجية .  نالحظ أن مفهوم المنظومة ذاك ال يتحقق في الواقع العربي

المنتشرة في أرجاء الوطن العربي ال تشكل مجموعة مندمجة األجزاء تخضع لسياسة عامة موحدة 

  . متناسقة ومتكاملةوتقوم بين أطرافها المختلفة عالقات تفاعل

  

هناك دون شك، جهود بذلت ومازالت تبذل في إطار المنظمات العربية المختلفة ومن 

خالل مؤتمراتها االقتصادية والعلمية وغيرها، وفي إطار االتحادات والمجالس النوعية والشركات 

 محددة في والمؤسسات العربية المشتركة وغيرها، إال أن تلك الجهود التي بدأت تعطي ثماراً

بعض المجاالت، ومنها مجاالت التعليم والتعريب بصورة خاصة، ما زالت بعيدة عن تحقيق شكل 

مالئم للتنسيق والتكامل يتالفى االزدواجية بين أنشطة العلم والتكنولوجيا في األقطار العربية 

الجنسيات،  بل وبعثرة مواردها، يعزز مواقفها، ويوحدها أمام الدول المتقدمة وشركاتها متعددة 

ربما أمكن القول إن أنشطة العلم والتكنولوجيا في األقطار العربية هي أكثر ارتباطاً وتفاعالً مع 

  .مثيالتها في الدول الصناعية من ارتباطها وتفاعلها فيما بينها

  

أما تحليل واقع المنظومة في كل قطر من األقطار العربية على حدة فيكشف عن نتائج 

 حيث نجد في هذه األقطار منظومات على درجات متعددة من التطور والتكامل، متباينة جداً،

بعضها يكاد يقتصر على المؤسسات التعليمية وال يتضمن هيئات عاملة في البحث والتطوير 

ويصعب بذلك إضفاء صيغة المنظومة على تلك األنشطة، كما هي عليه الحال بشكل خاص في 

وضعيفة البنية االقتصادية، بينما تشتمل األنشطة في بعض األقطار األقطار العربية قليلة السكان 

األخرى على مؤسسات تعليمية متطورة نسبياً، وهيئات تعمل في البحث والتطوير في بعض 

المجاالت االقتصادية، إال أن عالقات الترابط والتنسيق بين عناصرها، ينقصها اإلحكام بحيث تبدو 

ة تجعل من المنظومة ككل كياناً جنينياً، أو بنية غضة ال تزال في أجزاؤها شبه منفصلة، إلى درج

ثم نجد أخيراً القليل من األقطار العربية يمتلك، إلى حد ما، ما يمكن أن نسميه . طور النشوء

منظومة مترابطة األجزاء، ولقد ازداد في السنوات القليلة الماضية عدد هذه الدول والتي تسعى 

  .نظومة مترابطة فاعلة لتفعيل دور العلوم والتكنولوجيا في نمو المجتمعبشكل جدي إلى إنشاء م
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  الحقائــق  .2.3

  

  :تقودنا دراسة واقع العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي إلى بعض الحقائق الهامة

لم تضع البلدان العربية، منذ البدء، سياسات علمية وتكنولوجية واضحة وشاملة، وما زالت  .1

 .لمس طريقها إلى ذلكحتى اليوم تت
إن الموارد التي تخصصها البلدان العربية ألنشطة العلوم والتكنولوجيا ما زالت محدودة نسبياً،  .2

 ).مستويات التأهيل والتنظيم(ومن حيث النوع ) اإلنفاق(وذلك من حيث الكم 
كاة إن أنشطة العلم والتكنولوجيا العربية نشأت وتوسعت تحت ضغط الطلب االجتماعي والمحا .3

السطحية ألنشطة العلم والتكنولوجيا في البلدان المتقدمة، ولكنها لم تتطور مع تطورات هذه 

 .األخيرة
وال سيما –كان ارتباط أنشطة العلم والتكنولوجيا العربية بالحاجات االقتصادية الفعلية  .4

 Supply-driven)( ضعيفاً وما زال، حيث أنها تعتمد على محرك المزود -الصناعة

  .)Demand-driven( ت على محرك الحاجة وليس

إن البيئة المحيطة، االقتصادية ومنها االجتماعية، ما زالت دون المستوى المأمول علمياً وتقانياً  .5

 .وبالتالي فهي غير قادرة على التفاعل الشديد مع العلوم والتكنولوجيا.  واقتصادياً
ت المستوردة وتتم إلى حد كبير بمعزل عن إن إقامة أهم المشاريع اإلنمائية تعتمد على التقانا .6

منظومات العلوم والتكنولوجيا العربية، األمر الذي يفقد هذه األخيرة عناصر أساسية ضرورية 

 .لتقدمها
إن دعم العلوم االجتماعية يؤهلها لكي تحتل موقعاً هاماً في رسم السياسة العلمية والتقانية  .7

 والتجارب التاريخية، ويضع التنمية العلمية والتقانية في باالستناد إلى دراسة البيئة االجتماعية

