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العلماءمنواثنينالدولىاديمياتامجلسإدارةمجلسأعضاءمنلتسعةباإلضافةذلكخبيراعشرسبعةيضم

العلوممجالفىالقدراتلدعمتوصياتضلأفضمانأجلمنللمراجعةالمراقبينبدورقامواالذفيالبارزين

المتحدةوالوالياتبتسوانامنكلمنبارزينعلماءوخبراتومراجعينكتائاالعملهذاضموقدوالتكنولوجيا
ومصروالنمساوفرنساوالصينوالكاميرونوالمكسيكوسريالنكاوروسياوكينياواليابانالمتحدةوالمملكةاألمريكية

أوقومىتحيزأىالعمليجنبلكذأنوالشكوالهندوألمانياأفريقياوجنوبوهولندهوالفلبينوشيلىالبوازيل

العالمأنحاءجميعمنوخبراتمتميزةنظروجهاتنتطلبالتقريرهذاموضوعسعةأنوخاصةإقليمى

معدالتفىسريعةقفزاتإلىأدتالتىالعالميةتالتحوالتقريرتناولهاالتىاألساسيةالموضوعاتومن

بشكلاالقتصاديةوالعملياتاألنشطةعلىوسيطرتهاالكبرىالصناعيةالدولفىالحديثةالمعرفةوانتشارالتنمية

منالتمكنعلىالقدرةوعدمالمنخفضالدخلمننعانىمازالتالناميةالدولأنمقابلفىلكوذالعالمفىكبير
علىللحصولالناميةللدولالمالئمالمناختوفيروجبولذاالمجتمعلحاجاتونطويعهاالمعرفةعلىالحصولوسائل

إعادةيجبكماالحديثةاالنصاالتنظمباستخدامنواجههاالتىالملحةالمشكالتلحلوالمطلوبةالجديدةاألفكار

واالقتناعوالتكنولوجيةالعلميةالقدراتودعوالتكنولوجياالعلممعتعاملهافىحالئاالمتبعةالسياساتفىالنظر

الوالتىالمعرفةتمتلكالتىالدولبينالفجوةلتقليلالوحيدالطريقوأنهعالاقتصادىمردودلهالدعمهذابأن
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وانتشارالقدراتبناءفىمهغادوراتلعبأنيمكنتوجيههاأحسنإذاالجامعاتأنإلىالتقريرويشير

وألهلعامةبصفةالمجتمعوبناءالمعرفةمجتمعبناءفىوالمؤثرةالمهمةالعواملمنوهىالعلوموقيمالعلميةالثقافة

للقاعدةالنسبىللصغرونظزاالمجتمعفىالعاجلةاالحتياجاتمعوالتعاملالتاألولاختيارفىدوروالمعرفةالعلم
مجاالتفىالدولبيناإلقليمىالتعاونخاللمنالتقدممنالمزيدنحقيقيمكنالناميةالدولاغلبفىالعلمية
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فرصةزيادةإلىباإلضافةوذلكالقطاعاتهذهفىكيفيةزيادةإلىتودىسوفوالتكنولوجيابالعلومالخاصة

منلديهابمااالحتفاظنريدالناميةالدولكانتوإذاالمتقدمةالتقنيةالمجاالتفىالصناعيةالدولمعالتواصل

أنعليهاالمحليةللتحدياتالتصدىفىعملهايتركزمتميزةبحثيةمراكزإنشاءفىاستخدامهايمكنمتميزةكوادر

برامجنشجيععلىوالعملوتنميتهاالكوادراختيارحريةإتاحةمعاالستقالليةمنكافئاقدراالمراكزلهذهتؤمن
عةالكفامعاييرواستخداموالتجديداالبتكار

منالمتوقعةالفوائدأهميةالتقريريؤكدوالخاصالعامالقطاعينبينوالشراكةالتعاونتنميةضرورةوحول

العالمىالمستوىعلىالعلمىالبحثمن06علىيزيدمايمولالذىالخاصالقطاعأنأساسعلىالشراكةهذه

سبيلعلىيمكنهمنهمعينةنسبةاألقلعلىأوأيضاالناميةالدولفىوالتقنىالللمىالبحثيرعىأنيمكنه
الناميةالدولفىللتنميةوالمطلوبةالتقنيةياتالتحدمعالتعاملالمثال
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والتركيزالبشريةالقوىننميةالمناسبةالسياساتدورإنإذاألولوياتنهايةفىفتالىالتمويلقضاياما

قبلتوضحأنيجبالبحثيةوالمؤسساتوالخاصالعامالقطاعينبينالتعاونإطاروتوضيحالمتميزةالمراكزعلى

معالتعاونوسائلومضاعفةوالتكنولوجياللعلوماإلقليميةالشبكاتتفعيليجبكماالتمويلمصادرعنالبحث

وهىرئيسيةإجرائيةخطواتاربععلىالقكيدضرورةمعالمتقدمةالدول

ياوالتكنولوجالعلوممجالفىالعاملةالقوميةوالرراعيةوالطبيةوالهندسيةالعلميةاالمماديمياتتقوية

العالمىوالتكنولوجياالعلوممجتمعتعبئة2

والتكنولوجياالعلومبأهميةالعامبالوعىاالرنقاء3

والخاصالعامبينااللتقاءحدودوتعريفالعامةالمواردحماية4

عناإلسكندريةونيقةعليهركزتالذىاإلصالحطريقمعالتقريريتشابههذافىجاءمافإنالنهايةوفى

السياسىاالستقوارعلىتعتمدفيهجاعتالتىالتوصياتكلنحقيقأنيؤكدحيثالعربىالعالمفىاإلصالح

الحصولتأمينعلىتساعدالتىالفكريةوالحريةالمناسبةاإلداريةالنظموتوافرالمحليينالقادةبينااللتزامومدى

عنتسفرأنيمكنوالتىالموضوعىالنقدإلىتهدفالتىاإلستراتيجياتنشجيععلىالعملوضرورةالمعرفةعلى

والتكنولوجياالعلوممجالفىجديدةمبادرات

االكاديمياتمجلسبينبالتعاونالعربىللقارئواعدادهالتقريرهذاترجمةفىكبيرجهدبذلتموقد

الدكتوروتولىعثمانمصطفىوعثمانالعالمشهرتالدكتورةمنكلبالترجمةقامحيثاإلسكندريةومكتبة

صالحالدكتورمنكلبذلهىالذالجهدبالدكرنخصأنيفونناالكماالعربيةالطبعةتحريريوسفمحسن

نرجووالتىالعربيةالترجمةإعدادبعدالعربيةباللغةالعلميةالمادةمراجعةفىالجوهرىصالحوالدكتورسليماق

العربىوالعالممصرفىالفائدةخاللهامنتعمأن

الدينسراجإسماعيل
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باليسجاكوب

البرازيلجينيرودىريووالتطبيقيةالبحتةللرياضياتالوطنىبالمعهدأستاذ

الدينسراجإسماعيل

مصرإلسكندرية1إلسكندريةامكتبةمدير

اللجنةاعضاء

الندىجبم

يلىنتسانتياجويلىنتجامعةالطبكليةاألحيائىالطببحوثبمعهدأستاذ

بريشيجناككاترين

فرنساأورساىالعلميةللبحوثالوطنىالمركزكوتونإيمىبمعملاستاذ

كارينولديفيناف

الفلبينمانيالالفلبينجامعةجامعىأستاذ

شودرىمحمدى

باكستاقكاراتشىجامعةاءللكيميهيمإبراحسينبحوثبمعهدباإلنابةومديرأستاذ

اجوافحتوماس

أوغنداكامباالالطبيةالحيويةالتكنولوجيابمعاملالبحوثعلماءكبير

مارتونلحفيفرجوليا

المتحدةالمملكةلندنوالتنميةللبيئةوليةliJلقيادة01بالتنفيذىالمدير

رامفيلىمامفيال

األعريكيةالمتحدةالوالياتالعاصمةواشنطنالدولىالبنكالبشريةللتنميةاإلدارىالمدير

رولنشتاينكنيل

األمريكيةالمتحدةالوالياتنيويوركميلوندبليوإيهمؤسسةأرتستورلىاالستشاريةالهيئةرئيس

تاندوننب

الهندنيودلهىالطبيةللعلومالهندعموممعهدفخرىأستاذ

شيدونجوزا

الصينبكينللعلومالصينيةاألكاديميةالطبيعيةالمواردوبحوثالجغرافيةالعلومبمعهـدالبحوثأستاذ

لموظفونا

اسةالدمديركامبلبجون

التقريرمحررماركوسجستيفن
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صدير

التقريرهذامنالهدف

الحادىالقرناقتصادياتنحوبسرعةيتحرالعالمفى

مجالفىالقدرةبناءيعدالمعرفةعلىترتكزالتىوالعشرين

أنالمؤكدومنمكانكلفىملحةضرورةوالتكنولوجياالعلم

التقريرهذاويمثلأكبرالمجالهذافىالناميةالدولاحتياج

يلقلمالذىاالحتياجهذاتتناولعالميةحركةإلىدعوة

التجاهلإلىتهبرتعرضقديكنلمإنكافيااهتمافا

الجمهورإلىنتوجهنسبئاموجزةوثيقةالتقريرهـئعد

يملكونالذيناىخاصلىبوجهالقرارصناعوالىعامكلبنت

واإلعالمالخاصوالقطاعاألكاديمىوالمجتمعالحكومة

جميعاهتمامحشدتستهدفموجزةرويةإنهالمدنىوالمجتمع

السبلبعضياتباعوتوصىالعملإلىوحفزهاطرافايتلك

بينهامفيدةتفاعالتتحقيقإلىالسعىخاللهامنيمكنالتى

الالتقريرهذاانالدراسةلجنةتعلنالبدايةومن

أشماقأوالقدرةبناءحولالمتوفرةلالدبياتاستعراضئايشكل

الكماالتنميةفىوالتكنولوجياالعلمدورأوالوطنيةاالبتكار

البلدانبينالضخمةاالختالفاتمعرفةمعالتقريريحاول

المجتمعاتمختلفاتبعتفقدالخصوصيةشديدةوصفةتقديم

فىالتنوعمنكبيرقدروهناكالتنميةفحومتباينةمسارات

ترداإلخفاقاتمنقدراهناالأنكماالمتحققةالنجاحات

اإلطاراتتحتويهاالتىالنصوصفىالنجاحاتلتلكأممكة

الفاعلونيتناولأنوينبغىالتقريرانحاءعبرالمتناثرة

بشأنالتقريريطرحهاالتىالتفصيليةالتصوراتالمعنيون

ومشكالتهميتسقبماوالمؤسسيةالوطنيةاالستراتيجيات

عافامرشذانفسهالوقتفىالتقريرءيمثلبينماامكاناتهم

ألفكارواوالتوجيهلإللهاممصعدزاأى

منتناولهتمقدالتقريرموضوعأنعنالرغموعلى

التقريرفىيجدسوفالقارئفإنأخرىأماكنفىلقب

مجالفىالقدرةبناءتستهدفعديدةجديدةومساراتافكارا

الشعورتعاظمئمثلالعالمأنحاءكافةفىوالتكنولوجياالعلم

البلدانمختلففىوالتكنولوجيةالعلميةساطاألبينبالتعاون

تتسموالمساراتاألفكارتلكيجعلإذخاصةأهميةوالمتاطق

قبلمنالوضععليهكانممااكلرعملىبطابع

21الدراسةلجنه1قةطرد

نوفمبرفىاديمياتابينالمشنزالالمجلسقاملقد

الللمقدراتتعؤيزحولالدراسةلجنةبتعيين1002

رينوالشالحادىللقرنالعالمىالصعيدعلىوالتكنولوجيا

عالميةاستراتيجيةتطويرفىتكمنالدراسةلجنةمهمةوكانت

المشتركالمجلسعنيصدرتقريرشكلعلىالهدفهذاتتناول

فىللعلومالصينيةاألكاديميةساهمتوقداديمياتابين

يلأبربكينفىغقدتإقليميةعملورشةبرعايةالجهدهذا

العلممجالفىالبشريةالمواردإدارةبعنوان202

الناميةاآلسيويةالبلدانفىوالتكنولوجيا

الفترةخاللمراتخمسالدراسةلجنةاجتمعتوقد

crcلهةبالحيمفعمةنقاشاتفىوانخرطت

تبادلعنفضألاالجتماعاتهذهخاللومنمكثفةومداوالت

لجنةخفصتاإللكترونيةالوسائلعبراألفكارمنالعديد

تعزيزبشأنوالتوصياتالنتائجمنمجموعةإلىالدراسة

العالمىالصعيدعلىوالتكنولوجياالعلممجالفىالقدرات

ثم3002أغسطسفىتقريرهامشروعمناللجنةوانتهت

فىجرتالتىالخارجيةالمراجعةعمليةضوعلىبتعديلهقامت

فىاإلجراءاتقواعدعلبهتنصلماوفقا3002سبتمبر

األكاديمياتبينالمشتركالمجلس
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لرالتقوضوعات

العالميةالتحوالت

قداإلنسانيةالمجتمعاتأندراسةاللجنةتالحظ

ميدانفىالمتحققةالتقدمجوانبمنهائلةبدرجةاستفادت

عمرمتوسطزادحيثالماضىالقرناخاللوالتكنولوجياالعلم

عليهكاناعمإنتاجيةوأكثرصحةاكثرالناسواصبحالبشر

تسارغاالجديدالقرنهذافىاليومنشهدقبلمنالحال

المعرفةونشرتطويرمعدالتفىخاصةوبصفةمسبوقغير

أنعلىنتفقلمأواتفقناوسواءالمجاالتجميعفىالمجديدة

المعرفةمجتمعاتنحوخطوةالعتبارهاالظاهرةهذهتصف

سوفواالجتماعيةاالقتصاديةالرفاهيةأنواضخايبدوفإنه

والخالقالبارعالتطبيقمنمباشربشكلالمستقبلفىلشتعد

واستغاللهاالملموسةالموادامتالكمنتمدلماللماللمعرفة

بقاعمختلففىيؤثرسوفالعميقالتحولهذافإنوبداهة

الدولفإنواألغراضالنواياكانتوأياشتىوبطرقالعالم

والعملياتاألنشطةعلىكبيرةبدرجةتسيطرالصناعية

والمعاملالعلماءبتفوقوتتمتعالمعاصرةاالقتصادية

بالتالىوتملكوالتطويرالبحثمجالفىواالستثمارات

نظامظلفىلالبتكارالممنوحةالبراءاتمنساحفانصيئا

ايدمتلىنحوعلىالفكريةالملكيةحقوقتحكمهدولى

األساسيةالمشكلة

العلممجالفىبالممارسةلالرتقاءدائماإمكانيةهناال

الذىالصناعىالعالمفىالبحثقدرةوتعزيزوالتكنولوجيا

يرونالدراسةلجنةاعضاءلكنالدخلمعدالتالرتفاعيتسم

يتسمالذىالنامىالعالمفىتكمناألساسيةالمشكلةان

الساحقةاألغلبيةقدرةتتناقصإذالدخلمعدالتبانخفاض

ناصيةامتالكعلىالمجتمعاتهذهأغلبفىالشعوبمن

اليوميةحياتهمفىثمارهامنواالستفادةيدةالجدالمعارف

التغيراتمجاراةعنالنامىالعالمبلدانأغلبعجزويشير

والتكنولوجياالعلممجاالتمختلففىتحدثالتىالسريعة

المساعدةوتقديمالتكنولوجيالنقلالراهنةجالنماذأنإلى

وبالتالىالكثيرونيتمناهاكانالتىبالكفاءةتعملالالدولية

إلىتحتاجالناميةالدولوخاصةالدولجميعأناللجنةترى

والتكنولوجياالعلممجالفىالقدرةتنميةمنمتزايدمستوى

جديدةتكنولوجياتاستخدامعلىإمكاناتهاتعزيزأجلمن

الحيويةللتكنولوجياالجديدةالمجاالتفىالحالهوكما

العلمقدرةتعزيزوئعدالمحليةواالحتياجاتيتفقبماوتعديلها

رفاهيةوليسبحىضرورةالناميةالدولفىلوجياوالتكن

واقتراحالحاليةالممارساتتقييمإعادةالىملحةحاجةفهناك

ناصيةامتالكأجلمنالقدرةبناءلمنهجوشاملةدقيقةروية

بهالقيامالدراسةلجنةحاولتماوهذاوالتكنولوجياالعلم

التقريرهذافى

عالمىإجهاعظهور

فىخذعالمئاإجماغاهناكأنالدراسةلجنةترى

ألهداف1فىيتجسدماوهوالتطويرقضاياحولالظهور

والالمتحدةاألممهيئةعنالصادرةالجديدةلأللفيةاإلنمائية

إلىبالنسبةمناسبمناخخلقإلىاإلجماعهذايؤدى

السواءعلىوالناميةالصناعيةالبلدانفىالحكومات

مستمرةوالالقديمةالمشكالتحولجديدةأفكارعلىللحصول

تلكإلىللنظراستعدادوجودعنأيضئايكشفانمافحسب

أنكماواستراتيجىفكرىمنظورمنأخرىمرةالمشكالت

وترابحااالتصاالتثورةفىيتضحالذىالفجوةبتعاظمالوعى

النظروإعادةالجديدةللتوصياتأكبرقبوالخلققدالمعلومات

يكونالحيثالناميةالدولفىالمتبعةالقديمةالسياساتفى

فىالمطروحالعامالخطابمعمتمشئاالواقعأرضعلىالعمل
الصددهذا

أفضلمستقبلنحواديمياتابينالمشنزكالمجلستقرير02



المرجعيةطاق

والتكنولوجياالعلمقدرةبتعريفالدراسةلجنةقامت

األساسيةوالبنيةالخبرةذوكاالعاملينتضمبوصفهامالبلد

التىالعناصرتلكوالتنظيمىالمولسسواإلطارواالستثمار

والقدراتالعلميةالمعرفةأنشطةلتوليدإتاحتهامنالبد

والوطنيةالمحليةاالحتياجاتتلبيةبهدفواكتسابهاالتكنولوجية

فىالدولتصنيفويجرىواإلبداعالكفاعةخاللمنوالدولية

التالىالنحوعلىوالتكنولوجياالعلممجالفىالتقريرهدا

أنتوضيحوينيغىمتخلفةودولمتمكنةودولمتقدمةدول

فىصناعيةبلدانسواءمجموعاتإلىالدولقصنيف

فىوالتكنولوجياالعلمفىمتقدمةبلدانأوناميةبلدانمواجهة

العلمفىناميةبلدانأوفيهمامتمكنةبلداقمواجهة

تقديرهوفيهمامتخلفةبلدانمواجهةفىوالتكنولوجيا

جغرافيةتغيراتتشهدالبلدانمنكثيزاأنذلكتقريبى

تكونوقدوالتكنولوجيةاالقتصاديةالتنميةزاويةمنوسكانية

التكنولوجياأوالعلمجوانببعضفىمتقدمةالناميةالدول

تكنولوجيامثلاخرجوانبفىمتخلفةلكنهاالزراعةمثل

المعنيةالبلداناتتعرفسوفذلكومعواالتصاالتالمعلومات

التقريرمنتختارانعلىقادرةتكوياأقيجبنفسهاعلى

الخاصةاحتياجاتهاتناسبالتىالتوصيات

ذيرابعض

فىالمقدمةالتوصياتأنإلىالدراسةلجنةتشير

يمكنفالمهمةمحاذيرضوءفىدراستهاينبغىالتقريرهذا

تاثيرإعطاءعنالسياسيةالتوصياتمنمجموعةأيةتسفران

القادةوالتزامالسياسىاالستقرارةمنكلغيابظلفىفعال

المناسبينواإلدارةوالقوانينالوطنىالصعيدعلىالسياسيين

التىالفكريةوالحريةالصالحوالحكمالوطنىالصعيدعلى

مننفسهوبالقدرالمعرفةأجلمنللسعىأساسئاشرطانعد

لعمليةضرورثاتفاعلهمنعدالذينالفاعلينمخللفتمكينالمهم

ذلمجهومعالمجتمعيةاالحتياجاتتتناولالتىلروالتطالبحث

فوااستقدانهماللجنةاعضاءيرىسبقماعلى7وبنا

مختلفبشأنتوصياتوقدمواالموضوعأوجهمختلفمراجعة

تناولهاالمطلوبالجوانب

كواالبلداناقلىتواجهالتىالتحديات

تناسبهناالمطروحةالتوصياتإنبوضوحنقول

التىالناميةالدولأيضئاوتناسبالصناعيةالدولعاملبشك

والبحثوالتدريبالتعليممجاالتفىالوطنيةنظمهاحققت

األفقرالبلداقإلىبالنسبةأمابالفعلالتقدممنكبيراقدرا

وبالتالىالتقريرتوصياتبعضتناسبهاالفقدواألصغر

علىبالعملالدولتلكتقومأنضرورةالدراسةلجنةتوكد

بحبثلهاالمجاورةالبلدانمعبالتعاونأىإقليمىأساس

انتبافاالتقريرويولىالعلميةالقدرةمنمهمقدرإنجايمكن

دولبينفيماالتعاونناحيةمننمؤاالبلدانأقلإلىخاصا

زاويةومنالجنوبودولالشمالدولبينوأيضئاالجنوب

المتقدمةالبلدانمنالمساعدةتقديمبشأنالضروريةااللتزامات

والتكنولوجياالعلممجالفىوالمتمكنة

التقريربنية

خمسفىتوصياتهااللجنةطرحتللوضوحوتوخئا

المواردالسياسةيلىماالترتيبعلىتتناولمجموعات

العامالقطاعينبينالمشتركةالحدودالمؤسساتالبنتحرية

فىبالتفصيلالجوانبهذهالتقريرويتناولالتمويلوالخاص

األولالفصليقدمبينماالسادسإلىالثانىمنالفصول

العريضةالخطوطالسابعالفصلويطرحاألساسيةالخلفية

منبةالمطلافلحةاألعمالبالملحىويتناولالتنفيذلمنهج

الفاعلةالرئيسيةالمؤدسسيةالعناصرمنفاعلعنصركل

12أفضلمستقبلنحواألكاديمياتبينالمشتركالمجلستقرير



العهلإلىلدعوة

نمبدأيحكمهاالتوصياتهذهجميعاناللجنةتعتبر

يقودأنالمرجحمنوبالتالىاألجزاءمجموعمنأكبرالكل

خيبةإلىالمطروحةالسلةتمحتلىمنفحسبجزءتنفيذ

فىالشاملةالرؤيةفغيابالتاريخسجليوضحكمااألمل

المعوقاتفىالحالهوكماالعملتشظىعنفضألالماضى

بسببحتىتوقفهأوخرإلىحينمنالعملتعرقلالتى

حرمقدالحكومةفىتغييرحدوثاواالقتصاديةالصعوبات

اكتسابمنمتهاقليلعددباستثناءالناميةالبلدانجميع

واضحنجاحإلىققودوالتكنولوجياالعلممجالفىمؤثرةقدرة

الوطنىالتطويرعمليةفى

باليسجاكوب

الدراسةللجنةالمشتركالرئيس

الدينسراجإسماعيل

الدراسةللجنةالمشتركالرئيس
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التقريررأجعة

روغامنتيزالالكانعندماالتقريراهذخضعلقد

أشهومنخبيراوعننرينسبعةجانبمنخارجيةمراجعةإلى

متميزينخبيوينعنفضألالدولىالصعيدعلىالخبراء

بناءالخبراءاختياروجاءالمراجعةعمليةعلىرفاأنتخريئ

يتفقبماالجغرافىوتمثيلهمالتقنيةومعارفهمرؤاهمتنوععلى

بينالمشتركالمجلسهيئةعليهاوافقتالتىواإلجراعات

الحصولفىالمستقلةالمراجعةهذهغرضويكمناألكاديميات

المجلستساعدبحيثوجوهريةمتحيزةغيرتعلبقاتعلى

يفىبالثقةجديرتقريرإصدارعلىاديمياتابينكالمننش

األدلةعلىواالعتمادبالموضوعيةيتعلىفيماالمجلسبمقاييس

وعالوةإنجازهاالدراسةمنالمطلوبالمهمةإلىواالستجابة

بينالمشتركلمجلس01هيئةفىأعضاءتسعةقامذلكعلى

تعليقاتظلتوقدأيضئاالتقريربمراجعةاديمياتا

عمليةسالمةلحمايةسريينالمخطوطةروعومنتالمراجعة

فىاحاديمياتبينالمشتركلمجلس1ويرغبالمداوالت

وهمالتقريرراجعىإلىشكرهعناإلعراب

زابيعابرهانو

بوتسواناجابورونبوتسوانابجامعةالكيمياءأستاذ

ابريوليس

األمريكيةالدولنظمةوالتكنولوجياالعلممكتبمديرة

األمريكيةالمتحدةالوالياتالعاصمةوانتشطن

ادامزجيسى

العاصمةواشنطنالدولىالبنكرئبسنائب

األصريكيةالمتحدةالواليات

بارشاهجن

كاليفورنياستانفوردستانفوردبجامعةالقانونأستاذ

األمريكيةالمتحدةالواليات

داسجويتابارنا

كيمبريدججامعةجونسانبكليةوزميلاالقتصادأستاذ

المتحدةالمملكة

ديباستهيل

فرانسيسكسانفىكاليفورنيابجامعةالطبكليةعميد

ألمريكيةالمتحدةالواليات

جريليثفيليب

نيوجيرسىبرينستونالمتقدمةالدراساتمعهدمدير

األمريكيةالمتحدةالواليات

جوماكالستوس

لعلممشروعومديرالدولبةالتنميةممارسةاستاذ

كيمبريدجهارفاردجامعةواالبتكاروالتكنولوجيا

األمريكيةالمتحدةالوالياتماساشوسشى

كيتانىاوسامو

اليابانطوكيونيهونبجامعةالزراعةاستاذ

مووكيسج

الوالياتنيويورالروكفلرسسةممشاركرئيسنائب

ألمريكيةاالمتحدة

اوجانايراوان

كينيانيروبىنبروبىبجامعةالرياضياتأستاذ

اونيللدين

كنداأوتاواميةالتلبحوثالدولىالمركزرئيس

بحىىنيكوال

للعلومالروسيةاديميةاالدوليةللشئونالرئيسنائب

روسياموسكو
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ماسامىرارانجاق

النكاسرىكولومبوللعلومالوطنيةالمؤسسةرئيس

ريدلىتونى

المملكةلندنديةإلمبرااالكليةالهندسةفىفخرىأستاذ

المتحدة

سالدخانجنكا

مدينةتقلةالمسالوطنيةالمكسيكجامعةاإليكولوجياأستاذ

المكسيكالمكسيك

تيتانجىكبفانسان

الكاميرونبياجامعةالمستشارنائبوكيل

جوانجزاونلد

الصينبكينوالتكنولوجياللعلمالصينيةالرابطةرئيس

منأعالهالمذكورونالمراجعونقدمهمماالرغموعلى

الشائجإقرارمنهمئطلبفلمعديدةبناءةواقتراحاتتعليقات

قبلللتقريراألخيرالمشروععلىيطلعوالمكماوالتوصيات

رهاصدإ

منكلالتقريرهذامراجعةعلىاشرف

ماركىلدت8

والرئيسألمانياكونستانقجامعةاألحياءعلمأستاذ

ألكاديميةالسابقوالرئبشاأللمانىالبحوثلمجمعالسابق

بالنكماكسلجمعيةالسابقوالرئيسللعلومبراندنبرجبرلين

العلوملتقدم

مينونكجم

دلهىللتكنولوجياالهندىالمعهدمديرىمجلسرئبيهـ

الهندبحكومةوالتكنولوجياللعلمالسابقالدولةووزيرالهند

السابقوالرئيسالهندبحكومةللتعليمالسابقالدولةووزير

للمجلسالسابقوالرئيسللعلومالوطنيةالهنديةاديميةلل

للعلومالدولى

رئيساعينهمااللذانالمراجعةعلىالمشرفانوكان

منالتحققعنمسئوليناديمياتابينالمنتشرالالمجلس

تتفقالتقريرهذاعليهااشتملالتىالمستقلةالدراسةأن

جميعوأناألكاديمياتبينالمشتركالمجلساجراءات

فإقذلكومعبحرصدراستهاجرتالمراجعةتعليقات

عاتقعلىبالكاملتقعالتقريرلهذاالنهائىالمحتوىمسئولية

اديمياتابينالمشتركالمجلسوالدراسةلجنة
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توضيحىلخص

فىالقدرةتعزيئإلىاثلحةالحاجةاألولالفصل

العالمىالصعيدعلىوالتكنولوجياالعلممجال

والتكنولوجياالعلممنبدفعسريعةبخطىيتغيرالعالم

التكنولوجيةوتطبيقاتهاالعلميةالمعرفةتراكميتسارع

وجودكبيرحدإلىلكذفىاعدهاوشهائلةبمعدالت

وسائلعنفضألالدوامعلىقوتهانتزايدكمبيوتراجهزة

يكشفذلكومعالضوسرعةسرعتهاتماثلالتىاالتصال

منإلىاالبتكاراتمنكثيروصولفشلعنالعالمىالواقع

بقاعمختلفعبرالفوائدتقسيميتباينكمابشدةيحتاجونها

العلممجالفىالقدرةبناءإلىالحاجةتلقولمكوكبنا

علىالقائمالتطويريقودالذىالمحرالبوصفهاوالتكنولوجيا

األنحتىالدولىالمجتمعجانبمنكافيااهتمافاالمعرفة

بمعنىهنانتناولهماجوهراإلغفالهذاتصحيحقضيةوتمثل

واالستثماراألساسيةوالبنيةالعاملينقدراتوتنميةتحديد

العلمىالبحثةإلدارالالزمالتنظيمىواإلطاروالمؤسسات

التكنولوجىوالتطور

التىالدولبيندوناتتعاظمفجوةيخلقكالمعتادالحالبقاء

تملكالالتىوالدولتملك

الناميةالدولتخلفبمقتضاهايزدادللفشلدورةهناك

عنوالتكنولوجياالعلممجالفىالمتخلفةالبلدانوخاصة

أوالماليةالمواردسواءالمواردتملكالتىلصناعيةالبلدان

العلمىالتقدمبتطبيقيتعلقفيماالبشريؤالتنمية

أنالمرجحومنوخالقواسعنحوعلىالجديدةوالتكنولوجيات

الدولسيطرةاستمرارمعالحالىالتفاوتاتساعيرداد

الناميةالدولوتقدمواالختراعالعلمأدواتعلىالصناعية

االستيالءوحتىبلوالتطويرالبحثميدانفىهانلةبدرجة

منالناميةالدوللدىالمتوفرةالبشريةالمواردأثمنبعضعلى

الخاصةمصلحتهاأجل

بأهمياتتسموالتكنولوجياالعلممجالفىالمحليةالقدرة

واإلسهامالعالمفىالثمينالمعرفةمخرونالستخدامجوهرية

فيه

والتكنولوجيةالعلميةالقفزاتتحقيقمجاالتتركإن

منالعالمباقىيستفيدأنتوقعمعالتصنيععاليةالدولإلى

ماوعادةرشيدةغيروسياسةالوهممنضربهوالنتائج

ويتطلبالشديدبالتعقيدالعلميةالقفزاتهذهأدواتتتسم

فضألالمحلىالصعيدعلىالمعرفةمنكبيؤاقدزااستخدامها

االحتياجاتلتلبيةوتوسيعهاتعديلهاعلىالقدرةامتاللةعن

المحلية

العلمقدراتبنافىجوهرىبدورتقومالجامعات

والتكنولوجيا

فىالناميةالدوللجامعاتالخاصةالوظيفةتكمن

قيموتعزيؤالمجتمعتحديثمنظومةفىقوةمركزتمثلكونها

الدولةحياةفىوالصناعةالسياسةمجالبينوالتوسطالعلم

بالجامعاتالبحثيةالهيئاتتضطلعأنينبغىخاصوبوجه

األجياليبوتدالكلياتلدىالعقليةالقدراتشسيىبمسئولية

العلمقاعدةتشكيلعمليةفىوالمشاركةالموهوبةالجديدة

البنىأننجداألسفمعولكنناالدولةلدىوالتكنولوجيا

غيرالبلدانهذهمنكثيرفىالعالىالتعليملنظمالحالية

هفاكوبالتالىوالعشرينالحادىالقرنتحدياتلتلبيةمناسبة

النطاقواسعةإصالحاتإلىحاجة
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مجتيعبناءإلىبالنسبةحيويةأهميةتملكلالعلموقيمقافة

عالمى

يؤدىبلعالميةأبعادذاتثقافةمجردالعلميمثلال

التىالمجتمعاتعلىوإيجابيةبقوةيؤنرثقافىتبارإحداثإلى

الفقردمرهاالتىالمجنمعاتتلكذلكفىبمافيهايردهر

ذلكبعداألهليةالنزاعاتمزقتهاثماألمربادئفىوالجوع

ماليةأزماتفىانغمستثتمومن

صعبدعلىسواءوالرويزالخياليجلبالعلمإن

القراراتأوالعمليةالمشكالتصعببدعلىأوالفظريةالتطورات

والمستقبليةاآلنيةالمواقفتحليلإمكانيةيتيحمماالمهم

أكثربصورةالمواردواستثمارأفضلاختياراتإلىوالوصول

واألمانةالتفتحقيمعنفضألالعلمثقافةتتسمكماحكمة

تساعدالتىالماديةالفوائدتفوقكبرىبأهمبةعليهاالمترتبة

اإلنسانرفاهيةأجلمنإلنتاجهاعلى

متزايدةبأهميةتتسموالتكنولوجياالعلممجالفىاالستثمارات

االقتصادىالنمواجلمن

معدالتبينسببيةعالقةتوضيحالممكنغيرمنبينما

المحلىالناتجزاويةمنوالنتائجيروالتطالبحثفىاالستثمار

أنالصسحيحفمنالوطنىالصعيدعلىالمتزايداإلجمالى

يرتبطوالتطويرالبحثفىاالستثمارمنمتعاظمامستوى

المحلىالناتجنموعلىالمترتبةالنتائجبتحسينعامبشكل

الصعيدعلىوالتطويرالبحثأنشطةإلىالنظروعنداإلجمالى

المرتفعالدخلذاتالصناعيةالدولأننجدمجتمعةالوطنى

المتحدةالوالياتالجنوبيةكوريابانالياكندااستراليا

51بينيتراوحماجميعهاتنفقوغربهاأوروباشمال

منوالتطويرالبحثعلىاإلجمالىالمحلىناتجهامن83و

علىالناميةالدولفىاللىطنيةالحكوماتتعملانينبفىهنا

الناتجمن1منبالتاكيدأعلىكبيرةبدرجةإففاقهازيادة

كانإذا5منيقتربأناألفضلمنبلاإلجعالىالمحلى

الصناعيةالدولخلفموقعهاتباعدفيدادأالاملهناك

والعلوموالصحةوالهندسةالزراعةمجاالتفىالقدرةبناء

علىالتنميةالىبالنسبةجوهريةاهميةيمثلاالجتماعية

الوطنىالصعيد

الحاجةأنخاصبوجهالنامىالعالمفىالمالحظمن

مغايعملونالمشكالتحلعلىالقائمينمنمجموعةوجودإلى

تمثلالمتشابكةالعلميةالتخصصاتعلىيعتمدبأسلوب

مجتمعأىلتفاعلالضروريةالمجاالتجميعوفىحيويةأهمية

والطبوالهندسةالزراعةعلومتبرزوالتكنولوجياالعلممع

االجتماعيةالعلوممجالفىالقدرةلرتطأنكمايرةكببدرجة

واالجتماعاالقتصادعلماءإنأهميةأقلاعتبارهيجبال

منوغيرهمالعامةواإلدارةياسيةالسوالعلومواألنثروبولجيا

جيذاتدريئاائدربيناالجتماعيةالعلوممجالفىالمهنيين

بتقديميتعلقفبماخاصةأهميةيملكونبصيرةويمتلكون

وبناءوالتكنولوجياالعلمثقافةوتطورلرالسياسيةالتحليالت

العامالقطاعينبينالمشتزكةالحدودعلىوالحفاظالموسسات

والتكنولوجياالعلمتعزيزأجلمنوالخاص

افضلمستقبلالبتكارالعالمىاالحتياجتملكلتوصياتنا

البلدانفىوالتكنولوجياالعلممجالفىالقويةالقدرة

الدولهذهكانتإذامطلقةضرورةلكنهارفاهيةليستالنامية

لالقتصمادالسريعالتشكلفىشركاءبالكاملبوصفهاستعمل

مجالفىالقدرةبناءألنونظراالمعرفةعلىالمرتكزالعالمى

تفصيلهالضرورىومناألثروبعيدمطلوبوالتكنولوجياالعلم

جميعانخراطتطلبيفهوبلدوبكلالخاصللوضعوففا

أنيمكنالذىالكثيروهناكتنفيذهعمليةفىالمعنيينالفاعلين

الفاعلينمناألخرىوالمجموعاتالوطنيةالحكوماتبهتقوم

الحكوميةغيروالمنظماتالمحليةالحكوماتمثلاالجتماعيين

العلمومجتمعاتواإلقليميةالدوليةوالمنظماتالخاصوالقطاع

تغييربهدفاإلعالووسائلالخيرومحبىوالتكنولوجيا

علىوالتكنولوجياالعلمفوائدتتدفقبحبتةاألحداثمجرى

اإلنسانيةاألسرةأعضاءجميعالىعدالةأثلرنحو
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والمجتهعواليتكنولوجياالعلمالثانىلفصل

تحددوالتكنولوجياالعلممحالفىالوطنيةاالستراتيجيات

الجوهريةاالحتياجاتمواجهةاولويات

األعماليضممتماسكوطنىإطارإلىدولةكلتحتاج

وينبغىوالتكنولوجياالعلمتعزيزعلىمباشربشكلتؤنرالتى

فىالوطنيةالستراتيجيةهذهمثلبتطويرالحكومةتقومان

العلميةاألكاديمياتمعبالتشادروالتكنولوجياالعلممجال

تستفيدانينبغىكماالبلدفىوالطبيةوالهندسية

بوضوحقضموأنااألخوىالبلدانخبراتمناالستراتيجية

واالنفتاحاالمتيازومقاييسالتمويلتجاهالحكومةالتزامات

اإلقليميةوالشبكاتواالتحاداتالمعرفةونشراالبتكارعلى

عملياتفىوالدخولوالعامالخاصالقطاعينبينوالتفامحل

والعالميةواإلقليميةالمحليةاألصعدةعلىاآلخرينمعشراكة

العلممجالفىاستراتيجيةبتطويردولةكلتقومأنينبغى

وتضموالتطويرللبحثالوطنيةالتاألولتحددوالتكنولوجيا

بالتملىللالوطنيةااللتزاماتبوضوح

للعلماستراقيجياتبتطويرالوطنيةالحكوماتتقومأناينبغى

معتشاوركاملفىالوطنىالصعيدعلىوالتكنولوجيا

عنفضمألالبلدفىوالطبوالهندسةالعلومأكاديميات

الصناعىوالقطاعالمهنيةاألوساط

األساسيةالعللىمدعمالوطنيةاالستراتيجياتتضمأنينبغى

ةبغعاالمستوكالعلىعليهاالتدريبإلىبالحاجةواإلقرار

مجاالتفىالوطنيةللقدراتممكنيرتطأقصىتحقيق

نعدالتىالمجاالتوهىلوجياوالتكنالعلممنمختارةرائدة
والرفاهةالمستدامةاالقتصاديةللتنميةمالعمةاكثر