 .خدمة أهداف المجتمع وغاياته
  

وتقتضي التنمية العلمية والتقانية المتفاعلة بقوة مع متطلبات المجتمع، من أجل معالجة 

المسائل االقتصادية واالجتماعية واألمنية، على وجود خطة عربية موحدة للعلوم والتكنولوجيا 

فر لها أولويات محددة وتمويل كاف لتفعيلها من خالل إطالق الطاقات البشرية المتوفرة في تتوا

  .أرجاء الوطن العربي، وذلك  في إطار تعاوني متكامل
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  أولويات العلوم والتكنولوجيا في العالم العربيأولويات العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي  ::رابعاًرابعاً
  

الت ذات بدراسة االستراتيجيات المتوافرة لدى بعض الدول العربية تم استخالص المجا

  :األولوية لتلك الدول ونعرض بعضها فيما يلي
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  مصفوفة أولويات العلوم والتكنولوجيا في الدول العربية  .1.4

  فلسطين  المملكة األردنية الهاشمية  المملكة العربية السعودية

 العمل على تبني اتجاهات رئيسية للبحث -

العلمي والتطوير التقني تلبي متطلبات 

أولويات األمن الوطني الشامل والتنمية 

  :المستدامة، وذلك من خالل السياسات اآلتية

ي والتطوير التقني توجيه البحث العلم .1

 .لتحقيق األمن المائي
توجيه البحث العلمي والتطوير التقني  .2

لتأمين االحتياجات االستراتيجية للدفاع 

 .واألمن الوطني
توجيه البحث العلمي والتطوير التقني  .3

لتعزيز القدرات التنافسية لقطاعات النفط 

 .والغاز والصناعات البتروكيميائية
وير التقني في دعم البحث العلمي والتط .4

مجاالت المحافظة على البيئة واستكشاف 

الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد 

 .استخدامها
العناية بالبحث العلمي والتطوير التقني  .5

في مجال اإللكترونيات واالتصاالت 

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .1

  .التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها  .2

علوم المواد المتقدمة التكنولوجيا   .3

  .النانوية

تطوير نظام اإلنذار الوطني المبكر   .4

  .لتلوث المياه

اه وتحليتها ومعالجتها مصادر المي  .5

  .وجمعها

  .الطاقة الجديدة والمتجددة  .6

  التعدين واستخالص المعادن  .7

  .الزراعة  .1

  .الطاقة والمصادر الطبيعية  .2

  .الصحة  .3

  .المياه والبيئة  .4

  .ولوجياالهندسة والتكن  .5

  .الصناعات الهندسية  .6

  .علوم الحياة  .7

  العلوم االجتماعية واالقتصاد  .8
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 .والمعلومات
توجيه البحث العلمي والتطوير التقني  .6

 .لخدمة الشعائر اإلسالمية وتطوير أدائها
تبع الفرص الواعدة التي تتيحها رصد وت .7

التطورات العلمية والتقنية المعاصرة 

والمستجدة، خاصة في المجاالت المتوقع 

أن يكون تأثيرها ملموساً على االقتصاد 

 .الوطني في العقدين القادمين
تطوير آليات ومنهجيات فاعلة لتحديد  .8

ومراجعة أولويات البحث العلمي 

 الوطني والتطوير التقني على المستوى

 .تشارك فيها الجهات ذات العالقة
  

ي السياسة الوطنية للعلوم والتقنية ف: المصدر

  .المملكة العربية السعودية عام

  

  

  

  

  

تقرير سكرتارية المجلس األعلى : المصدر

 2004للعلوم والتكنولوجيا باألردن عام 

  )2010-2005خطة العلوم والتكنولوجيا (

الواقع، (البحث العلمي في فلسطين : المصدر

  )التحديات، وطرق التنمية
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  الجمهورية التونسية  مملكة البحرين  الجمهورية اللنانية

  
العلوم األساسية والصناعية والهندسية   .1

مثل الطاقة واالتصاالت وتكنولوجيا 

  .المعلومات

البيئة وزراعة مثل المياه، تآكل   .2

الشواطيء وفوائد الزراعة االقتصادية 

  .والغذائية

مثل (العلوم الطبية والصحية   .3

  ).الصناعات الطبية وخدماتها

  
  .أبحاث الطاقة  .1

  .أبحاث البيئة  .2

  .أبحاث المعلوماتية  .3

  

  
  .االستغالل األمثل للموارد المائية  .1

  .تكنولوجيا الطاقات المتجددة  .2

الصحة ومراقبة األمراض الجديدة   .3

  .والمتجددة

منطقة التبادل الحر وآثارها االقتصادية   .4

  .يةواالجتماع

يا الخطة المقترحة للعلوم والتكنولوج: المصدر

تقرير المجلس القومي للبحث –واالبتكار بلبنان 

  .2006العلمي 

  

التقرير القطري لمملكة البحرين في : المصدر

نشرة األلكسو للعلوم والتقانة في الوطن العربي 

2003.  

التقرير القطري للجمهورية التونسية : المصدر

في نشرة األلكسو للعلوم والتقانة في الوطن 

  .2003العربي 

  الجماهيرية الليبية الشعبية العظمى  جمهورية السودان  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  .الزراعة والتغذية .1

  .اهموارد المي.  2

  .البيئة. 3

  .مكافحة الوبائيات والطفيليات واآلفات. 1

  .نقل التقانة في مجاالت الطاقة والزراعة. 2

تحسين البذور والمحاصيل وسالالت . 3

البحوث الهندسية، مواد البناء، . 1

  .واإللكترونية، الثروات الطبيعية والطاقة

  .الطبيعيةالبحوث األساسية في العلوم و. 2
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  .مكافحة التصحر. 4

التنقيب واستغالل المواد األولية في . 5

  .الصناعة

  .تكنولوجيا متقدمة. 6

  .الحيوانات

  
  .البحوث الطبية والدوائية وصحة المجتمع. 3

  .البحوث اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية. 4

التقرير القطري لجمهورية الجزائر : المصدر

في نشرة األلكسو للعلوم والتقانة في الوطن 

  .2003العربي 

  

التقرير القطري لجمهورية السودان : المصدر

لوم والتقانة في الوطن في نشرة األلكسو للع

  .2003العربي 

التقرير القطري للجماهيرية الليبية في : المصدر

نشرة األلكسو للعلوم والتقانة في الوطن العربي 
2003  

  جمهورية مصر العربية  الجمهورية اليمنية  المملكة المغربية

  .تحسين جودة المياه. 1

معرفة الموارد المائية والمحافظة عليها . 2

  .وتثمينها

  .التنمية االجتماعية واالقتصادية والتقانية. 3

  .المتكنولوجيا االتصاالت واإلع. 4

  .الفالحة في الظروف الصعبة. 5

  .االبتكار ورفع القدرة التنافسية. 6

  

  
  .تكنولوجيا الصناعات النفطية. 1

الزراعة واستخدامات التكنولوجيا الحيوية . 2

  .لتحسين اإلنتاجية

  .الري وتحلية المياه. 3

  ت صيد األسماك وحفظها وتعليبهاتكنولوجيا. 4

تكنولوجيات الصناعات الزراعية . 5

  .والحيوانية

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 6

  

  .إدارة مصادر المياه وتنميتها. 1

  .الطاقة الجديدة والمتجددة. 2

  .عة والمصادر الغذائيةالزرا. 3

  .العلوم الحياتية. 4

  .االتصاالت والمعلومات. 5

  .االستخدام السلمي للفضاء. 6

  .العلوم االجتماعية واإلنشائية. 7

  

  وزارة الدولة للبحث العلمي: المصدرالتقرير القطري للجمهورية اليمنية في : المصدرالتقرير القطري للمملكة المغربية في : المصدر
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للعلوم والتقانة في الوطن العربي نشرة األلكسو 

2003.  

نشرة األلكسو للعلوم والتقانة في الوطن العربي 

2003.  
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  األولويات على نطاق الوطن العربي  .2.4

إضافة إلى المجاالت المدرجة في أولويات البحث العلمي بالدول العربية، كل على حدة، فقد  

عملت كل من األلكسو واليونسكو واتحاد مجالس البحث العلمي وإيسكوا وغيرها من المؤسسات اإلقليمية 

لدولية العاملة في الوطن العربي ومن خالل استراتيجياتها وما يخلص إليه خبراؤها ومؤتمراتها وا

وندواتها، على تحديد جملة من األولويات التي ينبغي االهتمام بها لتحريك عجلة البحث والتطوير بما يكفل 

  :االتوتتمثل أهم هذه األولويات في مج. الوصول إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملحوظ

  .تكنولوجيا تحلية المياه -

 .الطاقات الجديدة والمتجددة -

 .التكنولوجيا الحيوية -

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصال -

 .تكنولوجيا المواد الجديدة -

 .تكنولوجيا علوم الفضاء -

 .التكنولوجيا متناهية الصغر -

  .تكنولوجيا قطاعات الزراعة والصناعة -

  

  بية في شؤون العلوم والتكنولوجيابية في شؤون العلوم والتكنولوجياالقرارات الرئيسية للقمم العرالقرارات الرئيسية للقمم العر  ::خامساًخامساً
  

في إطار تعاظم التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول العربية وأهمية تفعيل دور التعليم والبحث 

العلمي واالبتكار للوصول إلى مجتمع المعرفة واقتصاد مبني على العلوم والتكنولوجيا، اتخذ 

ر العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي نوجز الزعماء العرب عدداً من القرارات الهامة لتفعيل دو

  :أهمها كما يلي

  

  السودان-الخرطوم  : 2006القمة العربية   1.5

اتفق الزعماء العرب على التعاون الوثيق في األبحاث العلمية وزيادة اإلنفاق على العلوم   .1