عيةالجتماا

العلمتجاهالوطنىالتمويلالتزاماتزيادةينبغى

منا5واألفضلاألقلمحلى1إلىوالتكنولوجيا

توريعهينبغىكماناميةدولةبكلاإلجمالىالمحلىالناتج

الوطنيةوالفائدةالجدارةعلىيقوملنهجوفقا

القرارصنععمليةتحسينإلىققودالمستقلةالعلميةرةالمش

العامةالسياسةمجالفى

الحكوميةالبوامجفعاليةفىكبيرةزيادةتحقيقيمكن

العلمفىخبراءجانبمنمستقلةلمراجعةخضعتإذا

تحقيقهيمكنمابينالفجوةوسطاءأمناءيعبرونوالهندسة

الزراعةمثلمجاالتفىسياسئاإنجازهيمكنوماتقنئا

إلىبلدكليحتاجولهذاوالصحةوالبيئةوالطاقةوالتعليم

العلميةالمشورةلتقديمبالثقةوجديرةمفتوحةلياتإنشاء

بالحكومةالقرارصناعإلىالمتحيزةغيروالتكنولوجيا

جديرةمحليةآلياتبإنشاءوطنيةحكومةكلتقومأنينبغىمم

العلميةالمسائلفىالمشورةعلىحصولالبهدفبالثقة

والمفاوضاتوالبرامجبالسياساتالمرتبطةوالتكنولوجية

الدولية

ماستخدأوإنتاجأوتطويرفىتنخرطدولةكلعلىينبغى

القكنولوجيامناشتقاقهيمكنمامتلجديدةتكنولوجيات

قوائدةإداأولتقييمالالزمهالوسائلتمتلكانالحيويؤ

تكفلأنينبغىولهذامخاطرهاالتكنولوجياتهذه

لوجياوالتكنالعلممجالفىمحليةقدراتوجودالمحكومات

التكنولوجيالتبنىليسالضرورةعنددوليةمدخالتمع

علىللمساعدةأيضئاوإفعافحسبمؤثرنحوعلىالجديدة

الصحةمجاالتفىالضوابطأوالمرشدةالخطوطتنفيذ

اآلثارلتتناوالتىالبيئةوصيانةالبشرىواألمانالعامة

أخذينبفىكماالجديدةللتكنولوجياالمحتملةالجانبية

تلكإنشاءعندالحسبانفىالمدىبعيدةاتاروجودإمكانية

معيالكاملللتكيفقابلةاألنظمةهذهتظلأناألنظمة

والهندسيةالعلميةالمعرفةفىيتحققالذىالسريعالتقدم

تقاسمأجلمنالسياقهذافىالدولجهودتنسيقينبغى

تقييمأنماطلبعضقياسىتوحيداجراءالخبرة

المخاطر
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القضايالمواجهةالجديدةالمعرفةنشرالىيحتاجلجمهور

الجوهرية

العلممجتمعيخلقهالذىالعالمىالنسقخاللمن

علىالمحليونالباحتونيظلاإلنترنتشبكةعلىالتكنولوجيا

نيونظزافيهوالمشاركةالعلمإليهتوصلمابأحدثدراية

بلدانهمثقافةعامبشكليدركونالمحليينالمتخصصينهؤالء

موهلينلذلكفهمشعوبهممعبسهولةالتواصلويمكنهم

المهمةالعناصرإلىالمتقدمةوالمهارةالمعرفةنشرلقيادة

المطافنهايةفىالوصوليمكنبحيثمحلياالفاعلةاألخرى

3يتالبماالجديدةالتكنولوجياتتكييفإمكانيةزيادةإلى

تفتقددولةوأيةالمجتمعاتتلكوثقافاتمجتمعاقهمواحتياجات

تواجهسوفالمحليينالعلماءوالتكنولوجيينمنالقلبهدا

شديدةمعوقات

كلتعملأنينبغىوالتكنولوجياالعلمأوساطبمساعدة

نشرمجالفىكاراالبتتشجيععلىومحليةوطنيةحكومة

إلىاألبحاثتلكوتحويلعاماتمويألالممولةاألبحاثنتائغ

المحليةاالحتياجاتلمواجهةجديدةوخدماتمنتجات

بالمسئوليةدولةكلفىاإلعالموسائلتضطلعانينبغى

بالعلمالمرتبطةبالقضايارالجملحمبفمجالفىالرئيسية

والتكنولوجيا

االتصالتكنولوجياتمنكبيرةبمجموعةاالستعانةينيغى

التليفوناتعةاإلذاالتليفزيونالمطبوعاتبينهامن

نتائجنشرأجلمناإلنترشالعالميةالشبكةالمحمولة

القطاعمنالممولةبالبحوثالمتعلقةالعامةالسباسةثارو

أوالوطنيةاالحتياجاتتتناولوالتىالخاصأوالعام

المحلية

البشريةالمواردفىالتوسحالثالثالفصل

جميعفىجوهريةبأهميةيشممالجودةعمرتلوالتدريبالتعليم
الدو

الملحةالمشكالتلكثيرمنمحتملةحلوللوجودنظزا

العلممنالمستمدةالحلولتلكاليومالبشريةتواجهالتى

مناجزمنهماكليصبحأنالمهممنفإنوالتكنولوجيا

تعليميةمقرراتتوفيريجبكماالتعليمنظامفىالعاماالتجاه

ومعرفةوالتكنولوجياالعلممجالفىأساسياتعليماتقدم

ولجعيعالمستوياتجميععلىبهماالخاصةبالثقافةمعقولة

التخصصفىيرغبونالمنذلكفىبمابالجامعاتطالبال

نقلأمكنإذاإالذلكتحقيقيمكنوالالهندسةأوالعلومفى

وخيالاهتمامعلىتستحوذبأساليبوبثقافتهمابهماالمعرفة

لمماالجودةهذهيحققلنالتعليملكنبابالشائمتعلمين

مجالفىائمطلعينائدرسينتعليمونوعيةأعدادأوالترتفع

والتكنولوجياالعلم

العلممجالفىتعليميةسياسةدولةكلتؤلسسأنينبغى

فحسبالخاصةالوطنيةاحتياجاقهاتتناولالوالتكنولوجيا

مثلمجاالتفىالعالميةبالمسئولياتوعئاأيضاتغرسانما

لمواردالرشيداالستخدامعنفضألاإلنسانوصحةالبيئة

الوطنيةالتعليميةالسياساتتهدفأنوينبغىاألرض

االبتدائيةالمستوياتفىالتعليمتحديثإلىخاصبوجه

سنة81إلى5منالعمريةالفترةفىبالمدارسوالثانوية

القواعدبشأنالبحثيوجهالذىالتعليمتدعمأنينبغىكما

العلمقيمعلىالضوءيلقىبينماوالمهارات

التدريبلتوفيرالمواردبعضحكومةكلتخصصأنينبغى

ذلكينطوىأنوينبغىلتكنولوجيا1العلومئدرسىالراقى

بماالعالىالتعليممقسساتجميعفىخاصةجهودعلى

البحثيةالجامعاتفيها

وغيرهاوالهندسةالعلومأكاديمياتأيضئاتشاركأنيجب

دمانتاجالمدرسينتدريبفىوالتكنولوجياالعلممنظماتمن

يجبكماللطلبةوالتكنولوجياالعلملتدريساسزمةالمواد

ياتالمستجميعمنالمدارسزيارةعلىالعلماءتشجيع

إلىتهدفالتصميمجيدةعروضوتقديمالمدرسينلدعم

اللجنةبالفعلحالئاوتشاركالشبابلدىالعلمترويج

الوطنيةاديمياتامنوالعديداألكاديمياتبينالمشتركة

المدرسيةوالنظمبالمدرسينالعلماءتربطترويجبرامجفى
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علىرتنننتجاربهمنتائجتتاحأنويجبالمناهجتغيير

بدورالخاصالقطاعيضطلعانكذلكويجبواسعنطاق

سيستفيدإنهإذوالتكنولوجياالعلمتعليمتعزيزفىننتط

تجدأقيمكنكماالماهرةالعملقوةمنكبيرةبدرجة

جديزامجاالذلكفىللربحالهادفةغيروالهيئاتسساتالم

أيضاباالسدمار

أولبمبيادتنظيمتشجيععلىحكومةكلتعملأنايجب

علىالمعرفةمجاالتمخدلففىالعلمفىوطنيةتنافسية

األولىوالسنةوالثانوىاالبتدائىالتعليممنعديدةتمست

أفضللتمكينالالزمةالمواردتوفيرمعالجامعىالتعليممن

اإلقليميةالمنافساتفىاركةالمشمنالشابةالمواهب

والدولية

دعكمهاتوسيععلىصناعىبلدكلحكومةتعملأنيجب

درجةعلىالحصولوبوامجوالتكنولوجياالعلمفىللمهنيين

تقديمطريقعنالناميةالدولجامعاتأفضلفىالدكتوراه

منالجديرللشبابمناسبةمرتباتمعاألجلطوللةمنح

البرامجعلىالتدريبفىيرغبالذىالصناعيةالدول

أنوينبغىالناميةالدولفىالعالمىالصعيدعلىالبحثية

المساعدةعلىاألجنبيةالبلدانمنالزائروناألساتذةيعمل

والبحوثالتعليميةللمقرراتالنوعىالمستوىرفععلى

األطروحاتومناقشةاالمتحاناتفىمشاركتهمعنفضأل

الجامعاتجميعتعملأنينبغىلكذغضونوفىالعلمية

الالذينللطالبالمقدمةبرامجهاتعؤيزعلىالناميةالدولفى

التخرجمرحلةفىأوالجامعيةالدراسةمرحلةفىيزالون

منحتقديممعوالتكنولوجياللعلمالمخصصةالبرامجوهى

الطالبافضلإلى

العلممجالفىالمواهبتطووعلىتعصلانيجبالناميةالدول

عليهاوالمحافظةواجتذابهاوالتكنولوجيا

جانبينمنالناميةالدولوخاصةعديدةبلدانتعانى

كفايةعدمهماالبشريةالمواردفىالحادالنقصجوانبمن

بالجامعاتعالياتأهيألالموهلينوالمهندسينالعلماءأعداد

تدريئاالمدربينالمدرسينوندرةالبحثيةالمعاهدمنوغيرها

الثانويةوالمدارسبالكلياتلوجياوالتكنالعلممجالفىجيذا

فىالمستمرةالمشكالتلهذهالرئيسىالسببهـلكمنواالبتدانية

فضألمحلياالمدربةبالمواهبالوطنداخلاالحتفاظصعوبة

معاهدفىدرجاتهمعلىحصلواالذيناألفراداجتذابعن

ودعمبتاءأمامخطيراعائقاالعقولنزيفقضيةوئعدأجنبية

أنهادرجةإلىمأساويةوالقضيةالمحليةالبشريةالموارد

اديمياتواالحكوماتجانبمناالنتباهمنالمزيدتستحق

المؤسساتهذهبعضتقومأنينبغىكماالدوليةوالوكاالت

والمرتبطةبالثقةالجديرةالعالميةواالتجاهاتعاتاإلحصابجمع

دورىبشكلبالقضبة

وخاصةبجديةالبلدانجميعحكوماتتدرسأنينبغى

أساسعلىولوخاصةعملظروفتوفيرالناميةالبلدان

مراكؤفىتكوينهمتممنسواءالمواهبألفضلمؤقت

دخولتوفيرذلكفىبماالوطنفىأوالخارجفىالتميز

البرامجهذهتعملأنوينبغىمناسبدحثىودعمإضافية

والمهندسينالعلماءشبابعلىأساسىبشكلالتركيزعلى

العلممنجديدلعصرالمستقبلفىالقيادةوتعزيز

انالمطافنهايةفىيمكنماهوالبلدفىوالتكنولوجيا

ومهندسيهاعلمائهالجميعالعملظروفتحسينإلىيؤدى

معبالتعاونالناميةالبلداناحكوماتتشجيعينبغى

علىالبلداقتلكفىالوطنيةوالتكنولوجياالعلممجتمعات

خاصةالمغتربينومهندسيهاعلمائهامععالقاتإقامة

الصناعيةالبلدانفىمنهمالعاملين

الدولفىالخاصةوالموسساتالحكوماتتقدمأنينبخى

البلدانمنالالمعينالشبابللباحثينحوافزالصناعية

وينبغىأوطانهملخدمةمهاراتهمتطبيقأجلمنالنامية

تعززأوتخلقأنالمتلقيةالدوليةوالمؤسساتالبلدانعلى

قدراتتطويرإلىالراميةبالجهودالمواهبهذهتربطبرامج

األمالوطنإلىالعائدةوالتكنولوجياالعلم
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العالمفىخاصةالشركاتلتشجيعحوافزوضعينبغى

فىالموهوبينوتعيينداخليةبحثوحداتإنشاءعلىالنامى

قمنحهمأنيمكناإلطارهذاوفىوالتكنولوجياالعلم

نظيروطنيااعترافاأوضرائبئاخصماالمحليةالحكوعات

تدريببرامجخاللمنالبشريةالمواردفىلقدراتهمبنائهم

وبشكلالمثالسبيلعلىبأبحاتالقيامعلىالتعاقدأو

لدفعوطنيةاستراتيجيةسياسةوضعينبغىعموميةاكثر

توفيرذلكفىبماالبلدصناعاتفىوالتطويرالبحث

رالمتآذالقطاعاتمتعدديلالتم

برامجبتطويروالتكنولوجياالعلممجتمعيقومأنينبغى

زيادةأجلعنوالنساءالشاباتللفتياتالمدىطويلة

والتكنولوجياالعلممجالفىمشاركتهن

خاصةببرامجوالتكنولوجياالعلممجتمعينهضأنينبغى

والعدالةوالثقافىالعرقىالتنوعضمانتهدفوواعيةممتدة

جميععلىالبرامجتلكمثلتطبيقينبغىكماالجنسينبين

منبالتخرجومرورأالمبكرةالطفولةمنالعمرخطمراحل

المهنىالعملحياةإلىووصوالالمدرسة

إحصاءاتبجمعالمناسبةالدوليةالمنظماتتقومأنينبغى

الهجرةاتجاهاتتوثيقبغيةفيهاموثوقووطنيةليةعا

والمهندسينالعلماءلدىالدولية

الدعمالدوليةوالمنظماتالوطنيةالحكوماتتوفرانينبغى

جامعىنظاملبناءالمؤسسىاإلطاربتصميموتقومالمالى

منالعودةعلىويفريهمفيهبالدراسةللباحثينبشمححكيم

صليةايدولهمالىوالتكنولوجياالعلمفىتقدفاأكثردول

وعالميةإقليميةمسشوليةيعددالتكنولوجياالعلمقدرةبناء

مشتر

فىوالموجودةالرائدةالبحثمراكزتضطلعأنينبغى

العلمقدرةبناءفىأساسىبدورتقدفاالناميةالدولأكثر
معرفةمعوالعالمىاإلقليمىمعيديناعلىوالتكنولوجيا

الصعوباتمننيرعلىالتغلبفىالمباشرةالمراكزهذهخبرة

مراكزاعتبارهايمكنالناميةالدولتواجهالتىالنمطية

يجبولهذاالمجاورةالدولإلىوالمهاراتالمعرفةلنشرطبيعية

منحتوفيرطريقعنالجديدالمشروعبهذاالدولهذتلتزمأن

منالباحثينشبابمنالموهوبينأماممعاملهاوفتحدراسية

األخرىالناميةالدول

العلومبحوثمجالفىاإلقليمىالتعاوندفعيجب

الدكتوراهدرجةعلىالحصولإلىيقودالذىوالتكنولوجيا

المتيازامراكزفىالدكتوراهبعدمادراساتبرامجوكذلك

المتمكنةالبلدانفىتقعالتىتلكخاصةاإلقليميةأوالوطنية

ويجبالناميةالبلدانبينمنوالتكنولوجياالعلممجالفى

منخاالخصوصوجهعلىهذهاالمتيازمراكزتوفرأن

استخدامإتاحةلكذفىبمابحتيةوتسهيالتدراسية

معالدولىالتعاونتحقيقعلىللمساعدةذلكمعاملها

االعتبارفىتأخذأنلككنىوعليهابينهاوفيماالناميةالبلداق

عقبةيعثلماكثيزاالذىالسفرتكاليفإلىاالحتياج

والتكنولوجيةالعلميةاالتفاقياتتوفرأنيجبكماةشديد

والتكنولوجياالعلمفىوالمتمكنةالمتقدمةالبلدانبينالثنائية

منسينالعلماءوالمهنلمشاركةالخصوصوجهعلى

والتكنولوجياالعلمفىوالمتخلفةالناميةالمجاورةالبلدان

برامجوالتكنولوجياالعلمفىالمتقدمةالبلدانئنشئأقيجبمم
جامعاتهابعضفىمؤقتةبحثيةجامعيهوظائفتوفر

الناميةالبلدانامنوالمهندسينللعلماءومعاملها

منمساعدةالجددوالمهندسينالعلماءتدريبيلقىأنينبغى

المتخصمثينيدعلىبالفعلسستتأقدتكونالتىالشبكات

تلكتلقىأنوينبغىالتخصصاتمختلففىالممارسين

والحكوميةاألكاديميةالمنظماتمنمستمزادعماالشبكات
والخاصةالحكوميةوبين

بناءأنشطةلدعمالزمالةومنحالبرامجمنعددتوفيرتملقدمم

عددجانبمنبالفعلوالتكنولوجياالعلمفىالقدرات

الثالثالعالمأكاديميةواليونسكومثلوالمنظماتالبلدان

الدولىالمجلسالنظريةللفيرياءالدولىالمركزوللعلوم
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وبتهاطةاألفنتقلكلكلبياناتقاعدةإنشاءويجبلعلوم

والمهندسينالعلماءلجميعئتاحاإلنترنتعلىموقععلى

العالممناطقأبعدفىمنهمالعاملينحتى

إلىالمعرفةتتيحانيمكنوالتكنولوجياللعلمالرثميةالمكتبات

مكانكللىفردكل

قدرةالناميةالبلدانفىوالتكنولوجيونالعلماءيمتلبا

أغلبهاتظهرالتىالحديثةالبحثيةالنتائجإلىللوصولمحدودة

فىأغلبهاتوجدالتىالمرجعيةالموادوإلىالعلميةالمجالتفى

منهاالبعضالبياناتقواعدوإلىاخرىبمناطقمكتبات

العشرالسنواتمدارعلىالمشكالتهذهتفاقمتوقدفسجل

أتاحفقدجارفسيلإلىالمعلوماتفقتدىتحولإذالماضية

واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيافىالمتحققالهائلالتقدم

مماالرغمعلىقبلمنيحدثلمكماالوضعلعالجفرصئا

الفكريةالملكيةحقوققضايامننفسهالتقدمهذاأيضئاأثاره

بالنسبةجوهرياالرقميةللتكنولوجياتالمناسباالستخدامويعد

األمروهوالناميةالبلدانفىوالتكنولوجياالعلمقدرةبناءإلى

بنيةلتوفيررئيسيةجهودبذلإلىبئدىأنينبغىالذى

مجالفىوافبشكلمدربينواشخاصمناسبةأساسية

التعليميةمعاهدهمأجلمنواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا

والبحثية

والتكتولوجياالعلمقدرةوبناءلتعزيزالمطلوبةالمعلومات

ووجودالمثالسبيلعلىالعلميةالمجالتفىاالشتراك

العالميةالشبكةعلىمتاحةتكونأنيجبالدراسيةالكتب

منوالمهندسينالعلماءأماممتواضعةبتكلفةأوبالمجان

جانبمناألساسىالهدفهذاتعزيزويجبالناميةالبلدان

للعلمالدولىالمجلسواألكاديمياتبينالمشتركةاللجنة

التنميةومؤسساتوبنوالالدولىالبنكواليونسكؤو

اإلقليمية

منرقميةنسختوفيرإلىالراميةالجهودتكليفيجب

هذهووضعوالهندسيةالعلميةالدورياتمنالسابقةاألعداد

إليهالوصوللتيسيربالمجاناإلنترنتعلىتدريجياالمواد

العلممتخصصىإلىوصولهاعلىالتركيزمععالميا
الناميةالبلدانفىوالتكنولوجيا

بثعلىحالياتصدرالتىالمطبوعةالمجالتتشجيعيجب

شكلفىلتصدراإلنترنتعلىالمقاالتمنمختارةنسخة

علىوالعملورقىشكلفىصدورهابجانبإلكترونى

علىونشرهالمجلةمنعددهأحدثظهوربينالوقتتقليص

إلنترنتا

توفركفالةإلىيهدفالذىالرئيسىالدولىالجهددعميجبمم

الناميةالبلدانمكتباتلدىاألساسيةللعلومرقميةمكتبة

هـالهندسيةالعلميةالمراجعمنممكنقدرأكبربثيجب

الوصويالتيسيرالعالميةالشبكةعلىرقمىشكلفىوالطبية

استكشافيجبالروحهوبهدقالبعيدةالمناطقمنإليها

حقوقلحمايةمالعمةأكثراساليبإلحاللجديدةمناهج

بينماالنشرحقوقمحلالمبتكرينومكافأةالفكريةالملكية

قدرةعلىالحصولفىالعامةالمصلحةحقدعميجرى

المعرفةإلىوسريعةواسعةوصويا

الناميةالبلداقفىلالتصاالتالرئيسيةالمحاورتنظيمينبغى

المؤلسساتمعالرقميةالمعلوماتفىالمشاركةتتيحبحيث

علىيعملالذىاألمروهوالصناعىالعالمفىالبحثية

سبيلعلىفيديوأفالمشكلعلىالموادبعضاتاحةتيسير

فىبالضرورةمتلىفرةغيرعاليةبثسعةتتطلبالتىالمثال

وهوالحساسيةنتمديدهدفاسيخدمذلكأنكمامكانكل

األصليةللمواداحتياطيةنسخعمل

منيستطيعإلكترونيةبواباتالمكتباتفىتتوفرأنيجب

المعلوماتتقاسموالدارسوقوالمدرسونالباحثونخاللها

الرقمية

إلكترونىشكلعلىالمكتباتبيناالستعارةتشجيعيجب

مختلفاستكشافويجبوالفعاليةالكفاعةزيادةأجلمن

بدءانسخعملفىباإلفراطالمتعلقةالمخاوفلتخطىالطرق

برامجإلىووصوالالقائمةاالتفاقياتاستخداممن
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البياناتطبعأواستدعاءلمراتبالنسبةالمحددةلكمبيوتر

لذلكالمتاحالوقتأو

عالميةبحثيهموسساتإنشاالرابحالقصل

النطاق

المحليةياتالتحدتواجهالمستقلةالذاتىالتميزاكزم

التميزمراكزفىكبيرةبدرجةوالهندسةالعلمميتقلى

وعادةمتقدمانوتدريببحثفيهايجرىماديةمواقعوهى

ومراكزخرينوأفرادأخرىومؤسساتمراكزمعبالتعاون

عنالحديثوصفيمكنوالاالبتكارمفتاحهىالتميؤ

قدراتفىتنميةتحقيقأجلومنولهذابالمغاالةأهميتها

تميزمراكزتنشأأنينبغىالناميةللبلدانوالتكنولوجياالعلم

وطنيةأومحليةالمراكزهذهكانتسواءأيضئاالبلدانهذهفى

التميزمراكزإنشاءبالضرورةينبغىوالدوليفاوإقليميةأو

والتطويرالبحثبرامجإصالحاودعمأنلكذجديدمن

ويكمنالمرجوةالنتيجةيحققأنيمكنبالبلدالموجصدةالواعدة

الجدارةعلىيقومللمواردتخصيصفىالتميزتعزيؤمفتاح

القدرةمعرفةومعصارمةومراجعةتقييمعملياتعلىيرتكز

منيبدوالناميةالبلدانألغلبنسبياالمنواضعةالعلمية

بالنسبةوخاصةتلبالمراجعةعملياتتضمأفالضرورى

مناسبينخبراءالجديدةالبحثيةبالمشروعاتالمتعلقةللقرارات

اخرىدللمن

أووطنيةأومحليةطبيعةاتذكانتسواءالتميزمراكز

فىإلنشائهاالتخطيطأوإنشاؤهايجبدوليةأوإقليمية

العلميةقدراتهانموأجلمنافاميةالبلدانكلفىالمستقبل

محطةدورالمراكزتلكمثلتلعبأنويمكنوالتكنولوجية

بطاقةتمدهمالتىوالمجموعاتلألفرادالرئيسيةالشحن

الوطنيةاألهميةذاتوالتكنولوجيةالعلميةالمعرفةحفز
إلقليميةوا

وأنالمؤسسيةباالستقاللبةالنميزمراكزتتسمأنينبغى

قادرةوقيادةمتواصلمالىدعمعلىالحصوللهايؤفن

جثىأعمالوجدولدوليةومدخالتواسعةدرايةوعلى

البينيةالعلميةافروعموضوعاتعلىفركريشتمل

ومراجعةالتكنولوجياونقلواألساسيةالتطبيقيةواألبحاث

منهجئاعنصرابوصفهااألقرانجانبمندورىوتقييم

والياتالجدارةعلىتقوموترقيةتوظيفبسياساتوتلتزم

والتكنولوجياالعلمفىالمواهبمنالجديدةاألجياللرعاية

أودعمهايجبفإنهصلةذاتبحثيةمؤسساتنوجدحيثما

اإلصالحكانماافإذذلكإلىالضمرورةدعتلوإصالحها

توفروأنبأسرهالنظامالتغييراتتمسأنينبغىضرورى

المواهبفيهابماالنادرةللموارداألمثلاالستخدام

المحلية

والتكنولوجياالعلميةالبحثيةالمشروعاتفىالبتيجب

معالخبراءومراجعةتقييممدخالتأساسعلىالمحديدة

وفائدتهالتقنيةجدارتهناحيةمنعمشركلتقييممراعاة

البحثيةالبرامججميعبإمكانيكونوأنللمجتمعالمحتملة

والتقييمالمراجعةمنتستفيدأنالتميزومراكزالقائمة

تلكتقنياتتشتملأنوينبغىالخبراءجانبمنالدوريين

إلىباإلضافةللمراجعةاألقرانمنفرقعلىاإلجراءات

للمؤشراتدراساتأوالجدوىلمراجعةلجان

العلمفىالمتخلفةالبلدانفىالعلميةالقدراتلتواضعونظزا
الخبراءعلىالجدارةمراجعةتشتملأنينبغىوالتكنولوجيا

جانبمنالمشاركةههذومثلأخرىبلدانمنالمناسبين

دوليةتعاونبوامجخاللمنوربماالعالمىالبحثصجتمع

تجعلأنشأنهامنوالطبوالهندسةالعلومأكاديمياتبين

فاعليةأكثرالناميةالبلدانفىالجدارةاجعةصعمليات

أكلرمستوىعلىييانمابعينهاببرامجيتعلقفيمافقطليس
اقساغا

فىالوطنيةالقدراتلتوسيعملحةضرورةالقلىلةالجامعات
اوالتكثولوجالعلممجال

العلمقدراتتطويرفىالجامعاتدورإغفاليمكنال
الجديدةاألجيالوتدريببتعليمتقومفالمجامعاتوالتكنولوجيا
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والتطويرباليحثوتقوموالتكنولوجياالعلممجالفىلموهوبة

توفوكماالدولةإلىبالنسبةاألهميةذاتالقضاياحويا

التنميةمثلموضوعاتحولللمعلوماتمستقألمصدرا

تلتزمأنهـلجبوالبيئةوالصحةوالزراعيةاالقتصادية

دعمبمواصلةصراحةالناميةالبلدانافىالوطنيةالحكومات

فىالجامعاتداخلالمتقدمةوالبحثالتعليمأنشطةوتشجيع

هذاودونالصناعةورمورالمستقلةالبحتيةالمعاهدمعنتراكة

يمكنالالجامعاتتقويةتجاهالصريحالوطنىااللتؤام

بتلكوالتكنولوجياالعلممجالفىمهمقدرتحقيقببساطة

وللدا

الناميةالدولفىوالمحليةالوطنيةماتالحكتقومانيجب

القطاعللتميكملهحكومىبتمويلالعالىالتعليمبتعزيز

العالىالتعليمأمامأكبرفرصلتوفيرتوفرلوالخاص

فرصللشبابوالتكنولوجياالعلممجالفىوالتدريب

فىعليهايطلقكماالمحلىمعالمجتكلياتمنتتراوح

مستوىأرقىعلىبحثيةجامعاتإلىالمتحدةالواليات

الناميةالدولفىوالمحليةالوطنيةالحكوماتتقومانيجب

أجلمنالصناعةورموزالجامعاتمعقولةشراكةبتطوير

والتكنولوجياالعلممجالفىالقدراتلتطويرالتخطيط

ععاستقالليتهامنزادتقدالجامعاتتكونأنينبغىمم

والشبكاتالمؤسساتمععالقاتهالتعزيزالمنظمسعيها

منملحوبشكلئزيدالعالقاتتلكإناذوالدوليةاإلقليمية

والتكنولوجياالعلممجالفىالجامعاتجهودفاعلية

وبدفعبالتميزقوياالتزافاالبحتيةالجامعاتئبدىأنيجب

ومراجعةتقييمعمليةتتبنىوأنأنشطتهافىالعلمقيم

اداألفحولقراراتهاجميعفىالمتحيؤةغيرالجدارة

المجتمعمعتفاعلهامنتزيدأنيجبكماوالمواردوالبرامج

مجملهفى

جميعفيالعلميةالموابيينتربطالتخيليةالتميرشبكات

العالممناطق

التميرمراكزبناءتجاهالمهمةالخطواتإحدىتكمن

أنحاءالعالمجميعفىتمتدتميزتخيليةشبكاتإنشاءفى

العلميةالمواهبرعايةفىيتمثلأساسىهدفمعالنامى

التخيليةالمعاهدوهذهالتخيليةالمعاهدخاللمنوالهندسية

المجموعاتوتضمكفاءةوذاتنسبئاصغيرةكياناتعنعبارة
ترتبطلكنهاجغرافئامتباعدةتكونقدالتىالمبتكرةالبحثية

توجدكمااإلنترنتخاللمنوثيقنحوعلىتتفاعلوتتواصل

التخيليةالمعاهدتعملوسوفبهاالمعترفالبحثيةالمراكزفى

مزجأجلمنالتخيليةالتميزشبكاتخاللمنتأسستالتى

المجموعاتستعملذلكومعمتماسكةبرامجداخلأنشطتها

إلىبالنسبةاألساسىاالهتماممجاالتفىالمنفردةالبحثية

اال3لفيةعلوممعاهدمثلكياناتعنلكأسفرذوقدبلدانهم

موعلمبادرةطريقعنالبلدانمنعديدفىتأسستالتى

الدولىالبنبامنبدعماأللفية

الوطنيةالمستوياتعلىالتخيليةالتميرشبكاتإنشاءينبغىمم

البرامجمنمجموعةعنعبارةوهىوالدوليؤواإلقليمية

فىبحثيةمعاهدوتديرهامشتركاتمويألئمولالتىالبحثية

ويتعاونوقالباحثونفيهاويتواصلمختلفةجغرافيةمواقع

اإلنترنتمفلالجديدةالتكنولوجياتخاللمنأساسىبشكل

مواجعةعمليةخاللمناستحقتقدوالتىالعالميةوالشبكة

كفاعةحبثمندوليةنوعيةبأرقىتحظىأنالجدارة

البحثيةوالمخرجاتاألساسيةوالبنيةالعاملين

تعملانيمكنوالطبوالهندسةللعلومالوطنيةاديمياتا

العلممجالفىالوطنيةالبرامحجودةتحسينعلى

والتكنولوجيا

هنالتعريفهاوففاالوطنيةاألكاديمياتنعد

بالتميزالترامهاويدفعهاالعضويةعلىتقوممستقلةمؤسسات
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األعضاءفيهااالكرانيختارالطبىاوالهندسىأولعلمى

ويختارونوالمستمرةالمتميزةالمهنيةبإنجازاتهماعترافاالجدد

لصناععليهاالمتفقالعملبرامجبتنفيذويقومونمسنوليهم

قصوىبأهميةالمؤسساتتلكوجودوبشحمالحكومةفىالقرار

العلممجالفىالنشاطجودةعلىالحفاظإلىبالنسبة

علىالمرتكزةالوطنيةالسياساتوتوجيهبالبلدوالتكنولوجيا

األخرىالبلدانمعالحوارعلىوالحفاظوالتكنولوجياالعلم

العادةفىالمناظرةاالكاديمياتخأللمن

والهندسةللعلوموطنيةأكاديمياتبلدكلفىتوجدأنينبغى

ويختارالعضويةعلىتقوممستقلةمؤسساتومىوالطب

المهنيةبإنجازاتهماعترافاالجدداألعفعاءفيهااألقران

بتنفيذويقومونمسئوليهمويختارونوالمستمرةالمتميزة

العامالجمهورإعالمينولونكمامستقلةعملبرامج

العلميةبالجوانبالوطنىالمستوىعلىالقراروصناع

العامةللسياساتوالتكنولوجية

ليسالتىالبلدانفىوطنيةأكاديميةإنشاءيمكنالقدمم

وفىالنشطاءالمهندسينأوالعلماءمناساسىكيانلديها

إقليميةألمسعلىاألكاديمياتبناءيجبالحاالتتلك

الجمعياتتشكيلتعزيزايضئايجبكماوطنيةوليست

المهنية

العالمأكاديميةمثلالدوليةالموسساتتواصلأقينبغى

اديمياتابينالمشتركةاللجنةوللعلومالثالث

والعلومالهندسةأكاديمياتوللعلومالدولىالمجلس

األكاديمياتبينالمشتركةالطبيةاللجنةوالتكنولوجية

الوليدةواإلقليميةالوطنيةاديمياتاوتعزيزينتكتيسير

الكياناتهذهمشاركةإنحيثوالطبوالهندسةالعلومفى

تأسيسعلىالجديدةالمنظماتتساعدسوفبقوةالدولية

الفعالةالعملوالياتالمطلوبةالعاليةالمعايير

المناقشاتفىبنشاطاألكاديمياتتشاركأفالضرورىمنمم

والتكنولوجياالعلمصوتيصبححتىوالدوليةالوطنية

القضايامنواسعةطائفةفىمسموعا

وافاصالعامالقطاعيناشراكافامسالفصلى

القطاعينبينالتفاعلنجاحتعززالواضحةالقاشنيةاألطر

والخاصالعام

القطاعمساهمةاستمرارأننعىأنالضرورىمن

أنبتطلبوالتكنولوجيةالعلميةالقدراتتطويرفىالخاص

المستوياتعلىبذلكلهتسمحبيئةعلىالعامالقطاعيحافظ

أنينبغىلكذتحقيقيتسنىوحتىوالدوليةوالوطنيةالمحلية

والسالمةالعامالصالحلحمايةتنظيميةأطزاالحكوماتتوفر

المنفعةأجلمنوالتطويرالبحثجهودتمولوأنالعامة

معقدبشكلبينهافيماتتفاعلاألدوارهذهألنونظراالعامة

بينللتعاملإطارتحديدالمهمفمنأحيائاتتصادموقد

مجالهحدودطرفكليعىحتىوالخاصالعامالقطاعين

الطرفمجالمعفيهايتداخلقدالتىوالمناطقكافيبشكل

اآلخر

فيماواضحقانونىإطارتطويرعلىدولةكلتعملأنينبغىمم

العلميةالقدراتبناءفىالخاصالقطاعبأنشطةيتعلق

الوطنيةوالسياسةاإلطارهذايتفىأنوينبغىوالتكنولوجية

الحقيقىللنقلتوفيرحوافزمعوالتكنولوجياالعلممجالفى

دولةفلكلوحيدةصيغةوجودلعدمادراكاللتكنولوجيا

اإلطارهذايشتملأنينبغىمجالىكلفىخصوصياتها

مايلىعلى

توجيهعلىوالحفاظالعامالمجالنطاقتعيينأ

تستهدفالتىاألبحاثتمويلنحوالعاماإلنفاق

العامةالمنفعة

يمكنبحيثوالخاصالعامالمجالينحدودتعيينب

بينهماالتكاملأوجهمناستفادةأقصىتحقيق

التداخلوتقليص

العلممجاالفىوالمتخلفةالناميةالدولتدرسأنينبغى

األطرافوالمتعدداإلقليمىالتعاونإمكانيةوالتكنولوجيا

الفكريةالملكيةحمايةوضحبغيةالمواردمقاسمةعنفضأل
المواردذاتالفقيرةالبلدانئعيدالبحيثالتنفيذموضع
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وتكريسواالستثماراتالجهودتكرارالمحدودةلتقنية

النادرةالمواهب

حتىحاسمةنعدوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكة

والتكنولوجياالعلممنالمجتمعيستفيد

إبداعيةاللالشكالفعالتشجيعلوجودضرورةهناك

يتسنىحتىوالخاصالعامالقطاعينبينللتعاونوالجادة

لتكنولوجيةواالبتكاراتالعلميةاالكتشافاتبفوائدالوصول

تنعشأنالشراكةللكشآنومنالعالمعوبنتجميعإلى

عنفضألمتبادلةفائدةاتذبأبحاثالقيامإلىوتؤدىالتعليم

الخاصةالشركاتولكنالمجتمعلفائدةالبحثنتائجاستثمار

القطاعإشراكمصلحتهامنأنتعتبرالالدولتلكفىعادة

الحاجةتبرزهناومناإلبداعيةوقدراتهامواردهافىالعام

الذىاألمروهوبذلكالقيامعلىلتشجيعهاحوافزإيجادإلى

تقديمتشملالوسائلمنمجموعةخاللمننحقيقهيمكن

تعاونيةبأبحاثالقيامأجلمنللموسساتضريبيةمميزات

القطاعيمولهاالتىاألبحاثعلىالتجاريةالصبغةوإضفاء

أوالمشتركوالتدريبالصناعةفىعلماءبرامجدياعدادالعام

منالمدعومةالحفئاناتوالتكنولوجياوساحاتالمتخصص

شكلفىالمبتدئةالشركاتالىالمساندةلتقديمالعامالقطاع

تقنىودعمومعاملمكاتب

والمعاهدوالجامعاتوالصناعاتالحكوماتعلىينبغى

واالنضمامالشراكةتجربأنالناميةالبلدانفىالبحثية

الفائدةاتذالبحثمجاالتتناوليغيةاالتحاداتإلى

المحتملةالمحلية

سواءالوطنيةالخصوصوجهعلىالحكوماتتلعبانيجب

بينواكةنتعملياتخلقفىمحوترادالمحليةأو

والخاصالعامالقطاعين

وجوداستمراروالمحليةالوطنيةالحكوماتتكفلانيجب

منلالستفادةوالمنظماتلألفرادقويةوفرصحوافز

البحوث

البحثيةالعالقاتأنمنالمشاركةاألطرافتتأكدأنيجبمم

مقسساتبرسالةتضرالوالخاصالعامالقطاعينبين

األساسيةوقيمهاالعامةالبحث

التىوالتكنولوجياالعلمبحوثيرعىالدولىالخاصالقطاع

الناميةالبلدانفىالتحدياتلمواجهةهانلةإمكاناتتوفر

فىلوجيةالبيوالعلومفىجديدةمعرفيةمجاالتبدأت

الجديدةالتكنولوجياتجمساعدةأغوارهاسبربعدالتفتح

أنالمتوقعومنواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوخاصة

عنالغنيةالدولفىمعظمهيتمالذىوالتطويرالبحثيسفر

كوكبناأنحاءجميعفىومثيرةجديدةتجاريةتطديقاتظهور

حمايةمجالفىأيضاانمافحسبوالزراعةالطبفىليس

تلكمنالكثيرتحقيقهـلمكنالمهمةالمجاالتمنوغيرهالبيئة

مناسبفكريةميكيةنظامبإدخالالمشكالتحلوكذلكالفرص

علىالحصولأجلمنالدولىالخاصالقطاععليهيعتمد

يؤدادذلكومعلروالتطالبحثمجالفىاستثماراتهعوائد

الجوانبالتفاقيةالحالىالنظامأنيومبعديوفاوضوخا

فىبالضرورةليسالفكريةالملكيةبحقوقالمتعلقةالتجارية

داخلالحكيمةالتغييراتبعضوأنالناميةالبلدانمصلحة

احترامععالبلدانتلكمصالحلحمايةمنهاالبداالتفاقيةتلك

نفسهالوقتفىالمبتكرينمصالح

قضاياعلىالناميةالبلدانحكوماتتركزأنينبغى

للعقاقيرقويةفكريةملكيةبحقوقوأنالترخيص

المنتجاتلمثيالتخاصةاتفاقياتلعقدتتفاوضوأنالجديدة

خاللمنالمحليةالصناعةتشجعوأناألساسيةالدوائية

منئعدلوأناألجنبيةالشركاتمعشراكةعمليات

علىتركزحتىالفكريةبالملكيةالخاصةالحاليةتشريعاتها

تركيوهاتقليلمعالنافعةللتكنولوجياتاألصيلةاالختراعات

وعملياتالمتوسطةأوالصغرىالتكنولوجياتحمايةعلى

والتطويرالبحث

فىبحثيةمنخاالصناعيةالدولحكوماتتقدمأنينبغى

الصحةمبادراتتشجعوأنالفقيرةالبلدانأمراضمجال

اونللتعالكبرىللشركاتضريبيةحوافزتوفروأنالعالمية

33أفضلمستقبلنحواديمياتابينالمشتركالمجلستقرير



منوغيرهالتلقائىالترخيصمنعفىالناميةالبلدانع

فىالسماحفترةتمديدتدعمانكذلكوعليهاالمبادرات

الملكيةبحقوقالمتعلقةالتجاريةالجوانباتفاقيةإطار

الناميةالبلداقلمعظم6102عامحتىالفكرية

منيتخذالذىالجنسياتمتعددالخاصالقطاععلىينبغى

أنلهرئيسةمقاروالتكنولوجياالعلمفىالمتقدمةالبلدان

القليلةاالستوائيةاألمراضأدويةعلىعاتالبرارسوميلغى

شركةدوامتلالحاالتبعضفىمجائاويتيحهاالمسجلة

للجذامنوفارتيسشركةودواءالنهرعمىلمرضميرك

التلقائىبالترخيصالقطاعهذايسمحأنينبغىكذلك

فيهماالناميةوالبلدانوالتكنولوجياالعلمفىالمتمكنةلليلدان

حظرتحترمالبلدانتلكأنطالمامثيلةعقاقيرإلنتاج

فىالدخلعاليةاألسواقالىالمئيلةالعقاقيرتلكتصدير

شراكةعملياتببناءيقومأنأيضاوعليهالصناعيةاليلداف

فىيفكروأقالناميةبالبلدانالخاصالقطاعمعحقيقية

بنشاطيشجعوأنالنامىالعالماجلمنالسوقتقسيم

التجاريةالجوانباتفاقيةظلفىالسماحفترةتمديد

لمعظم6102عامحتىالفكريةالملكيةبحقوقالمتعلقة
الناميةالبلدان

جمعفىأكبربنشاطالوطنيةاألكاديمياتتشاركأنينبفىمم

الحدودعبرتعملوأنوالعامالخاصالقطاعينشمل

بينالتعاونجيعتشعلىةللمساعلىوالقوميةالقطاعية

الناميةالبلداقبينوكذلكوالناميةالصناعيةالبلدان

يلعبواأنالعلماءوالمهندسونويستطيعالبعضوبعضها

بممياغةيتعلقفيماالخصوصوجهعلىمنامثمزادوزا

يتيحبشكلوالقطاعاتالبلدانلمختلفإبداعيةاقتراحات

المعلوماتعلىوالحصولالبحثفىالوسيطةالمدخالت

منشآتبينواسعةصالتوايجاداإلنترنتمنالرقمية

الوقميةالمستقبلومكتباتالعامةالبحثوخدمات

لجهودالمستهدفالتمويلىالسادسالفصل

لبالتد9البحث

اإلجماليةالمستوياتزيادةبوجوبالدراسةلجنةتوص

بينموقعتأمينوضرورةالرسميةالتنمويةالمساعداتلجميع

والتكنولوجياالعلممجالفىالقدرةبناءلعمليةاألولويات

والتدريبالدراسيةالبعثاتبرامجمنعديدفىالتوسعويمكن

دعملبوامجبالنسبةأيضئاالحاللكوكذالقائمةوالتعليم

العديدهناكذلكإلىوباإلضافةالناميةالبلدانفىالجامعات

فىمنهااالستفادةحاليايجرىالتىالجديدةاألساليبمن

إلغاءإلىكذلكاللجويمكنللتنميةالدولىالتمويلمجال

فىالقدراتبناءأجلمنفوائدهاأوأصولهاسواءالديون

الديونإلغاءفىبالفعليحدثكماوالتكنولوجياالعلممجال

الحالوكذلكالطبيعيةبالكوارثمتعلقحةلقضاياالمقترضة

الدولعنالديونعبءمنالتخفيفبرامجلبعضبالنسبةأيضئا

التوصياتبتنفيذالوفاءعلىيساعدهاممابهاافثقلةالفقيرة

وقدوالتكنولوجياالعلمفىالمتخلفةالبلدانلتلكالخاصة

منالعديدبينمنالتاليةقتراحاتاالدراسةلجنةاختارت

الضوءمنالمريدعليهالتلقىاألخرىالممكنةاالختيارات

للبحثالدعمتوفرسساقيةلم01الوطنيةالتملىللبرامج
الوطنيةاألهميةوىنوالتطور

فىالمجالهذافىإبداغااألفكارأكثرإحدىتتمثل

الربحأجلمنتعملالتىالشركاتضرائببعضتوجيهإعادة

العلممجاالتفىالبحثلتمويلخاصةصناديقإلى

إلىبالنسبةاالقتصاديةاألهميةذاتالمختارةوالتكنولوجيا

أنيمكنالتىاالستقطاعيةالصناديقههذوتحتاجالبلد

دفعإلىتهدفوطنيةاستراتيجيةسياسةتنفيذعلىتساعد

تفاعلإلىالبلدصناعاتفىالجودةعالىوالتطولرالبحث

الخاصوالقطاعالوطنىاألكاديمىالمجتمعجانبمن

إدارتهاويتمديادارتهاأولوياتهاوترتيبخلقهايغيةوالحكومة
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القطاعاتباختياريتعلقفيمامنتشرالبشكلالقراراتاتخاذ

ومجموعةالتمويلمواردمنمنهاكلوحصصاالستراتيجية

المطلوبةاإلجماليةوالميزانيةوالتطبيقبةاألساسيةاألبحاث

للدعمالمخصصةوالموارد

واالكاديمىوالخاصالعامالقطاعمنكليدرسأنينبغى

العلمفىمهمةقدرةلبناءتطمحالتىالناميةالبلدانفى

االستقطاعىالتمويلخياراخذإمكانيةوالتكنولوجيا

جدثامأخذاوالتطويرللبحثالوطنى

شاركةبمثالثيةاستقطاعىتمويلكلإدارةتكونانينبغى

ينبغىكماالصناعةورموزوالحكومةاالكاديمىالمجتمع

العلوملدعمالتمويلمواردمنموردكلمنجزءاستخدام

البنيةاحتياجاتلدعمخرجزءواستخداماألساسية

األساسية

لىتشاركانينبغىاإلقليميةوالتكنولوجياالعلمشبكات

البحثتمويلمسئولية

الجنوبيةوكورياواليابانوكنداأسترالياعنبعيذا

المتقدمةالدولأىوالغربيةالشماليةوأوروباالمتحدةوالواليات

المتخلفةالكثيرةالبلداننبيمنهناكوالتكنولوجياالعلمفى

منطقةكلفىفيهمامتمكنةعديدةبلدانوالتكنولوجياالعلمفى

تستطيعإقليميةشبكاتودعماءإننتوينبغىققريئاالعالمفى

خطىعلىالسيروجيرانهاالمتمكنةالبلدانتلكخاللهامن

القضايافىالعالمىالمستوىذاتوالتدريبيةالبحثيةاألنشطة

القطاعىالتمويلدورالستكمالوذلكالمشتركاالهتمامذات

البرامجفىاركتننأنبدورهااإلقليميةالشبكاتوتستطيع

التىوالتكنولوجياالعلمفىالمتقدمةالبلدانمعالتعاونية

المانحةالهيئاتومجتمعهىمستعدةتكونأنينبغى

الشبكاتتلكتمويلفىللمساعدةوالتمويلية

تتعاونأنوالتكنولوجياالعلمفىالمتمكنةالبلدانعلىينبغىمم

علىوالتعليمالبحثمجالفىفيهماالمتخلفةالبلدانمع

إقليميةشبكاتخاللمنالعالمىالصعيد

منالشبكاتتلكفىالبحثومواقعمحطاتانينبغى

لهاتكونوأنالناميةالبلدانفىبهامعترفتميزمراكر

قدراتوتعزيزحفزعلىذلكيساعدإذلةقبحثيةقاعدة

نموااألقلشركائهابينوالتكنولوجياالعلم

فىالبحوثتشجيععلىالشبكاتتلبهتعملأنينبغى

فىالخاصالقطاعمععالقاتوإقامةالبينيةالعلميةالفروع

ألعضاءاالدول

العلملدعمضرورةئعدالعالمىالتمويللياتتعزيز

الناميةالبلدانفىالتكنولوجيا

منالتمويلهذامثلتوفيرإمكانيةمنالرغمعلى

فيماتناولناهاالتىالمستهدفةاالستقطاعيةالصناديقخالل

الوقدااللتزامشديدةحكوماتوجوداألمريتطلبسبق

الصعبةالعملةمواردلتوفيراألماكنبعضفىأيضاذلكيكفى

القضايامنالخاصةالمجموعةهذهتناولأجلومنالالزمة

لبناءعالميينتمويلصندوقىإنشاءالدراسةلجنةاقترحت

صندوقالناميؤالبلدانفىوالتكنولوجياالعلمقدرات

الوقدتشاورىبشكللكوذبرنامجىوصندوقمؤسسى

لكنواحدةبوققةفىالعالميةالتمويلمواردتجميعيتوجب

مركزىبشكلتنسيقهايجرىقائمايظلأنيمكنتمايزها

لقيودتخضعالتىالمانحةللجهاتيتيحالذىاألمروهو

التمويلخطةفىاركتهامنتمعالقيودتلكتحترمأنخاصة

نفسهالوقتفى

ميسرتمويللتقديمعالمىمؤلسسصندوقإنشاءينبغى

عشرينلنحوسنواتوعشرخمسببنماتتراوحلفترة

اإلقليمىأوالوطنىالطابعذاتالتميزمراكزمنمركزا

الوقدالناميةللبلدانشبكاتاطارفىأوبذاتهاتعمل

لكذمنبداليستخدملكنهمعينةببرامجالتمويلهذايرتبح

فيهتزدهرأنيمكنمناخولخلىوالهندسةالعلمقيملترويج

اناألموالتلكشأنفمنالمستوىرفيعالبحثممارسة

وبناءإدارتهوإنعاشبرامجهتطويرعلىمركزكلتساعد
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أنالمانحةالجهاتوتستطيعاألجللةطونمولليةاعدة

علىبناءالمقدمةالمقترحاتلمراجعةنشاورىبشكلتجتمع

اختيارتستطيعتنافسيةحاتمقترلتقديممفتوحةدعوة

واضحةتقييملمعاييروففاالمراكز

مفحتوجيهكنظامعالمىبرامجصندوقإنشاءيتبغى

البحوثمعاهدمعةجديدشراكةعملياتلخلقتنافسية

فىالتعيرمراكزفىالبحثيةالمجموعاتلدعمالمتقدمة

مراجعةدوليوقمحكمونيتولىأنويمكنالناميؤالبلدان

ويمكنالنظامهذاإطارفىالمقترحةروعاتالمنتنوعية

تنتمىمجموعاتعلىتشتملالتىللمقترحاتأفضليةإعطاء

مقترحاتانبيدواإلقليميةالمحليةالمؤسساتمنعددإلى

معهدمعفيهايتعاونواحدمتلتيمركزبهايتقدمنتائيه

العلمفىمتمكنةأومتقدمةدولةمنواحدبحثى

لفائدةنظزاتمافامقبولةتكونأنيمكنوالتكنولوجيا

اآلخرعلىمنهماواحدفيهايركزالتىالمشرومحاتتناول

ارتفاعإلىباإلضمافةألهدافهماالنسبيةللبساطةنظرا

تحقيقهااحتماالت

إلتحالفأثيرالتإلىالفكرةمنالسابعالفصل

لفعالالعهلاجلمن

العلمتعزيزتيسيرشأنهامنالعاجلةوالدوليةالوطنيةاألعمال

الوطنىالصعيدعلىوالتكنولوجيا

تنطلقالتىاألوليةالتدابيرالتاليةاألربعالمهامتمثل

هذافىاألخرىالتوصياتأمايلىفيماالخطواتجميعمنها

بقاعمختلففىتنفيدهاتتولىقدالتىوالتحالفاتلتقرير

العاجلةاألعمالهذهنجاحعلىبعيدحدإلىفتعتمدالعالم

الفورعلىاألعمالتلكفىالشروعينبغىذلكوعلى

ودعموالطبوالهندسةللعلومالوطنيةاألكاديمياتتعزيزا

والتكنولوجيةالعلحيةالوطنيةالجماعات

الدولىالصعبدعلىوالتكنولوجياالعلممجتمعحشد3

العامالوعىمامستورفع3

القطاعينبينالتعاملحدودوتعيينالعامةالمنفعةحماية4

والخاصالعام

الوطنيةالقدراتدعمعلىتساعدانيمكنالجديدةالمبادرات

والقكنولوجياالعلمض

التوصياتمنالتاليةالمجموعةأنمنالرغمعلى

البحثفىالمنخرطينإلىبالنسبةبالضرورةجديدةليست

الجمهورمنكثيرإلىبالنسبةجديدةئعدفإنهاوالتطوير

قدالتوصياتتلكتنفيذبأنالدراسةلجنةوتؤمنالعريض

الوطنيةالقدراتبناءفىوالفشلالنجاحبينالفارقالخطيمئل

وهىالكوكبأنحاءكافةفىوالتكنولوجياالعلمفى

والمحافظةوالمهندسينالعلماءشبابلروتطاجتدابا

عليهم

ياتالمستجميعفىوالتكنولوجياالعلمتعليمتوفير2

التميزمراكزإنشاء3

افتراضيةتميزننمبكاتاءإننت4

تضمالتىوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكةتعزيز5

االكاديميةاألوساط

المغتربينالعلماءوالمهندسينمعالعالقاتتعزيز6

عليهاوالحفاظرقميةمكتباتإنشاء7

إقليميةتعاونبناءشبكات8

مبتكرةتمويللياتإنشاء9

القكرارتستحقالمعروفةالتدابيربعض

منأعالهإليهاأشرناالتىالمبتكرةالتدابيرعلىعموة

كانالتىالتدابيربعضتبنىأجلمنالضغحلمواصلةالمهم

كافيةمواقفأيةاتخاذعدمرغمعليهاتدريجىحثهناال

تضموهىالماضىفىبشأنها

والتكنولوجياالعلمأجلمنالسياسةوطنيةخططيرتط1

القرارصنععمليةإلىالعلميةالخبراءمدخالتتوفير2

السياسةأجلمنوالتكنولوجياالعلم

افضلمستقبلنحواألكاديمياتبينالمشتركالمجلستقرير3



إلىعاجلاحتياجفىوالتكنولوجياالعلمفىالمتخلفةلبلدان

ولىوالداإلقليمىالتعاون

بوجهالتقريرهذايطرحهاالتىالتوصياتتناسب

بالفعلحققتالتىالناميةالدولعنفضألالناميةالدولعام
مجاالتفىالوطنيةنظمهافىالنجاحعنواضحةدرجة

البلداناوأصغرأفقرلبعضوبالنسبةوالبحثوالتدريباالتعليم

لجنةتؤكدتالىوبالمناسبةالتوصياتبعضتكونالفقد

إقليمىأساسعلىتحقيقهاأجلمنالسعىضرورةالدراسة

أخرىبلدانمعبالتعاونأىالبلدانتلكإلىبالنسبة

العلميةالقدرةمنملموسجزءتحقيقيتسنىحتىمجاورة

اهتمافاوالتكنولوجياالعلمفىنموااألقلالبلدانتلبهوتستحى

الشمالووالجنوبالجنوببينالتعاونخاللمنمباشزا

فىوالمتمكنةالمتقدمةالبلداناجانبمنوالتزاماوالجنوب

البلدانأعمالجدوليشتملأنويمكنوالتكنولوجياالعلم

التاليةاألعمالعلىوالتكنولوجياالعلمفىالمتخلفة

العلممجالفىالوطنيةواألولوياتاألهدافتحديد1

لتكنولوجياوا

فىالوطنيةالقدراتتعزيرأجلمنالدوليةالخبرةحشد3

جياوالتكنولوالعلم

األهدافإنجازإلىوالتكنولوجياالعلمقدراتتوجيه3

الوطنية

تتناولالتىوالدوليةاإلقليحيةالتميزمراكزفىالمشاركة4

الوطنىاالحتياجقضايا

بالعلميتعلقفيماالحكومةإلىالمشورةلتقديملياتانشاء5

والتكنولوجيا

إلىوالتكنولوجياالعلموقضايامواردحوياالمعلوماتتوفير6

رالجم

التعليميةوالمؤسساتبالبرامحرتقاءا7

بالتدريبالخاصةوالدوليةاإلقليميةالبرامجفىالمشاركة8

والتكنولوجياالعلمعلى

داخلوالتكنولوجياالعلممجاالتفىالعملفرصزيادة9

البلد

مبادراتإلىىيظأنيمكنعالميةتنفيدستراتيجية01وجود

والتكنولوجياالعلممجاالتفىجديدة

وأنحقيقيةأعمالإلىالتقريرهذايؤدىأنالمهممن

الهدفلهذاوتحقيفاالواقعارضعلىبالفعلبئانتيحدث

بينالمشتركالمجلسيقومأنالدراسةلجنةاقترحت

اآلحرىوالوطنيةالدوليةالمنظماتمعبالتشاوراالكاديميات

ملموسةخطواتتحددتنفيذاستراتيجيةبوضعالصلةاتذ

إدخالعلىوالمحليةوالوطنيةالدوليةاألطرافلمساعدة

لكذفىبماالالزمةوالتجديداتاإلصالحات

البرامجتنفيذمراقبةا

العملبكاتنتتعزيز2

تكنولوجياتعلىيعتمدالمعارفلتبادلمركزإنشاء3

الجديدةواالتصاالتالمعلومات

وإتاحتهافائدةوالتكنولوجياالعلمبياناتأكثرعلىالتنقيب4

أكبربشكل

اديمياتابينالشبكاتواستخدامإقامة5

تطورعلىيساعدانيمكنالمانحةللجهاتدولىمؤتمرتنظيم

العلمممالفىالناميةالبلدانقدراتلزيادةجديداليات

والتكنولوجيا

التقريرهذافىالواردةالتوصياتمنالعديدتتطلب

البلدانفىوالتكنولوجياالعلملتمويلجديدةدوليةتدابير

الدولىلمجتمعوعلىبالفعلالقائمةتلكتحسينأوالنامية

الدعوةوينبغىالتدابيرتلكمثلتطويرالماليةالمانحةللجهات

لمراجعةالمانحةالجهاتلمجتمعاستهاللىدولىمؤتمرعقدإلى

تلكوافقتمااذالتقريرهذافىالواردةالتوصياتوتنقيح

لوضعوإدارةتوجيهلجنةتكوينينبغىالتوصياتعلىالجهات

المؤتمريشهدأنأيضئاينبغىكماللتنفيذالالزمةاآلليات

3وأفضلنحومستقبلاألكاديمياتبينالمشتركالمجلستقوير



الوطنيةوالحكوماتاألطرافمتعددةللموسساتمثيآل

غيروالمنظماتالربحإلىالهادفوالقطاعالمانحةوالجهات

الحكومية

أيدينامتناولفىأفضلمستقبل

العلمفىلقدراتهاالناميةالبلدافتعزيزيعد

علىبذلكتقومأنعليهاويتعيمطلقةضرورةوالتكنولوجيا

أصدقائهامعوبالتعاونجهودهاتركيزخاللمنالسرعةوجه

والتكنولوجياالعلمفىللتغيرالحالىالسريعالمعدلضوءوعلى

منالعظمىالغالبيةأرادتإذاإضاعتهيمكنهناكوقال

خاللمنعليناويتعينالتهميننىمنمزيذاتعانىأالاإللسانية

تصلافضلغدأساسفصاعذااليوممننضعأنأعمالنا

نبذهمعلىالعادةجرتمنإلىوالتكنولوجياالعلمفوائدفيه

األملوتعطىقبلمنتخدمهملممنوتخدمالمستبعدينوتضم

فىليعيشالفرصةيمتلبهأنفىكوكبناظهرعلىإنسانلكل

نشتركبأننابحقنؤمنكنالووسعادةوصحةوراحةكرامة

لكذمنألقلنهدفأالعليناواحدةإنسانيةفى

العلمقدراتبناءفىالفاعلةالرنيسيةاألطرافاعمالجداول
والتكنولوجيا

عيدالصعلىوالتكنولوجياالمحلمقدراتبناءيتطلب

ماتحقيقأجلمنمغاالكبرىالمؤسساتتعملانالعالمى

يلى

لإلنسانيةأفضلمستقبللخلقالعالميةالتعبئةتعزيز1

فىوالبدءوتنقيحومراجعةإلطالقاستهاللىموتمرعقد2

التقريرهذاعليهااشتملالتىالمقترحاتمجموعةذتنفي

والبدءوتنقيحومراجعةإلطالقودوليةإقليميةمؤتمراتعقد3

التقريرهذاعليهااشتملالتىالمقترحاتعةمجمتنفيذفى

الفاعلةالموسسيةاألطرافأنواعمننوعكلانبيد

حددتوقدالجهداهذفىمختلفةومسئولياتدورلهسيكون

لتنفيذضرورئافاعألطرفاعشراثنىالدراسةلجنة

علىالعلميةةالقدرلرفعالجديدةوالبرامجالالزمةاإلصالحات
العالمىالصعيد

والتكنولوجياالعلممجالفىالمتقدمةالبلداناعمالجدول

والتىالناميةالبلدانفىوالتطويرالبحثجهوددعم1

والعالميةالمحليةاالحتياجاتتتناول

مخاطرمكالسبتقييمفىوالخبراتالمعلوماتاقتسام2

الجديدةالتكنولوجيات

والتكنولوجياالعلمفىالمتخصصينوتدريبتعليمدعم3

الناميةبالبلدان

العلممجالفىالناميةوالبلدانالمتمضةالبلداناعمالجدول
واللكنولوجيا

العلممجاالتفىالوطنيةواألولوياتاألهدافتحديدا
والتكنولوجيا

والتكنولوجياالعلمقدراتفىوالضعفالقوةمواطنتقييم2

األهدافتحقيقبغيةالحالية

الصناعةورموزوالجامعاتالحكومةبينشراكةإقامة3

والتكنولوجياالعلمقدراتلتعزيز

يحتاجهاالتىالبحثقضاياتتناولتميزمراكوإنشاء4

الوطن

تمسقضاياتتناولالتىالحاليةالبحثببرامجاالرققاء50

الوطنيةاالحتياجات

بالعلميتعلىفيماللحكوضاتالمشورةلتقديملياتوضع6
لتكنولوجياوا

والتكنولوجياالعلموقضايامواردحولالمعلوماتتوفير7
رللجم

التعليميةوالمؤسساتبالبرامجاالرتقاء80

تحملفىوالتكنولوجياالعلمفىالمتمكنةالبلدانمشاركة9

فىوالدوليةاإلقليميةالبحثيةوالبرامجالتدريبصسئوليات

والتكنولوجياالعلممجال

البلدداخلوالتكنولوجياالعلمفىالعملفرصيادةا

العلممجالفىالرقميةالمعلوماتمصادرتطوير1ا
والتكنولوجيا

الفكرلةالملكلةلحقوقفعالةسياساتتطوير21

أفضلمستقبلنحواديمياتابينالمشتركالمجلسققرير04



واللكنولوجياالعلممجالفىالمتخللةالبلداناعمالدول

العلممجاالتفىالوطنيةواألولوياتاألهدافتحديد

والتكنولوجيا

فىالوطنيةالقدراتتعزيزاجلمنالدوليةالخبرةحشد3

والتكنولوجياالعلممجال

الوطنيةاألهدافإلنجازوالتكنولوجياالعلمقدراتتوجيه3

تتناولالتىوالدوليةاإلقليميةالتميزمراكزفىالمشاركة40

الوطنيةاالحتياجاتتمسقضايا

والتكنولوجياالعلممجالفىورةالمتتلتقديمآلياتإنشاءه

الحكومةإلى

والتكنولوجياالعلموقضايامواردحولالمعلوماتتوفير6

رللجم

التعليميةعاتوالمولسبالبرامجاالرتقاء70

فىوالبحثللتدريبوالدوليةاإلقليميةالبرامجفىالمشاركة80

والتكنولوجياالعلممجال

البلدفىلوجياوالتكنالعلممجاالتفىالعملفرصزيادة9

بيناإلقليميةوالمنظماتالمتحدةاألمموكاالتاعحالولجد

الحكومية

واألولوياتاألهدافتحديدعلىالناميةالبلدانمساعدة

والتكنولوجياالعلممجالفىالوطنية

تهدفوالتىالناميةالبلدانافىوالتطويرالبحثجهوددعم2

والعالميةالمحليةاالحتياجاتتناولإلى

وبرامجهاسساتهابمؤاالرتقاءعلىالناميةالبلدانةمساعده3

التعليمية

مواردحولالمعلوماتتوفيرعلىالناميةالبلدانمساعدة4

للجمهوروالتكنولوجياالعلموقضايا

مجالفىوالدوليةاإلقليمبةوالتدريبالبحوثبرامغتيسيره

والقكنولوجياالعلم

العلممجالفىرقميةالالمعلوماتمصادرنظويردعم6

والتكنولوجيا

والبحفيةوالتدريبيةالتعليميةالمريسساتأعمالجدول

واألولوياتاألهدافلتحديدالوطنيةالجهودفىالمشاركة10

والتكنولوجياالعلممجالفىالوطنية

والمؤسساتالجامعاتلدىوالضعفالقوةمواطنتقييم2

العلممجالفىألوطنيةاألهدافتحقيقبغيةالبحثية

جياوالتكنولو

تعزيزاجلمنالصناعةورمورالحكومةمعشراكةإقامة3

والتكنولوجياالعلمقدرات

الوطنيةاالحتياجاتقضاياتتناولتميزمراكزإنشاء4

قضاياتتناولالتىالحاليةالبحثيةبالبرامجاالرتقاء50

الوطنيةاالحتياجات

التعليميةوالمؤسساتبالبرامجاالرتقاء60

العلممجالفىوالدوليةاإلقليميةالتدريببرامجرعاية7

فيهاوالمشاركةياوالتكنولوج

والتكنولوجياالعلموقضايامواردحولمعلوماتتوفير8

للجمهور

والطبسةوالهنللعلومالوطنيةديمياتاثاعمالجلول

واألولوياتاألهدافلتحديدالوطنيةالجهودفىالمشاركة10

والتكنولوجياالعلمفىةالوطني

فىوالضعفالقوةمواطنتقييمعلىالحكومةمساعدة2

مجالفىالوطنيةاألهدافتحقيقبغيةالوطنيةالقدرات

والتكنولوجياالعلم

والتكنولوجيامالعلمجالفىالحكومةإلىالمشورةتقديم3

االحتياجقفثاياتناولعلىالجديدةاالمتيازمراكزتشجيع4

الوطنى

قضاياتتناولالتىالحاليةالبحثيةبالبرامجاالرتقاءتعزيزه

الوطنبةاالحتياجات

التعليميةسساتوالمبالبرامجاالرتقاءتعزيز6

4افضلمستقبلنحواألكاديمياتبينالمشتركالمجلستقرير



ذاتوالتكنولوجياالعلمقضاياحوللمعلوماتتوفير

للجمهوراألهعية

مجالفىوالدوليةواإلقليميةالوطنيةالمنظماتاعمالجدول

والدكنوللىجياالعلم

الناميةالبلدانفىالبحثيةالبرامجفاعليةتيسير

البلدانلحكوماتالعلميةورةالمشتقديمفىالمشاركة20

العامةوالبرامجبالسياساتالمتعلقةالقضاياحولالنامية

وبرامجهابمؤسساتهااالرتقاءعلىالناميةالبلدانمساعدة3

التعليمية

لدوليةالتنمولةالمساعدةمنظماتأعمالجدول

واألولوياتاألهدافتحديدىعلىالناميةالبلدانمساعدة

والتكتولوجياالعلممجالقىالوطنية

المحليةاالحتياجاتتتناولالتىوالتطويرالبحثجهوددعم3

الناميةالبلدانفىوالعالمية

وبرامجهابموسساتهااالرتقاءعلىالناميةالبلدانمساعدة3

التعليمية

العلموقضايامواردعنمعلوماتتقديمعلىالمساعدة40

والتكنولوجياللجمهور

التعليميةوالبرامجبالمؤسساتاالرققاءفىالمساعدة50

العلممجالفىوالدوليةاإلقليميةيبالتدبرامجتيسير6

والتكنولوجيا

العلممجالفىالرقعيةالمعلوماتمصادرتطويردعم7

والتكنوللىجيا

المانحةالهيئاتاعمالجلرل

المحليةاالحتياجاتتتناولالتىوالتطويوالبحثجهوددعم1

الناميةالبلدانقىلعالميةو

وبرامجهابمقسساتهااالرتقاءعلىالناميةالبلدانمساعدة3

التعليمية

مصادرعنمعلوماتتقديمعلىالناميةالبلدانامساعدة3

للجمهوروالتكنولوجياالعلموقضايا

العلممجالفىوالدوليةاإلقليميةيبالتدبرامجتيسير4

جيالتكنولوا

العلممجالفىالرقميةالمعلوماتمصادرتطورلرممده

والتكنولوجيا

هذافىالمقترحةاألعمالتنفيذفىمهمبدوراالضطالع60

الحكوماتمعشراكةفىأومنفردبشكلسواءالتقرير

واإلقليميةالدوليةوالوكاالتالخاصوالقطاعالوطنية

والمحلية

الكياناتوالدولىوالوطنىالمحلىالخاصالقطاعأعمالجدرل

الربحتهدفالتى

العلموأولوياتأهدافلتحديدالوطنيةالجهودفىالمشاركة10

لتكنولوجياوا

تناولتستهدفالتىوالتطويرالبحثجهوددعم2

الناميةالبلدانفىوالعالميةالمحليةحتياجاتا

الصناعةورموزوالجامعةالحكومةبينالشراكةفىالدخول30

والتكنولوجياالعلمقدراتتعزيزأجلمن

ومؤسساتهاببرامجهااالرتقاءعلىالناميةالبلدانمساعدة4

التعليمية

العلموقضايامصادرعنمعلوماتتقديمعلىالمساعدة50

والتكنولوجياللجمهور

المكوميةغيرالمنظماتعمالجلمول

إلىوتحويلهااألبحاثنتائجنشرفىاالبتكارتشجيع

المحليةاالحتياجاتتتناولجديدةوخدماتمنتجات

العلمقضاياحولالجمهورإلىمعلوماتتقديم2

الناميةبالدولالصلةذاتلوجياوالتكن

اإلعدماعمالجدول

جماهيرتعريفمسئوليةمنبرابالجزءاالضطالع10

والتكنولوجيابالعلمالمتعلقةبالقضاياالبالد

المعلوماتلتوفيرالجديداإللكترونىاإلعالماستخدام20

للجمهوروالتكنولوجياالعلمبقضاياالمتعلقة
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األوللفصل

والتكنولوجياالعلممجالفىالقدرةتعزيزإلىاثلحةالحاجة

العالمىالصعيدعلى

والتكنولوجياالعلممنبدفعسرلعةبخطىيتفيرالعالم11

الرؤيةهىبعمىوتؤثرتحصىوالنعدالالتىالعلملتجلياتعالمنايموج

ذلكعلىوعثوةالسواءعلىواألفرادللمجتمعاتوالثقافيةواالقتصاديةاالجتماعية

فىشماعدهاهائلةبمعدالتالتكنولوجيةوتطبيقاتهاالعلميةالمعرفةتراكميتسارع

عنفضألالدوامعلىقوتهاتتزايدكمبيوتراجهزةوجودكبيرحدإلىذلب

الضوءسرعةسرعتهاتماثلالتىاالتصعالوسائل

الزمانمعنىفىثورةإلىالمثالسبيلعلىاإلنترنتشبكةأدتفقد

الكهربيةالشحناتوطيرانالكمبيوترمؤشراألرةعلىنقرةخاللفمنوالمكان

توجدواليومالكوكبأنحاءعبرالمتعددةوالخدماتالبياناتمنهائلةكمياتتنتقل

ومنه4ثاا4حسطالعالميةالشبكةيسمىماتحتالصفحاتباليين

بسرعةيتواصلوبالتالى5002عامحلولمعباليينثمانيةإلىتصلأنالمرجح

واالتصاالتالمالرأسوتدفقاتالتجارةخاللمنالعالمىاالقتصادتكاملهائلة

ركنكلالىوتنفذاالتصاالتوتكنولوجياالمعلوماتلثورةمنتجاتبوصفهاالمعززة

علىمرتكزةالعالماقتصادياتستصبحمتزايدنحووعلىالمجتمعأركانمن

منالمضافةتلبامنأكثروهىالمعرفةمنالمضافةالقيمةاحتسابمعالعرفة

المواد

شفرةحلعلىاليوميقتصرالفعملناالحياةمعلفىأيضئاثورةوهناك

ترتيبأيضئانتعلمبلالحياةمخططإىإندىولالنووىالحمض

النحوهذاوعلىبععلناتقومكىالدقيقةالحيةالكاثناتوحشدوتعبيراتهاالجينات

تحسينأجلمنالحيةاألشياءمكوناتادخالونقلتجديدتغييحببراعةيمكننا

صناعاتتحويلوحتىبلاإلنتاجيةوذيادةومفيدةجديدةمنتجاتوابتكارالصحة

بأكملها

حولافكارناوتوسيعتغييرإلىأدتقداالبتكاراتهذهفإنياجماال

العاليةبالتقنيةاالنبهارنتيجةعادةذلكيحدثوالواالجتماعيةاالقتصاديةالتنمية
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رعايةأفضلإناحةأنندركأصبحنافلقدواقعئاملموسةلحقائقهـإنمالجديدة
تمكينفىتسهماقالننالجهدتوفرالتىاألجهزةإتاحةعنفضألوتغذيةصحية

فىالسنواتمنأكبرعددواستكمالبالمدارسااللتحاقمنالشبابمنمتزايدعدد

زيادةعنالمجتمعاتبعضفىاألقلعلىالنهائيةالنتيجةأسعرتوقدالمدرسة

لديهممأناسالعملبقوةيلتحقونالذينوالمتعلمينالمتمكنيناألفرادعددفىرئيسة

معيشيةظروففىوالحياةللمجتمعالكليةالرفاهةفىالمساهمةبشأنأفضلأفاق

لمطالبهمتلبيةثلر

إلىاالبتكاراتمنكثيروصولفننملعنالعالمىالواقعيكشفلكذومع

ويزدادكوكبنابقاعمخنلفعبرالفوائدتقسيميتفاوتكمابشدةيحتاجونهامن

مثلمجاالتفىللقلقمثيرةاتجاهاتوجودنتيجةارتباكاهذاالتوزيعسوء

وهىوالبيئةالعامةوالصحةالحضرنحووالتحولالسكانيةاإلحصاءات

نتيجةلكذكانوإنحتىالقريبالمستقبلفىتستمرأنالمتوقعمنالتىاالتجاهات

فحسبالحاليةدفعهاقوة

رقمعلىالعالمسكانتعداديستقرأنإلىالسكانىالنمويستمروسوف

اختالفاتوجودمعالقرنمنتصصحوالىفىنسمةبليون9ووه8بينيتراوح

الصحراءجنوبأفريقياففىالعالمبقاعبمختلفالغمريةالتصوراتفىضخمة

حوالىإلىيصلأنالمرجحومنالسكانىالنمويستمرسوفالمثالسبيلعلى

اليابانفىمستقراالسكانىالتعداديظلذلكمنالعكسوعلىنسمةبليون51

تناقصالصناعيةالدولستشهدكمابالفعليتناقصلمإنأوروبابلدانوأغلب

قصورجوانبمنذلكيصاحبمامعالسنكباراحتياجاتوزيادةالعاملةقوتها

شبابأعدادهيمنةستؤدىالمقابلوفىالنمومتسارعةالعملسوقأقسامفى

والتدريبالتعليممنشآتعلىضخمةضغوطوضعإلىالناميةالدولفىالسكان

كافيةعملفرصخلقأجلمنالمحليةالعملأسواقوعلى

ووهىىالحضرمنبوصفهماآلنالبشرأغلبيةتصنيفيجرىاألولىوللمرة

أنمنالرغمعلىحتىأساشاالنامىالعالمفىقوتتهابكاملتستمرسوفظاهرة

منمزيدلخلقالجديدةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيايستخدمونسوفالبعض

تناولعلىالناميةالدولقدراتيتحدىالحضرنحوالتحولإنالريفيةالبيئات

عشرةعنسكانهايزيكالتىأىالكبيرةالمدنمنهاتعانىالتىالضخمةالمشكالت

سكانفىزيادةوحدهاالهندستواجهالقادمةالثالثةالعقودمداروعلىماليين

المتحدةوالمملكةوألمانيافرنساسكانإجمالىحجمضعفتعادلالحضر

1مجتمعة
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منالرغموعلىالبشربينمتفشيينوالجوعوالعوزالفقريزالال

83يعانىاإلنسانيةالرفاهةصعيدعلىإنجازهاامكنالتىالضخمةالتحسينات

تخيمالمجاعاتتزالوالالجوعوشبحلتغذيةسوءمننمواالدولأقلشعوبمن

حيثالصحراءجنوبأفربقيافىخاصةالعالمبقاعبعضعلىكبيرةبدرجة

األسرةأفرادشدسإنهنالةالمنتشلةاألهليةالحرببسببسوءاالوضعتفاقم

نصفوتعيشاليومفىواحددوالرمنأقلعلىمنهمالفردشيعياإلنسانية

خمسيكسببينماهذااليومفىللفرددوالرينعنيقلماعلىتقريئاالبشرية

3خمسأفقردخلمنمرة07عنيزيدماالعالمسكانمنفقطواحد

تصيباإليدرالبشريهءمرضالمناعةنقصقيروسمثلمشكالتوهناك

المرضعنالناتجالخرابتجاهاألفعالردودأنمنالرغمعلىالعالمأفحاءكافة

المجتمعىالسلوكوتعديلعالجتقديمعلىاألمةقدرةباختالفكبيرةبدرجةيختلف

تنتجبينماالمجتمعىالسلوكتعديلعلىتعملالعالجالمجتمعاتبعضتنتجإذ

كبيرةأجزاءوجودمعاإليلوزمرضنتيجةاأليتاممنجيألاألخرىلمجتمعاتبعض

إنومعوقةضخمةخسائربسببهتواجهسياوجنوبالصحراءجنوبأفريقيامن

مأساةيعدإثماراحياتهملحظاتأكثرفىالبالغينالشبابمنضخمعددهالك

اجتماعئاكابوسئاكونهاعنفضألالضخامةشديدةثارعنلسفرإنسانية

القضيةهذهلمواجهةكبرىسياسيةتغييراتإلحداثضرورةوهناكواقتصادئا

األخيروالتهديدوالسلالمالريامثلقانمفتزالالالتىاألمراضمواجهةوأيضئا

للتوصلالبحوثمنمزيداجراءكذلكيجدرسارسموضمنالعالمجابههالذى

مجالفىجوهريةبأهميةالعلمىالتعاونويتسمأفضلاستجاباتتحقيقإلى

إليهاحاجةأكثرهممنأمامالبحثنتائجوإتاحةالتحدياتمواجهة

فإنواالستهالكاإلنتاجانماطتتغيرلماوإذكثيرةالبيئيةالتحدياتإن

نعتمداللذينوالماءالهواءتلوثزيادةكبيراسيكونالجوىمحيطناعلىالذثير

والتنوعالطبيعيةوالمواطنالغاباتفقدانواستمرارالتربةتأكلوزيادةعليهما

المستوياتإلىيصلمااألرضكوكبسكانمجملواستهلكأنتجفإذاالبيولوجى

ثالتةإلىسنحتاجفإنناالمتحدةبالوالياتألقرانهمواالستهالكاإلنتاجمنالحالية

إلىالحاجةأنإلىالصددهذافىاإلشارةوتجدراألرضكوكبمثلكواكب

لماالجتماعىالمستوىعلىمسئوليةوأكثرللبيئةاوذأكثراقتصادىنشاطتنفيذ

اآلنإليهااحتياجنابقدرتكن
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الدولىحوللاالتفاقمنمتعاظفامستوكااليوملديناأنالحظحسنمن