  .2006 مارس 29والتكنولوجيا وصدر إعالن الخرطوم في 

وم الدول العربية إلى رفع قدرات المراكز البحثية ودعم البحوث يدعو إعالن الخرط  .2

  .العلمية وتشجيع الشراكات الحكومية والخاصة في األبحاث



 21

كما شجع إعالن الخرطوم الدول العربية على وضع العلوم والتكنولوجيا في قلب التخطيط   .3

  .االستراتيجي وخططه التنفيذية

  

   المملكة العربية السعودية-الرياض  : 2007القمة العربية   2.5
وافق زعماء الدول العربية االثنان والعشرون على خطة تطـوير التعلـيم فـي الـوطن                  .1

  .، و مدتها عشر سنوات"العربي

 % 2.5ودعت الخطة الدول العربية إلى زيادة اإلنفاق على البحوث والتطوير لتصل إلى               .2

  .دمةمن ناتج الدخل القومي خالل السنوات العشر القا

مـن نـاتج    % 7كما دعت الخطة الدول العربية إلى زيادة اإلنفاق على التعليم ليصل إلى               .3

  .الدخل القومي مشتمالً على برامج تعليم العلوم والتكنولوجيا

اشتمل اإلعالن الختامي للقمة على حق الدول العربية في تطبيق االسـتخدامات الـسلمية                .4

  .ت نووية لألبحاث العلمية وتطبيقاتها السلميةللطاقة النووية ومنها بناء مفاعال

  

   الجمهورية العربية السورية-دمشق  : 2008القمة العربية   3.5
اعتمد الزعماء العرب خطة تطوير التعليم في الوطن العربي لمــدة عـشر ســنوات                   .1

)2009-2019.(  

إلـى % 30جيا مــن   تدعو الخطة إلى زيادة نسب الطالب في مجاالت العلوم والتكنولو           .2

  .وتشجيع مشاركة المرأة العربية ودعم مستقبلها العلمي% 45

من طـالب   % 80كما تدعم الخطة زيادة عدد المراكز البحثية في العالم العربي حيث أن               .3

الدراسات العليا في الوطن العربي يجرون أبحاثهم في الخارج مما يـساهم فـي نزيـف                

  .دول األجنبية ذات اإلمكانات العلمية المتقدمةالعقول العربية ولجوئها إلى ال

شجعت الخطة التنفيذ عن طريق مشروعات وقروض من خالل إقامة صـندوق تمـويلي                .4

بتونس تحت إشراف منظمة األلكسو، ويتم مراجعة ومراقبة البرنامج وتنفيذ خططه مـن             

  .خالل عدد من المؤشرات البينية والنهائية

تعديالت على برامج تعليم العلوم والرياضيات في المنظومـات         تشتمل الخطة على إدخال       .5

التعليمية بالدول العربية، باإلضافة إلى تدريس مناهج علوم المستقبل، مثـل التكنولوجيـا             

  .الحيوية، تكنولوجيا النانوية، تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة
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لتميز العلمية في المجـاالت ذات      أولت الخطة أهمية كبيرة إلى إنشاء شبكات من مراكز ا           .6

األهمية األمنية واالقتصادية، مثل المياه، التصحر، الغذاء، البيئة، تكنولوجيا المعلومـات،           

  .الزراعة والصيد، الطاقة المتجددة واألمراض والفقر

طالبت القمة الدول األعضاء بوضع الخطة التنفيذية واستراتيجية التمويل لعرضها علـى              .7

  .العتمادها قبل التنفيذ) 2009(عقدة بدولة قطر القمة المن

وأخيراً تقدمت الجزائر بطلب إطالق قمر صناعي للبحث العلمي يهـدف إلـى مراقبـة                 .8

األرض والتغيرات المناخية المؤثرة في الوطن العربي، باإلضافة إلى مساهمة هذا القمـر             

لعصر وتطبيقاتهـا فـي     مع القمر الصناعي المصري للبحث العلمي، في نقل تكنولوجيا ا         

  .الوطن العربي

  

  المستجدات في واقع العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربيالمستجدات في واقع العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي: : سادساًسادساً
ومما سبق يتضح أنه يتوافر حالياً العديد من الدراسات والوثائق والقرارات التـي توضـح حالـة                 

والترابط وتناشد وضـع    الوضع الراهن للعلوم والتكنولوجيا في الدول العربية وتدعو جميعها إلى التعاون            

استراتيجية واضحة للتعاون بين الدول العربية ولكن لم تترجم تلك الوثائق إلى حل متكامل تنفيذي يمكـن                 

تطبيقه على أرض الواقع، خاصة أن الوطن العربي يمر بمستجدات يمكن توظيفها حتـى يمكـن تجـسيد                  

  :ات في اآلتيوتتلخص تلك المستجد. الحلول التنفيذية وجعلها أمراً واقعاً
  

اتفق القادة العرب على إدراج التعليم والبحث العلمي في أجندة اجتماعات القمة، مما يوفر  .1

بل لقد دعا بعض الزعماء العرب إلى وضع العلوم . الدعم السياسي الالزم للخطط المستقبلية

 المبني والتكنولوجيا في قلب التخطيط االستراتيجي للدول بهدف الوصول إلى مجتمع المعرفة

 .على العلوم والتكنولوجيا
يوجد حراك قوي في الدول العربية بعد اقتناعها بأهمية تطبيقات العلوم والتكنولوجيا في إطار  .2

التنافسية العالمية، حيث قام العديد من هذه الدول بتكوين مجالس عليا للعلوم والتكنولوجيا 

التركيز عليها لخدمة قطاعات بهدف وضع خطط استراتيجية وتحديد األولويات الوطنية و

 Demand(المجتمع المختلفة من خالل تطبيق أبحاث تحركها الحاجة والمتطلبات 
Driven (وربطها بالصناعة حتى يمكن حل المشكالت التي تواجه مواطني تلك الدول. 

هذا باإلضافة إلى تكوين كيانات تمويلية جديدة، سواء من الحكومات والتي تهدف إلى زيادة  .3

من الدخل القومي، أو من القطاع الخاص % 1إلى حوالي % 0.2نفاق من متوسط اإل
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أنظر القائمة في (واألفراد والمؤسسات الخيرية التي يتزايد عددها في اآلونة األخيرة 

 ).الملحقات
حول ) UNDP( والصادر عن البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 2003إن تقرير عام  .4

تحليل الوضع وأسبابه وعرض الحلول التي يجب اتخاذها لمواجهة الوطن العربي والذي قام ب

نقص المعرفة في الدول العربية، كان له أثر كبير في الحراك الذي تشهده معظم الدول 

 عن 2008العربية في السنوات التالية حيث يوضح التقرير األخير والصادر في أبريل 

ت بخطوات ملموسة في السنوات الخمس مؤسسة بروكنجز الدولية أن الدول العربية قد قام

الماضية في مجال إتاحة تعليم ذي جودة عالية، وزيادة الصادرات التكنولوجية من المنطقة 

العربية، وزيادة اإلنفاق على البحث العلمي حيث أن نسبة هامة من ثروات النفط أصبحت 

كار وزيادة القدرات باقية في المنطقة للصرف واالستثمار في التعليم، واألبحاث، واالبت

التصنيعية مما يتيح الفرصة لتفعيل خطط استراتيجية مشتركة بين دول المنطقة الستثمار 

 .طاقاتها
لدى العالم العربي قوة بشرية هائلة من الشباب المؤهل الواعد، والذي يمكنه، إذا توافرت  .5

ييق الفجوة له مقومات النجاح، تحقيق النهضة المنشودة من خالل ألفية المعرفة لتض

  .االقتصادية بين الدول العربية ودول العالم المتقدم

  

  خطة العمل العربية للعلوم والتكنولوجيا خطة العمل العربية للعلوم والتكنولوجيا   ::سابعاًسابعاً
 

تهدف هذه الوثيقة إلى توحيد رؤية إقليمية يتم فيها تحديد أولويات للعلوم والتكنولوجيا في الدول 

والتكنولوجيا في بناء المجتمع المبني على العربية لوضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تفعيل دور العلوم 

وال بد أن تعتمد خطة العمل العربية للعلوم . المعرفة والقادر على التنافسية العالية في االقتصاد العالمي

على التفاعل بين أضالع المثلث الذهبي للتقدم التكنولوجي وهي التعليم، البحوث ) الخطة(والتكنولوجيا 

  :الذي يتم عبر ثالثة محاور رئيسية وهيوالتطوير، واالبتكار و

  .رفع قدرات العلوم والتكنولوجيا في الدول العربية .1

 .تنفيذ خطط عمل مشتركة إلنتاج المعرفة .2
 .ترجمة المعرفة إلى تكنولوجيات ابتكارية داعمة لالقتصاد .3
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م ولتحقيق ذلك، البد من تضمين الخطة مجموعة محددة من المشروعات والبرامج المشتركة يت

  :تمويلها وتفعيلها من خالل آليات تنفيذ محددة كاآلتي

وضع آلية للتنفيذ تتم متابعتها وتوجيهها من قبل مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي  .1

العرب والذي يقترح دعوة وزراء العلوم والتكنولوجيا لحضور جلساته التي تتناول متابعة تنفيذ 

 .الخطة
 .ركة لتنفيذ تلك األولويات، باالستعانة بالخبراء المتخصصينوضع مشروعات وبرامج مشت .2
 .وضع آلية تمويل ديناميكية لالستفادة من المصادر المتاحة في تمويل برامج الخطة ومشروعاتها .3

  

  :الرؤية  1.7
  العلوم والتكنولوجيا القتصاد المعرفة من الخليج إلى المحيط

Vision: 
Science and Technology for Knowledge Economy from Gulf to Ocean. 