بينمنوالبيئةالعامةوالصحةالحضرنحووالتحولبالسكاقالمتعلقةالقضايا

0002سبتمبرففىقبلمناموجوذيكنلمالذىالمستوىوههوأخرىأشياء

العالمفىالدولروساءضمتالتىاأللفيةقمةبتنظيمالمتحدةاألممقامت

والمرضواألميةوالجوعالفقرتقليصبشأنخاصةأهدافإعالنعنوأسفرت

وليسوالمشاركةلعدلباااللتزاموكات11إلطاراانظرالبيئىالنحطاطوا

نحونتحركونحنلأللفيةاإلنمائيةاألهداففىواضخايبدووالتهميشاالستقطاب

أيضئاويشتملوالعشرينالحادىالقرنفىالمعرفةعلىارتكازهيزداداقتصاد

إلىبالحاجةإقرارعلىاأللفيةبشأنالمتحدةاألممموتمرعنالصادراأللفيةإعالن

القضايامثلبمشكالتيتعلقفيماوخاصةهذهالقلقجوانبلمواجهةدولىتعاون

احتياجاتيصفالذى2رقماإلطارانظرالوطنيةالحدودتتعدىالتىالبيئية

المناخىالتغيرحولحديثؤدوليةاتفاقياتثالثثحددتهاالتىوالتكنولوجياالعلم

أامةالمستدوالتنميةالبيولوجىوالتنوع

وعلىالقضاياتلكجميعحويااالتفاقتعاظممنالرغموعلىلكذومع

غابالمعرفةعلىيرتكزمستقبلنحوالتحركحتميةحولاالتفاقمنأيضاالرغم

العلممجالفىالقدرةبناءإلىالحاجةتلقفلممهمشىءإلىالدولىالمجتمعانتباه

كافيااهتمافاالمعرفةعلىالقائمالتطويريقودالذىالمحركبوصفهاوالتكنولوجيا

إلىبالنسبةجوهريةأهميةيمثلالذىالتطويروهوالدولىالمجتمعجانبمن

مجاالتفىالضغوطوطأةمنتخففالتىواالقتصاديةاالجتماعيةالجوانبتضمين

ئعدالتىالضغوطوهىوالبيئةالعامةوالصحةالحضرنحووالتحولالسكان

النامىالعالموخاصةالعالمإزعاجمصدر

ماجوهراإلغفاهذاتصحيحضرورةأىتحديذاالقضيةهذهوتمثل

والمؤسساتواالستثماراألساسيةوالبنيةالعاملينمنالمتاحأىهنانتناوله

منبلدكلفىالتكنولوجىوالتطورالعلمىالبحثإلدارةالالزمالتنظيمىواإلطار

العالمبلدان
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1رإلطا

المتحدةاألممعنرةالصاللمليةاإلنمانيةاألهداف

وتحسينالفقرلتقليصطموحاعمالجدولهىلأللفيةاإلنمائيةاألهداف

موتمرفىاألهدافهذهعلىالعالمقادةوافقوقدكافةالعالمأنحاءفىةالمعينث

اآلمالهذهمناملوكل0002سبتمبرفىعقدالذىلفيةاالبشأنالمتحدةاألمم

0991عامإلىبالقياسوضعهاتمالتىاألهدافمناكثراوواحدتحقيقعلىاتفق

أساسيةركيرةبوصفه

والجوعالمدقعالفقرعلىالقضاء1

يقلالذينالسكاننسبةتخفيض5102عامبحلولتحقيقهالمزمعالهدف

النصفإلىالجومنيعانونالذينوالسكاقواحدءدوالرعناليومىدخلهم

إلرامئااالشدائىالتعليمتعميمتحقيق2

مكانكلفىاألطفالتمكنكفالة5103عامبحلولتحقيقهالمزمعالهدف

االبتدائىالتعليممرحلةإتماممنسواءحدعلىاإلناثأوالذكور

المرأةوتمكينالجنسينبينالمساواةتعريز3

فىالجنسينبينالتفاوتإزالة5102عامبحلولتحقيقهاالمزمعاألهداف

وبالنسبة5002عامبحلولذلبهيكويتانهـلفضلوالثانوىاالبتدائىالتعليم

5102عاميتجاوزالموعدفىالتعليممراحللجميع

األطفالوفياتمعدلتخفيض4

سندوناألطفالوفياتمعدلتخفيض5102عامبحلوياتحقيقهالمزمعالهدف

الئكثينبمقدارالخامسة

النفاسيةالصحةتحسين5

إلىالوالدةاثناءالوفياتمعدلتخفيض5102عامبحلولتحقيقهالمرمعالهدف

الحالىالمعدلربع

األمراضمنوغيرهماالوالمالالبشريهءاإليدزالمناعةنقصفيروسمكافحة6

الوبائية

المناعةنقصفيروسانتشاروقف5102عامبحلولتحقيقهالمزمعالهدف

اضاألصمنوغيرهاالمدهـياانتشارووقفانحسارهوبدءاإليدزالبشريه

الرئيسية
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البيئيةاالنعتدامةكفالة

ألهدافا

فقدانوانحسارالقطريةوالبرامجالسياساتفىالمستدامةالتنميةبادئإدماجأ

البيئيةالموارد

علىالحصوليمكنهمالالذيناألشخاصنسبةتخفيض5102عامحلولمعل

النصفإلىمنةربنتمياه

منمليون001عنيقلالمامعيشةلتحسين0202عامكبيربحلولتحقيقبم

الفقيرةاألحياءسكان

التنميةأجلمنعالميةنتمراكةإقامة8

ألهدافا

بالحكمالتزافاويشملباالنفتاحيتسمومالىتجارىنظامإقامةفىالمضى

العالمىوالصعيدالوطنىالصعيدعلىالفقروولةوتخفيفوالتنميةالرشيد

والدوليةالساحلغيروالبلداننمواالبلدانألقلالخاصةاالحتياجاتمعالجة

الخرريةالصغيرةالنامية

الناميةالبلدانديونلمشاكلالشاملةالمعالجة

للشبابومنتجالئقعملإيجاد

بأسعاراألساسيةالعقاقيرإلتاحةالصيدالنيةالمستحضراتشبهركاتمعالتعاون

الناميةالبلدانفىميسورة

وبخاصةالجديدةالتكنولوجيافوائدإلتاحةالخاصالقطاعمعالتعاون

واالتصالالمعلوماتتكنولوجيا

المصدر

ylbmessAlareneGsnoitaNdetinUehtybdetpoda255noituloseRر
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آرإلطا

والتكنولوجياالعلممجالفىوالقدرةالدوليةاالتفاقيات

حاسفاعنصؤاالناميةبالبلدانوالتكنولوجياالعلممجالفىالقدرةبناءيعد

الدوليةوالبروتوكوالتلالتفاقياتالفعالللتنفيذ

المناختغيربشأناإلطاريةالمتحدةاألمماتفاقية

lUالمنتظموالرصدالبحثة

يلىبمااألطرافيقومبالتزاماتهماضطالعهملدى

ومنظماتوشبكاتبرامجتطويروزيادةمالئماذلكنيكحيثمابدعممالقيا1

وجمعالبحوثوتمويلوتقييموإجراءتحديدإلىتهدفدوليةوحكوميةدولية

الحدإلىالجهدازدواجتقليلإلىالحاجةمراعاةمعالمنتظموالرصدالبيانات

ألدنىا

والطاقاتالمنتظمالرصدتعزيزإلىالراميةوالحكوميةالدوليةالجهوددعم2

الناميةالبلداقفىالسيماوالفنىالعلمىالبحثمجالفىالوطنيةوالقدرات

تمالتىوتحليالتهاالبياناتهذهوتبادلالبياناتإلىالوصولإمكانيةوتعزيز

الوطنيةالواليةخارجمناطقمنعليهاالحصول

تحسينفىوالتعاونالناميةللبلدانالخاصةواالحتياجاتالهتماماتJLiمر3

الفقرتينفىإليهاائمشارالجهودفىالمشاركةعلىالكاصنةوقدراتهاطاقاتها

اعاله2و1لفرعيتينا

grovidoibwww

2991الحيوىبالتنوعالمتعلقةالمتحدةاألمماتفاقية

iI1والتدريبالبحث21ة

الناميةللبلدانالخاصةلالحتياجاتجانبهامنمراعاةالمتعاقدةاألطرافتقوم

بمايلى

تدابيرمجالفىوالتقنيينالعلميينوالتدريبللتعليمبرامجومواصلةوضعأ

قابلنحوعلىواستخدامهوصيانتهوعناصرهالحيوىالتنوعنحديد

المحددةاالحتياجاتلتلبيةوالتدريبالتعليملهذاالدعوتقديملالستمرار

الناميةللبلدان

علىواستخدامهالحيوىالتنوعصيانةفىتساهمالتىالبحوثوتشجيعتعزيزب

الناميةالبلدانفىسيماواللالستمرارقابلنحو

grovidoibwww
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2002المستدامةالتنميةلحالعالميةلقمة

التنفيذخطة

األساسيةوالبنيةوالمؤسسيةالبشريةالقدرةبناءمبادراتوتعجيلتعرير31ه

الناميةللبلدانالخاصةاالحتياجاتتلبىوالتىالصددهذافىبالشراكةوالنهوض

المستدامةالتنميةسياقفى

6rJعلىالعملمعاإلقليميةوشبهواإلقليميةوالوطنيةالمحليةالمبادراتعم

والوطنيةالمحليةالتميزمراكزلتعزيزوالتقنياتالمعرفةوقعديلواستخدامتطولر

المعرفيةالقدرةتعزيزأجلمنوالتدريبوالبحثللتعليمواإلقليميةاإلقليميةوشبه

وتعبئةأخرىأمورجملةبينمناقتصادياالواعدةوالبلدانالناميةالبلدانلدى

المواردذلكفىبماالمصادرجميعمنالمواردمنوغيرهاالكافيةالماليةالموارد

فيةإلضاوالجديدةا

grotاالنألusgrubsennahojwww
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والدولتملكالتىالدوالبيندوفاظمفجوةيخلقكالمعتادالحالبقاء12
التملكالتى

العالمعلىالسوقاقتصاديهيمنالجارفةالعولمةقوىدفعقوةظلفى

لدعمشمةالاألساسيةالبنيةأوالسياساتتفتقدالبلدانمنالعديدلكناليوم

عنناهيكاإلنتاجيةاالقتصاديةاصولهاأوصادراتهابناءأجلمنالسوقآليات

هناكبلدلكلالخاصةالمالمحتختلفوبينماوالتكنولوجياالعلممجالفىقدرتها

الضوءإلقاءمنالدراسةلجنةيمكنمماالناميةالدولمنعديدبينمشتركةنقاط

الخاصةاألهميةذاتالمجاالتبعضعلىالتقريرهذافى

العلمفىالمتقدمةالصناعيةالبلدانلدىقلقجوانبوجودفىشكمنوما

جودةوتحسينوالخاصالعامالمجالينبينبالتوازنتتعلقجوانبوالتكنولوجيا

العلممجاالتفىالموهوبينعلىوالمحافظةواجتذابالتعليميةأنظمتها

والتطويرالبحثفىالوطنيةاالستثماراتتمكنالتىبالكيفيةاوبوالتكنولوجيا

عبربرمتهالمشهدتعاينالدراسةلجنةألنونظزاذلباومعمثالىعائدتحقيقمن

الدولىالعلمىوالمجتمعالعالمتواجهمشكلةأبرزأنواضخايبدكوكبناأنحاء

البلدانواقلالصناعيةالدولبينوالمتعاظمةالضخمةالفجوةللكفىتتمثلاليوم

من08منيقربمااننجدالمعرفةعلىيقوماقتصادنحوتحركناومعنموا

أحيلواقدذلبامنوبدألالمعرفةابتكارفىالمساهمةفرصةمنحرمواقدالبشر

منكثيرافإنذلكعلىوعالوةالناتجةالتكنولوجيااستهالكنحوفقط

اىامتالكهابدوناستهالكهامنالناميةالدولبلنالحديثةالتكنولوجيات

والهندسةالعلمفىقولةمحليةقدرةالناميةالدول

العالمفىوالتكنلىلوجياالعلمرةقدىتوسيعلدعمالصناعيةالدولوتحتاج

فىواالزدهارباألمانينعمونالصناعيةالدولمواطنويظلأنيمكنفالالنامى

العلمتوسيعايفئايساعدكماالفاشلةالدولمنكبيرةأعدادايضمعالم
بالنسبةأمابالتجارةوالنهوضاالستقراروتعزيزاألسواقبناءعلىوالتكنولوجيا

الصناعيةالدولمعاإليجابىللتعاونالمحليةالقدرةتهيئةفإنالناميةالدولإلى

التىالقضايامنالعديدلمجابهةوالتكنولوجياالعلمجوانبأفضعلحصادلهايتيح

تؤكدهاالتىالذاتيةالمعارفمنالهائلةمواردهامنواالستفادةتطورهامنتحد

تراثهاتجاهالوطنىبالفخرالشعورإضفاءعنفضألالسليمةالعلميةالوسائل

انأىالمستدامةالتنميةأنماطزيادةنحوجديدلمجرىوالتخطيطوإنجازاتها

الجميعإلىبالنسبةمتبادلةفائدةيحققالدولىالتعاون

العلمفىالمتمكنةالبلدانمنمتزايداعدداأننجدلكذعلىوعدوة

الصينشيلىالبرازيلالمثالسبيلعلىالناميةالدولبينمنوالتكنولوجيا
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لمساعدةليسالمسئوليةويتحملالقرصةيمتلكأفريقياجنوبيكالمكسلهند

بحيثاألخرىالناميةالدولفىاشقائهامعللعملايضئاوإنمافحسبنفسها

3والتكنولوجياالعلممجالفىقدرانهمبناءمنأيضئاهميتمكنون

للتطورجوهريةلةمساحالياالفرديةالبشريةالتنميةئعتبراألمرواقعوفى
لوةالتكنولوجىالتقدمويقودالطويلالمدىعلىوللعالمدولةألىاالقتصادى

والذىالبشرىالمالرأسفىتحسيناتتحقيقإلىوالتدريببالتعليماالرتقاءعلى

هذاديقأنيمكنالطريقهذاوعلىوأفضلأكثروخدماتسلغابدورهينتج

حببدافعبالضرورةليسالعاموالخطابالحرالتعبيرعزيئتإلىالجيدالتسلسل

اقتصاديةكضرورةانماالغير

العلمىالتقدميوكدهاالتىللنظرالالفتةالنتائجمنالرغموعلىذلكومع

االقتصادىاليقينوعدموالعنفبالنزاعالزمنهذااتسمالتكنولوجىواالبتكار

للتهديدوتعرضهابلالعديدينحياةتهميشعنفضألوالفقرالمزمنالحرمان

الجياعإطعامعلىفعلبايساعدانوالتكنولوجياالعلمانمعرفتنامنالرغموعلى

لالستمناعJمجاوخلقالعملفىالكرامةوصيانةالبيئةوحمايةالمرضىومعالجة

الضرورىأوالكافىالمالإلىنفتقدالفقيرةالمجتمعاتفإنالذاتعنبالتعبير

لتطبيقهما

وخاصةالناميةالدولبمقتضاهاتسقطمغلقةدائرةهناكاألمرواقعوفى

التىالصناعيةالدولركبعنمتخلفةوالتكنولوجياالعلممجالفىالمتخلفةالبلدان

بتطبيقيتعلقفيماوذلكالبشريةالتنميةأوالماليةالمواردسواءالمواردتملك

العديديهاجرمافعادةوخالقواسعنحوعلىالجديدةوالتكنولوجياتالعلمىالتقدم

بعدفيهاويبقونالصناعيةالدولإلىالناميةالدولمنالشبانالمتخصصينمن

أوطانهمفىمهاراتهمتطبيقمنبدالوالتدريبالتعليممنقسطعلىحصولهم
يستنفدكماسوءاالحاليةالفرصأفاقوتزدادعادةأكبرإليهمالحاجةحيث

تزايدمعاألمرويتفاقمالنامبةالدوللدىالبشريةالمواردبعضهذاالعقولتزيف

التقاعدسنإلىسكانهامنكثيرلوصولنظراالغنيةالبلدانفىالمتقاعدين

للوافدينجذابةتوظيففرصتبرزوبالتالى

هوةتصبحوربماالحاليةالفجوةاتساعيزداداقالمرجحفمنولهذا

أدواتعلىالصناعيةالدولسيطرةاستمرارمععبورهايتعذروواسعةسحيقة

بلوالتطويرالبحثميدانفىهائلةبدرجةالناميةالدوالوتسبقواالختراعالعلم

الدولتلكلدىالمتوفرةالبشريةالمواردأثمنمنبعضعلىاالستيالءفىوحتى

التفاوتيصفاناللذين4و3اإلطاريننظر11الخاصةمصلحتهاأجلمنالنامية

فضألالدولمختلففىللفرداإلجمالىالمحلىوالناتجالسكانمجاالتفىالحالى

5102لعامالمستقبليةالسكانيةالتوقعاتعن

3رإلطاا

2002لللرداإلجمالىالمحلىوالناتحالعالمسكان

5102عامفى51سنوتحتالعالميةالسكانيةالتوقعات

األولالفصلاالكاديمياتبينالمشتركالمجلستقرير45



إلىالوطنيةمواردهامنكبيرنصيببتوجيهالمرتفعالدخلذاتالدولقوم

انظروالتطويرالبحثعلىاإلنفاقفىذلكوينعكسوالتكنولوجياالعلمتنمية

إلىنسبةالوطنىالبحثعلىاإلنفاقحولمقارنةبياناتعلىلالطالع5اإلطار

الدخلذاتالدولفىوالمهندسينالعلماءعدديبلغوبينماأاإلجمالىالمحلىالناتج

لدىAAVإلىالعدديصلالسكانمنمليونلكلالمتوسطفىAtrالمرتفع

تعالبراعددمتوسطيبلغوبينما61اإلطارانظرالمتوسطالدخلذاتالدول

منمليونلكل6rIحوالىالدخلمرتفعةالدولفىللمقيمينمنحهايجرىالتى

وعالوة71اإلطارانظر101الدخلمتوسطةالدوللدىالمتوسطيبلغالسكان

الناميةالدولفىالعلماءعليهيحصلالذىالمحلىالتدريبنوعيةفإنذلكعلى

األممفىزمالؤهمعادةبهيتمتعمايكافىاللهمالمتاحةديةI1tالمواردعنناهيك

الصناعية

كةالمشاعلىالناميةالدولقدرةإلىبالنسبةبالخيرالمقارناتتلبالئشرال

مستهلكةدولمجردمناكثرتصبحبحيثالجديدوالتكنولوجياالعلمعصرفى

البشرىالمالرأسوتطويرتنميةانالصناعيةالدولمنالتكنولوجيةللصادرات

ومهاراتتعليمامالدولةتكفلالتىاألساسيةالبنىوصيانةتشبيدفىتتمثلالتى

لدولةقدالىبالنسبةأساسيةأهميةتمثلالعالمدولباقىمواكبةمنيمكناها

فىالمساهمةاجلمنأيضئاليانمافحسبوضعهاتحسينمجالفىليسالنامية

وهمالبشرتعدادمن08التاليريزدادأنينبغىوبالذكبدالبشركلرفاهة

فقطليسجديدةمعارفبخلقيتعلقفيماالناميةالبلدانتلكفىيعيشونالذيئ

والموهبةالرذمحماإلىبالنسبةايضئاوإنمامصائرهمتشكيلفىحقهمإلىبالنسبة

العالمباقىإلىتقديمهايمكنهمالتى

الناميةالدولفىواالقتصاديةاالجتماعيةفالموشراتالقلئتثيراألرقاملكن

عددأننجدواليوممتهاكليريتدهوربلاألخيرةالعشرالسنواتمىتتحسنلم

الدخلذاتالدولفى295إلىتصلشخص0001لكلالتليفونطخطو

الترتيبعلىوالمنخفضالمتوسطالدخلذاتالدولفى03و251وإلىالمرتفع

االفلكلالشخصيةالكمبيوتلىأجهزةعدديبلغكما8اإلطارانظر

اتنهالدولفى53إلىتصلبينماالمرتفعالدخلذاتالدولفى034شخص

اقبالذكروجديرالمنخفضالدخلاتالدوالذفىفقط6وإلىالمتوسطالدخل

تساهمبينماالعالمسكانتعدادمن51بنسبةتسهمالمرتفعالدخلذاتالدول

904اإلطارنظرااإلنترنتشبكةاتصاالتمن19بنسبة
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5رإلطاا

والتطوورالبحثعلىطنىالاإلنالق

اإلجماليالمحلىالناقحمنمنويةكنسبة

9ألالبرازيل0703السلىلد

98تياإسبا31003بانلياا

57دابول362المتحدةالواليات

96الصينooCكورLريةجم

96إفريقياجنوب8302ياالنا

86لمجر71031فرنسا

6كاشيلى7901الصينتايوان

94اتركيا59هولندا

43المكسيكVAالمتحدةالمملكة

22ياليزما7401فورةسنغا

Aدوركوا031لههندا

4001إيطاليا

6001الروسىاالتحاد

inaoBecneicSlanoiLaNSUecruoS

2002srotacidnIgnireenignEdnaecneicS

ecneicSlanoitaNkVnotgnilrA

gp314elbaTtxeT2002noitadnuoF

detinUnodesaberaaidnIrofataddna7مه

namuHeهـ7لألكلorPtnempoleveDsnoitaN

muinnelliM3002ءopeRtnempoleveD

gnomAtcapmoCAslaoGtnempoleveD

kroYweNytrevoPnamuHdnEotsnoitaN

3002snoitaNdetinUYN

أداءنفقاتجميعوالتطويرالبحثيضمملحوظة

الخاصةالقطاعاتكلجانبمنوالتطويرالبحث

هذافىاألرقامألنوتظوادولةكلداخلبهما

حولهماالمتاحةالبياناتاحدثعلىترتكزالجدول

6991الفتوةخاللاإلجمالىالمحلىالناتحوحويا

الناتجوالتطويرالبحثمعدليكونربما9991

قدبالجدولوردبلدألىبالنسبةاإلجمالىالمحلى

الحينذلكمنذتغير



كثيراوتسبقاألمامإلىتنطلىالصناعيةفالدولواعداالمستقبليبدوال

تسعينياتشهدتولقدالمرتقبةالمواهبلجيلاإلعدادمجالفىالناميةالدولمن

ومتوسطةمنخفضقالبلدانفىالعليابالمدارسالتحافنسبةالعشرينالقرن

أضف5الموهلينالسكانمنالترتيبعلى85و1وه5بلغتالدخلومرتفعة

فىالضخمةاالختالفاتحسبانهافىتأخذالالكميةالمؤشراتهذهانذلكإلى

طرفىعلىالبلدانبينوالثانوىاالبقداثىالمستويينفىوخاصةالتعليمنوعبية
السلسلة

يشكلنالالتىالنساءضدالتمييزفىالمجتمعاتتستمرذلكعلىةوعلى

قيمةغشرعلىإالالبلدانمنكثيرفىيحصلناللكنهنالعالمسكاننصف
ثالثةحوالىالنساءوتشكلالممتلكاتمن1منأقلسوىيمتلكنوالالدخل

الطعاممنقدرعلىالمناطقمنكثيرفىيحصلنالعالمفىاألميينأخماس

هناكذلكإلىوباإلضافةالرجالعليهيحصلمماأقلالصحيةوالرعايةوالتعليم

سوءمنالرغموعلىوالنساءالبناترفاهةعلىسلئاتؤثرمعروفةئقافيةمعارسات

تضاعفاألخيرةسنةالعشرينمدارفعلىمختلفؤبطرقسوءايزدادفإنهالوضع

الفقرظروففىيعشنالالتىالنساءالريفياتعددتقريئا

البناتتحصلالخاصبوجهوالتكنولوجياالعلممواردبصقليتعلقوفيما

يخسروبالتالىوالتكنولوجياالعلممجالفىوظائفإيجادنحوللسعىتشجيععلى

الصغيرةاألعدادهذهوحتىنسائهأغلبمنالمحتملةالضخمةالمساهماتالعالم

فىعسيرةاختياراتيواجهنفإنهنالعقباتتلكعلىيتغلبنالالنىالنساءمن

يجعلهاتمييواعديدةأقلياتتواجهذلكعلىوعلوةخاصصااهتمافاتتطلبالعمل

األمروهوالمجتمعإلىمساهماتهاأفضلتقديمأوإمكاناتهاكاملتطويرعنتعجز

تعزيزإلىبشعىوطنىبرنامجأىتصميمعندواضخاانتباهاأيضئايتطلبالذى

والتكنولوجياالعلممجالفىالقدرةبناء

قدالناميؤالدولفىالشبانمنمتوقعغيركبيزاعدذافإنالمجملوفى

إذاوالتكنولوجيةالعلميةالجدارةتحقيقعلىكبيرحدإلىقادزامنهمالكثيريكون

الفكرىللتطورمناسبةفرصعلىالحصولدونالعمرفىالفرصؤيكبرواتتهما

بيناالقتصادىالتفاوتريادةاستمراردوناوللحيلولةاالقتصاديةالمشاركةاو

ينبغىالقلقعلىتبعثوسياسيةةاجتماعيتبعاتمنذلكعلىيترتبمامعالدول

فىالمثمرةالمشاركةنحوونساءرجاالالشبانهؤالءمنكثيرةصواهبدفع

العالمىلصناعى1لتكنولوجى1العلمىالمشروع

6رإلطاا

والتطورالبحثفىالمشتفلونالمهندصسالعلماء

السكانمنمليونلكل

طارا

يمللمالممنوثةتالبراط

9991السكانمنمليؤلكل

8رطاالا

شخص0001الكلاألساسيةاليليلونخطوط

9اإلطار

1002شغص0001لكلاإلنترنتسمتخدمو
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هىبلدأىلدىالموارداثمنأنتدركالغنيةالدولأصبحتوبينماذلكمع

فإناستخدامهاعلىوالقدرةمعرفةمنتولدهأنيمكنمامعالبشرىرأسماله

علىجهدهاتركيزإلىالملحةالحاجةحيثنمواالبلدانأقلفىعادةيختلفالوضع

علىالكافىالتركيزعدمإلىبقودالذىالحاضرالوقتفىاألمراضعلىالتغلب

ينبغىالخلفيةهذهمواجهةوفىاألطوياالمدىعلىاالحتياجاتلمجابهةالتخطيح

تطبيقهمااجلمنوحازممنسقبأسلوبونعملوالتكنولوجياالعلمدورنتناولأن

المترابطعالمنافىأمامناالمطروحةالفقرتحدياتلمواجهة

الستخدامجوهريةبأهميةتتسموالتكنولوجياالعلممجالفىالمحليةالقدر138

فيهواإلسهامالعالمفىالثمينالمعرفةونم

والثقافيةواالجتماعبةالسياسيةفالسماتتلقائياالتغييراتتحدثال

فيماإليهاالمشارالتقدمجوانبنعوقأوتساعدقدمجتمعألىوالدينيةوالقانونية

اإلفادةمجردفإنالمحليةالظروفأفضلظلفىوحتىذلكومعسبق

العلميةالقفزاتتحقيقمجالتركانتكفىلنالغنيةالدولمنالتدريجية

منالعالمدولباقىيستفيدأنتوقعمعالتصنيععاليةالدولالىوالتكنولوجية

هذهأدواتتتسمماوعادةمثمرةغيروسياسةالوهممنضربهوالنتائج

علىالمعوفةملىكبيراقدرااستخدامهاويتطلبالشديدبالتعقيدالعلميةالقفزات

المحليةاالحتياجاتلتلبيةوتوسيعهاتعديلهاعلىالقدرةعنفضألالمحلىالصعيد

يغيةوالناميةالصناعيةالدولبينالتعاونإلىاحتياجهناكذلكعلىوعالوة

المناخىوالتغيرالتكنولوجىالتنوعخسائرمثلالعالميةالقضايامنليرمواجهة

العلميةالفروعنعددعلىققوممناهجالتكنولوجيةالتحدياتأغلبوتتطلب

وبالمثلالعامةوالسياسةاالجتماعوعلمواالقتصادياتوالهندسةالعلوموتضم

تحسينأجلمنليساألنظمةهندسةزاويةمنالتفكيرإلىالمهندسينجةjlj1تز

خلقالىيميلالميادينأحدفىالحلألنأيضئاانمافحسبالموارداستخدام

الصناعبةوالعملياتالحضرىوالنموالمرورفمشكالتأخرىميادينفىمشكالت

مهاراتمنمقتلفةمجموعةتتطلبمجاالتئعدالمثالسبيلعلىالبيئيةوالحماية

علىتقومالتىوالمناهجالعملفرقعلىعالوةللتفكيرمنظوموطريقالمشكالتحل

البينيةالعلميةالفروع

يحققانيمكنالذىالتقدمتشكيلاجلمننمواالبلدانأقلمعالعملعند

مدخالتالتصنيععاليةالدولتوفرأنالمهممنالدوللثرواتانصافاأكثرتوازئا
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هذهوتطبيقوفهماكتسابعلىالناميةولLLiiiوالمعرفةالمالرأسن

العلممجالفىالمتمكنةالبلدانأنكمابفاعليةوالتكنولوجيةالعلميةاألدوات

يمكنأفريقياوجنوبوالمكسيكوالهندوالصينوشيلىالبرازيلمثلوالتكنولوجيا

االستعانةوبإمكانهاالصددهذافىخاصبوجهمفيدةمالئمةبيئةتوفرانايضئا

شبابتدريبفىللمساعدةالمثالسبيلعلىتطورهامنالممعشفادةالدروسببعض

العلمفىالمتخلفةبالبلدانالحيويةالميادينفىالطبيينوالمهنيينوالمهندسينالعلماء
والتكنولوجيا

انتقالعملياتكعالةفىمهمةبأدواروالتكنولوجياالعلميقومأنيمكن

والحفاظالرفاهةتعزيزيمكنبمقتضاهاالتىالمستدامفالتنميةإلىالناميةالدول

تدعماستهالكأنماطاتباععنفضألالقادمةلالجيالالطبيعيةوالمواردالبيئةعلى
هذهحولالتوصمياتتثبتفوسالطويلالمدىعلىواالردهارالصحةأهداف

العلممجتمعاتمختلفجانبمنالمشورةساندتهاماإذاقبوالأكثرأنهاالقضايا
نتجتإذامماأكثوالعميقةوأفكارهمالمتخصصينجانبومنالعالميةوالتكنولوجيا

العالمدولبينالقوىوعالقاتالسياسيةالعالقاتتفاعلمنفقط

منوالتكنولوجياالعلممجتمعاتأعضاءيوسعأقينبغىالنحواهذوعلى

البلدانمنكثيرفىوالطبوالهندسةالعلومأكاديمياتخاصةمساهماتهم

اديمياتاعضويةفإناديمياتابعضلدىالقصورجوانبندركوبينما

الوطنيةالجامعاتفىتاكيزاوأكثرهماألشخاصأبرزمنالعموموجهعلىئستمد
المؤمسساتهذهتنبيهمجالقىالمساعدةتقديمفبإمكانهمالمهنيةوالمجتمعات

والتكنولوجياالعلممشروعاتجميعفىللجودةعاليةمقاييستحديدعلىوالعمل

حكيمنحوعلىالقرارصنعكفالةعلىللمساعدةمستقلةخبيرةمشورةوتوفير

والمحليةواإلقليميةالعالميةالتحدياتومواجهةالفهملبناءجماعيةآلياتوبناء

األكاديمياتأهداففىالتوسعهذاتحقيقأجلمنبالفعلالعملويجرى

مايوفىالصادرالبيانعليهانطوىالذىالوعدفىبرزكماالمثالسبيلوعلى

التنميةإلىاالنتقالمرحلةفىالعلميةوالتكنولوجياالعلمدورحول02

لديهاالمتاحةالمواردبتطبيقالعالمفىالعلومأكاديمياتالتزمتلقد6المستدامة

ةرنيسةطرقثالثعبرالمستدامةالتنميةتحقيقعلىالناميةالدولمساعدةأجلمن

تحسينطريقعنفاعليةوأكثرأوسعنحعلىالقائمةالمعرفةاستخدامتعزيز

شبكةوبناءالعالمىالصعيدعلىوالتكنولوجياالعلممنكلقدرةوتقويةالتعليم
عالميةمعلومات
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طلىللةاألساسيةالبحوثمؤازرةطريقعنجديدةمفيدةوتكنولوجياتمعرفةتوليد

والوطنيةالعالميةالمؤسساتلمجنوالربحالمجتمعيةباألهدافوربطهاالمدى

والقطاعوالحكومةاألكاديمىالمجتمعوربطفعالةبحثيةأنساقداخلوالمحلية

الفروعبمختلفالخاصةالمعرفةوإدماجتعاونيةبحثيةشراكةفىمغاالخاص

التىالجهودوهىالمشكالتحلأجلمنوالتطبيقاليحثجهودداخلالعلمية

محلياالعلميةالفروعتعددعلىترتكز

والجودةالجماعىوالعملاالنفتاحوالتكنولوجياالعلمممارسىقيمتطبيى

بإنشاءالمتعلقةالعريضةالتفاعلعملياتفىاالنخراطخاللمناألدلؤواحترام

الفهموتعزيزالسياسيةالتوجهاتعلىالمترتبةاآلثاروتحليلمجتمعيةأولويات

األولوياتتلكتحقيقنحوالتقدمكفالةاجلمنالسياسيةواإلرادةالعام

ضرورةإنالكاملالخيرتلقائياوالتكنولوجياالعلمينتجالالحالوبطبيعة

المجازفاتتقييمعنفضألبجديةالحسبانفىالمحتملةاألخالقيةالقضاياأخذ

تشكلالحديثهاالكتشافاتاستخدامسوبسهولةعنهايسفرالتىوالمخاطر

العالمىالنطاقعلىوالتكنولوجياالعلمقدرةتعزيزأساس

ولنككلالمجتمعمعدائمحوارفىالعلموممارسوالعلميشاركأنوينبغى

إلىومعارفهمالعلماءرويةبإدراجالمجتمعقراراتإفادةإلىفحسبذلكيئدى

فىالعلميةغيرالجوانبإدراكعلىأيضاالعلميساعدسوفبلالقرارصنععملية

بينالحواراهذخاللومنمنتجاتهونشرالعلمىالبحثفىتؤثرالتىالقرارات

عقداالعلميكتسببينماعلميةرؤيةالمجتمعيكتسبسوفوالمجتمعالعلم

جديذااجتماعئا

والتطويرالبحثأنشطةتمنحهاالتىالبديهيةالفوائدمنالعديدهناك

نحوعلىذلككانوإنحتىقدفاالسيرفىتستمروسوفوالتكنولوجيةالعلمية

أوالدولبعضلدىالنسبيةالمواتيةغيرالظروفعنالنظربغضمتقطعاوبطىء

المشترالبالعملأيضئاالكثيرنفعلأنيمكنلكنناالثقافاتبعضلدىالتحفظات

إلىالتوصلاألقلعلىأوالمتشككينعقولوتهدئةالحواجزتقلبصاجلمن

علىبقدرتنانواجههاالتىالتحدياتترتبطولهذاللتطبيققابلةومقبولةاتفاقيات

والتعجيلتقدفاالتنميةتحققأنخاللهامنيمكنالتىالطرقتوجيهعلىالمساعدة

والمناطقالبلدانمنممكنقدرألكبراإليجابيةاألهدافتخدمبحيثبها

العالميمرالتالىفىالدولىللتعاوناألساسيةاألسبابإحدىوتكمن

اإلبهاميكتنفهنحوعلىإالمحيطهخطوطادراكيمكنالبحيثعميقةبتحوالت
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نواجهواحدةسفينةركابجميغاإنناالمهمةالتبعاتتخيليمكنمابالكاد
جميعمنالمتبصرةالرؤىوتمثللالمجإلىنبحرونحنمغاالرئيسيةالتحديات

المواجهةهذهفىجوهرياأمراوشعوبناثقافاتنا

هلالحرةالمنافسةمنالعصرهذافىالعالمىالتعاونتعزيزيمكنفهل

خلفنانتركهمأوالتهميشخطريواجهونمنإلىللوصولوسائلنجدأنيمكن

والتكنولوجياالعلممشروعفىمشاركتهمعلىللمساعدةطرقإيجادإلىونسعى

بعضتعديلعلىالتكامليةقدرتناعلىذلكيعتمدأوالعشرينالحادىالقرنفىالفذ

التقديراتعنالمحتملةالنتائجنقلعلىالمساعدةأجلمنالحاليةاالتجاهاتجوانب

أعمالفىالشروعينبغىمرغوبةنتائجإلىالمعتادالتجارىللعملاالستقرائية

إجراءإلىالبلدانمنكثيرفىحاجةوهناككافةالعالمأنحاءفىمنهجية

حيثالتقريرهذانطاقيتجاوزلكذلكنالمحليةالمؤسساتأغلبفىإصالحات

إطارأنبالكاملندركفإننالكذومعذاتهافىوالبحثالعلمملىسساتعلىيركز

سبيلعلىالجماهيرىوالدعمالسياسيةواإلرادةوالتدريبالتعليمونظامالتمكين

المعادلةمنمهمةأجزاجميعهاتمثلالمثال

فىعقباتتضعأنيمكنالمحليةالمؤسساتبعضأنأيضئاندرككما

العقباتههذبعضوتنتجوالتكنولوجياالعلممجالفىالمطلوبةاإلصالحاتطريق

باهظةقضايايمثالنوالتكنولوجياالعلمأنإلىواالستسالماإلدراكسوءمن

البلدانعليهتقدرالبحيثرفاهيةسوىليساألساسىالعلمأنأوالتكلفة

أنيمكنالذىالمحتملالتمزقمنالخوفنتيجةالعقباتبعضوتظهرالفقيرة

عنفضألالدينيةاألسسيهددأنهيبدوقدإذوالتعبيرالبحثحريةعلىيترتب

العلماعتبارمناألخرىالحواجزوتنتجالمجتمعاتلمختلفالعلمانيةاأليديولوجيات

أنهاالمحليينالقادةبعضيرىالتىالتحديثانماطمعمترادفينوالتكنولوجيا

إلىباإلضافةالراسخةالثقافيةاألنماطوسالمةاستمراريةفىالفوضىتوقعسوف

التىواالجتماعيةاالقتصاديةالتكلفةمنالخوفتعكسأخرىعقباتهناكذلك

اإلنتاجفىالتكنولوجيةالتحوالتعلىتترتب

تنطوىالذىالمخاطرةاحتمالعلىالقلقجوانبمنأخرىمجموعةوتركز

ذاتالقديمةالتكنولوجيااستخداماستعرارعنفضألالجديدةالتكنولوجياتعليه

التدهورأوالشاملالدمارأسلحةزاويةمننفكراكنوسواءالضارةالجانبيةاآلئار

اآلنقدرتناأنالبديهىفمنالتحدياتمنغيرهاأوالكيميائيةالتهديداتاوالبيئى

استخدامهامنالحدعلىتناقدمنأيسرالخطورةشديدةومنتجاتموادخلقعلى

بتحديدهماوالتكنولوجياالعلميجابهناالمعنىوبهذااستخدامهاعلىالرقابةأو
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حلهايمتحنسوفعميقةوبشريةوسياسيةأخالقيةبمعضالتواسحنحولى

المجتمعاتجميعقدرات

تفضلالتىتلكذلكفىبماوالتكنولوجياالعلمأوساطأنالجوهرىلمنإنه

وتدركالكارهةاألطرافإشراكعلىتعملتكنولوجياوالالعلمقدرةبناءتوسيع

العلميتسمأنيمكنكيفعلىوتركزقبريرهايتمحيثمااالهتماماتميرات

ومعالقلقجوانبمنكثيرقهدئةعلىالمساعدةفىأساسيةبأهميةوالتكنولوجيا

مجتمعتفكيرنسقفىوتغيربيروقراطيةأقلهـإدارةقويةسياسيةإدارةوجود

جيدنحوعلىالمرغوبةاألهدافستحققالمواردوتكريساتهوالتكنولوجياذالعلم

والتكنولوجياالعلمقدراتبناءفىجوهرىبدورتقومالجامعات14

اإلطارداخلاألساسيةالعلمىالبحثنمركزبؤرةتقعالبلدانأغلبفى

إضافيةبقيمةتتسمالجامعاتداخلتجرىالتىفالبحوتللجامعاتالتنظيمى

التىالمهنيةالنخبةإلىالمقدمالتعليمىمسترفعفىالمفيدأثرهابفضلوذلك

هناكتدربت

خضعتالعالىالتعليمنظمأنالناميةالدولمنكثيرفىنجدذلكومع

زيادةبهاااللتحاقفىالرغبةزيادةبسببضخمةوسياسيةاجتماعيةلضغوط

مجالفىداللةذاتتجاوزاتحدوثفىالتغيراتهذهبعضتسببتوقدهائلة

نجحتبينمامنهاالمتوقعبالدوراالضطالععلىالجامعاتقدرةأفسدتالجودة

الضغوطومقاومةبهاااللتحاقعملياتفىالضخمالتوسعفىأخرىمؤسسات

فىالبرامجأفضلمستوىنفسعلىالبحثيةالبرامجعلىحافظتبينماالسياسية

العالم

قوىعركزتمثلكونهافىالناميةالدوللجامعاتالخاصةالوظيفةوتكمن

فىوالصناعةالسياسةمجالىبينوالتوفيقالعلمقيموتعزيزالمجتمعتحديث

بمسئوليةبالجامعاتالبحثيةالهيئاتتضطلعأقينبغىخاصوبوجهالدولةحياة

والمشاركةالموهوبةالجديدةاألجيالوتدريباألساتذةلدىالعلميةالقدراتتنسيق

البنىاننجداألسفومعلدىوالتكنولوجياالعلمقاعدةتشكيلعمليةفى

القرنتتحديالتلبيةمناسلةغيرالبلدانمنكثيرفىالعالىالتعليملنظمالحالية

ذلكالنطاقواسعةإصالحاتإجراءإلىحقيقيةحاجةفهناكوالعشرينالحادى

تنميةتستهدفاستراتيجيةايةفىمركزياموقغايحتلأنيجبالجامعةنظامأن

والتكنولوجياالعلمقدرةأجلمنالبشريةالموارد
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الصناعيةالبلدانفىالعالىالتعليمنظمإصالحكانذلكإلىباإلضافة