  

  :المهمة  2.7
بناء القدرات لتفعيل تطبيقات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل تنمية القدرة التنافسية لمنظومة 

  .االقتصاد العربي
Mission: 
Building Capacity to generate and apply Science, Technology and Innovation for 
Enhancing Competitiveness of Arab’s Economic Society. 
 

 
  :استراتيجية التنفيذ  3.7

من خالل اإلطار المؤسسي والذي يتم تمويله من الدول األعضاء، يتم اعتماد إطار مؤسسي يهدف إلى   .1

تنسيق ودعم الجهود العربية لتنفيذ خطة العمل العربية للعلوم والتكنولوجيا ويقترح أن يكون ذلك من 

  .ل مؤتمر الوزراء العرب المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي الذي تعقده األلكسو دورياخال

يتم تكوين مكتب تنفيذي باأللكسو يشمل ضمن أعضائه ممثلين عن اليونسكو، لمساعدة الوزراء العرب   .2

 الخبراء على وضع السياسات والخطط والبرامج ومتابعتها من خالل لجان تسيير ومجموعات من

كما يقوم المكتب التنفيذي بالتحضير واإلعداد لخارطة الطريق ووضع التصورات . المتخصصين

 وآليات التمويل الالزمة (ASTPA)والبدائل المختلفة لتنفيذ خطة العمل العربية للعلوم والتكنولوجيا 
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لي والبحث العلمي لها من خالل الخبراء المتخصصين، وذلك لعرضها على مؤتمر وزراء التعليم العا

  .في دورته التي تلي الدورة التي يعتمد فيها اإلطار المؤسسي المقترح

 ومحاور المشروعات والبرامج المشتركة من خالل مجموعات (ASTPA)يتم تحديد أولويات الخطة   .3

من الخبراء الوطنيين المتخصصين و بتنظيم مؤتمرات وورش عمل لضمان مشاركة القواعد العلمية 

  .دول العربيةبال

 ودعمها من خالل استخدامها في المنظومات الوطنية (ASTPA)تتولى الدول العربية تبني خطة   .4

ومن خالل المساهمة والمشاركة مع الدول العربية األخرى في تنفيذ الخطط والبرامج المشتركة، كما 

لخبرات الناتجة وتنفيذ  ونشر نجاحاتها والدروس وا(ASTPA)تقوم الدول العربية بالدعاية للخطة  

  .مخرجاتها في دعم االقتصاد

ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الدول العربية في تنفيذ برامج الخطة وذلك حتى تشعر كل دولة   .5

  .بملكيتها من خالل المشاركة وااللتزام بتفعيل الخطة وتمويلها من مواردها الذاتية والمشتركة

مقام األول على توحيد مصادر التمويل الفعلية والمتاحة في الوقت الحالي خلق آلية للتمويل تعتمد في ال  .6

وفي .  بمنظمة األلكسو واليونسكو وفي الدول المشاركة حيث يتم توجيه تلك المصادر لدعم الخطة

المرحلة التالية يتم إنشاء صناديق تمويلية مشتركة، حيث يهدف كل صندوق إلى تمويل المشروعات 

ويجب أن يكون التمويل الرئيسي لهذه الصناديق ... ركة لكل محور من محاور الخطةوالبرامج المشت

  .من الحكومات العربية ثم يتم دعوة القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية لدعم هذه الصناديق

خلق آلية للمتابعة والتقييم من خالل تحديد عدد من المؤشرات التي تساهم في تنفيذ الخطط والبرامج   .7

 وتنتهي Benchmark and milestones)(ركة طبقاً لجدول زمني يحتوي على عالمات محددة المشت

  .بمخرجات محددة يمكن تطبيقها وتنفيذها من خالل حلول تطبيقية وعملية

إنشاء شراكات مع المؤسسات الصناعية لضمان قابلية التنفيذ والتطبيق لمخرجات مشروعات الخطة   .8

  .إلضافة إلى مشاركة المؤسسات األهلية والخيرية في دعم تلك البرامجالعربية وبرامجها، هذا با

تشجيع المؤسسات والمراكز الدولية على المشاركة الفعالة من خالل خبراتها وتجمعاتها في تنفيذ   .9

ويمثل التعاون الدولي . الخطة العربية عن طريق مشروعات مشتركة لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات

  .اتيجياً هاماً وإضافة حيوية للتعاون اإلقليمي بين الدول العربية المشاركة في الخطةبعداً استر

أعاله بمهمة نشر التقارير والنجاحات التي تحققها الخطة ) 2(يقوم المكتب التنفيذي المقترح في البند .10

ن القدرة كما أن ذلك سوف يؤدي إلى تحسي.  العربية حتى تمثل حافزاً للمجتمع العلمي العربي
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التنافسية للدول العربية مع المجتمع الدولي في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في ظل العولمة 

  .الجديدة

  