موضوغاالناميةاألممفىأيضئاهوكماوالتكنولوجياالعلملمجافىالمتقدمة

هذهلمثلأكملمعالجةأنمنالرغموعلىVوالتقاريرالدراساتمنللعديد

إلىالدراساتلجنةأشارتفقدالتقريرهذانطاقخارجتقعالمعقدةالقضية

الذاتىاالستقاللوموازنةالجامعاتاستقاللإلىخاصبشكلاالنتباهضرورة

وعلىوالتدريبالتعليمنظامفىالمؤلسسيةالتعدديةوكفالةالوطنيةاألهدافمع

التاليةالتوجهاتالجامعاتإصالحيشملأنينبغىخصوصيةأكثرنحو

بينبحوثإجراءأمامحواجزتخلقالتىاإلدارةونظماألكاديميةالبنىتعديلمم

العلومعلماءتفاعلتعزيزاإلصالحهذايضمأنويجبوعبرهاالعلميةالفروع

اإلفسانيومعافىاألكاديميينمعاألرضوعلموجياوالبيوIأساسيةا

عيةالجتماوا

منالتىالجدارةأساسعلىتقومالتىاالكاديميةوالتدابيرالسياساتتعزيز

اديمىاالسلمتسلقالالمعيناالكاديميينشبابأمامتتيحانشأنها

الفكرىاالستقالالوإحراز

االستعانةطريقعنوالكلياتوالمعاهدالجامعاتألقسامالمنتظمالتطويرتعزيز

الدوليينالخبراءلكذفىبماالخارجيينالجودةتقييموخبراءبالمراجعين

مهماوهنوالدوليؤالوطنيةالمقايبشعلىومنهجيةشفافيةذاتدقيقةنظمانشاء

العلياالدراساتلبرامجبالنسبةخاصبوجه

العالىالتعليمفىالعامةباالستثماراتيتعلقفيماالمساعلةأنظمةعلىالتشديد

علىخاصةبحثيةببرامغالنهوضإنخاصبوجهالقولكنويم

فىالقدرةبناءتحدياتلمواجهةجوهريةأهميةيمثلالجامعاتفىالعالمىالصعيد

منعاليةدرجةالبحثيةالبرامجهذهتمتلكأنويجبوالتكنولوجياالعلممجال

معحتىالقصيرالمدىعلىوالقكيرالتطورتحققأنيجبكماالذاتىاالستقالل

المدىطويلةرؤيةعبربرمتهللنظامالمطلوبةاإلصححاتاستمرار

عالمىمجتمعبناءالىبالنسبةاهميةتمثلالعلموقيمثقافةه1

الدوليةالمنتدياتأغلبوفىالدولأغلبفىالحوارويردادالنفتاحIj11يزد

تطويرإلىالعلمأدىوبالفعلقبلذىمنأكثرالعلمىالتبادلازدهارزيادةمع

كسرقبولهااتساعأتاحالمعقدةالرمريةواللغاتالتجريبيةاألساليبصنمجموعة
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البعضبعضهاعنالشعوبتفصلكاشاماعادةالتىالعاديةاللغويةلحواجز

متمايزمعرفىنمطأىمنشموالأكثرالمعرفةمننماالالعلمأنجزالمعنىوبهذا

أوالتقديراتأوالتخميناتأوالبراهينأوالنظرياتأوالنتائجفىجديدفأىخر

إلىينتمونومجموعاتافرادجانبمنوتقييمهقراعتهالممكنمنأصبحالصياغات

بغضالمتلقيةاألطرافأنإلىجوهرىكلبنتدلباويرجعاالختالفشديدةثقافات

لمالحظةمعينةطرفاالمطورمعتتقاسماالختالفشديدةالمحليةتقافاتهاعنالنظر

وتفسيرهاووصفهاوتحليلهاالطبيعيةالظواهر

يفهمونالذينالعلماءمنكبيرنسبئاعالمىمجتمعهناكلذلكونتيجة

علىويعتمدونمشروعاتفىيتعاونونماوكثيرااآلخرونيكتشفهاالتىالمعارف

التقدمقوةزيادةإلىفحسبالعمليةهذهتؤدىوالالبعضبعضهماكتشافات

تساعدالتىوالمهنيةالفرديةالدوليةالصداقاتمنالكثيرأيضئاتخلقوإنماالعلمى

بوجهمهمارصيداتمثلالتىالثقافاتعبرالترابطعالقاتأىالمتبادلالفهمعلى

التاريخيةاللحظةهذهفىخاص

عمليةفىالعلماءدورأهميةمدىبشأنايضاأساسيانافتراضاقوهناك

أجلمنالسعىفىأسمىهدفهنالهأوالعالمىمجتمعوبناءالدولىالتعاون

جوهريةوبصفةالممكنةتدخلهاكالأنتأوباأليديولوجياتتالردونالحقيقةمعرفة

نهايةفىيسفرسوفوسالمةبعنايةتماإذعملهمأنفىيثقواأنالعلماءعلى

العلمانفتاحيمثلالروحوبهذهللطبيعةأعمقفهمفىتسهمنتائجعنالمطاف

يترتبأنيمكنالعلميةالنتائجبعضسريةاستمرارأنمعرفةمعSكبرأهمية

الوطنىاألمنعلىبالفائدةيعودالنتائجسريةأنأوكبيرةماليةمكافآتعليه

يتعلقفيماالسريعوالنشربالتواصلالعالمجامعاتمعظمتلتزمانالمهمفمن

نطاقعلىالجديدةاألفكارإتاحةيمكنالنحوهذاوعلىالعلميةاألبحاثبنتائج

هذاإنوتطويرهااختبارهاوانتقادهادراستهالقخرينيتسنىحتىواسع

المشروعسالمةيدعمماهواالنفتاحتجاهوالمهنىواألخالقىالمعنوىااللتزام

العلمى

الجديدةالنتائجتبادلسرعةتشملالتىالديناميةهذهتقودوثانيا

لالكتشافاتالدولىالتداولفسرعةذاتهاحدفىطاقةخلقإلىالعميقوتقييمها

اكتشافاتإلىبدورهيقودمماجديدةأفكارتوليدمنيعجلالجديدةالنظرياتأو

واضخافسيبدوالماضىالقوننصفعبرالوراءإلىنظرناإذاوبالفعلإضافية

الحرببعدوالتطبيقيةاألساسيةالبحوثمجالفىالرئيسيةاالستثماراتأنلنا

معدلأنكماثمارهانجنىبدأناومتزايدتراكمىتاكيرعنأسفرتالثانيةالعالمية
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نحوعلىتسارعقدكافةالعلميةالميادينعبرIJjIiواالكتشافاتلمالحظات

العقودتصعبحأنالمحتملومناألخيرةسنةعشرةالخمساوالعشرخاللملحوظ

العلمىالتقدمتاريخفىالعصورأهممنواحدةمباشرةالقادمة

العقخيةالعالميةالقيمتلكفيهاتتآزرالعالميةللقيممركزيةبوتقةهناك

أنيجبالتىالشريفالسلوكبقواعدواالمتثالالحقيقةعنوالبحثواإلبداع

القيمتلكإنهاالعلميعززهاالتىالقيمهىوهذهحقيقىحديثمجتمعأىيمتلكها

علىالقدرةيتطلبالذىائمتلقاةللحكمةوالتصدىاالستقالليةمعتترابطالتى

غرابةكانتمهماإليكاالستماعفىالحقحيثالراسخةالنظممجابهة

وافيأسلوبباستخداموالتمحيصاالختبارإلىفقطيخضعالتىلجأطروحا

حقيقىعلمىبحثيوجدلنوالتحرىالبحثاستقاللتحقيقوبدون

حريةالفكرحريةاالستعالمحريةبديهيةاالستقالليتطلبهاالتىوالحماية

القيمهذهوئعتبراألدلةأساسعلىالمنازعاتتحكيمفىالرغبةالتسامحالحديث

كىديانمافحسبالعلممواصلةلتعزيزليسعنهابالدفاعجديرةمجتمعيةقيما

الجديدةالعلميةاالكتشافاتويحتضنمعويتكيفعقلياتفتخاأكثرمجتمغاسمر

إلىيئدىبلعالميةأبعاداتذثقافةمجردذاتهالعلميمثلالوبالتالى

ذلكفىبمافيهايزدهرالتىالمجتمعاتعلىايجابيةبقوةيؤثرثقافىتيارإحداث

األهليةالنواعاتومؤقتهااألمربادئفىوالجوعالفقردمرهاالتىالمجتمعاتتلك

ماليةأزماتفىوانغمست

النظريةاالفتراضاتصعيدعلىفقطليسوالرؤيةالخيالينمىالعلمإن

إمكانيةيتيحمماالحرجةالقراراتوالعمليةالمشكالتصعيدعلىأيضئاهـإنما

بصورةالمواردواستثمارأفضلاختياراتوعملوالمستقبليةاآلنيةالمواقفتحليل

عليهاالمترتبةواألمانةالتفتحقيمعنفضألالعلمثقافةتتسمكماحكمةأكثر

رفاهةأجلمنإنتاجهاعلىتساعدالتىالماديةالفوائدووراءفوقكبرىبأهمية

إلنسانا

اجلمنمتزايدةبأهميةقتسموالتكنولوجياالعلممجالفياالستثمارات1

دىالقتصااالنمو

البحثفىاالستثمارمعدالتبينسببيةعالقةتوضيحالممكنغيرصنبينما

الوطنىالصعيدعلىالمتزايداإلجمالىالمحلىالناتجزاويةمنونتائجهاAوالتطوير

بشكلوالتطويريرتبحالبحثفىاالستثمارمنمتعاظفامستوىانالصحيحفمن

قدربأىولكناإلجمالىالمحلىالناتجنموعلىالمترتبةالنتائجبتحسينعام

لمواطنيهاتكفلحتىنوعأىوفىوالتطويرالبحثفىالبلدانتستثمرانيجب
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نحوعلىاألمرولنضعوالتكنولوجياالعلمعلىتترتبأنايمكنالتىالماديةلفوائد

مستوىماالعامةالمواردندرةحولالمتنافسةالكثيرةالمزاعممعرفةمعخرة

مستوياتتختلفالتىالبلدانإلىبالنسبةوالتطويرالبحثفىالمناسباالستثمار

9فيهااالقتصاديةالتنمية

نجدمجتمعةالوطنىالصعيدعلىوالتطويرالبحثأنشطةإلىالنظروعند

الوالياتالجنوييةكوريااليابانكنداأسترالياءالغنيالصناعيةالدولأن

من83و51بينيتراوحماجميعهاتنفقأوروباوغربشمالدولالمتحدة

اوروباوجنوبشرقبلدانتميلبينماوالتطويرالبحثعلىاإلجمالىالمحلىناتجها

01ا5عنتقلاإلجمالىالمحلىللناتجبالنسبةوالتطويرللبحثمعدالتإلى

تمتلكوالتطويرالبحثفىالضخمةاالستثماراتذاتالبلداقأنواضخاويدو

وتجدروالخدماتوالصناعةالمتقدمةالتكنولوجيامجاالتفىقويةقطاعاتأيضئا

البلدانهذهفىللبحوثأساسئامموأليعتبرالخاصالقطاعأنإلىاإلشارة

منالمطلوبالدورتعاظممابلدفىالفرددخلقلكلماالمقابلوفى

وجودومعالخاصالقطاعدوروتضاعلوالتطويرالبحثتمويلفىالحكومة

تسفرالحكوماتلدىالمحدودةالميزانياتإلىبالنسبةقاسيةتنافسيةضغوط

فىاالنخفاضثمومنوالتطويرالبحثعلىاإلجمالىاإلنفاقتواضععنالنتيجة

الدولاقتربتوبينمااإلجمالىالمحلىللناتجبالنسبةفيهمااالستثمارمعدالت

البحثعلىاإلنفاقلمعدالتاألدنىالطرفمنالضخماالقتصاداتذالنامية

االقتصادىالتعاوقمنظمةبلدانلدىاإلجمالىالمحلىللناتجبالنسبةوالتطوير

والصين19والبرازيل21الهندتخصصالمثالسبيلعلىوالتنمية

اإلجمالىالمحلىناتجهامنبر5منأقلالناميةالدولأغلبتكرسبر6

39والتطويرللبحث

فىالكليةالقدرةتحسيىإلىالراميةالجهوديضاحبأنيحتمالوضعوهذا

معوالتطويرالبحثعلىالعاماإلنفاقفىزيادةوالتكنولوجياالعلممجال

ثمالمنتجوتحسينزيادةالتطويرعمليةمراحلخرنحوأولداتوجهاستثمارات

أنوينبغىتصاداالقنمومعاألساسيةالبحوثمنمزيدإجراءدعمنحوذلكبعد

والتطويرالبحثعلىإنفاقهازيادةعلىالناميةالدولفىالوطنيةالحكوماتتعمل

يقتربأنواألفضلاإلجمالىالمحلىالناتجمن1منبالقكيدأعلىكبيرةبدرجة

الصناعيةالدولركبعنتخلفهايزدادأالأملهناككانإدا51من

هوكماالكثيرالناجحةاالقتصادياتحققتفقدبالفعلسوابقوتوجد

البحثفىمارواالستثالتعليمعلىبالتركيروذلكآسياشرقنمورلدىالحال
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الصينوتايوان002الجنوبيةكوريافىالمتحققةاألرقاموئعدالتطوير

استفادتالتىالكبيرةالماديةالفوائدعنفضأل741وسنغافورة71

31مشهوررةنجاحقصصالبلدانتلكشعوبمنها

تنميةإلىوالتكنوللوجياالعلممجالفىالقويةالقدرةترجمةيمكنالنحوهذاوعلى

الحلزونىالتساع01تسمبتهعلىاالصطالحيمكنفيمامعجلةواقتصاديةصناعية

مجالفىالعملاقتحصارأنترىالدراسةلجنةفإنذلكومعالمتبادلبالتعزيز

منيحدسوفاإلنتاجىالقطاعلدىالمنفعةاحتياجاتعلىوالتكنولوجياالعلم

أنالمتوقعمنالنىالمجاالتفىخاصةالتغيرسريعةالبيئةهذهفىالجهودفعالية

متزايدبدوروالتكنولوجيةالعلميةالصرفةفيهاتقوم

1Vيمثلاالجتماعيفوالعلوموالصحةوالهندسةالزراعةمجاالتفىالقدرةبناء

الوطنىالصعيدعلىالتنميةالىبالنسبةجوهريةاهمية

نطاقكاملالتقريرهذافىوصفناهماكماوالتكنولوجياالعلميحيط

العلومالفضاءعلومالطيرانعلمذلكفىبماالعلميةوالفروعالمجاالت

الكيميائيةالهندسةالصرفيةوالعلومالمخعلومالبيولوجيااألنثروبولوجياالزراعية

والكواكبالجوىالمجالعلوماألرضعلوموالبيئيةالمدنيةالهندسةالكيمياء

الصحةعلومالهندسيةواألنظمةترالكمبيوعلومالكهربائيةالهندسةاالقتصاد

الهندسةالميكانيكيةالهندسةالرياضياتالموادوهندسةعلوموالتكنولوجيا

االجتماععلمالنفسعلمالسياسيةالعلومالفيزياءالنووية

العلممعمجتمعأىلتفاعلالضروريةالمجاالتجميعوفىذلكومع

ترتبطوالوكبيرةواضحةبدرجةوالصحةوالهندسةالزراعةعلومتبرزوالتكنولوجيا

أيضاترتبطوإنمافحسببالبحثوثيفاارتباطاوالصحةوالهندسةالزراعةدراسة

مثلالبحثيالمعاهدوأنماطالتدريبمشروعاتطبيعةفإنولهذابالممارسة

والتكنولوجياالعلمساحاتأوالزراعيةالبحوتامراكزأوالتدريسمستشفيات

الصورةعنماحدإلىتختلفبهانرتبطأوالجامعاتمنبالقربالموجودة

علىالتقريرهذاعليهايشتملالتىاساديميةواألقسامالعلميةللمعاملالقياسية

المعرفةتطويرفىيكمناألساسىتركيزناألنلكذالفارقاهذسنتجاهلأننا

والطبوالهندسةالعلومفيهتشتركىالذاألمروهووتبنيهاناصيتهاوامتالك

بوجهعاليااتقديئتقديرهايجرىالتىالمعرفةنمطفىببساطةالتمايرهذاهـلكمن

خاص
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لسلوكعلىتركيزهاحيثمنتخحلفاالجتماعيةالعلومأنمنالرغملى

فىالقدرةتطويرفإنةوالرياضياتوالبيولوجيةالفيزيائيةالعلومعناإلنسانى

واالجتماعاالقتصادعلماءإناهميةأقلاعتبارهيجبالاالجتماعيةالعلوممجال

مجالفىالمهنيينمنوغيرهمالعامةواإلدارةالسياسيةوالعلومواألنثروبولوجيا

خاصةأهميةيملكونبصيرةويمللكونجيذاتدريئاائدربيناالجتماعيةالعلوم

وبناءوالتكنولوجياالعلمثقافةوتطويرالسياسيةالتحليالتبتقديميتعلىفيما

أجلمنوالخاصالعامالقطاعينبينالمشتوكةالحدودعلىوالحفاظالمؤسسات

والتكنولوجياالعلمتعزيز

حلواليقدمونمنوجودإلىالحاجةأننجدخاصبوجهالنامىالعالموفى

تمثلالبينيةالعلميةالتخصصاتعلىيعتمدبأسلوبمغايعملونوالذينللمننماكل

كاناناعملهمفإنمنفردينيعملونالذينالتقنيينالخبراءلكنحيولةأهمية

كافيايعدالوحدهلكنهضووريا

1Aافضلمستقبلابتكارإلىالعالمىاالحتياجتملوتوصياتنا

مجرىتغييربهدفمنفردةالبلدانبهتقومأنيمكنالذىالكثيرهناك

جميعإلىعدالةأكثرنحوعلىوالتكنولوجياالعلمفوائدتتدفقبحيثاألحداث

قدرةتقويةالتاليةالنتائجتحقيقنحوالسعىوينبغىاإلنسانيةاألسرةأعضاء

والدولناعيةالصالدولبيناالنقسامتعاظمووقفمكانكلفىوالتكنولوجياالعلم

ليستالناهيةالبلدانفىجياوالتكنولوالعلممجالفىالقويةالقدرةإنالنامية

بالكاملشركاءبوصفهاستعاملالدولهذهكانتإذامطلقةضرورةلكنهارفاهية

المعرفةعلىالمرتكزالعالمىلالقتصادالسريعالتشكلفى

نتجزهأنايمكنمااألخيرةالعقودفىالمذهلالجنوبيةكوريامثالويوضح

التصوراتلكنوالتكنولوجياالعلممجالفىقدرتهابناءنحوجهودهاتكرسدولة

وعالوةالمستقبلفىستنجحالتىهىبالضرورةتكونلنالماضىفىنجحتالتى

اهتمامإلىتحتاجالتىالمجاالتتختلفوبالتالىبلدكلظروفتختلفذلكعلى

اآلخرعنبلدكلفىتناولهايجدرالتىالقضاياتختلفكماخاص

طرحمنالدراسةلجنةتمكنتالموسعآءلتحرياتهاونتيجةذلكومع

يمئلالتوصياتهذهمنبعضالكنواسعنطاقعلىتطبيقهايمكنعديدةتوصيات

معلألسفمتسقفواإلنجازاتاألفعالتكونالحيثماتكرارهايعادبنودا

جديةودراسةواسعبقبولوجديرةنسبئاجديدةأخرىتوصياتوهناكالخطاب

إلىالموضوعاتهذهبتصنيفقمناالقارئيناسبنحوعلىاألمورطرحوبهدف
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الخمسةالفصولمنفصلكلفىالترتيبعلىتناولهايجرىمجموعاتمس

لتالية

العلمبتعزيزالخاصةللسياسةالرئيسيةالقضاياوالمجتمعوالتكنولوجياالعلم

القرارصنععمليةفىواستخدامهماوالتكنولوجيا

العلممجاالتفىعليهاوالمحافظةوتطويرهاالمواهباجنتذابالبشريةالموارد

لتكنولوجياوا

كماوالتكنولوجياالعلمازدهارأجلمنالتميزمراكزإلىاحتياجهناكالمعاهد

فىالمتخصصينبينتربطالتىالمتميزةللمعلوماتاالفتراضيةالشبكاتأن

تكنولوجياقوةخاللمنمشابهةمشكالتعلىيعملونالذينالمواقعمختلف

المحتملةالفاعليةمضاعفةإلىتؤدىأنيمكنالجديدةواالتصاالتالمعلومات

البلدانبيناإلقليمىالتعاونعلىنفسهالشىءويصدقالفرديةللمراكز

الخاصالقطاعاآلنيمثلوالخاصالعامالقطاعينبينالمشتركةالحدودتعيين

لروالتطالبحثفىالرئيسيةالعالميةالقوةاإلنتاجىالقطاعأدقوبكلمات

العامةالمنفعةبينواضحتميزوجودويساعدوالتكنولوجياالعلمأجلمن

والخاصالعامالقطاعينبينحقيقيةشراكةانشاءعلىالخاصةوالمصالح

جديدةإبداعيةلياتإلىاحتياجهناكالوطنيةالجهوداستكمالبهدفالتمويل

والتكنولوجياالعلمقدرةلبناءوافتمويلعلىالحصوللكفالة

وعلىوالصناعيةالناميةالدولمنكلعلىالتوصياتمنكثيرتطبيقيمكن

الصناعيةالدولتفيدالتىاعالمللتطبيقالقابلةالتدابيوتحديديمكنالمثالسبيل

الجدارةمراجعاتعلىباإلصرارالمتعلقةالتوصياتتلكمثلالسواءعلىوالنامية

والتكنولوجياالعلمأوساطوانخراطوالتكنولوجياالعلمتجاهالشبانمواهبوتوجيه

وتوضيحاإلنتاجيةالقطاعاتمعوالتكنولوجيينالعلماءونفاعلالعامةالقضايافى

الوظائفودعمالعامةالمنفعةبحوثوحمايةوالخاصالعامالمجالينبينالعالقة

للجامعاتالبحثية

األثحوبعيدمطلوبوالتكنولوجياالعلممجالفىالقدرةبناءألنونظزا

انخراطيتطلبفهوبلدبكلالخاصللوضعوففانقصيلهالمطافنهايةفىويجرى

عندخاصةبأهميةيتسمالذىمرايوهوتنفيذهعمليةفىالمعنيينالفاعلينجميع

متكاملسلةبوصفهاالتوصياتيدركمنهجشاملمنهجإعدادأجلمنالسعى

األجزاءمجموعمنكثيرااكبركألبوصفهااى
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التالىعلىالمعنيينالفاعلينقانمةتششل

والتكنولوجياالعلمفىالناميةوالبلدانوالتكنولوجياالعلمفىالمتمكنةالبلدانمم

والتكنولوجياالعلمفىالمتخلفةالبلدان

والتكنولوجياالعلمفىالمتقدمةالبلدانمم

الحكوميةبيناإلقليميةوالمنظماتةالمتحلىاألمموكاالت

والبحثيةوالتدريبيةالتعليميةالمقسسات

والطبوالهندسةالعلومأكاديميات

والتكنولوجياالعلممجالفىوالدوليةواإلقليميةالوطنيةالمنظمات

التنميةلمساعدةالدوليةالمنظماتمم

المانحةوالهيئاتالمؤسسات

للربحهادفةكياناتوالدوليةوالوطنيةالمحليةالخاصةالقطاعات

الحكوميةغيرالمنظمات

عالملا

الصعيدعلىوالتكنولوجياالعلممجالفىالقدرةلبناءعملبرنامغإن

أعمالهمجداولبنودمنبندىأهمالفاعلينهؤالءأغلببالضرورةيعتبرهلنالعالمى

يضطلعانينبغىولهذاتحقيقهأجلمنالمشتركللعملكثيزايغريهمالقدبل

أجلمنالقيادةبدوروالدولياإلقليميةالوطنيةاألصعدةعلىالعلمامجتمع

تحالفتشكيلئغيةالقراروصناعاإلعالموخاصةآخرينفاعلينإلىالوصول

ترابطعلىالتركيزمعالخمسةالتوصياتفصولمنلكلاضخاتقديرايعكس

أجزائهإجمالىمجردتفوقفتائجإلىيوصلالذىوتكاملهالتحالفهذا
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الثانىلفصل

والمجتمحوالتكنولوجياالعلم

ومعتطويرهافىوالتكنولوجياالعلمأهميةاآلنتقريئاالدولجميعتدرك

بوصفهماوالتكنولوجياالعلماستيرادمجردعلىاألمويقتصرانيمكنالذلك

العلمفائدةبكاملبلدأىيتمتعأنأجلومناألجانبالمنتجينمنسلعتين

تحقيقإلىالراميةالجهودإلىبالنسبةأساسييناعتبارهماينبغىوالتكنولوجيا

صنعبنيةداخلاندماجهماعنفضألاالجتماعيةوالعدالةاالقتصاديةالرفاهة

األمةقدراتترعىالتىالسياساتطريقعنباستمرارودعمهماالمجتمعيةالقرار

يلىماالتفاعالتهذهوتتطلبالوطنيةومواهبها

العامالقطاعينجانبمنوطنىالتزاموالتكنولوجياالعلمأجلمنالسياسةبم

والتكنولوجياالعلمتعزيزتجاهالسواءعلىوالخاص

إلىوالتكنولوجياالعلممدخالتلتوفيرليةالسياسةأجلمنوالتكنولوجياالعلم

القرارصنععملية

األهميةذاتالقضايافىالعريضةالجماهيريةللمشاركةإجراءاتالمعرفةنشر

والتكنولوجيابالعلمالمرنبطةبجوانبهايتعلقفيماةخاص

مواجهةأولوياتتحددوالتكنولوجياالعلممجالفىالوطنيةاالستراتيجيات21

الجوهريةاالحتياجات

السادسالفصلوحتىالثالثالفصلفىالتوصياتمنكثيراعتباريمكن

حوياوالتكنولوجياالعلمبتوصباتللنهوضالوطنيةالسياساتمناجرالتاليين

منجديدةطأنماوإنشاءوالتكنولوجياالعلممؤسساتوبناءالبشريةالمواردتنمية

األموروهىجديدةتمويللياتتوليدعنفضألوالخاصالعامللمجالينالتعاون

كماخارجهااوالحكومةداخلسواءاألمةقادةمندعماجميعهاالتى

علىمباشربشكلتؤثرالتىاألعماليضممتماسكوطنىإطارإلىدولةكلتحتاج

االستراتيجيةهذهمثلبتطويرالحكومةتقومانوينبغىوالتكنولوجياالعلمتعريق

والهندسيةالعلمبةاألكاديمياتمعبالتشاوروالتكنولوجياالعلممجالفىالوطنية
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نواآلخرىالبلدانخبراتمناالستراتيجيةتفيدآنيحبغىكماالبلدفىالطبية

علىاللفتاحوااالمتيازقاييسوالتمويلتجاهالحكومةالتزاماتبوضوحيبين

عينالقطابينوالتفاعلإلقليميةاوالشبكاتواالتحاداتالمعرفةونشراالبتكار

المحليةاألصعدةعلىاآلخرينمعشراكةعملياتفىوالدخولوالعامالخاص

الصينفىطموحةاسترانيجيةبصفالذى01اإلطارانظروالعالميةواإلقليمبة

والتكنولوجياالعلممجالفىبمشروعهااللرتقاء

العلمفيمشمىلماعميقامتثالدونخاصبوجهالعلمممارسةيمكنوال

المنازعاتوتحكيمالعلماءبينالبناءةوالمعارضةوالشرفبالحقيقةااللتزاماى

الدقةفىغايةساليبباستخدام

أعمالجدولعلىفاألولوباتفقطالعلماءإلىيتركمانادراالعلملكن

وإنمابعينهابمشكالتاهتمامهمأوالعلماءرغباتصفحسبئشنمدالالبحوث

النفاذوتيسرالتموللتوفرومدىالوطنيةاالحتياجاتمثلاخرىعواملمنايضئا

ماإقالتكنولوجياتنتانجلنشرالتجاريةاآلفاقعنفضألالبحثأدواتإلى

تضعهاالتىالقيودفبعضاألمرواقعفىالعلماءيقررهالللدراسةيخضع

استجابةأوالمثاللسبعلىالبيولوجىالبحثمجاالتبعضعلىالحكومات

مجالصالمدىطوبلةعادةبعبنهالمجاالتالصناعىالتمويلتوفرعدمحالالدولة

كيفتوضححاالتسوىليستالمحدودالتجارىالمردوداتوالتطويرذالبحث

المجتمعيةاألهدافإلىاستجابةبحوثتموللءعالحكوماتبمقتضاهاتتحمل

علىالمنفعةإلىالهادفةاألغراضفىالعلمتطبيقيعتمدماعادةذلكومع

أنينبغىولهذاالعلماءلدىالفكرىالفضوليدفعهاكانسابقةأساسيةبحوث

إلىيهدفبرنامجأىعناصرمنعلصزافعllJهذالنلبيةمساحةإتاحةتمثل

المدىعلىإنتاجينهماعلىوالحفاظوالتكنولوجياالعلمميدانفىالقدرةبناءزيادة

الطولجا

ةوالتطبيفواالستراتبجيةاألساسيةالبحوثبينالدقيقالتوازنويختلف

والمواهبالمواردإرساءينبغىالتىالميادينتختلفكماخرإلىبلدمنوالتكييفية

العلميةالفروعبينالقديمةللتصنيفاتاألحداثتجاوزازدادفقدذلكومعفيها

أصبحتفقدالتقليدبةالعلمبةالفروعبينللحدودوأيفئاوالتطبيقيةاألساسية

متعددةعلميةفروغابتزايدتضموالتكنولوجياالعلممجالفىالجديدةالبحوث

السواءعلىوتطبيقيةفكريةمهاراتتتطلبماوعادة

01رإلطاا

المعرفةابتكارلبرامبمرائدعمشر

للعلومالصينيةاديميةا

ةالمعرابعكارلبرامجالراندالمشروع

Atلسه21مدلهطموحمسروعهو

ف9flللعلومهالصس4األكاديمدبفيادة0102

للعلماألساسحهالبنبهواجعاءحإصاإلى

الصسىكدولوجباوال

نخطط5002عامحلولومع

فدلكوننإلىللعلومالصشهادلمبها

للىماجزتد

مجالفىداللهداتمؤكدةةعلممخرجات

هالسلراسجاالتلمجاالألسالشهاالبحوت

العلمىالبحثمجالفىالعاملننأعدادزيادة

العلمبةالعروعمنعددةالمجاالتفى

ئدهلراوا

الجامعاتمعمشتركهمعاملإدساء

الجامعاتمعالمدىطويلةلعاونقاعاإقامه

البححيةوالمؤسساتالمرموقهاألحفبيه

لسركاوا

البعهيهبحملىسسه02إلى51تحولل

للرلحهادفةمشعركةكماناإلىلحاديمله

رالمعمسبشكلالتعنيهعالبةنابناءكبا

المحليةالحكوما

خاللمنالمغامرالمالرأساتآلإدخال

لخضعالمعامرالمالسلرصنادلقإنشا

للعلومالصينلةاالكاديميهإلداره

ىالصينيةةادلماشركاصةلصعب

الخارجىأوالوطداخلسواءاللورصة

أجلمنالمالرأسجذبإلىلؤدىمما

التكنولوجبالمسروعاتالسريعالنطولر

العالمبة

ncسsachsilgnE
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والتطويلرللبحثالوطنيةاألولوياتتحددوالتكنولوجياالعلممجالفىاستراتيجيةبتطويردولةكلتقومأنينبغى

بالتمويلالوطنيةااللتزاماتبوضوحوتضم

كاملتشاورفىالوطنىالصعيدعلىوالتكنولوجياللعلماستراتيجياتبتطويرالوطنيةالحكوماتتقومأنينبغى

الصناعىوالقطاعالمهنيةاألوساطعنفضألالبلدفىوالطبوالهندسةالعلومأكاديمياتمع

بغيةعاالمستوىعلىتدريبإلىبالحاجةواإلقراراألساسيةالعلومدعمالوطنيةاالستراتيجياتتضمأنينبغى

التىالمجاالتوهىوالتكنولوجياالعلممنمخنارةرائدةمجاالتفىالوطنيةللقدراتممكنتطويرأقصىتحقيق

االجتماعيةوالرفاهةالمستدامةاإلقتصاديةللتنميةمالعمةأكثرتمد

الناتجمن51اففضلومناألقلعلى1إلىوالتكنولوجياالعلمتجاهالوطنىالتمويلالتراماتزيادةينبغى

الجدارةعلىيقوملنهجوففاتوزيعهينبغىكماناميةدوللةبكلاإلجمالىالمحلى

مجالفىالقرارصنععمليةتحسينالىتقودالمستقلةالعلميةالمشورة22

العامةالسياسة

لمدخالتخضعتإذاالحكوميةالبرامجفعاليةفىكبيرةزيادةتحقيقنيمك

وسطاءيكونونوالصحةوالهندسةالعلمفىخبراءجانبمنمستقلةومراجعات

فىسياسياإنجازهيمكنوماتقنياتحقيقهيمكنمابينالفجوةأمناءيعبرون

منكئيرالمثالسبيلوعلىوالصحةوالبيئةوالطاقةوالتعليمالزراعةمثلمجاالت

إلىالفكريةالملكيةحقوقمنتتراوحسلسلةحولتدورالتىالدوليةالمداوالت

العلممقدماتبالكاملتدركأقالحكوماتمنتتطلبحيةوالصالبيئيةالقواعد

ولهذابشأنهايتفاوضونالتىالقراراتأساستشكلالتىالنظريةوالتكنولوجيا

يةالعلمالمشورةلتقديمبالثقةوجديرةمفتوحةلياتإنشاءإلىبلدكليحهـتاج

علىيرتكزمجلسئاإنبالحكومةالقرارصناعإلىالمتحيزةغيروالتكنولوجيا

خاصعةبصفةئعينللخبراءلجانمنيتشكلأنيمكنبالثقةوجديرالمعلومات

أكاديمياتمثلالعلميةالتخصصاتتعددعلىتقومدائمةاستشاريةوكيانات
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11رإلطا

بالقدراتتنهضالعالميةالصحةمنظمة

الجديدةاألمراضلمواجهاالوطنية

بالقدراتتنهضالعالميةالصحةظمةم

الجديدةاألمراضلمواجهةالوطنية

للمرةسارسمرضظهوررأدىلقد

الشمالبةأمريكااسيافى3002عاماألولى

فىمحليةخبرةإلىالحاجةإطهارإلىوأوروبا

يستكملهاالدولجمبعقىاألحياثىالطبمجال

وتقومكافةالعالمأنحاءفىاآلخرونالمهنيون

الدوليةالتحرياتبتنسيقالعالميةالصحةمنظمة

العالميةواالستجابةبيهالتشبكةبمساعدة

والشبكاتالمؤلسساتيضمتعاونعنعبارةوهى

منوالتقنيةالبشريةالمواردتحشدالتىالقائمة

فيمااالستجابةمنوالقكيدالتحديدسرعةجل

الدوليةاألهميةذاتاألمراضبتفجريتعلق

قطاعبقاءاستمرارعلىالعملشيكةوتحافظ

اىجالمنالتهديدإلىمتتبفاالدولىالصحة

التقنيةالمساعدةتقدمكمالألمراضجديدتفشى

طريقعنوذلكالمتضررةالدوالالىالمتاسبة

لتقليصالالززمتيىوالقدرةاألساسيةالبنيةتعزيز

تأسيسهاذومانتشارهدونوالحيلولةالمرض

ىالقلقحوانبمعهذهالعملشبكةتعاملت

وبنجالديشافغانستانفىالصحةمحال

ومصرفواردىوكوتوالصينوبوركينافاسو

ومدغشقروالهندوكوسوماوالجابوناتيوبيا

والسعوديةالكونغووجمهورلةوباكستا

واليمنواوغنداوالسودانسيراليونوالسنقال

لذنزبار

neltniohwwww

قدمالمهنيةاألوساطمنأوالجدارةعلىترتكزالتىالطبأوالهندسةأوالعلوم

تقديمأجلمنوالتكنولوجياالعلمقدرةإلىاالحتياجمدىحولمثاال11اإلطار

الصحةمجالفىالبارزةالقضاياحولالحكوميةللسياساتالالزمةالمعلومات

الجوهريةالقضايالمواجهةالجديدةةالمعرنشرالييحتاجالجمهور23

الوسائلتكنولوجىأوعالمكلإعطاءفىالعالميةاالتصالشبكاتبدأت

خاللومنوالناميةالصناعيةاألممبينالمعرفةفجوةإغالقخللىللمساعدةالالزمة

يظلاإلنترنتشبكةعلىوالتكنولوجياالعلممجتمعيخلقهالذىالعالمىالنشق

ألنونظزافيهوالمشاركةالعلمإليهتوصلمابأحدثدرايةعلىالمحليونالباحثوق

التواصلويمكنالمبلدانهمثقافةعامبشكليدركونالمحليينالمتخصصينهؤالء

إلىالمتقدمةوالمهارةللمعرفةمتفردينناقليناعتبارهميمكنشعويهممعبسهولة

إلىالمطافنهايةفقالوصوليمكنبحيثمحلالالفاعلةاألخرىالمهمةالعناصر

مجتمعاتهمواحتياجاتيتالعمبماالجديدةولوجياتالتكنتكييفإمكانيةزيادة

سوفالمحليينوالتكنولوجيينالعلماءمنالرصيدهذاتفقددولةوأيةوثقافاتها

العالمدولباقىخلفبعيدموقعفىتتوارى

طأنماإلىالمختلفةالتنميةمراحلفىالبلدانتحتاجسوفالحالوبطبيعة

معدالتتختلفأنالمتوقعومنوالتكنولوجياالعلممجالفىالخبرةمنمختلفة

العاليةالمعدالتأننجدلكذومعوالتكنولوجياالعلممجالفىالبلدانتلكاستثمار

العلممناهجفىخاصةجوهريةئعداألممأفقرفىحتىبالتعليمااللتحاقمن

العلممجالفىالممارسينعلىينبغىلكذيحدثأنأجلومنوالهندسة

أجلمنالمستوياتجميععلىالتعليمفىكافيةبدرجةاالنخراطوالتكنولوجيا

التطويرمنكبيرقدرعليهيتوقفالذىالبشرىالمالرأستوليدعلىالمساعدة

التواصلاوزامتجرالجممعوالتكنولوجياالعلممجتمعيتفاعلأنوينبغى

نقاشئاتتطلبالتىالقضايامنالعديدهناالوالطألبالقرارصناعومعأفرادهبين

أساسعلىالنقاشهذابناءعلىوالمهندسينالعلماءيساعدأنوينبغىعافا

إلىدوفااإلعالميسعىأنينبغىجانبهومناإلعالمبإشراكوذلكالمعلومات

نحوعلىالقضايامختلفتقديمأجلمنبالثقةالجديرةالمصادرأكثرإلىالوصول

ثرومدقيق
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العلمبةالمسائلفىالمشورةعلىالحصولبهدفبالثقةجديرةمحليةالياتبإنشاءوطنيةحكومةكلتقومأنينبغى

الدوليةوالمفاوضاتوالبرامجبالسياساتالمرتبطةالتكنولوجية

مناشتقاقهيمكنمامئلجديدةتكنولوجياتاستخدامأوإنتاجاوتطويرفىتنخررططدولةكلعلىينبغى

ينبغىولهذاومخاطرهاالتكنولوجياتهذهفوائدإدارةأولتقييمالالزمةالوسائلتمتلكأنالحيويفالتكنولوجيا

لتينىليسالضرورةعنددوليةمدخثتمعوالتكنولوجياالعلممجالفىمحليةقدراتوجودماتالتكفلأق

فىالضوابطأوالمرشدةالخطوطتناليذعلىللمساعدةأيضئاديانمافحسبمؤثرنحوعلىالجديدةالتكنولوجيا

كماالجديدةللتكنولوجياالمحتملةالجانبيةرiآلثاIcتتناولالتىوالبيئةالبشرىواألمانالعامةالصحةمجاالت