  اإلطار المؤسسي المقترح  4.7
 AMHESRمؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب   1.4.7

ليم العالي والبحث العلمي بالدول التعفيما عدا عددا قليال جدا من الدول العربية، فإن وزراء  .1

العربية هم المناط بهم قضايا العلوم والتكنولوجيا، وبالتالي يقترح أن يقوم المؤتمر الوزاري 

للتعليم العالي والبحث العلمي بتبني الخطة واعتمادها واإلشراف عليها ومتابعة تنفيذها على أن 

وم والتكنولوجيا بالدول التي لها يدعى الجتماعات المجلس الوزاري ممثلو وزارات العل

وزارات خاصة بالعلوم والتكنولوجيا وذلك للمشاركة في االجتماعات المخصصة لمتابعة هذه 

  .الخطة

يعتبر المؤتمر الوزاري لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي اآللية التنفيذية السياسية لمنظومة  .2

 :الخطة العربية للعلوم والتكنولوجيا، حيث يمثل
 .اإلطار المؤسسي لدعم وتفعيل الخطة العربية للعلوم والتكنولوجيا  .أ 
يشمل هذا اإلطار المؤسسي للمجلس الوزاري للعلوم والتكنولوجيا قادة من كافة الدول  .ب 

 .العربية، وبهذا تكون آلياته وبرامجه قابلة للتنفيذ والتطبيق
ذا يسهل تطبيق يمثل المجلس الوزاري إحدى أدوات العمل العربي المشترك، وبه  .ج 

 .الخطة العربية  للعلوم والتكنولوجيا وتطبيقاتها
يساعد المجلس الوزاري في مهمة توفير مصادر التمويل الالزمة لتنفيذ مشروعات   .د 

 .الخطة العربية للعلوم والتكنولوجيا وبرامجها
يستند المؤتمر الوزاري، في أداء مهامه ومتابعة خطوات التنفيذ المختلفة لمشروعات   .ه 

لخطة العربية وبرامجها، إلى أنشطة المكتب التنفيذي والمكتب الوزاري ولجان ا

 .التسيير ومجموعات الخبراء المتخصصة
  

    اللجنة الوزارية 2.4.7  
لضمان متابعة تنفيذ الخطة العربية للعلوم والتكنولوجيا، واالطالع والمتابعة الدقيقة ألعمال  .1

ؤتمر للوزراء العرب للتعليم العالي والبحث المكتب التنفيذي للخطة، تشكل في أول م
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العلمي، لجنة وزارية تنبثق عن المجلس وتتكون من أربعة من الوزراء العرب يتم 

اختيارهم حسب المناطق الجغرافية للوطن العربي، ويحضر اجتماعاتها فيما بين دورتي 

حضورهم المؤتمر الوزاري ممثلون عن األلكسو واليونسكو ومن تكون هناك ضرورة ل

 .من الخبراء

رئيسا للمكتب ) الدولة المضيفة(يكون عضو دولة رئاسة المؤتمر  .2

الوزاري، ويتم انتخاب األعضاء الثالثة اآلخرين في المؤتمر الوزاري االعتيادي، حيث 

يمثل األعضاء الثالثة المنتخبون المناطق الجغرافية العربية األخرى بخالف المنطقة التي 

  .ةتنتمي إليها الرآس

يتم عقد اجتماعات المكتب الوزاري وفق قواعد يعتمدها المؤتمر الوزاري فـي أول دورة               .3

  .لتشكيل المكتب

      

ويمثل الرسم التالي اإلطار المؤسسي المقترح لمنظومة المجلس الوزاري للعلوم 

  :والتكنولوجيا

  

  

  
  

  مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي

 المكتب الوزاري للعلوم والتكنولوجيا

المنظمة العربية 

ة والثقافة للتربي

 والعلوم

 لجان التسيير
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  (Steering Committee)لتكنولوجيا لجنة التسيير للعلوم وا  3.4.7

  

يكون دور لجنة التسيير خدمة المكتب الوزاري كهيئة استشارية في األمور التي يناط بها إلى                . 1

كما تعتبر لجنة التسيير همزة الوصل بين المكتب الوزاري ومجموعـات           .  المكتب الوزاري 

 .الخبراء المختلفة
  

رئاسة ويتم انتخاب األعضاء مـن قبـل الـدول          يترأس اجتماعات لجنة التسيير ممثل دولة ال       . 2

 .األعضاء في المكتب الوزاري
 

 :تكون عضوية لجنة التسيير مشكلة من . 3
خبير مـن الـدول األربعـة       / مدير عام / أربعة أعضاء ممثلين على مستوى وكيل وزارة      .  أ

 .األعضاء في المكتب الوزاري
اري ويمثل كل واحد منهم منطقـة       ثالثة أعضاء من الدول غير الممثلة في المكتب الوز        .  ب

 .عربية غير التي منها الرئيس
 .ثالثة أعضاء ممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني ، إحدى مؤسسات األمم المتحدة.  ج
 .رئيس مكتب  األلكسو لمتابعة الخطة.  د
 .ممثل عن اليونسكو.  ه

 
ن قبل المؤتمر الوزاري في يتم عقد اجتماعات لجنة التسيير طبقاً لقواعد يتم اعتمادها م .4

وخالل المرحلة االنتقالية تتبع القواعد المعتمدة في . االجتماع الذي يلي اجتماع اعتماد الخطة

 .اجتماع المؤتمر الوزاري

 مجموعات العمل
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 :ويكون دور لجنة التسيير هو اآلتي .5
 .مراجعة المستندات واالقتراحات التي يتم عرضها على المؤتمر الوزاري.  أ
االستراتيجية ومراجعة المشروعات والبرامج القائمة ومناقشة وضع التصورات . ب

 .تقارير االنجازات والمشاكل التي تعوق تنفيذها
وضع المقترحات لتوفير مصادر التمويل والموارد البشرية الالزمة لتنفيذ الخطة . ج

 .العربية ووضع الخطط التنفيذية لها
ء ومجموعات العمل وأية مجموعات تحضير واعتماد الشروط المرجعية لفرق الخبرا.  د

 .منبثقة أخرى
تحضير ومراجعة أجندة األعمال والمستندات التحضيرية للمؤتمر الوزاري ومراعاة .  ه

 .قرارات ونتائج أعمال مجموعات الخبراء قبل عرضها على المكتب الوزاري
 عنها ورفعها مراجعة وتقويم تقدم الخطة العربية للعلوم والتكنولوجيا ورفع التقارير.  و

 .إلى المكتب الوزاري لالعتماد والمتابعة
تحضير مسودات القرارات واإلعالنات الوزارية وعرضها على المكتب الوزاري قبل .  ز

 .اعتمادها من مؤتمر الوزراء العرب
  

  مجموعات العمل 4.4.7
 .ASTPAيتم اختيار مجموعات العمل طبقاً ألولويات خطط وبرامج الخطة العربية   .1

يعتمد حجم مجموعة العمل ومدة عملها على طبيعة المشروعات المقترحة للتطبيق واحتياجات   .2

  .المكتب الوزاري للخبرات المطلوبة

يتم ترشيح مجموعة العمل عن طريق لجنة التسيير ويتم اعتماد ترشيحات وخطة عمل   .3

  .المجموعات من المكتب الوزاري

عمل من مسؤولين حكوميين، وخبراء من الدول العربيـة،         ويمكن أن يتم اختيار مجموعات ال       .4

وخبراء من المنظمات الدولية، وخبراء من مؤسسات جامعة الدول العربية، باإلضـافة إلـى              

  .مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص

  :يكون دور مجموعات العمل مشتمالً على اآلتي  .5

  .راجعة تقارير المتابعةوضع البرامج التنفيذية ورسم الخطط العملية وم  .أ

  .وضع اآلليات لمتابعة تنفيذ المشروعات والبرامج الخاصة بالخطة العربية .ب
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  .التوصية والتوجيه بمشروعات جديدة لتنفيذ الخطة العربية  .ج

إقامة ودعم الشبكات العلمية لتوفير وتبادل المعلومات بهدف تحفيـز التفاعـل بـين                .د

  .إطار الخطة العربيةالمؤسسات العلمية العربية في 

  .إصدار التقارير الدورية لمساعدة لجنة التسيير والمكتب الوزاري  .ه

  .تقوم األلكسو بمهام سكرتارية كافة اللجان المشكلة لتنفيذ الخطة ومتابعتها  .و

  

  

  بعض المصادر التمويلية في العالم العربيبعض المصادر التمويلية في العالم العربي  ::ثامناًثامناً

  

موال ترصدها كل من المنظمة العربية للتربية موال ترصدها كل من المنظمة العربية للتربية باإلضافة إلى ما يمكن أن يتوفر لتنفيذ الخطة من أباإلضافة إلى ما يمكن أن يتوفر لتنفيذ الخطة من أ

والثقافة والعلوم واليونسكو، خاصة في مرحلة التأسسيس، فإن التوجه سيكون أساسا للحصول على والثقافة والعلوم واليونسكو، خاصة في مرحلة التأسسيس، فإن التوجه سيكون أساسا للحصول على 

  ::دعم خارجي، ويمكن أن ندرج بعضا من مصادره في الجهات التاليةدعم خارجي، ويمكن أن ندرج بعضا من مصادره في الجهات التالية

    

  .المصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا  .1    

  .د العربيصندوق النق  .2      

  .المصرف العربي الدولي  .3      

  .البنك اإلسالمي للتنمية  .4      

  .مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم  .5      

  .مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية  . 6      

  .الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي  .7      

  .مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية  .8      

  . السعودي للتنميةالصندوق  .9      

  .صندوق أبو ظبي للتنمية  .10      

  .الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية  .11      

  .المؤسسة العربية المصرفية  .12
 