قابلةاألنظمةهدهتظلوأناألنظمةتلكإنشاءعندالحسبانفىالملدىبعيدةآثاروجودإمكانيةأخذينبغى

والهندسةالعلميةالمعرفةفىيتحققالذىيعالسالتقدممعبالكاملللتكيف

المخاطرتقييمأنماطلبعضقياسىتوحيدوإجراءالخبرةتقاسمبغياالسياقهذافىالدولجهودتنسيقيتبغى
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نشرمجالفىاالبتكارتشجيععلىومحليةوطنيةحكومةكلتعملأنينبغىوالتكنولوجياالعلمأوساطبمساعدة

المحليةاالحتياجاتلمواجهةجديدةوخدماتمنتجاتإلىاألبحاثتلكوتحويلعاماللألتمالمعولةاألبحاثنتائج

يلىماالجهودهذهمثلتضمأنويمكن

مجاالتفىالمدينةأوللدولةالتابعةأوالوطنيةالبحثيةالمعاهدجانبمنالمقدمةاالستشاريةالخدمات

والصحأواإلسكانواألرضالمياهوإدارةالزراعةمثل الحديثةالمعلوماتتبادلأجلمنالبحثيةوالمعاهدالمدينةالدولؤحليةالمالكياناتبينتعاونيةشراكة
المحليةاألهميةذات

أقلبأسعاروالخدماتبالمنتجاتالمحتاجينإلمداداالجتماعيةالمؤسساتالوقتمنلفتراتنمكين

السوقأسعارعنمفىكدةبصورة

توريععلىالمساعدةأجلمنالربحإلىهادفةأواعاماتمويألممولةمعلوماتأكشاكإنشاء

جانبمنفعدةقصيرةمطبوعاتمنالمعلوماتتتكونوقدالجمهوررعلىالمفيدةالعلميةالمعلومات

أخبارأوللعلوالثالثالعالمأكاديميةلهاتروجالتىاألخيرةالمطبوعاتمثلعلميؤمنظمات

اإلنترنتمنعليهاالحصولامكنبالثقةجديوة

بالقضاياالجمهورتثقيفمجالفىالرئيهسيةبالمسئوليةدولةبكلاإلعالموسائلتضطلعأتينبغى

والتكنولوجيابالعلمالموتبطة

التليفوناتاعةاإلذالتليفزيونالمطبوعاتبينهامناالتصالتكنولوجياتمنكبيرةبمجموعةاالستعانةينبغى

منالممولةبالبحوثالمتعلقةالعامةالسياسةوآثارنتائجنشرأجلمناإلنترنتالعالميةالشبكةالمحمولة

المحليةأوالوطنيةاالحتياجاتوتتناولالخاصأوالعامالقطاع

نحوعلىوالمشارككةاإلعالمإلىاالنتباهمنمزييدبإيالءالتزامهوالتكنولوجياالعلممجتمعبجديةيمارسىأنينبغى

التقنيةالقضاياشرحالممارسونيحاولأنينبغىالتفاعالتهذهمتلوفىالعامةوالمداوالتالمناقشاتقىكمل

تقنيةغيلىبلغة

اإلعالمينشدأنينبغىالعامةالسياسةخياراتأساسهاعلىئبنىالتىوالتقنيةالعلميةبالشئونيتعلقفيما
بتوليدوالمراسلونالصحفيونيقومأاليجبممالثألوبروحوبرامجهلمقاالتهوالتكنولوجياالعلممصادرأفضل

بالعلمالمتعلقةللمسائلالمناوئةالجوانبعلىالضوءتلقىالتىاألقليةمواقفتقديمطريقعناصطناعيةخالفات
بالفعلواسعااتفافاحقققدالمهنىالمجتمعيكونعندماوخاصةوالتكنولوجيا

والقكنولوجيةالعلميةالجوانبشرحيةزاومنالجمهورإلىتقديمهايتمأنينيغىالحقيقىللخالفالمثيرةالمسائل

مدفوعةأورأىصفحاتأنهابوضوححعليهايشارالتىالصفحاتداخلعداتحريفأوتحيزدونللنؤاع
األجر
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الثالثلفصل

البشريةالمواردفىالتوسح

تواجهالتىالمحنلعالجالنداءاتمنالعديدالدولقادةيصدربينما

المواردضرورةحولالقليلسوىئقالالالحياةنوعيةتحسينعنفضألالبشرية

المطلوبالكثيرهناكملموسواقعإلىالنبيلةاألهدافهذهتحويلأجلمنالبشرية

العلممجالفىوالمتخصصينالمهنيينإلىبالنسبةخاصةلألمةالبشريةالمواردمن

والتكنولوجيا

وحتىاالبتدائيةالدراسةمنالتعليميةالقاعدةتحديثواستمراروصيانةبناءمم

عنفضألوالمهندسينالعلماءمنجديدةأجيالإلعدادالجامعىالمستوى

المستقبلفىاألمةقادةسيصبحونممنخرين

تكنولوجيةابتكاراتتوليد

اإلنتاجفىواستخدامهاالجديدةالتكنولوجياتإلىالوصوياعلىالقدرة

تستهدفالتىالدوليةالمبادراتفىالمساواةقدمعلىكشركاءالكاملةالمشاركة

العالميةالمشكحتحل

السياساتتركزأنينبغىاألفضلإلىالعالمرتغييفىنرغبكنااوإذ

كضرورةاألساسيالمتطلباتمنرئيسيةمجموعةعلىالدولىوالدعمالوطنية

ينبغىلكذعلىوعالوةالمهمةبهذهالقيامأجلمنالمناسبينIIiIiماعدادتدريب

بلدانهمفىلإلبقاءعليهموذلكللعملأفضلتوفيرالحوافزوظروف

الوطنيةالكفاءاتإلىأولويةإلعطاءاألواننفقداألساسحيثومن

تقدمتحقيقإلىخاصةبصفةاحتياجوهناكبلدكلفىالمستدامةالتنميةلتحقيق

النشاطمنأساسيةميادينأربعةفىجدى

إلىاالبتدائيةالمدرسةمنالمستوياتجعيععلىالجودةمرتفعتعليمتوفيرمم

والمهندسينالعلماءشبابعلىالتركيزمعالمتخصصالتدريبإلىالجامعة

والتكنولوجياالعلممجالفىعليهاوالمحافظةلرهاوتطالبلدمواهباجتذاببم

العقولكتساب1العقولنزيفقضية

دوليةعملبناءشبكات
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والتكنولوجياالعلممجالفىرقميةمكتباتإنشاء

التوصياتطرحعلىةعالمجاالتهذهمنمجالكليناقشوسوف

التعليمعلىخاصبوجهالقكيدسيجرىكماستلىالتىاألقسامفىالمالئمة

علماءاجتذابئغيةالتعليممراحلمختلفإلىوإدخالهالعلممجالفىالمتميز

المستقبلومهندسى

الدولجميعفىجوهريةبأهميةيشممالجودةمرتفعوالتدريبالتعليم31

البشريةتواجهالتىالملحةالمشكالتمنلكثيرمحتملةحلويالوجودنظزا

العلممنكليصبحأنالمهمفمنوالتكنولوجياالعلممنمستمدةحلولاليوم

المقرراتتوفيرويجبالتعليمنظامفىالعاماالتجاهمن21جزوالتكنولوجيا

معقولةومعرفةوالتكنولوجياالعلممجالفىأساسثاتعليفاتقدمالتىالتعليمية

المنلكذفىبمابالجامعاتالطالبولجميعالمستوياتجميععلىبثقافتيهما

الجوهريةالزيادةتصبحأنيجبكماالهندسةأوالعلمفىالتخصصفىيرغبون

العلملتطويرأساسيةاستراتيجيةالميادينبهذهالجامعاتطالبالتحاقفى

البلدفىوالتكنولوجيا

وثقافتيهماوالتكنولوجيابالعلمالمعرفةنقلأمكنإذاإالذلكتحقيقيمكنوال

ههذيحققلنالتعليملكنالشبانالمتعلمينوخيالاهتمامعلىتستحوذبأساليب

العلممجالفىافطلعينائدرسينتعليمونوعيةأعدادأوالترتفعلمماالجودة

حادنقصمنالسواءعلىوالناميةالصناعيةالبلدانأغلبوتعانىوالتكنولوجيا

عادةفإنهماألولىالدرجةمنالرسصتدريبهمكاناإذوحتىائدرسينهؤالءفى

العلممجالفىتحدثالتىالتطوراتومتابعةالمستمراالطالععلىيقدرونال

تطبيقأوطالبهمإلىحديثةمعلوماتتقديمفىصعوبةيجدونولهذاوالتكنولوجيا

مثمزاتطبيقاالتدريسمجالفىالحديثةاالبتكاراتأغلب

أنكماحماسهمفتورأوبالمللالطالبشعورعنعادةالنتيجةوتسفر

ميادينإلىيتحولونقدسةالهندأوالعلمفىالتخصصفىيرغبونمنبعض

حتىأوهذهالحياةميادينفىأميينيصبحوابأنالطالبأغلبيةوتخاطرأخرى

أعدادبتناقصالتردىدوامةاستمرارإلىيؤدىالذىاألمروهوعنهافبتعدين

مجالفىالموهلينالمواطنينبلائحفاءرسينواذوالمهندسينالعلماءمنالمؤهلين

التعليمىالنظاممنيتخرجوقالذينوالتكنولوجياالعلم
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الروحهوبهذالموقفلعالججديةأكثرجهودبذلاألمريتطلب

فىتشرعوالتكنولوجيابالعلمالمرتبطةواألوساطاساديمياتكانت

االبتدائيةالمدارسومدرسىالنشطاءالباحثينبينتزاوجمشروعات

لالطالع31اإلطارانظرالتعلمتيسيرأجلمنوالعلياوالمتوسطة

االكاديمياتبينالمشتركةللجنةالتابعالعلمتعليملبرنامجوصفعلى

جديدةبأنماطتنهضالتىالعلميةاألكاديمياتمنمفيدةأمثلةووهنااك

فىموضحةوهىالطالببينالمتحمسةواالستجاباتماالعتعليممن

31اإلطاربالتجربةالتعفمالفرنسىبالبرنامجالخاصيناإلطارين

ا4اإلطارالعلميةللمواردالمتحدةبالوالياتالوطنىالمركزو

21رإلطاا

بينالمشتركةللجنةالتابعالعلمتعليمبرنامج
ديمياتاي

القضاياحولاساديمياتبينالمشتركةاللجنةتوفر

وطنيةأكاديمية09عنيزيدماتضمرابطةوهىالدولية

كماالعالمىاالهتمامذاتالقضايالتناوالمنتدىللعلوم

العالمأنحاءكافةمىالعلميةاألكاديمياتمساهماتتعزز

بينالمشتركةاللجنةأصبحتلقدالعامةالخدمةمجالفى

إلىالراميةالعالميةالجهودفىداللةذاتقوةاساديميات

كامةفىالعلموورشالموتمراتورعايةالعلمتعليمإصالح

لخبراتوتاكيذاالممارساتأفضلتقديمئغيةالعالمانحاء
ببنالمشتركةاللجنةفعالياتتتناولالبلدانمخللف

واستخدامللفتياتالعلمتعليممثلموضوعاتاألكاديميات

التعليميةالمناهجلروتطواالتصاالتالمعلوماتنكنولوحيا

الثقافةمنالمستقاةالقصصواستخدامالمدرسينوتدريب

فىاعيةالصاألممودورالعمليةلخبرة01مشروعاتواعداد

شبكاتاقامةالناميةالبلدانفىالعلمتعليمتحسين

2002rYالفترةخاللوالعلمتعليملتحسينإقليمية

تنظيمعلىاديمياتابينالمشتركةةاللجساعدت

ومصرماليزيامنفىفىوذلكالعلمتعليمحولموتمرات
والصينوالهندوالمكسيك

paitenseimedacaretniwww

31رإلطاا

الفرنسيةلعاديميةالتابعبالتجربةلتعف01برنامج
أالعمليةلخبرة01باسلوبالتعلم

جائزةعلىالحاصملشارباكجوربمشالفرنالفبزياثىقام
يدجلىللرنامجمشاهدتهلعدبالتجرلةالتعئمعمليةيتطولرنوبل
المجاوراتأطفاليقومحيثإلينوىشيكاغوفىالعبمتعليمفى

وقدالخاصةتجاربهمالمالحظاتهمخاللمنالعلمبتعتمالعقيرة
علىوعملتبالتجربةالتعلمبرنامجللعلومالفرنسيةاألكاديميةتبنت

اكتشاففىالمشاركةعلىاألطفاليساعدأنهوجدتإذبهالنهوض

أسئلةعلىالمباشرةاإلجابةمنوبدالالطبيعيةوالظواهراألشياء

علىيعملوابأنأمامهمتحدياائمدرسيطرحبيئاتهمحولالطالب
المبدأويكمنالنتائجوتبادلبسيطةتجاربوأداءفروصصياغة

لإلجابةافدرسوتقديمفشلهاعندحتىالتجربةأنفىهناالترلوى
لألطااللالشخصىاالنحنراطفإنالتقليدىباألسلوبالفهايةفى

لهمبالنسبةالحياةمنجرءاالعلمتجعلممتعةخبرةيعثلماعادة

فىالمدارسعلىبالتجربةالتعتمبرامحتقنيةدخويايقتصرولم
ومصروالمغربأفغانسنانليشملأيضاامتدانمافحسبفرنسا

وماليزياوكولومبياوالمجروالسنغالوالبرازيلوالصينوشيلى

pamallrfprniwww

41رإلطاا

المتحدةبالوالياتالعلميةللمواردالوطنىالمركز

للعلومالوطعيةاألمريكيةاألكاديميةوسعيثولياقمعهدمنكذقام
للمواردالوطنىالمركزبتأسيسالطبمعهدوللهندسةوطنيةالاحاديميةو

وتدرشىتعليمتحسينبهدفلكوذoAعامالمتحدةبالوالياتالعلمية

كافةفىةس81وoبينأعمارهمتتراوحالذينالطالبإلىبالفسبةالعلوم

الوطنىالمركزدالتابعالعلمتعليمإصالحلموذجويرتكزالبلدمدارس

العمليةالخبرةعلىيقومبحتعلىالمتحدةبالوالياتالعلميةللموارد

والتواصلوالتحليلوالمناقشةواالنعكاسالقراءةلينوالربطواالستقصاء

بحياتهمالمتعلقةوالمهاراتموخزابااكتسبهاالتىالمفاهيمبينوالربط

باستكمالالمركريقومالدراسةمنأخرىمجاالتإلىالعلمادخالاليومية

فاعلينيضمكماالمدرسينمهاراتتحسينتستهدفببرامجالجهدهذا

المساعدةلبرامجونتيجةالعمليةفىالممارسينوالمهندسينالعلماءمثلخرين

المتحدةبالوالياتمدرسيةمنطقة63تباشرالمركزيقدمهاالتىالتقتية

المدرسيةالمناطقهذهوتخدمالعلموتعليملتدريسالجديدةالرؤيةهذهتنفيذ

اسىالدالفصلوحتىالحضانةدورمنبدفاطابماليين806منأكثر

تعليمإصالحنموجإنبالدولةالمدارساطفالمنتقريئابر2أوالثامن

أخرىوأماكنوكنداالسويدفىمحاكاتهىتجلىالمركريطرحهالذىالعلم
crsnudeiswww
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شبابامتمامبنجاحنشطتالتىاألنشطةمناألخرىالمجموعةتتمثل

ألطفالودوليةوطنيةمبارياتوهىالعلمأوليمبيادفىوالتكنولوجيابالعلمالبا
وإلىوالفيزياءوالكيمياءالبيولوجيامثلعلومومجاالتالرياضياتفىالمدارس

هذهأفادتالمستوالتجميععلىتدريسهوتحسينالعلمجدوىإظهارجانب

انظربالرعايةوإحاطتهاالشابةالمواهباكتشاففىعديدةبلدانفىاألوليمبياد

51إلطارا

منترىالشركاتأنلكذالمشاركةفىأيضئاالخاصالقطاعأخذوقد

فىالشركاتهذهتعملمنلدىوالتكنولوجياالعلمتعليمتحسينمصلحتها

منأكبرمجتمعوتنامىالمجتمعفىأفضلعالقاتإلىيؤدىماوهوامجتمعاتهم
الشركاتدعمحولأملكةأربعةعلىلالطالع61اإلطارانظرقدرةثراالعلماء

العلملتعليم

منوالتكنولوجياالعلمفىوظيفىطريقاتخاذبالفعلبالطيقررعندما

علىحصلواماإذامهنتهمتمستأعلىالىمايومفىيصلونأنهماألرجع

رفيعةقدرةالمعاهدهذهوتمنحوالهندسىالعلمىالبحثجامعاتأففعلفىتدريب

أيضئاI15بعيدةباألنشطةتلتزمماوعادةالعالمىالنطاقعلىبالبحثلالضطالع
والمهندسينالعلماءلدخولالمجالإفساحعلىالجامعاتقدرةتعريزالجوهرىومن

العالمأنحاءمختلفمنالطامحينالشبان

بوجهمهمبدوريقومأنيمكنالناميةالدولفىالمعاهدمنالنوعهذان

أنيمكنذلكعلىوعالوةالمعاهدهذهفيهاتوجدالتىالمنطقةإلىبالنسبةخاص

األصعدةعلىباحثيهاأفضلبينعملشبكةإلىالمعاهدهذهبينالتعاونيقود

لهممييوتقديمالواعدينالطالبتعزيزعلىللمساعدةوالدوليفاإلقليميةالوطنية

مهمبدوربعدفيمايضطلعونسوفالذينالخريجونهمالطالبهوالءألنونظؤا

أمزايعدالمهنىوتطويرهمعملهمدعمفإنبلدانهمفىوالتكنولوجياالعلمقدراتفى
المقدمالمالىالدعمحولأمثلةعلىلمالع81و71اإلطارينانظرجوهرثا

الصناعيةالدولمؤسساتمنالناميةالدولعلماءإلى

العلماءعلىوالتكنولوجياالعلمتعليمقصرعدمينبغىذلكومع

المقرراتإدراجعلىوعالوةالطالبفقطحتىأوالطموحذوىوالتكنولوجيين

أيضئاينبغىالرسمىالتعليمنظامالىوالتكنولوجياالعلمثقافتىحولالتعليمية
منوذلكالطالبغيرمنالجمهورإلىالثقافةهذهنقلأجلمنالجهودتنسيق

العلومومتاحفالمطبوعواإلعالمواإلنترنتواللليفريوناإلذاعةمثلمساراتخالل

تجاهإحساشاأكثبرالجمهوريصبحالطريقةوبهذهالمحلىالمجتمعتنميةومشروع

حلعلىالمساعدةفىامكانياتهعاالمجتمعفىالمهموالتكنولوجياالعلممنكلدور

ائلخةالمشكالت

Oطارا

العلممجاللىالدوليةاألوليمبياد

المواهبواكشافريسهوتالطمجدوىاظهار

الرياضياتألوليمبياداإلعداديجرى

اوصناعيابلذا58حوالىفىالفيزياثيةوالعلوم
علىاألوليمببادهذهتجرىكمااءالسعلىتاميا

نحوعلىتنظيمهاوعندأيضئاودوليةإقليميةنطاقات

لتعزيزرئيسيةأدواتبمثابةاألوليمببادتعملجيد

األوليمبيادهوتعدتالصغارالطالبلدىالعلم

كماالعلومفدرسىمهاراتلتحسينأدواتبمثابة

الشاباالعلميةالمواهباكشمافعلىتساعدانها

تكوننينبغىةالثاألهدافهذهولتحقيق

وعلىبلدكلىواسعنطاقعلىفاعلةاألوليمبياد

بكلمراحلنالثوعلىمتعددةدراسيةمستويات

الطالبتجاهبالطاألولاالختباريتسمكلمامستو

والجواثزالفائزينمنكبيرعددوجودمعوفدرسيهم

جيدااداؤهمكانمنالثانيةالمرحلةولضمالبسمطة

الثالثةالمرحلةتحددواخيرااألولىحلةالمفى

الصعيدعلىالفائرونيتنافسوعندئذالموامبافضل

منلمزيدملحشكلعلىجوائزعلىويحصلونالدولى

العلمفىالتدريب

lmthxedniedhcsdaipmylocifitneicS
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61رإلطا

العلملتعليمالشركاتمنالمقدمالدعم

هوaicneiCaIedsogimAamargorPaالعلمأصدقاءبرنامجreneGSEAجينيرإساىإيه

للقوىالخاصةالشركاتإلحدىشيلىفرعوهىجينيرإسإىايهشركةحالياتدعمهشيلىفىتعليمىمشروع

كلومدةالعملورشوخالللقيرةخلفياتمنطفلالف04عنيزيدمافيهشارك5991عامنذومنذالكهربائية

الطالببتوجيهتمالسنافىأسبوعا04إلىوصلتاللترةالمصانحاحدمكاتبفىعقدتالتسدقيقد09منها

السابقةالصيفيةالدوراتولىبعنايةإعدادهاجرىالتىاألنشطةمنسلسألخاللمناالكتشافعبرالتعلمإلى

مناألطفاليكتسبأنويمكنالمدرسينإلىالطحبعلىبعدليماغرضتالتىنفسهاالبحثيةالمشكالتتقديمتم

علىوالطالبالعلميةالتخصصاتمختلفمنأساسيةومبادئماالهيموشلمونيدةجدىقدراتالمبرنامجهذاخالل

الثانوىتعليمهمفىالعلميةالدراساتلمواصالكاملاستعداد

شركةتقدمهاالتىالعلميةالمبحبرنامجافأهدتتمثلnapmoClacimehCwoDالكميافيةاوداشركة

اولياءمشاركةوزيادةالمدرسينوتطويربتدريبواالرتقاءوالتكتولوجياوالعلومالرياضياتتعليمتحسينفىداو

كماالفرديةالمدارسعلىوليسداومصنعمجتمعاتفىوهيئاتهاالمدرسبةالمناطقعلىالشرىوتركزاألمور

معفيهاتشاركمشروعاتبإعدادايضئاالشركةتقومكماالمنهجىالتعليمىاإلصالحتعززالتىالبرامجعلىتركز
داوشركةأعطتحيثالعلملمواردالوطنىاألمريكىالمركرمعالمشتركالمشروعلكذمثلأساسيينشركاء

ورفضألالعلميةالدراسيةالمناهجفىالجديدةالموادونشرللعلوممراكزلتنظيممدرسيةمنطقة24إلىماليةمساعدة

للمدرسينالمهنىيرالتطعن

عامفىقامتألهاهولتبهاكاردشركةأفادتynapmoCdrakcaPttelweHباكاردهولضشركة

والمدرسينالطالبقدرةتعزيزأجلمنالعالميةالمواردفىدوالرمليون45منباكثربالمساهعةوحده1002

برامجوترعىتجابههاالتىالتحدياتأكثرمنبعضحلعلىللربحالهادفةغيروالهيناتالعلمىبالمجتمعوالمقيمين

المجتمعاتمنالثامنالدراسىالفصلإلىالحضانةدورمنتتراوحالمتحدةبالوالياتمدرسيةاطقمخمسالشركة

التخيلىالتطويرمراكزمعهددعمتكماالعلملمواردالوطنىالمركزبمعاهدعرقياوالمتنوعةالمنخفضالدخلذات

أكثرمنبعضئاواكتشالتأفريقياوجنوبغانافىمحليينمجتمعينفىرقميةقرىوشيدتوالقكنولوجياللمراة

الصغارالمخترعينجوائزخاللمناآلسيويةالباسيفيكمنطقةفىالواعدةالعقول

واكيوإيبوكاماساروالمؤسسونكتبسونىشركةتأسيسعندnoitaroproCynoSسوششركه

العالمبةالحرباعقابفىاليابانبناءإلعادةأساشاكاناألوليةالمدارسفىالعلمتعليمادخالإنقائلينهوريتا
للمدارسماليادعغامنحتالتىوهىللتعليمسونىمؤسسةإنشاءوجهالذىهواالعتقادهذاوكانالثانية

المدارسبتمويليقومللمؤسسةالتابعلألطفالالعلومتعليمبرنامجإنالسابقةlJYLالسنواتعبروالمدرسين

األطفالبينبالعلماالهتماملحماستعززالتىتلكخاصةاليابانأنحاءكافةفىوالمدرسينوالعلياالصغرىاألولية

برنامجومىالمكسيكيةاألوساطفىالعامةاألوليةالمدارسإلىالمساعدةتقديمفىمؤخراسونىشركةبداتكما

تديرهوكانتاللليفزيونإلىرسlliJناالديسمىافريقياجنوبفىمشروعإلىدعفاسونىشركةقدمتآخر

سذاعةأفريقياجنوبشركا

Jnithsacneicdadinumoclcrenegwww

nrthielaicosproctuobamocwodwww

hpjhsredaelecneicssinargorpsumocphstnaegألأل

pimthomodoKfACCofnlynosltenynoswww
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Vرإلطا

منالمقدمةالرفيعةالمنحبرنامج

tsurTemoclieWالمتحدةالمملكةترستولكم

تشجيععلى4891عاممنذترستولكميعمل

العودةأوبلدانهممىالبقاءعىالعاررينالعلماءشباب

جوانرالعادةفىوتبلغالبحثألغراصالخارجمنإليها

سنواتخمسعحرإسترلينىجنبهالف005الرفيعةالمنح

مناألولىالمراحلمىالواعدينالباحفينعلىوتقتصر

التىالمكانةخاللمنالقدرةتعزيزويجرىالمهنىعملهم

كلويقدمفيهاأقيمتالتىالبلدانفىالجواائزهذهتضيفها

فىحالياالبرنامجوييعملالجوائزعشراتمنيقربماعام
يجرىكماوالهندونيووزييلنداوأسترالباأقريقياجنوب

وبولندةوالمجرواثيوبياالتشيباحمهوريةليشملتوسيعه

العالممناخرىأجراءلبشحلالمستقبلقىتوسيعهوييمكن

اإلقليميةالمنحبرامحأيضئاترسشهولكمويرعىأيضئا

الخرريةوالدولسباشرقجنوبإلىبالنسبةوخاصة

يتمثلوالتىأقريقياوجنوبالهادىالمحيطىالصغبرة

الذينالصحةمجالفىوالمهحيينلماءالدعمفىهدفها

علىقادرينغيرلكنهمبحتىبرنامجتطويرفىيرغبون

أونقصالثقيلةشلىالتدأععاءبسبببذلكالقيام

والمواردالتسهيلثت

kucaemocllewwww

81رإلطاا

للعلمالدوليةةسمالمر

ecneicSrofnoitadnuoFlanoitanretnI

تعزيزعلىةالمساعدللعلمالدوليةالمولسسةتقدم

الجودةوعاليةمناسبةبحوثإدارةعلىالناميةالبلدانقدرة

هداويتضمنالبيولوجيةللمواردالمستدامةاإلدارةحول

جيةوالعيولووالكيميانيةالفيزيائيةالعملياتدراسةالميدان

الصلةذاتواالقتصاديةاالجتماعيةالظواهرعىفضأل

الطبيعيةالمواردقاعدةاستخدامعلىالمحافظةفىوالضالعة

شبابللعلمالدوليةالمؤلسسةوتدممموتجديدهاانتاجها

إلىالتحولإمكانياتلديهمالذينالناميةالبلدانفىالعلماء

استحقافمعاييروتنصدولهمفىمستقبليةبحثيةقيادات

فىالعلماءشبابيكونأنعلىللعلمالدوليةالمؤسسةدعم

العلدانأحدالىوينتمونوالبحثىالمهنىعملهمةبداي

اسنوكهولمفىوبوجودهابحثوجوينبغىحيثالماميز

عضوامنظمة531للعلمالدوليةالمؤلسسةتضمبالسويد

يومناوإلىالناميةالبلدانمنارباعهائةيلدا68فى

تالتةعنيزيدماإلىمتخاللعلمالدوليةالمؤلسسةقدمتهذا

الحقينيةوأمريكاوالباسيفيكوآسباأفريقيافىباحثالف

الكاريبىومنطقة

essfiwww
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تخلقوإنمافحسبالخاصةالوطنيةاحتياجاتهاتتناوالالوالتكنولوجياالعلملتعليمسياسةدولةكلتضعأنينبغى

تلكعلىالمترتبةالوطتيةالمشروعاتتهدفأنوينبغىالمثالسبيلعلىالبيئيةالعالميةبالمسئولياتوعيا

الخامسةسنبينالتالميذوالثانوىاألساسىلينالمستعلىالتعليمهذاتحديثإلىخاصبوجهالسياسة

العلمقيمعلىالتركيزمعالبحثطريقعنوالمهاراتالمبادئتعليمعلىتركزوأنعشرةوالثامنة

ينطوىأنالتكنولوجيايوينيغىالعلومئدرسىالواقىالتدريبلتوفيرالمواردبعضحكومةكلتخصصأنينبغى

البحثيةالجامعاتفيهايماالعالىالتعليممؤسساتجميعفىخاصةجهودعلىلكذ

المدرسينتدريبفىأيضئاوالتكنولوجياالعلممنظماتمنوعيرهاوالهندسةالعلومأكاديمياتتشاركانيجب

جميعمنالمدارسعلىزييارة3العلماتشجيعويجبللطلبةوالتكنولوجياالعلملتدريسشىاسزمةالموادوإنتاج

حالياوتشاركالشبابلدىالعلمترويجإلىتهدفالتصميمجيدةعرروضضوتقديمالمدرسينلدعمالمستويات

العلماءتريطتووبرامجفىالوطنيةاألكاديمياتمنوالعديداألكاديمياتبينالمشتركةاللجنةبالفعل

أنيجبكماواسعفطاقعلىوتنشرتجاربهمنتائجتتاحأنهـلجبالمناهجوتغييرالمدرسيةوالنظمبالمدرسين

هنكبيرةبدرجةسيستفيدإنهإذ3والتكنولوجياالعلمتمعليمتعريزفىأيضئاتشطبدورالخاصالقطاعيضطلع

باالستثمارجديرامجااللكذفىللربحالهادفةغيروالهيئاتالموسساتتجدأنيمكنكماالماهرةالعملقوة

أيضا

التمستعلىالمعرفةمجاالتمختلففىالعلمفىوطنيةأوليمبيادتنظيمتشجيععلىحكومةكلتعملأنيجب

أفضللتمكينالالزمةالمواردتوفيومعالجامعىالتعليممناألولىوالسنةوالثانوىاالبتدائىالتعليممنعديدة

والدوليةاإلقليميةالمنافساتفىالمشاركةمنالشابةالمواهب

علىالحصولوبرامجوالتكنولوجياالعلمفىللمشتغليندعمهاتوسيععلىصناعىبلدكلمةحكتعملأنيجب

للشبابمتاسبأمرتياتمعاألجلطويلةمنحتقديمطريقعنالناميةاألممجامعاتأفضلمىالدكتوراهدرجة

التاهيةالدولفىالعالمىالصعيدعلىالبحثيةالبرامغعلىالتدريبفىيرغبىالذالصناعيةالدولمنالجدير

للمقرراتالنوعىالمستوىرفععلىالمساعدةعلىاألجنبيةالبلدانمنالقائروناألساتذةيعملأنينبغى

أنينبغىذلكغضوئاوفىالعلميةوحاتاألطومناقشةاالمتحاناتفىمشاركلهمعنفضألوالبحوثءالتعليمية

الدراسةمرحلةفىيزالونالالذينبللطلالمقدمةبراجهاتعزيزعلىالناميةالدولفىالجامعاتجميعتعمل

الطثبأفضلالىصنحتقديممعجياوالتكنولوللعلمالمخصصةالبرامجوهىالتخرجمرحلةفىأوالجامعية
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والتكنولوجياالعلممجاللىالمواهبتطووعلىتعملانيجبالناميةاألمم32

عليهاافظةوالمواجتذابها

النقصجوانبمنجانبينمنالناميةالدولخاصةعديدةبلدانتعانى

المؤهلينوالمهندسينالعلماءأعدادكفايةعدمهماالبشريةالمواردفىالحادة

تدريئاالمدربينالمدرسينوندرةالبحثيةالمعاهدمنوعيرهابالجامعاتعالئاتأهيأل

ويكمنواالبتدائيةالثانويةوالمدارسبالكلياتوالتكنولوجياالعلممجالفىجيدا

بالمواهبالوطنفىاالحتفاظصعوبةفىالمستمرةالمشكالتلهذهالرئيسىالسبب

معاهدفىدرجاتهمعلىلواحصالذيناألفراداجتذابعنفضألمحلياالمدربة

البشريةالمواردودعمبناءأمامخطيراعائفاالعقولنزيفقضيةوئعدأجنبية

المحلية

عناصرالمنبعضانمطياتضملكنهابلدإلىبلدمنالعقولنزيداسبابوتختلد

التالية

الرئيسىالتقنىوالدعماألساسيةاألدواتنقصذلكفىبماالعملظروفسوء

والتكنولوجياالعلممجالفىالمتخلفةالدولفىخاصة

البلدمجتمعجانبمنالبحثىالعملنحومحدوداهتمامتوجيه

الروابطوذاتمنبهاالمعترفالبحثياالمجموعاتإلىاالنتماءفاقمحدوديةأل

العالمأنحاءكافةفىوالتكنولوجياالعلممجتمعمعالقوية

المالىأوالثقافىأوالعلمىاتىالذبالتحققالشعوراحتماالتقلة

المرتباتكفايةعدم

ومشروعاتوالتكنولوجياالعلمفىاألساسيةالمجاالتبينالضعيفالتكامل

الخاصأوالعامالقطاع

والخاصالعامالقطاعينمشروعاتفىوتطويربحثوجودعدمأومحدودية

نفسها

المستقبلإلىبالنسبةكبيرحدإلىاالقتصاديةاالجتماعيةالظروفيقينيةعدم

يجبلكنهابالظكيديفيدسوفالعناصرههذمنأىفىتحسنتحقيقإن

مشكلةفىتحسنتحقيقعليهاكانإذاالدولةأعمالجدولعلىجميعهاتوجدأن

علىالتقدمهذابلوغفىالنجاحفرصتتوقفوبدورهاتواجههاالتىالعقولنزف

واإلقليميةالوطنيةالسياقاتفىللمشكلةاألساسيةاألسبابطبيعةتعقيدإدراك

والعالمية
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منمفرمنفماللواقعرزينةرلميةامتالكعلىأيضئاالنجاحيتوقفما

أناألرجحمنحيثالعالممنأجزاءإلىالهجرةفىوالمهندسينالعلماءرغبة

البلدانمنالموهوبيناألفراداجتذابأناالفتراضويمكنواعدةوظائفيجدوا

العامةالسكانيةاالتجاهاتنتيجةوسيتفاقميستمرسوفالغنيةالبلدانإلىالفقيرة

الشبانالسكانأعدادوتزايدالغنيةالبلدانفىالعخزالسكانأعدادتزايدبشأن

الناميةالبلدانفى

علىسيانمورشرقالدولبعضنسبئانجحتلكذمنالرغموعلى

احتفظواأنهممفادهانتيجةمعالرئيسيةالمشكالتتلكقناولفىالمثالسبيل

وعالوةوالتكنولوجياالعلممجالفىالمؤهلينرعاياهمأعدادبتوسيعحتىوقاموا

األفرادبهايقومالتىاألبحاثلتلكةحافىأجواءيوفرونكانواماعادةذلكعلى

بطريقتينلكذويجرىالخارجإلىبأبصارهميتوجهونالحتىحوافزويعطونهم

منالواعدةالتجاريةالمجاالتفىالمستهدفةالمبادراتتعزيزطريقعنإنتاجيتين

تيسيرطريقوعنواالتصاالتالمعلوماتتكنولموجيامثلوالتكنولوجياالعلممجاالت

التوصلأجلمنوالصناعييناديميينواالحكوميينوالمهندسينالعلماءتعاون

علىلالطالعوخدماتهاالبلدمنتجاتفىابتكاراتتوليدإلىالمطافنهايةفى

فىالشابةالمواهببجذإلىالهادفالصينفىالجديدالطموحللبرنامجوصف

91اإلطارانظرالخاربرمنوالهندسةالعلممجال

وأنمجتمعهابتقديرالشابةالمواهبتشعرأنخاصبوجهالمهمومن

مغادرةإلىالحاجةدونالعالمىالصعيدعلىالعلممجتمعفىالمشاركةمنتتمكن

بالرعايةوإحاطتهامعةالالابةتالالمواهبجذبعلىالمترتبالعائدإنالوطن

الشابفهؤالءالذاتعلىمحافظةهوأيضاانمافحسبمهماليسواإلبقاءعليها

فىخاصةالعقولتغييرفىيساعدونقادةيصبحواألنالمطافنهايةفىيتجهوق

التنميةأجلمنوالتكنولوجياالعلمأهميةإلىودوائرهمالساسةباهانتإثارةمجال

مةالمستدا

بينللتعاونبرامجالعقولنزفمشكلةلتناولاألخرىالطرقتضم

مالياالدعمفىدالةزيادةوتحقيقوأوطانهماألجانببرالمهـندسينالعلمامجتمعات

خسائرهمعنلتعويضهمللمساعدةالمانحةالبلدانإلىالمتلقيةالبلدانمنوث

وفرصهموقدراتهممعاهدهمتعزيزطريقعنالمستقبلفىالعقولنزيفوتقليص

والمهندسينالعلماءهجرةمنتستفيدالتىالبلدانأنيبدواألمرواقعوفى

بعضتتخذلمماالبعيدالمدىعلىالفائزةهىبالضرورةتكونالقدإليها

91رإلطاا

محالىشراكةمشروعبناالصين

والتكنولوحياالعلم

الطنداخلمنابةااللالمواهبمع
وخارجه

للعلومالصينيةاألكاديمياتصلسوف

الوطنىالجهدوكجرءمن5002عامحلولمع

الصينفىوالتكنولوجياالعلمقدرةيادةللىالكلى

البارذلنالشبانمناألقلعلى005اجتذابإلى

منييناإلداوالعامليناألكاديميةالقياداتمن

منبحثيةمجموعة001خلقعلىعالوةالخارج

فىتميزمجموعاتلتكوينالسنصغار

المتقدماالمجاالتوفىمتعددةعلميةتخصصات

قهدف5002حلولومعوالهندسيةالعلمية

عشرينتوظيفإلىللعلومالممينيةاألكاديميا

دائمةعقوإجراءيتمالذفيالعاملينمنألئا

غيرالعاملينمنالفاوعشرينوخمسةمعهم
بالجامعةالملتحقينالطألبذلكفىبماالمثبتين

والعلماءالدكتوراهبعدمامرحلةفوالباحثبن

اوكتوراهالحملةمنأغلبهمالذينالزائرين

الماجستير

nccasacwww
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داخلالضروريةالبشريةالمواردتطويرفىالعجزإنجانبهامنالجديةإلجراءات

المسارإلىبالنسبةبالخيريبشرالالذاتتنميةأجلمنوأساشاالوطن

العلمفىالوطنيةالكفاءاتعلىالحفاظأوإنجازأجلملىوالمتواصلالصص

علىمصالحهاأجلمنبالمزيدتقومأنبالفعلالبلدانهذهوبإمكانوالتكنولوجيا

إذاالوطنيةالمحليةالمجتمعاتبينومثمرةدائمةروابطإلىتسعىوأنالبعيدالمدى

تمدهمبينمارعاياهامعجنبإلىجنيااألجانبالطالبتدريبعلىساعدتما

لبرنامجوصفعلىلالطالعتدريبهماكتمالبعدهمأوطانإلىللعودةبحوافزأيضئا

القصيرالمدىثلىأوطانهمإلىالمستشاريئالخبراءعودةتشجيعأجلمندولى

02اإلطارانظر

الناميةبالدولوالعامةالخاصةالمشرومحاتونأقينبغىلكذغضونفى

منتجاتإلىالجديدةالمعرفةبترجمةحتماتقومسوفالتىاألكاديميةالمؤسساتمع

فحسبتسفرلنالحمناعةورموزالجامعةبينالشراكةهذهمثلإنمفيدةوخدمات

جيذاربينIJIIIلألفربالثقةجديراومصدزاوظائفأيضاتخلىوإنحاابتكارانأعن

جديدةفرصايفتحالذىاألمروهومثمرنحوعلىالوظائفتلكشغلأجلمن

يقلصكمابالطاقةالمحلىاالقتصادإمدادعلىويساعدالميادينتلكفىللشباق

العقولنزفمن

نفسهاتعتبركانتسواءتقريياالبلدانجميعفىلكفيترتبطمشكلةهناك

بيوتهاتفادرالالعقولمنكليزاأنوهىالأوالعقولنزيفتواجهالتىالبلدانمن

دوفايلقىالنساأىالعالحسكاننصفمنأكثركانلقداألمرواقعفىأبدا

حتىليصبحواالمطلوبالتعليممننحرمونأوالمهمةالوظائففىالتجاهل

المواهبمنضخممخزونمنالبلدانسلبالذىاألمروهوحوارفىمشاركين

أساسعلىأوالنمطىالتمييزغيابعندوحتىوالتكنولوجياالعلمفىوخاصة

الىبالنسبةالمتفردةاالجتماعيةأوالبيولوجيةاألدوارفإنكبيربشكلالجنس

تمنعهنماعادةكانتذلكنتيجةعاتقهنعلىالملقاةالمتعددةوالمسئولياتالنسا

إنحياتهنمواحلأثناءالوقتلكلأوانقطاعدوقالمهنىعملهنمواصلةمن

المطلوبالالئقالشىءهوذلكألنهدفايكونأنللنساءيجبأكبرمشاركةتحقيق

مننفسهابحرمانالمجتمعاتتسمحأنببساطةيمكنالاألمرواقعوفىعمله

النساءوإمكانياتقدرات

وتمافااألقلياتوطاقاتمشاركةإلىكبيراحتياجهناالنفسهاوبالروح

عديدةومهنوالتكنولوجياالعلمحرمانإلىللنساءالتقليدىاالستبعادأدىمثلما

02رإلطاا

تالمشاريعلخدماتالمتحدةاألمممكتب
emmargorpNETKOTشكتنبرنامج

المعرفةنقلتوكتنبرنامجيقوم

شرلياألجانبالرعاياخاللمنوالتكحولوجيا

إلىالمغتربونخاللهامنيعودتطوعيةمشاورات

فىاكتسبوهاالتىالخعرةلمقاسمةاوطانهم

ألكاديميةواالبحثلةبالموسساتالخارج

تمكنتالعاماوالخاصالقطاعومؤسسات

مكتبطريقعنتدارالتىتوكتنمشروعات

العشرينخاللاريعتالملخدماتالمتحدةاألمم

ثالثينمناكترفىالتواجدمنالماضيةسنة

درجةتوكتنمستشارويمتلباانوينبغىبلذا

عنفضأليعادلهاماأواألفلعلىالماجستير

إلىينتمونإنهمالمهنىالعملخبرةمندالقدر

التقنيةوالتخصصاتالميادينمنكبيرلطاقا

Alأعمالادارةالينوكواعمالالزراعةمثل

البيئيةوالعلومواالقتصادالكمبيوتروعلوم

ةوالسوالصحةالجيولوجيةوالفيرياءوالتغذية

التحويليةوالعملياتالبحاروعلومالصناعية

المفكريةالملكيةوقانوياالعامةوالصحةوالطب

الالسلكيةالتالتصاوابعدعنواالستشعار

ماوعادةالمياهادارةالحضريةوالدراسات

نالثةلينتترواحلفترةتوكتىنعثاتتستمر

علىالمستشارونويحصلشهوروثالثةأسابيع

التىاألسعاربموجبيوميةماليةمخصصات

السفراسعارتكلفةوالمتحدةاألممتطبقها

األصليةوبلدانهمإقامتهمبلدانبينبالطيران

غطاءاآلمينتحملهميكمامهمةفىسفرهمعتد

الطبى

grosponuwww
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العرقيةوالثقاقاتالجماعاتأغلبتمثيلضآلةفإنالبشريةعقولنصفمنخرى

نالذيالموهوبيناألفرادمنكبيزاعدداإنالتقدمتقييدإلىأدىقدالبشريةلدى

بسبباحيائابذلكللقيامالفرصةببساطةأمامهمتكنلمالمساهمةيمكنهم

تقاليدمعرفةومعالصريحالتحيزبسببأخرىوأحياثاالكفاءةعدمأوالالمباالة

تلكعلىللقضاءقونةجهوداوالتكنولوجياالعلممجتمعيبذلأنينبغىالجدارة

لنموذجىواالرائدبالعملالحواجز

أساسعلىولوخاصةعلظروفتوفيرالناميةالبلدانخاصةبجديةاالبلدانجميعحكوماتتدرسأنينبغى
توفيرذلكفىبماالوطنفىاوالخارجفىاالمتيازمراكزفىتكوينهمتممنسواءالمواهبألفضلمؤقت
شبابعلىاساسىبشكلالتركيزعلىالبرامجهذهتعملأنوينبغىمناسببحثىودعمإضافيةدخول

فىنمكنماوهوالبلدفىلوجياوالتكنالعلممنجديدلعصرالمستقبلفىالقيادةوتعزيروالمهندسينالعلماء
ومهندسيهاعلمائهالجميعالعملفظرتحسينإلىيودىأنالمطافنهاية

علىالبلداقتلكفىالوطنيةوالتكنولوجياالعلممجتمعاتمعبالتعاونالناميةالبلدانحكوماتتشجيعينبغى

الصناعيةالبلدانفىمنهمالعاملينخاصةالمغتربينومهندسيهاحمهـلمائهامعقاتإقامة

البلدانمنالالمعينالشبابللباحثينحوافؤالصناعيةالدولفىالخاصةوالمؤسساتالحكوماتتقدمانينبغى

تعززاوالمتلقيةءالدوليةاتوالمؤلسالبلدانتخلقأنوينبغىاوطاثهملخدمةمهاراتهمتطبيقاجلمنالنامية

أوطانهافىالعائدةوالتكنولوجياالعلمقدراتتطوبرإلىالراميةبالجهودالمواهبهذهتربطبرامج

ونعيينداخليةبحثوحداتإنشاءعلىالنامىالعالمفىخاصةالشركاتلتشجيعحوافروضعينبغى

المستجيبةالشركاتبمنعالمحليةماتالحكمتقأنيمكناإلطارهذاوفىوالتكنولوجياالعلمفىالموهوبين

التعاقدوتددببرامجخالالمنالبشريةالمواردفىلقدراتهمبنائهمنظيروطنيااعترافاأوضرائبياخصفا
البحثلدفعوطنعةاستراتيجيةسياسةوضعينبغىعموميةأكئروبشكلالمئالسبيلعلىبأبحاثالقيامعلى

ا6فىمناقشتهتجرىالمختلفةالقطاعاتمنتمويلتوفيرذلكفىبماالبلدصناعاتفىوالتطوير

اجلمنممتدةبرامجتطويرعلىوالتكنولوجياالعلممجتمعيعملأنينبغى

المبكرةطفولتهنفتوةفىالبناتالىالعلمتقديم

ألسرهنرعايقهنفتراتأثناءالوقتمنلجزءللعملوفرصمونةعملبساعاتوالمهندساتالعالماتامداد

بحثمن3االنتهاملالمهنىالعملمنالحرجةالمراحلإنجازخاللهايتملتىبهاالمسمموحالفتراتزيادة

منصبتولىاجلمنالسعىأوالدكتواره

مرحلةفىأعمالهنإلىيعدنأنالطفلرعايامثلألعراضوظائقهنتركفىيرعبنالالئىللنساءالسماح
الحقة

التنوعكفالةأجلمنوالتكنولوجياالعلممجتمعخاللمنوالداعمةالطموحةالخاصةبالبرامجاالرثقاينبغى
المبكرةالطفولةمنالحياةخطاطوارجميععلىالبرامجهذهمثلتطبيقويجبوالثقافىوالجنسىالعرقى

المهنيةالعمليةالحياةوفىالمدرسةمرحلةوأثناء

منبهاوتحتفظبالثقةجديرةووطنيةعالميةإحصاءاتتحميععلىالمناسبةالدوليةالمنظماتتعملأنينبغى
والمهندسينللعلماءالدوليةالهجزةاتجاهاتتوثيقشأنها
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الطالباختياريجرىصناعيةدولةأيةفىللدكتوراهنمطىبرنامجأىفى

العمليةهذهوفىوالدولىالوطنىلينالمستاعىالمرشحينمنةكبيلىمجموعةمن

الطالبوطنإلىبالنسبةالمحتملةالتدريبفائدةالحسبانفىتوضعمانادرا

فىتحددهالبحثألطروحةبعينهلموضوعالطالباختيارفإنذلكعلىوعالوة

توصلتماأحدثعلىالطالبهؤالءيتدربلذلكونتيجةالمضيفةالدولةقيماألغلب

أوطانهمفىمتاحةغيرالثمنغاليةأدواتعادةتتطلبالتىالبحثيةالمياديئإليه

المرجحغيرمنالقسمهذافىأعالهذكرناهاأخرىعواملإلىوباإلضافةوبالتالى

العلميةالدرجاتعلىحصولهمبعدأوطانهمإلىالطالبهوالءيعودأن

الترياقبمثابةالدكتوراهدرجةعلىللحصوليعةالسالبرامجوئعد

معهدفىالعليادراساتهمالطالبيبدأحيثالناتجالعقولنزيفإلىبالنسبة

اختيارهموبعدالعلميةجاتهمدعلىالمطافنهايةفىويحصلونبوطنهم

تمتدالتىاألولىالدراسةفترةأثناءلبلدانهمالمهمةالبحثيةاألطروحاتلموضوعات

لحضوروالتكنولوجياالعلمفىمتقدمةدولةإلىمؤقئاينتقلونسنتينإلىسنةمن

يظلالبحثيةموضوعاتهمطبيعةمعرفةومعالدكتوراهدرجةفىمماثلبرنامج

الالنحوهذاوعلىاألصلىبلدهمفىوروابطهمبمعاهدهموثيقةصلةعلىالطالب

الىيعودواأنالمرجحمنانماجدىتدريبعلىالطالبحصولعلىاألمريقتصر

علىلالطالعمتابعتهايمكنمناسبةبحثيةبرامجتطويريمكنهمحيثأوطانهم

جنوبوأفريقياأفريقياجنوبفىنجحتالتىالسريعةالجامعيةللبرامجوصف

22و12إلطاريناانظرالصحراء

التركيزأهدافواحدآنفىالتبادليةالمنحبرنامغيتناولالنحوهذاوعلى

والتكنولوجياالعلممواهبعلىواإلبقاءعاالمستوىعلىوالتدريبالتعليمعلى

والبحثيبوالتدالتعليممجاالتفىدولىتعاونوبناء

إلنشاءالموسسىاإلطارإعدادعنفضألالمالىالدعمديهالدوالمنظماتالوطنيةالحكوماتتوفرأنينبغى

توفيرعلىعالوةوالتكنولوجياالعلمفىتقدفااحلردولةفىالدراسةإمكانيةتوفربالجامعاتسريعةبرامج
يلىبماالبرامجتتسمانوينبغىالوطنإلىالعودةشئل
بوضوحاألهدافتحديد

انتقاءتنافسيةعمليات

الخارجوالداخلمنسواءالمشتركةوالموسساتالمستشاريبينواالتصاالتالمراقبةجودة
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AIPELISUوشيبيا01

خاللمنالبشرىالمالتطورراستعميق

أفريقيافىالجنيالجنوبشراكه

واإللسانياتالعلومبينالجامعيةلشواكة01ئعد

تسعيضمتعاونياجهذااوشيبياأفريقيافىوالهندسة
بناءإلىويهدافريقياوجنوبشرقمنجامعات

وقدواإلنسانياتوالهندسةالعلمفىالبشريةالقدرة

الشمرينالقرنتسعينياتباكورةفىالشراكةهذهبدأت

الجامعاتورابطةاألفريقيةالوحدةمحطمةمنبدعم

التعاونزيادةفىالنهائىهدفهاويتمثلاألفريفية

شبكةيرتطأجلمنالقائمةاإلمكانباتوبناءالدولى

المتطلباتتناولعلىالقادريناألفارقةالباحثينمن

الروابطرسختوقدالصحراءجنوبألفريقياالتنموية

فىللمشروعتنسيقبإنشاءمكتباألوليةالمؤلسسية

مؤسستىمنالتمويلجمعامكنكماتاونكيبجامعة

والبرنامجالخاصالقطاعومنكارنيجوروكفلر

الباحثينتطويربشأالعلياالدراساتمنحيرعى

حيثوالدكتوراهالماجستيرحولالسريعةوالبرامج

وبرامجالمحلىاالهتمامذاتالقضايافىالطالبيعمل

مشروعاتإقامةالتعليميةوالمقرراتالبحوثتبادل

يجرىكان1عاممناوبدغقصيرةمشتركةبحثبة
فىالمنععلىللحصولالدارسينمجموعاتاختيار

اإلنسانياتفى7991عاممنوبدءاوالهندسةالعلوم

64اآلنحتىالبرنامجأتاحوقداالجتماعيةوالعلوم

امكنوقدكاملةعلميهدرحةعلىللحصولمنحة

درجات5ودكتوراهدرجة61علىالحصول

كالتساريةتزالالمنحة91هناكبينماماحستير

اما5النساإلىفقدمةاإلنسانياتمجالفىالمنحنصف

من92تمثلالنساءكانتفقدوالهندسةالعلومفى

أععامبشكليقعلكنهىالمثاأمرLAليسوهوالنح

بدراسةاإلناتالتحاقنسبزاويةمنالدوليةالمعايير

هناككانالبرنامجمناالنتهاءوبعدوالهندسةالعلم

وطنهفىيعملالناجحفقطواحدفرد

متقدمامشاوراتإلىاوشيبيانجاحئعزى

واالتفاقاألهدافتعريفمعالمساهمينبينشاملة

عاليةخاصبوجهتعاونيةإدارةووجودبعنايةعليها

والبرنامجمحلىودعممحلياإدارةوتساندهاالمستوى

يتجاوزالذىولقكيرهحماسمنيولدهلماأيضئامعروف

للمبادراتأساسيتانسمتانوهماIAijlaالباحثين

القدرةبناهمجالفىالفعالة

mthelddimaipehsuopaicsinrazcawww
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فريقياجنوفىاديميينالتطويوبرامج

البشرياوالمواردالتكنولوجيابرنامح

منتعملأفريقيابجنفىوالصتاعةالتحارةإدارةكانتأعوامعشرةعلىتزيدلفترة

اليحثمجالمىالبشريةالمواردونوعيةكميةزيادةعلىلديهاالوطنىحوثالصتدوقخالال

ترايدخاصبشكلكلألالبشريةوالمواردالتكنولوجيابرنامجويؤكدالتكنولوجياوالتطوير

بينماوالبحثىالتكنولوجىالمجالفىالمهنىعلمهملمواصلةواإلناثالسودالطالبأمامالفرص

للشراكةتموذخاالبرالمجئعدالتكنولوجيةاحتياجاتهابشأنخاصةأفعالودaرالصناعةيعطى

التىوالمخاطرالتكلفففىوالصناعةالتجارةارةووتشتركوالخاصالعامالقطاعينبينالناجحة

بتاءوتستهدفاألقرانراجعهاالتىالمشروعاتخاللمنالتجاريةالتكنولوجياتطويرعليهايفطوى

داخلتقنيةمعرفةخلقأووالسودتمكينفىتسهمالتىالمشروعاتتنافسودعمالبشربةالموارد

البرنامجقامسنؤ11السابقفالسنواتوخاللوالدقيقةوالمتوسطةالصغيرةالشروعاتقطاع

ريادةومعمنهابر06الصناعةوفرتلالستثماراتراندبليون51منيقربمابتخصيص

الحاصلينالطألبمنألمينعنيزيدماحصلالبرنامحفىتاريخئاالسوداءالجامعاتانخراط

إلىواللثهالسودالىاللثههبذدعمعلىوالدكتوراهالماجستيرودرجاتالشرفمرتباتعلى

منأكثرإصدارعلىالمساعدةالبرنامجإلىويعزىباث0021البرنامجفىشاركوقدالنساه

منمتعاظمعددهناالالمتسجمعةاإلحصاءاتوراءوفيماعلميةمطبوعة0053واختراعلراعةمائة

توسيعفىلالستمرارالبرنامجويخططالعامةاوالتجاريةلألغراضسواءالناجحةاالبتكارات

المشكألتحلمجالفىمتنوعةلكوادروالنهوضوالنساءالسيإلىالوصولإلىالراميةالجهود

أفريقيالجنوبحتماعيةوااالقتصاديةاالحتباجاتتلبيةأجلملى

تاونكيبلجامعةالتابعالعدالةورتطبرنامح

مزيدتحقيقتعرزالتىللبرامجمظلةتاونكيبلجامعةالتابعالعدالةتطويربرنامجيوفر

المرشحيناعدادزيادةالىالمشروعاتوتؤدىافريقباجنوبجامعاتفىاديميينلاإلنصافمن

لمنحميلوربرنامجويعداساديميةالمواقعفىمناسبنحوعلىتمثيلهايتمالالتىالمجموعاتص
الدكتوراهأوالماجستيردراساتتكلفةلتغطيةمنخاتوفرالتىالفرعيةالبرامجأحدالعلياالدراسات

فرصةحققتلقدالمتحدةالوالياتجامعاتبإحدىسنةالىشهورستةمنتتراوحإقامةذلكفىبما

أوالجامعاتفىمواقعإلىالبرامجفىالمشاركينمنكثيروعادكبيزانجاخاالتبادليةالدراسة

ثمةمهماقتصاديةاجتماعيةفناتمنمشاركياستهداففىنجاخاالبرنامجحققكماالحكومة

الظروفافىتحدالتىوالماليةاالجتماعيةالقيودتخفيفتجاهطويلطريقفىالمنحهذهوتمضى

الدراسةفرصةأنأيضئاواضخاويبدوالخلفياتهذهإلىينتعونالذينالطالبنجاحمنالعادية

إلىتعريفهمعنفضألالطثبوهواياتمهاراتتعزيزفىرئيسىبدورتسهمالمتحدةبالواليات

التفصيلبةالتقيبماتوتشيراديميةااألدوارجنماذمنأوسعنطاقالىاوسعنظريةميادين

الخبراءالشاركونيضيالهاالتىالقيمةإلىبوضوع

pirhtazcafrnwww

prgevedacasatnemtrapedaztcuwww
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مشتركهوعالميةاقليميةمسهئوليةئعدوالتكنولوجياالعلمقدرةبناء33

سواءالبلدانمنعديدأقامتالعشرينالقرنوخمسينياتأربعينياتفى

العلملتطويرجديدةاستراتيجيةبرامجالجنوبىأوالشمالىالكرةنصففى

الدولىالتعاونمنالناتجالقوىالشعورساعدوقدعديدةأماكنفىوالتكنولوجيا

مماالمناطقمنأكبرعددإلىينتمونوالمهندسينالعلماءمنجديدنموجيلعلى

إلىالناميةالبلدانمنالشابةالمواهبهبتذخاصوبوجهقبلمنالحالعليهكان

بعدماتدريبأوالدكتوراهدرجاتعلىالحصولأجلمنتقدفااألكثراألمم

األصليةبلدانهمإلىعودتهموعندتشجيغاأكثرأوساطمنواالستفادةالدكتوراه

إنشاءأوتعزيزأجلمنخرينمحليينمتخصصينمعبالعملالشبانهؤالءقام

أوجامعةداخلبحثيةبرامجوهىاالمتيازمراكزإلىبعدفيماتطورتمعاهد

بمقاييسوتعتبرهاواحدةجغرافيةمنطقةفىمستقلبشكلئدارأوبحوثمعهد

األساسيةوبنيتهابهاالعاملينحيثمنمستوىأرققىعلىالجدارةمراجعة

البحثيةومخرجاتها

قدرأكبرإلنجازتأكيدوالتكنولوجياالعلمأوساطلتوسيعالحاليةالدعوةإن

الدولأكثرفىوالموجودةإليهااإلشارةسابقاالمتيازمراكزتضمأنيجبممكن

الصعيدينعلىالمحاولةهذهفىأساسىبدوراالضطالعأجلمنتقدفاالنامية

منكثيرعلىالتغلبفىالمباشرةالمراكزهذهخبرةمعرفةومعوالعالمىاإلقليمى

لنشرطبيعيةمراكزاعتبارهانمكنالناميةالدولتواجهالتىالنمطيةالصعوبات

المشروعبهذاالدولتلتزمأنيجباولهذالمجاورةالدولإلىوالمهاراتالمعرفة

شبابمنالموهوبينأماممعاملهاوفتحدراسيةمنحتوفيرطريقعنالجديد

فائدةعلىالناميةالدولهذهتحصلوسوفاألخرىالناميةالدولمنالباحثين

أنترجيخااألكثرفمنالعقولنزيفمجالفىمشاكلهاتحسينفىتتمثلإضافية

الجنوبدولبينفيماالتبادلعملياتمنالوطنإلىالمتخصصينشبابيعود

شمالجنوبوالشمالالجنوببينتبادلعملياتمنأكثرجنوبجنوب

الطريقهذاإلىأخركوبلدانأفريقياوجنوبوالصينالبرازيلوتشير

ولبرامجالدكتوراهبعدوماالدكتوراهمجالفىالمنحتيسيرعلىوتعملبالفعل

نطاقفىاألخرىالناميةالدولمنوالمهندسينالعلماءأمامالرائريناألساتدة

فىممتازةأمثلةعلىاالطالعأيمكنأخرىمناطقمنحتىأوالجغرافيةمناطقها

أكاديميةمعشراكةفىالمبادراتههذبعضتنفيذويجرى421و32اإلطارين

الدولىالمركزيقدمكما521اإلطارعلىاالطالعأيمكنللعلومالثالثالعالم

32رإلطاا

فىللمتميزننالبرازيلىاإلقليمىالمركر
الفيزباء

منطقةأغنىفىريسيفتقعال

لحامعةالتابعالفيزياءسقلكنبالبرازيل

يشرEPFUFDالمحليةالعيدراليةبيرنامبوكو

المكلفةوالموادالبصرياتفىينمتميمركز

البرنامجألنونظزا7والحسابيةالنظريةوالفبزياء

متقدفاأكاديمياتدرييايوفرالقسمفىالدراسى

والخارجازيلالبلىأجزاءمختلفمنللطالب

العديدالالتينيفأمريكامنالعلماءحاليايشكل

نسبةالمثاسميلعلىوكوالكولومببامن

فىالرائرينواألساتذةالضريجبنمنواضحة

تشيرلماليادإقراراالقسمنالوقدالمركرهذا

ترتجهماعلىعلدوةادائهفىالجودةمعايبراليه

معالتعاونبرامجمنعديدإنشاءمندلكعلى

األجنبيةالمعاهد

rbepfufdwww
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اإلطارانظرالناميةالدولمنالعلماءإلىوالتدريبللبحثفرصاالنظريةلفيزياء

فىالمتخلفةأوالناميةالدولإلىبالنسبةخاصةأهميةالبرامجهذهوتمثل62

والتكنولوجياالعلممجال

معوالتكنولوجىالعلمىتعاونهانتائجالتميزمراكزتتقاسمأنوينبغى
ندسينوالمهالعلماءشبابرعايةبشأنمنهاالمستفادةWLوالدالصناعيةالبلدان

جديدنموذجعلىلالطالعVcاإلطارانظرالمجاورةاألخرىالناميةالبلدانمع
القومياتمتعددالعلمىالتعاونهذالمثل

المعرفةتلكتنقلأنمباشربشكلنفسهاالصناعيةالدولوتستطيع

للباحثينمؤقتةمواقعوجودفرصتتيحالتىالبرامجمثلالذاتيةبجهودها

للعلماءتتاحالتىوالمعاملالجامعاتبعضبينوالمرتبطينالزائرينةواألساتذ

تتمثلجيدةةسابقوهناكالناميةالبلدانخاصةاألخرىالبلدانمنوالمهندسين

فىالروسالباحثينلوضعالماضيةالعشرالسنواتخالليعملألمانىبرنامجفى

إلىعادواوبعدهاألمانيةبرواتبشهورثالثةلمدةمواقعفىاأللمانيةالمعاهد

فائدةتمثلأنعندئذيمكنالبحثطليعةفىتضعهمالتىةالخبرهذهإنالوطن

أيضاالروسلزمالئهم

أطولومدتهالخريجينالطالبإلىالموجهالجهدهذالمثلبارزامثاالإن

العلوملشراكةالبحثيةالمبادرةهوالجنوبيةأفريقياإطارفىبالكاملوموجود

وهىأوشيبياالجامعيةالشراكةأفريقيافىبالجامعةوالهندسةواإلنسانيات

إلىجزئياوتهدف41الصحراءجنوبأفريقيافىجامعاتثمانىتضمشبكة

أوشيبياحددتوبالتالىالمنطقةداخلالعقولتوزيعوتعزيزالعقولنزيفوقف

المؤسساتمنالعديدبينالمشتركةالمشروعاتمقترحاتمنعدداوصاغت

والمالرياوالسلاإليدزمرضالبشريهالمناعةنقصفيروسلمواجهةوالتخصصات

أنكمااألفريقيةالطبيعيةالمواردباستخداممناسبةعقاقيرتطويرذلكفىبما

أنيمكنالمعديةاألمراضعلىتركزوالتىالمتوقعةالشبكةفىالمشاركةالمعاهد

علممجالفىالباحثينوتأهيللتدريبالعالمىالصعيدعلىوخبرةتسهيالتتمنح

وطبالمعديةلألمراضتاونكيبمعهدطريقعنالشبكةتنسيقويمكنالصحة

تاونكيبلجامعةالتابعالمعهدوهوالجزيئات

األفريقىاالتحادالمماثلةاألخرىالشراكةبرامجمنوغيرهاأوشيبياان

وأفضلالمعرفةعلىتركزلالمثاسبيلعلىAاإلطاراالقتصاديةللبحوث

علىوعالوةالمحليةالتنميةمشكالتعلىوتطبيقهاومقاسمتهالتوليدهاالوسائل

كماالعالمىالمعرفةمجتمعإلىواضحةمساهماتالبرامجهذهتقدمأنيمكنلكذ

4Iرإلطاا

للبحوثالهنديةالمراكز

للعلومالهندىالمعهد

هلدىكمعهداالستقاللقبلبدأماان

اآلننماقدبنجاالورفىللعلوميانسمتواضع

مركرعنعبارةوهىالعلممدينةإلىمتحوال

فىدكتوراهطالب0041منيقربماتميزيضم

وعلومالمناخوعلومالمتقدمةوالموادالبيولوجيا

ميادينبينمنوالكيمياءوالفيزياءالكمبيوتر

زماالتيمنحالمعهدالهبالدكروالجديرأخرى

زماالتيمنحكماالعاملينالعلماءالىزيارة

األخرىالناميةالبلدانمنالطالبإلىدكتوراه

للتكنولوجياالهندىالمعهد

انسقاولوجياللتكالهندىيعدالمعهد

كافةثرفىشعلياتقنيةمعاهدسبعةيضم

عاممتذالبلدالمعهدهذاويخدمالهندأنحاء

معهدغرارعلىنظامهويسير0991

الهندنخبةبالمثلوينتجللتكنولوجياماساشوستس

التدريسأجلمنوالتكتولوجياالعلممجالفى

هذهمنمعهدكلالصناعىواالبتكاروالبحث

النظراءفىمعالعملفىيتمثلتقلبدلهالمعاهد

المعهداستفادالمثالسبيلوعلىبعينهابلدان

صطويلةلفترةمدراسفىللتكنولوجياالهندى

والصناعةاأللمانىيمىlJL1المجتمعمعالعالقات

الكليةأعضاءيحافظذلكعلىوعالوةأللمانيةا

القائدةالبحثبةالدولبةالمعاهدمعالتعاونعلى

بىأىمتلالقومياتمتعددةالشركاتومع

بحثمراكزأنشأتالتىفيليبسومؤسسةأم

الهندىللمعهدالجامعىالحرمىوتطوير

للتكنولوجيا

nitenrecsilwww

nicantأiwww
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للعلوممالثالثالعالمألكاديميةالتابعةالرماالبرامج

منظمةدالتابعنمواالبلدانواقلالصحراءحنبافريقيامنالعالماتالخريجاتيبتدبرنامح

العلمفىللمراةلثالثالعالم

وبهدفالرجالعليهيهيمنمجااليكونأنإلىالعالمبلدانأفقرفىخاصةالعلميميل
تدرببرنامجاننجدللمراةالعلميةالطاقاتمنواالستفادةالتوازنفىاالختاللهذامواجهة

ىللمرأةالثالثالعالممنظمةلالتابعنمؤاالبلدارواقلالصحراءجنوبأفريقياصالعالمات

منالعالماتالنساءتمكينعلىويعملللتتميةالسويديةوليةllaالوكالةطريقعنتمويلهيتمالعلم
لتحاقاالطالباتمنويطلبالناميةبالبلداناالمتيازمراكرفىالعليادراساتهنمنجزءاستكمال

غضونوفىالعلميةدرجاتهنعلىالمطافنهايةفىيحصلنحبثاألصليةبلدانهنفىبالجامعات

فىالمتقدمالتدريببعضعلىالحصوللهنيتيحاألجنبيةالمعاهددىينالقنهالذىالوقتفإنذلك

اخرىكنأما6

الناميةالبلدانمنالشبابالعلماءإلىزماالتللعلومالثالثالعالمأكادفميةتمنح

ناحلدبلفىبحثىمعهدفىشهزاوعشرينمائةإلىاشهرستةمنتتراوحلفترةالبقاءمنهملتمكب
الزماالتوتغطىوافيةبحثيةتسهيالتإلىتفتقدالتىالمعاهدعلماءرفقئفضلبلدهمخالفعلى

السكنالمضيفالمعهدويوفرامريكىدوالرماثتاقدرهشهرئاراتئاتضمكماالدولىالسفرتكاليف

غيرهامعبالتعاونللعلومالثالثالعالماكاديميةانكماالبحثيةتالتسهيلإلىوالوصولوالطعام

بينوالمتبادالالتعاونيةالبحتيةوالبرامجللتبادلأخرىفرمئاايضاتوفرللعلومالدوليةالمنظماتمن

الناميةالبلدان

نمواالبلداناقلىللعلومالئالثالمالماكاديميةدالتابعةالبحثيةالوحدات

لوحداتالقدرةلبناءجديدةادرةمفىللعلومالثالثالعالمأكاديميةشرت2002عامفى

ألفثالثينإلىيصلماعلىالمتلقينمنفردكلحصلوقدنموااألقلالبلدانكلالعلمىالبحث

التىالبحثيةالبيئةتحسينعلىللمساعدةسنواتتالثمدتهافترةمدارعلىسموياأمريكىدوالر

وكانتطلئاتسعينبينمنوحداتستاختبارجرىالبرنامجمناألولىالسعةوفىفيهايعملويا

البوليمروعلومالكهربيةوالكبمياءإثيوبيافىالجلدىاللبشمانيامرضuتدالتىالمجموعاتتضم

وعلمتنزانيافىوالتطبيقيةالفبزيائبةالبحريةوالعلومالسودانفىالجمالوأمراضالسنغالفى

اليمنفىالبولبمروعلمأوغندافىالطفيليات

مللعلالثالثالعالماليميةالتابعالبحثيةالمنحبرفامح

الباحثينالعلماءتمنعماعادةالمراجعواحدثالحديثةالمعداتإلىالوصولمحدوديةإن

البحثيةبأعمالهماالنتقالمنمجاالتهمإلىواضحةمساهماتبالفعلقدمواالذينالنامىالعالمفى

عشرةللعلومالثالثالعالمألكاديميةالتابعالبحثيةالمنحبرنامجويوفرالتالىاألعلىالمسهتوىإلى

الباحثونيحتاجهاماعادةالتىالعلميةوالمراجعوالموادالمعداتلشراءللعلماءأمريكىدوالرالف

والكيمياءالببولوجيامجاالتفىالمتحتقديمويجرىالهنىعملهمفىالخطيرالمنعطفهذامثلمى

والفيرياءوالرياضيات

grosawtwww
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النظريةياءللللالدولىالسمممركزعبد

فىوالتدريبيةالبحثيةاألنشطاتركز

تابعةظمةوهومالمظريةللفيزياءالدولىالمركز

علىبإيطالياتريستافىمقرهاالمتحدةلألمم

النظريةالفيزياءفىالموضوعاتمنعريضنطاق

الفيزياءفيهانعتبرميادينوفىوالرياضيات

طةتاألنوتقعرئيسيةتحليليةأدواتوالرياضيات

وئعتبرالدكتوراهبعدمامستوىفىالبحنية

اساشاالنامىالعالملعلماءالمهنىللعملداعفا

نشاطااربعينمنيقربماعامالمركذكلوئنظم
العملورشالتعليميةالمقرراتمدارسات

الفأربعةعنيزيدمابويجذالدراسيةالحلقات

عنبعيذاوطئاالمركزاصبحوبإلجازعالم

البلدانمنالباحثينمنكثيرالىبالنسبةالوطن

النامية

tietseirtptciwww
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لكذفىبمااالتجاهاتجميعفىتدفقإلىتحتاجالمعرفةإنالقائلةالفكرةوكد

النظمإلىبإضافتهاالدوليةالخبرةثروةإنالصناعيةالدولإلىالناميةالدولمن

الفجوةإلنهاءمتواصألمساراتؤسسأنيمكنواالبتكارالبحثفىالقويةالمحلية

والوطنىالعالمىالصعيدينعلىالمعرفةفى

أدواتطريقعنكبيرةبدرجةوتيسيرهاالجهودهذهاستكمالويمكن

والتكنولوجياالعلممجتمعوضعتوالتىواالتصاالتللمعلوماتالجديدةالتكنولوجيا

خاصةصفةوبعملىواقعإلىالدولىالتعاونلتحويلقبلذىمنأفضلموقعفى

شبكةخاللمناألماكنمختلففىالموجودونوالمهندسونالعلماءيعملأنيمكن

تكنولوجياتقومأنيمكنكمامشتركةأبحاثوإجراءالمعلوماتلتبادلعمل

تلئاخاللمنالبشريةالمواردتطويرفىمهمبدورأيضثاواالتصاالتالمعلومات

بعدعنالتعليممثللياتتوفيرعلىثوةوافتراضيةجامعاتبوصفهاالمعاهد

92اإلطارانظرمكانألىماوأىفىالنفاذفبإمكانهمبالفيديووموتمرات

المتحدةبالوالياتالبحفىالجامعىاالبتكاراتبرنامجحولمعلوماتعلىلالطالع

إاإلنترنتشبكةعلىتعليميةمقرراتمواديوفرالذى

المتمكنةوالبلدانالصناعيةالدولمنخاصينودعمبرامجإلىارةإننوهناال

المناطقفىوالباحثينالعلماءإلىخاصةوبصفةوالتكنولوجياالعلممجالفى

هؤالءينعزلمافعادةالحربمزقتهاالنىأواقتصادئاأوسياسياالمضطربة

وقيمهمالعلمىتدريبهمبفضلبمكنولكنالعالمفىالعلممجتمعباقىعنالعلماء

العلمعلىتقومعامةسياسةواتباعللتحديثمحليةأصواتتوفير

72رإلطاا

فىوالبرازيلفرنسابيناتفاقية

ياضياتا

أجديدنموذ

فىوفرفساالبرازيلبينالموقمةاالتفاقيةترتكز

التاليةالمالهحعلى0002عامالرماضيات

طويلعلمىبرالمجإنشاءفىالطرفاناشترك

أربعكلمراحعتهوتجرىوشاملالمدى

سنوات

لمراكزيرتبطبلدكلفىمركراعشرأحدوجود

هذهتشكلوبالتالىأخرىبلدانفىأخرى

عالميةشبكةالمراكز

طريقعنوتنفيذهاحاصةحهودبذلبشأنقرار

بلدكلصعلماءرياضياتخمسةتضملجنة

فىالرياضياتعلومجماعاتمعالتتاثجمقاسمة

الينيةأمريكا

العلمورارتىمظلةتحتالمشروعويجرى

منوبدعموفرنساالبرازيلمنكلفىوالتكفولوجبا

خاللمنالمشروعنشأوقدالدولنينحارجيةوزيرى

المجلسهمامبلدكلفىللبحوثالوطنىالمجلس

رازيلالدفىوالتكسلوجياالعلملتطويرالوطنى

وقدافرسفىالعلمىللبحثالوطنىلمركر1و

طريقهاوفىاآلناحتىكبيرانجاخااالتفاقيةحققت

أخرىمجاالتفىللتعاوننموذخاتصعحاإلى

للمعرفة

poocrbapniiwwwع
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االقتصاديةللبحوثاألفريقىاالتحاد

عاماالقتصاديةللبحوثاألفريقىاالتحادتأسس

AAأفريقيافىاالقتصاديةالبحوثقدرةتعزيزبهدف

المرتبطةاالقتصاديةالبحوثإدارةعلىالصحراءجنو

فىالقدراتتلكعلىباإلبقاءالنهوضأجلومنبالسياسة

السياسةصباغةعندتطبيقهتشجيعأجلومنأفريقيا

رعايةاالقتصاديةللبحوثاألفريقىاالتحادويتولىالعامة

إلىالبحثىالبرنامجيسمىأولهمارثيسييننشاطبن

إعالءثانئاالمحليينللباحثينالتقعيةالمهاراتتحسي

سماتالمؤسسوتقويةالبحوتتلكفىأولويةاإلقليميةالمشاكل

االقتصاديةاللسياسةالمتعلقةبالبحوثالمعنيةالوطنية

وصناعاحثينالبينالصلةوثيقةروابطوحودوتيسير

السياسة

الباحثينمجتمعالتدريبىالبرنامجويعرز

دعمطريقعن5الصحراجنوبافريقيافىاالقتصاديين

قدراتتحسينعىفضألاالقتصادفىالعلياالدراسات

يئرزكماالمحليةالعامةالجامعاتفىاالقتصاداقسام

للمتحدثينالتعاونىالماجستيرلرنامحالتدريبىالبرتامج

عشرينمنشبكةيضمالذىالبرنامجوهوباإلنجليزية

استخدامعنالتعاونلسفربلذاعشرخمسةفىجامعة
منمهمةطةويوفرالمحدودةالتدرلشيةللقدرةفعاليةاكثر

لصورةويعززاالختياراتمنأكبرقائمةويتيحالطالب

دىالتحرحبعدماتدريبهاجلمنعليامستلىالتمشتركة

المتحدتةالبلدانفىمماتلةمبادراتوهناكاالقتصاديات

األفريقىاالتحاددراساتضمننيجيرياوفىبالفرنسية

االتحادونفسهالمفهومعلىوترتكزاالقتصاديةللبحوث

جانبمالياصمدعوماالقتصاديةللبحوثاألفريقى

الدوليةوالمنظماتالخاصةوالموسساتالمانحةالحكومات

نيروسفىاالقتصاديةللبحوثاألمريقىاالتحادمقرويقع

وليةaةقيالإلىيخضعألتنظرالكيعيا

groacirfacreawww
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ممهدالمفتوحالتمليمىالمقرربرنامح

للتكنولوجياماساشيمشس

بمعهدالمفتوحالتعليمىالمقرربرنامجيهدف

فىالمستخدمنالمواداتاحةإلىللتكنولوجياماساشوسش

الحامعيةالمرحلةمىريياتقالتعليميةالمقرراتكلتدريس

أىأمامبالمجاناإلنترنتشبكةعلىبالمعهدوالعليا

لطبقالمعلوماتمادامتالعالمفىمكاناىفىمستخدم

إحدىوتتمنىوالتعليمالبحثمثلتحاريفغيرألغراض

اللمقرراتالمتعلقةالموادأنفىاألساسيةالبرنامجاهداف

تحاولالتىالناميةالبلدانفىقيمةذاتتكونالتعليمية

الروحوبهذهالعالىالتعليمفىنظمهاتوسيعفىاإلسراع

تبنىفىالمفتوحةالتعليميةالمقرراتلبرنامجخرهدفيتمتل

شأنهمنالذىجالنموذهذااألخرىالقياديةالجاممات

الوطنفىسواءالباحثينبيلىوالتعاونالمعرفةتشرتيسبر

الفكريةالمجالسفىوالمساهمةالعالمانحاءكافةفىاو

برنامجمنالمقصودوليساساديمىبالمجتمعكةالمشتر

ماساشوسشلىلمعهدالتابعالمفتوحةالتعليميةالمقررات

علىللحصولالعالىالتعليممحليحلأنللتكنولوجبا

ببساطةيستهدفانماالتعليميةالمقرراتأوعلميةدرجات

التعليميدعمالذىالمحتوىتوفير

lmthxedniudelimwcowww
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الدكتوراهدرجةعلىالحصولإلىيقودالذىوالتكنولوجياالعلمعلىالتدريبفىاإلقليمىالتعاوندفعيجبأل

البلدانفىتقعالتىتلكخاصةاإلقليطيةأوالوطنيةالتميزمراكزفىالدكتوراهبعدمادراساتبرامجوكذلبا

وجهعلىهذهالتميزمراكزتوفرأنويجبالناميةالبلدانبينمنوالتكنولوجياالعلممجالفىالمتمكنة

تحقيقعلىللمساعدةلباوذمعاملهااستخدامإتاحةلكذفىبمابحثيةوتسهيالتدراسيةمنخاالخصوص
السفرتكاليفإلىاالحتياجاالعتبارفىتأخذأنكذلكوعليهانينهاوفيماالناميةالبلدانمعالدولىالتعاون

المتقدمةالبلدانبينةالثنافيوالتكنولوجيةالعلميةاالتفاقياتتوفرانوبجبشديدااحتياخايكونماكثيراىالذ
الناميةالمجاورةالبلدانمنوالمهندسينالعلماءمشاركةالخصوصوجهعلىوالتكنولوجياالعلمفىوالمتمكنة

والتكنولوجياالعلمفىوالمتخلفة

بعضفىمؤقتةمرخليةجامعيوبحثيةوظائفتوفربرامجوالتكنولوجياالعلمفىالمتقدمةالبلدانلئشئأنيجب
الناميةالبلداقمنوالمهندسينللعلماءومعاملهاجامعاتها

يدعلىبالفعلتأسستقدتكونالتىالشبكاتمنمساعدةالجددوالمهندسينالعلماءتدريبيلقىأنينبغى

المنظماتمنمستمزادعماالشبكاتتللظتلقىأنوينبغىالتخصصاتمختلففىالممارسينالمتخصصين

والخاصةالحكوميةوبيونوالحكوميةاديميةا

عددجانبمنبالفعلوالتكنولوجياالعلمفىالقدراتبناءأنشطةلدعمالرمالةومنحالبرامجمنعددتوفيرتملفد

النظريةللفيرياءالدولىالمركزوللعلومالثالثالمالمأكاديميةواليوبسكومتلوالمنظماتالبيدانمن

لجميعيتاحاإلنترنتعلىموقععلىوبثهااألنشطةطكلكلبياناتقاعدةإنشاءبويجللعلومالدولىالمجلسو
هالعالممناطقأبعدفىمنهمالعاملينحتىوالمهندسينالعلماء
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كلفىفردكلإلىالمعرفةجلبتستطيعوالتكنولوجياللعلمالرقميةالمكتبات34

مكان

إلىوصولللمحدودةقدرةالناميةالبلدانفىوالتكنولوجيونالعلعاءيمتلبا

المرجعيةالموادالىالعلميةالمجالتفىأغلبهاتظهرالتىالحديثةالبحثيةالنتائج

منهاالبعضالبياناتقواعدوإلىأخرىبمناطقمكتباتفىأغلبهاتوجدالتى

تحولإذالماضيةالعشرالسنواتمدارعلىاتالمشكلهذهتفاقمتوقدفسجل

تكنولوجيافىالمتحققالهائلالتقدمأناحفقدجارفسيلإلىالمعلوماتتدفق

مماالرغمعلىقبلمنيحدتلمكماالوضعلعالجفرصئاواالتصاالتالمعلومات

لجنةترىذلكومعالفكريةالملكيةحقوققضايامنأيضئانفسهالتقدمهذاأثاره

بالنسبةجوهرياعامأليعدالرقميةللتكنولوجياتالمناسباالستخدامأنالدراسة

يؤدىأنينبغىالذىاألمووهوالناميةالبلدانفىوالتكنولوجياالعلمقدرةبناءإلى

وافبشكلمدربينوأشخاصمناسبةأساسيةبنيألتوفيررئيسيةجهودبذلإلى

والبحثيةتعليميةالمعاهدهمأجلمنواالتصاالتالمعلوماتنكنولوجيامجالفى

لتوفيربذلهماتمجديدينلجهدينوصفعلىلالطالع13و03اإلطارينانظر

الناميةالدولإلىوالتكنولوجياالعلممجالفىومطبوعاتمعلومات

03رإلطاا

tenveDicSسوالتطالعلمشبكة

الستحدامالناميةالبلدانقدرةتتوقف

أحدهايكمنالعواململىعديدعلىبفعاليةالعلم

والتكنولوحيابالعلمالمعرفةإلىالوصولتيسرفى

يتطلبالذىاألمروهوالحتياجاتهاالمناسيين

إليهالوصوليسهلشكلفىالمعرفةتلكإتاحة

نقلعلىالذاتيةالقدرةالناميةالبلدانتبنىوأن

شبكةإنيحتاجونهامنإلىبفعاليةالمعرفةهذه

مقرهاظمةمهىtenveDicSوالتطويرالعلم

االحتياجاتتلكللوفير1002عامتأسستلندن

شبكةعلىموقعتشغيلفىاألساسىنشاطهالكن

واآلراءاألخبارعلىاالطالعيتيحبالمجاناإلنترنت

بالعلمالمرتبطةالقضالهاحولالحديثةوالمعلومات

للعالمواالجتماعىاالقتصادىالتطولرعلىوتؤتر

الملموالطبيعةالعلميتانالمجلتانوتدعمالنامى

ذاتالمقاالتإلىلفاذاتوفروكلالهماالنشاطهذا

العالمأكاديميةعنفضألصفحانهمامنالصلة
المهمةالمكوناتمنلملفات1وتعدللعلومالثالث

منمجموعةتوفرحيثاإلنترنعلىللموقع

موضوعاتحولالمتخصصةوالمصادرالمقاالت

والمحاصبلالفكريةالملكيةالمناخىالتغيرمثل

اإلكلينيكىحثالخالقياتوجينياالمعدلة

شلكةتقوماإلنترنعلىالموقعإلىوباإلضافة

العلمشبكاتملىسلسلةببناءوالعطويرالعلم

الحريصةوالمؤسساتIAilaتضمالتىاإلقليميه

وساثلفىيعملونلمنالمهنيةالمهاراتتعريرعلى

لذين1لسياسةواالبحثومجتمعاتاإلعالم

تنظمكماالعلمحويامعلوماتنفلفىيسهمون

العالمأنحاءكافةفىالقدرةلبناءعملورشأيضئا
النامى
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13إلطار

العلميةالمطبوعاتلتوفرالدوليةالشبكة

قدرةدعمعلىTREPالبحتيةالمعلوماتتعزيزبرنامحمشروعيعمل

البحثيةالنتائجولشرالمعلوماتتقديمطريقعنالناميةالبلداتفىالبحث

وتقويةواالتصاالتالمعلوماتتكتولوجيامهاراتوتعزيزواإلقليميةالوطنبة

سياوافريقياىالقدرةبناءمشروعاتالبرنامجيدعمعماالعلميةالمطبوعات

كةالشالبرنامجهـلتبعاالستقاللحديثةوالدولوالكاريعىالالتينيةوأصريكا

إلىتهدفالشركاءمنتعاهـنيةشبكةوهىالعلميةالمطبوعاتلتوميرالدولية

ئعدالتىالعلدانلككوخاصةبينهاوفيماالبلدانداخلالمعلوماتتدفقتعزيز

المطبوعاتلتوفيرالدوليةالشبكةتأسستتطوؤاأقلوالنشرللمطبوعاتئظمها

تابغابرنامخابوصفهاللعلمالدولىالمجلسطريقعلى2991عامالعلمبة

العلمبةالمعلوماتبنشرالمعنيةللعلمالدولىالمجلسللجنة

عنيزيدماإلىالوصولامكانيةالبحتيةالمعلوماتتعزيربرنامجيتيح

العالميةياالتالقواعدملىوعديداإللترنتعلىكاملةمجلة00511

المرجعيةالببلوجرافيةالبارزة

تعؤفيبرنامجخاللمنالعلميةالمطبوعاتلتومرالدوليةالشبكةتساعد

العالميةالمعرفةإلتاحةاإلنترلتعلىخدماتتأسيسعلىالبحتيةالمعلومات

النماذجلبنومنإليهاالوصولوتيسيرمحلياالمنشورةالبحوثلمتائج

األمريقيةالمحالتنجداإلنترلتعلىتطويرهاأمكنالتىالناجحة

lojaofnipsaniwwwIptthتحتمماثلةأخرىمبادراتوهناك

علىالعلماءلدىالعالميةالمعرفةزيادةإلىوتهدفأخرىمناطقفىالتطوير

الوطنىالصعيد

تكنولوجيالتعريزعديدةمرصئاالبحتيةالمعلوماتتعزيزبرنامجأيضئايوفر
العملورشمنسلسلةخاللمنالمهاراتونشحرواالتصاالتالمعلومات

الستشاراتاوتقديمدراسيةزياراتوتنظيم

ofnipsaniwww

grousciwww
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والكتبالمثالسبيلعلىالملميةالمجالتفىاالشتراكوالتكنولوجياالعلمقدرةوبناءلتعزيرالمطلوبةالمعلومات
منوالمهندسينالعلماءأماممتواضعةبتكلفةأوبالمجانالعالميةالشبكةعلىمتاحةتكونأنيجبالدراسية

المجلسواألكاديمياثبينالمشتركةاللجنةجانبمناألساسىالهدفهذاتعزيزويجبالناميةالبلدان

والموسساتاإلقليميةالتنميةوبنوكالدولىالبنكواليونسكوللعلمالدولى

ههذووضعسيةوالهشالعلميةالمجالتمنالسابقةاألعدادمنرقميةنسختوفيرإلىالراميةالجهودهتكليفيجب

العلممتخصصىإلىالوصولعلىتركيزمععالمياإليهلالوصلتيسيربالمجاناإلنترنتعلىتدريجياالمواد

الناميةالبلدانفىوالتكنولوجيا

فىلتصدراإلنترنتعلىالمقاالتمنمختارةنسخةبثعلىحالئاتصدرالتىالمطبوعةالمجالتتشجيعيجب
المجلةمنعددأحدثظهوربينالومتتقليصعلىوالعملرقىوشكلفىصدورهابجاتبإلكترونىشكل

اإلنترتعلىونشره

البلدانمكتباتلدىاألساسيةللعلومرقميةمكتبةتوفوكفالةإلىيهدفالذىالوئيسىالدولىالجهددعميجب
النامية

لتيسيرالعالميةالشبكةعلىرقمىشكلفىوالطبيةوالهندسياالعلميةالمراجعمنممكنقدرأكبربثيجب

مالعمةأكثرأساليبلإلحلجديدةمناهجاستكشافيجبالروحوبهذهالبعيدةالمناطقمنإلهالوصول

فىالعامةالمصلحةحقدعميجرىبينماالنشرحقوقمقابللمبتكرينومكافأةالفكويةالملكيةحقوقلحماية

المعرفةإلىوسريعةواسعةوصولإمكانيةعلىالحصول

معالرقميةالمعلوماتفىالمشاركةتتيحبحيثالناميةالبلدانفىلالتصاالتالرئيسيةالمحاورتنظيمينبغى

أفالمشكلعلىالموادبعضإتاحةتيسيرعلىنعملالذىاألمروهوالصناعىالعالمفىالبحثيةالمؤسسات

سيخدمذلكأنكمامكانكلفىبالضرورةمتوفرةغيرعاليةبثسعةتتطلبالتىالمثالسبيلعلىفيديو

األصليألللمواداحتياطيةنسخعملوهوالحساسيةشدنبهدفا

تقاسموالدارسونوالمدرسونالباحثونخاللهامنبشتطيعإلكترونيةبواباثالمكتباتفىتتوفراقيجب
الرقميةالمعلومات

الطرقمختلفستكشافيجبوالفعاليةالكفاءةلتوفيرإلكترونىشكلعلىالمكتباتبيناإلعارةتشجيعيجب

الذاتىالحدبشأنالقائمةاالتفاقياتاسثخداممنبدظنسخعملفىباإلفراطالمتعلقةالمخاوفلتهدئة
بالوقتالمحدودةالكمبيوتربرامجإلىوصوال
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الرابحلفصل

النطاقعالميةبحثيةمؤسساتانشاء

البحثيةالمؤسساتعلىتركيراوالتكنولوجياالعلمقدرةبناءيتطلب

للبحثأساسىإطاربدونالعمليمكنهمالالعلمىورنهمكانمهمافاألفراد

ونقلالقادمالجيلمنالجددالممارسونلكنهفىبماالكلياتإلىالوصولوتيسو

التكنولوجيا

اآللياتمنعدداالصناعيةالدولأنشأتذلكنحوأوالماضىالقرنوعبر

والتكنولوجياالعلمأجلمنالمتبادلالدعممنمجموعةإلىتطورتالتىالمؤسسية

عامبشكلتضمفهىآلخربلدمنتختلفأنيمكنمالمحهاأنمنالرغموعلى

التاليةاألنماط

البحثوقيمالعقالنيةويحترموالتكنولوجياالعلمتقديريعززنظاممم

البحثومراكزللجامعاتنظام

والطبوالهندسةللعلمالمستقلةاديمياتاممأل

المسائلحولالقرارصنعتوجيهشأنهمنمكافئتنفيذىلفرعبنيةأووزارة

والتكنولوجياالعلمبسياسةالمتعلقة

العلميةالفروعمختلفمتخصصىتخدمالتىوغيرهاالمهنيةالروابط

األساسىوالبحثالعامالصالحلتعزيزعامةللتمليات

والتكنولوجياالعلممنالجديدتعزيزفىتنشطالتىالخاصالقطاعاناتكيأل

المانحةالهيئاتمثلخاصةتمويلليات

بمسئولياتتضطلعالتىالثقافيةسساتالممنوغيرهاوالمتاحفالمكتبات

التمليميةالوظائفعنفضألأرشيفية

والتكنولوجياالعلمقضايالتناولالحكومةمنالتشريعيةالفروعفىمناسبةلجانمم

مختلفعلىالقضاياهذهتربطمتخصصةعامةإعالميةومنافذمجالت

التالمست
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تفتقدالمؤسساتعناألنماطتلكجميععادةالصناعيةالدولتمتلكبينما

العجزجوانبإحدىيشكلماوهومنهاأكثرأونمطإلىالناميةالدولمنكثير

تلكتخلفااألكثرخاصةالناميةالدولتكتسبلموماتصحيحإلىتحتاجالتى

الصعوبةمنفسيكونالمؤثرتفاعلهالتحقيقالمناسبةاآللياتعنفضألالمؤسسات

التنميةمنالمستدامالشكلإلنجازوالتكنولوجياالعلمقدرةتعزيزالشديدة

ديةالقتصاا

فىيمتلالأنيجببلدكلأنالدراسةلجنةأعضايرىخاصةوبصفة

والتكنولوجياالعلمتعزيزنجاحأجلمنالتاليةاألساسيةالموسساتاألدنىالحد

بشكليدارأوبحوثمعهدأوجامعةداخلبحثيةبرامجالمستقلةاالمتيازمراكزمم

أرقىالجدارةمراجعةعمليةوتعتبرهواحدةجغرافيةمنطقةفىمستقل

البحثيةومخرجاتهاألساسيةوبنيتهبهالعاملينكفاءةحيثمنمستوى

األجيالوتدريببتعليمالمختصةالعالىالتعليمموسساتالقويةالجامعات

مجاالتفىوالتطويربالبحثوتقوموالتكنولوجياالعلمفىالمواهبمنالجديدة

التىالموضوعاتحوياللمعلوماتمستقلةمصادرتوفركماالمجتمعيحتاجها

البلدإلىبالنسبةباألهميةتتسم

تمويألئمولالتىالبحثيةالبرامجمنمجموعةاالفتراضيةاالمتيازشبكات

فيهاويتواصلمختلفةجغرافيةمواقعفىبحثيةمعاهدوتديرهامشتركا

مثلالجديدةالتكنولوجياتخاللمنأساسىبشكلونتعاونونالباحثون

نوعيةأرقىعلىالجدارةمراجعةعمليةتعتبرهاكماالعالميةوالشبكةاإلنترنت

البحثيةوالمخرجاتاألساسيةوالبنيةالعاملينكفاءةحيثمندولية

مؤسساتاإلقليميةأوالوطنيةالمستقلةوالطبوالهندسةالعلومأكاديميات

الجدداألعضاءفيهااألقرانويختارالجدارةعلىعملهافىتعتمدمستقلة

ويقومونمسئوليهمويختارونوالمستمرةالمتميزةالمهنيةتهمبإنجازااعترافا

علىالقراروصناعالعامالجمهورإعالميتولونكمامستقلةعملبرامجبتنفيذ

العامةللسياساتوالتكنولوجيةالعلميةبالجوانبالوطنىالمستوى

األنماطهذهمننمطكلإنشاءأدناهالفرعيةاألقسامفىنناقشوسوف

األربعةالموسسية

المحليةالتحدياتتواجهالمستقلةاالمتيازمراكز41

ماديةمواقعوهىمتيازامراكزفىكبيرةبدرجةوالهندسةالعلميتقدم

أخرىومؤسساتمراكرمعبالتعاونوعادةمتقدمينوتدريببحثفيهايجرى
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أهميتهافىالمغاالةيمكنوالاالبتكارمفتاحهىاالمتيازمراكزخرينأفراد

إلىتميلالتىالصفوةجامعاتأوالوطنيةالمعاملفىالمراكزهذهامخلبوتوجد

المتحدةالوالياتفىنجدالمثالسبيلوعلىالتنافسيةالبحوثمنحبأغلبالفوز

منأكثرفىالدراسةسنواتعدديبلغوجامعةكلية0014عنيلىيدمامع

القمةموقعفىتقعجامعةمائةهناكأنسنواتأربعمنهاجامعة0013

نفقاتمندوالربليوقVجمالىمنأمريكىدوالربليون32علىوتحصل

منالعظمىاألغلبيةتنتجممانلةصغيرةمجموعةأيضاوهناكاالكاديمىالبحث

51البراءات

ينبغىالناميةللبلدانوالتكنولوجياالعلمقدراتنموتحقيقأجلومناولهذ

أومحليةالمراكزهذهكانتسواءالبلدانتلكفىأيضئاامتيازمراكزتوجدأن

التاليةبالصفاتالبرامجههذتتسمأنغىوينبدوليةأوإقليميةأووطنية

الفكرىالعملحريةيتيحمماالمتواصلالمالىوالدعمالمؤلسسالذاتىاالستقالل

وغيرمرنبأسلوباإلدارىالضغطعنفضألسياسىأودوجمائىضغطدون

بيروقراطى

ويملكاألقرانجانبمنواسعنطاقعلىبهمعترفشخصقيادةتحتتقع

لةفعاإداريةمهارات

فىالبحوثنتانجونشرالدوليةالتقييماتذلكفىبماالجودةلكفالةاليات

دوليابهاالمعترفالمطبوعات

الجدارةعلىتقوموالترقىللتوظيفسياسات

واعتبارخارجياأوداخلياسواءاألقرانجانبمنلألنشطةمدققةمراجعة

منهجياعنصراالمراجعة

الدوليةالمؤسساتمعالتعاون

العلميةالتخصصاتفىموضوعاتوتتضمنالبحثعلىتركرأعمالجداوليم

البينية

التكنولوجياونقلالتطبيقاتأيضئاتشملوإنمافحسبالبحثتغطىالأنشطة

والتكنولوجياالعلممجالفىالموهوبةالجديدةاألجيالرعاية

منالبحثيةالبرامجوصفعلىلالطالع33و23اإلطارينانظر

ومصرالجنوبيةكوريافىتألسستالتىولاالطراز
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23رإلطا

الكوريةاالمتيازمراكر

بالجاممةالمرتبطةريةالكالبحثيةالمراكز

علىوتحصلاالمتيازمراكزكوريافىتوجد

مراكزوتضموالتكنولوجياالعلموزارةجانبصمساندة

للبحثومراكزالعلمىللبحثمركزكورياااالمتيازفى

بوصفهاجميعهاوتعملإقليميةبحثومراكزالهندسى

تركزالجامعاتفىوالتطويرالبحثلتعزيررنيسيةأدوات

مجاالتفىالجديدةالنظرياتعلىالعلمىالبحثمراكز

الطبيعةالظواهرحولالمعمقواللحثاألساسىالعلم

تكنولوجياتطوبيرعلىالهندسىحثالمراكزوتشدد

للبحثاإلقليميةالبحثمراكزئعنىبينمامتقدمةصناعبة

الصتاعةورموزاإلقليميةالجامعاتبينالبحثىايالتعاو

الهفدسىالبحثومراكزالعلمىالبحثمراكزاختيارلجرى

اختيارلجرىوالتدريبوالمهاراتالبحثجودةأساسعلى

إقليمىتطويرتحقبقاساسعلىاإلقليمىالبحثمراكز

مجالفىوالصناعةاألكاديمىالمجتمعبينللتعاونمتوازنا

تحصلالبحثيةاألنشطةاستمرارولكفالةوالتطويرالبحث

شمريطةسنواتتيحئعلفترةحكومىتمويلعلىالمراكرهذه
تقدمتحقيىسعواتثالثكلالدوريةالتقييماتتوضحأن

إحدىتعتبروالتىالمراكزهدهجهودأسفرتوقدجيد

دالبشكلالنهوضعنكوريافىالبحثبةالبرامحأنجح

منمركركليتكونالمختارةالجامعاتلدىالبحثلصورة

مليونمنيقربماعلىويحصلأعضاءعشركلياتحوالى

المراكزوهذهسنواتتسعلفترةعامكلأمريكىدوالر

اجزةجميعهائعدألنهانظزااألجانبالطالبأماممفتوحة
الجامعاتمن

ولولTSIوالتكنولوجياكوانجوللطمممهد

معهدبتأسبس3991عامالكوريهالحكومةقامت

ويحثياتعليمئامعهذابوصفهوالتكنولوجياللعلمكوانجو

فىيتمتلالهدفكانالبلدشرقوبجمنطقةفىاجديذ

للتكنولوجياتوالتطويرالبحثمجالفىامتيازمركزخلق

منعاليةدرجةعلىدسينومهعلماءافرازالحديدة

عضلىاكلية36منأكترحالئاالمعهدلدىوبوجلىالكفاعة

التاليةالمجاالتفىوالدكتوراهالماجستبردرجتىيمنحوهو

والميكانيكاالموادومندسةوعلومواالتصاالتالمعلومات

معهدئعدالحياةوعلمالبيثةوهندسةوعلوماإللكترولية

ترحيبهزاويةمنرذامتفمعهذاوالتكنولوجياللعلمكوانجو

باللغةالمحاضراتجميعاتعنمضألاآلجانببالطالب
اإلنجليزية

lmthstsrifnicamtiiwww

mthxedniuhsilgnewenrkcatsijkwww

33رإلطاا

الجديدةاإلسكندريةمكتبة

اإلسكندريةمكتبةلبناءموخزامصرحكومةقامت

مكتبةميهموجودةكانتالذىلئاتقنفسهالموقعفى

يتكونالعلملتعليممركراكانتوالتىالقديمةاإلسكتدرية

باالمتبازملتزمةدوليةهيئةمناإلسكندريةمكتبةمجلس

ملمحينالمؤلسسيةومرونتهاالقالولىةالمكتاستقاللويعد

األكاديميةرامجالنحوالتحركسرعةلهايتيحانمتفردين

برامجهابينومنالتكنولوجىالتقدمادماحالجديدة

مكتبةلدىبحثيةمعاهدسبعةاليوميوجدالعديدة

علىالمثالسبيلعلىالمعاهدهذهأحدويعملاإلسكندرية

فىالماملينوزمالئهمالمصرييىالعلماءبينالتعاونتعزيئ

تطبيقمىالمساعدةعلىخرمعهدويعملاخرىاماكن

مكتبةإنالبلدواحتياجاتيتالعمبماالمتقدمةالمعلوماتية

الرغموعلىالعلميةيةبالرللنهوضمكرسةككلاإلسكندرية

فىبالفعلنجحتفقدالمبكرةمراحلهافىتزالالانهامن

البارزةالمؤلسساتمعالمشتركةالمشروعاتمنعددتنطيم

العلممجالفى

groxelabibwww
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إصالحأودعمأنلكذجديدمناالمتيازمراكزإنشاءبالضرورةينبغىال

المرجوةالشيجةيحقىأنيمكنبالبلدالموجودةالوامحدةوالتطويرالبحثبرامج

ماعادةالمعاهدهفهذأفضلبصورةالعامةوالتطويرالبحثمعاهداستخداميمكن

وتوجدىغيرباستخدامهمكانوإنالعاملينمنالعددهائلةجيوشتستضيف

المماهدتلكمنكبيرعدديزالوالالعالمانحاءكافةفىالبلدانمنعديدفىحالئا

عنعبارةحتىربماإقليصبطابعيتسماآلخروالبعضمنفردةجامعاتفىيوجد

كبيرجزءحشدأجلمناألساسيفالنوياتبوصفهاالمراكزمنعديذاتضمنتمبكة

علىالمماهدهذهترتكزأنيجبحالأيةوعلىالمنطقةفىالعلمىالمجتمعمن

الذاتىواستقاللهاالعلمىبامتيازهاتتسممجموعات

هائلتينوخبرةلقدرةمستودعاتالوطنيةالزراعيةالبحوثأنساقبعضئعد

أماللةئعدمنهاكثيزاأناألسفعلىيبعثومماوالتكنولوجياالملممجالفى

الدعمتفتقدألنهاونظرااإلصالحإلىتحتاجالتىالمؤسساتعلىأساسية

تكفماكثيزاالحكوميينوالموظفينالميزانيةقيودمنوتعانىالسكانىالسياسى

األحقياتتصبحماعادةالواقعوفىأجزائهامجموعمنأكبرتكونأنعن

األقدميةوتحلالقاعدةبمثابةللنسقالبحتيةالمراكزأوالفرديةللمعامليةالمؤلس

حتىالجودةمحدودالمتوسطفىالعملويصبحالوضعلتقييمكوسيلةاألداءمحل

ألنوذلكالنسقمنمعنيةأجزاءفىقائمةالبارزةاالمتيازمراكزبعضظلتإذا

عنهاتسفرالتىالتغيراتمنتعانىالمتمكنينوالتكنولوجيينالعلماءقدرات

طيةلبيروقراا

ويرتكزالجدارةعلىيقومللمواردتخصيصفىاالمتيازتعزيزمفتاحويكمن

ألغلبنسبياالمتواضعةالعلميةالقدرةمعرفةومعصارمةمراجعةعملياتعلى

بالنسبةخاصمةتلكالمراجعةعملياتتضمأنالمثالىمنيبدوالناميةالبلداق

أخرىدولمنمناسبينخبراءالجديدةالبحثيةبالمشروعاتالمتعلقةللقرارات

التاليةالتساوالتاألساسفىويطرحون

المقترحللنشاطالفكريةالجدارةما

عبرأوالميدانداخلوالفهمالمعرفةتقدمفىالمقتوحالنشاطأهميةمدىما

الميادينمختلف

أالمشروعإلدارةالمقترحالفريقأوالفردأهليةمدىماممأل

والمبتكرةاإلبداعيةالمفاهيمويستكشفالمقترحالنشاطيطرحمدىأىإلى

المواردإلىكافنفاذهناكهل
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والتعليمللبحثالالزمةاألساسيةالبنيةالنشاطيعززسوفمدىأىالى

العلمىالفهمتحسبنأجلمنعريضنطاقعلىالنتانجسئنشرهلأل

لتكنولوجىوا

المجتمعإلىبالنسبةالمقترحالنشاطفوائدتكونأنيمكنماذا

المراجعةمناالمتيازبمراكزالبحثيةالبرامججميعتستفيدسوفوبالمثل

اإلجراءاتتلبالمثلالالزمةالتقنياتوتتضمنالخبراءجانبمنالدوريينوالتقييم

مايلى

المعرفةلديهموتكنولوجيينعلميبننظراءمنتتكونللمراجعةاألقلىانمنفرق

مراجعاتهمئصدرأنوينبغىالبحثجودةعلىللحكمالجوهريينوالمنظور

الموسساتووضعوإدارةمساهماتهموقيمةالفرديينالباحثينحولأحكاما

البحثوميادينلألفراداألموالوتخصيصالبحثية

فىوخبراءالبحثميدانمنمهندسينأوعلماءمنتتكونالجدوىلمراجعةلجان

ولنالبحثلنتائجمحتملينوفستخبمينالمراجعةتحتبالميدانمرتبطةميادين

المقترحالبحثىالبرنامجدعممدىعلىالحكمعلىالجدوىمراجعةتقتصر

البحوثبشأنالواعدةاالتجاهاتإلىأيضئاتشيرأنيمكنوإنمالمهمته

التطبيقيةأواألساسيةسواءالمستقبلية

وضعتقييمعلىوتعملدوليينخبراءتضملجانبهاتقومالمؤشراتدراسات

بجهودهاالمتعلقةالخاصةباألجزاءيتعلقفيمااألخرىالدولإلىبالنسبةالدولة

علىيتوقفاألساسىاالعتمادأنمنالرغموعلىوالهندسةالعلمفىالبحثية

التاكدبهدفكميةتدابيراستخدامأيضايمكنالخبراءحكم
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معهدأوجامعةداخلبحثيةبرامجوهىامتيازمراكزبإفشاءخاصبوجهناميةدولةكلققومأنينبغىأل

منمستوىأرقىالجدارةمراجعةعمليةوقعتبرهاواحدةجغرافيةمنطقةفىمستقلبشكلتدارأوبحوث

المستقبلفىإلنشائهاجدئاالتخطيحأوالبحثيةومخرجاتهااألساسيةوبنيتهابهاالعاملينكفاءةحيثه
الرئيسيةالحلقاتدورالمراكزتلكمثلتلعبأنويمكناإلقليمىأوالوطنىأوالمحلىالمستوىعلىالقريب

العلممجالفىاإلقليميةحتىأوالوطنيةاألهميةذاتالمعرفةمستوىتحسينعنالمسئولةوالجماعاتلالفراد

والتكنولوجيا

درايةوعلىقادرةوقيادةمتواصلمالىدعمعلىوتحصلالمؤسسيةءباالستقالليةاالمتيازمراكزتتسمأنينبغى

واألبحاثالبينيةالعلميةالفروعموضوعاتعلىيشتملفركزبحتىأعمالوجدولدوليةومدخالتواسعة
توظيفوسياساتمنهجئاعنصزابوصفهااألقرانجانبمنومراجعةالتكنولوجياونقلواألساسيةالتطبيقية

والتكنولوجياالعلمفىالمواهبمنالجديدةاألجيااللرعايةلياتوالجدارةعلىتقوموترقية

لكذإلىالضرورةدعتلوإصالحهاأودعمهايجبصلةاتذبحثيةمؤسساتتوجدحيتما

ردللمواألمثلاالستخدامتوفروأنبأسرهالنظامالتغييراتتمسأنينبغىضرورئااإلصالحكانماإذا
المحليةالمواهبفيهابماالنادرة

يلىمااإلصالعيشملأنينبغىبيروقراطئاكانالنظاملكنبكثرةالمواهبتوفرتماوإذا
المؤسسةأحقيةإلغاءأىالمؤسساتوليسالموضوعاتعلىالتركيز

االمتيازمراكزمنفختازاكانوإققليلعددبناء

الخبراتأفضلمنالمكونةدI2JIحوياالحلقاتمنقليلعددبناء

التنافسيةالمنحأمامالبحثمنظومةفتح

العامةالمنفعةبحوثحماية

والزراعيةوالصحيةالبيئيةالقضايامثلاألجلطويلةاالستراتيجيةأوالوطنيةالجوهريةالقضاياتناول

مراعاةمعالخبراءمراجعةتمدخالأساسعلىالجديدةوالتكنولوجياالعلميةالبحثيةالمشروعاتفىالبتيجب

القائمةالبحثيةامجالبلىجميعوبإمكانللمجتمعالمحتملةوفائدتهالتقنيةجدارتهناحيةمنمشروعكلتقييم

تلكتقفياتتشتملأنوينيغىالخبراءجانبمنالدوريينوالتقييمالمراجعةمنتستفيدأناالمتيازومراكز

للموشراتدراساتأوالجدوىلمراجعةولجانللمراجعةاألقرانمنفرقعلىاإلجراءات

علىالجدارةمراجعةتشتملأتينبغىوالتكنولوجياالعلمفىالمتخلفةالبلدانفىالعلميةالقدراتلتواضعنظزا
برامجخاللمنوربماالعالمىالبحثمجتمعجانبمنالمشاركةهذهومثلأخرىبلدانمنالمناسبينالخبراء

البلدانفىالجدارةمراجعةعملياتتجعلأنشأنهامنوالطبوالهندسةالعلومأكاديمياتبيندوليةتعاون

اتساعااكلرمستوىعلىهـإنمابعينهاببرامجيتعلقفيمافقطليسفاعليةأكثرالنامية

901الرابعالفصلاالكاديمياتبينالمشتركالمجلستقرير



فىالوطنيةالقدراتتوسيعإلىبالنسبةاساسيةنعدالقوميةالجاممات42

والتكولوجياالملممجال

فىالبلدانقدراتتطويرإلىبالنسبةمطلقةجوهريةبأهميةالجامعاتتتسم

الموهوبةالجديدةاألجيالوتدريببتعليمتقومفالجامعاتوالتكنولوجياالعلممجال

األهميةداتالقفعاياحولوالتطويربالبحثوتقوموالتكنولوجياالعلممجالفى

التنميةمثلموضوعاتحولللمعلوماتمستقألمصدراوتوفرالدولةإلىبالنسبة

البلدانفىالوطنيةالحكوعاتتلتزمأنويجبوالبيئةوالصحةوالزراعيةاالقتصادية

داخلالمتقدمةوالبحثالتعليمأنشطةوتشجيعدعمبمواصلةبوضوحالنامية

هذاودونالصناعةورموزالمستقلةالبحثيةالمعاهدمعشراكةفىالجامعات

فىمهمقدرتحقيقببساطةيمكنالالجامعاتتقويةتجاهالصريحالوطنىااللتزام

لجامعةوصفعلىالعل43اإلطارانظربالبلدوالتكنولوجياالعلممجال

العلمإليهتوصلماأحدثحولبحثيةبرامجعلىتحافظناميةدولةفىرئيسية

43رإلطاا

المستقلةالوطنيةالمكسيكجاممة

الوطعيةكالمكسحامعةتعرضت

الديموغرافيةالضغوطلجميعMANUورلتقلةا

العامةالجامعاتبحبرتهامرتالتىوالسياسية

الكالفةذاتاألحرىالناميةالبلدانمنكثيرفى

المكسيكجامعةنجحذلكومعالسكانية

االمتيازمراكزعلىالحفاظفىالمستقلةالوطنية

منالرغموعلىالدوليةالمفاييسأعلىعلىلديها
الف051عنيزيدمالديهاالمكسيكحامعةاق

لحاتدورفإدلحوتهاالحامعىالمستوىعلىطالب
منعديدفىالعلمإليهتوصلماأحدثحويا

مرتبطةبرامحبتطويرتقومانهاكماالميادين

أكبرمنالمكسيكجامعةخريجووئعدبالصناعة

والهندسةالعلمفىالدكتوراهدرجةحاملىأعداد

العلياالثانيةالمرتبةفىالجامعةوتقعالبلدمى

بعدالبراءاتعلىالحاصليناعدادزاويةمن

المكسيكحامعةتحتفطللنفطالمكسيكىالممهد

يديرهالعمليةلخبرة01لعلومبمتحفالمستقلة
ماسنوياويستقبلالعلوموطالالكليةأعضاء

الشبابمناغلبهمزائرمليونعنيريد

اديميةواالمتحدةالوالياتمنالعلماءويتولى

وبرامجالبحثيةاألعمالجعةبمراللعلومالمكسيكية

وبيتمامستواهاارتفاعلكفالةبالجامعةالتخرج

تهتمكانتفقدالمشتركةالمراجعةالجامعةتعضل

لتحسينالمزيدتحقيقاجلمناللجنةبتوصيات

ئهاااد

xnimanuwww

أمامأكبرفرصلتوفيرلوتوثرالخاصالقطاعتمويليكملهحكومىبتمويلالناميةالبلدانفىالعالىالتعليمتعزيزيجب
فىيثليهايطلقكماالمحلىالمجتمعكلياتمنتتراوحفرصللشباباكنولوجياوالالملممجاالفىيبوالتدالعالىالتعليم
مستوىأرقىعلىبحثيةجامماتالىالمتحدةالواليات

تخطيطاجلمنالصناطورموزالجامعاتمعقلىنةشراكأبتطوبرالناميةالدولفىلمحليةواالوطنيةألحكوماتنقومأنيجب
اوالتكنولوجياالعلممجالفىالقلمراتدطوير

اإلقليميةوالشبكاتالمفىسساتمععالفاتهالتعزيزالمنظمسعيهامعاستقالليتهامنرادتقدالجامعاتتكونانينبغى4
والتكنولوجياالعلممجالفىالجامعاتجهودفاعليةمنملحوظبشكلتريدالعداتتلدانإذوالدولية

غيرالجدارةمراجعةعمليةتدمجوأنأنشطتهافىالعلمقبموبدفعيالتميزقوثاالتزافاالبحثيةالجامعاتلئدىأنيجب
مجملهفىالمجتمعمعتفاعلهامنتريدانيجبكماوالمواردوالبرامحاألفرادحولماقراراتهاجميعمىالمئحير
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مناطقجميحفىالملميأالمواهببينقربطاالفتراضيةاالمتياذشبكات43

العالم

الدولإلىبالنسبةأعالهوصفناهاكماالتقليديةاالمتيازمراكزعنغنىال

المراكزهذهاستكماليتطلبوالتكنولوجياالعلمقدرةبتطويرالتعجيللكنالنامية

جديدةبهياكل

امتيازشبكاتإنشاءفىاالتجاههذافىهمةالمالخطواتإحدىوتكمن

افتراضيةامتيازشبكةكلتحشدوسوفالنامىالعالمأنحاءجميعفىافتراضية

رعايةعنفضألالمشروعاتمختلففىللتعاونوالمهندسينالعلماءمنمجموعات

كبيرحدإلىاالفتراضيةالمعاهدخاللمنوالتكنولوجياالعلممجالفىالمواهب

وتضمكفاءةذاتنسبئاصغيرةكياناتعنعبارةاالفتراضيةالمعاهدوهذه

منالرغموعلىبهاالمعترفالبحثيةالمراكرفىالمرتكزةالمبتكرةالبحثيةالمجموعات

ببعضهاوثيقنحوعلىسترتبطفإنهاجغرافئاتتباعدقدالمجموعاتهذهأن

منتتألسالتىاالفتراضيةالمعاهدتعملوسوفاإلنترنتخاللمنالبعض

متماسكةبرامجداخلأنشطتهامزجاجلمناالفتراضيةاالمتيازشبكاتخالل

بالنسبةاألساسىاالهتماممجاالتفىالمنفردةالبحثيةالمجموعاتستعملذلكومع

الصلةذىالتعاونىللبرنامجوصفعلىلالطالع53اإلطارانظربلدانهاإلى

علىلالطالع63واإلطارالناميةاألممبلدانبينالتكنولوجياعلىيرتكزالذى

الالتينيةأعريكافىالفعالةاإلقليميةالبحثيةللبرامجوصف

االفتراضيةاالمتيازشبكةلرعايةالتابعاالفتراضىالممهداهدافتتحددأنينبغى

التالىالنحوعلى

واسعةأنشطةخاللمنوالتكنولوجياالعلممنالمهمةالمجاالتفىالكفاءةتعميق

والدوليةواإلقليميةالوطنيةاألصعدةعلى

علىالمساعدةوبالتالىوالخاصالعامالقطاعينإلىالمولدةالمعرفةلنقلشئلبناءمم

البلدصناعاتالىبالنسبةالتنافسوتحسينالمهمةاالجتماعيةالمشكالتحل

البينيةبالتخصصاتالمتعلقةالمشروعاتتعزيز

البلدعلىداالتأثيزاثرتأنيمكنالتىالمالميةالمشكالتحلولفىالمساهمةمم

والتكنولوجياالعلممجالفىاإلقليميةالشراكةتعزيز

الموهوبينالشبابللباحثينالمهنىالنموفىالمساعدة

53دإلطاا

فىاألرضيةللمواردالصناعيةاألقمار

والبراديلالصين

والبرازيلالصينحكومتاأسست

فىيرتكزاميفالالدولبينللتعاونلرنامخا

الفضاءومعهدلتكنولوجياالصينيةاديحيةا

قمرينتطويرأجلمنالقضالبحوثالبرازيل

األرضيةللمواردئعدعنلألستشعارصفاعيين

نقلأنمنالرغموعلىوالبرازيلالصينفى

فىاألصلىاالتفاقهدفيكنلمالتكنولوجيا

بينوالمملوماتالمعرفةتبادلكانفقد8891

ومتعمذاحتمئاالبرازيلوعلماءعلماءالصين

للبرنامجصناعىقمرأوالإطثقتملعدفيما

21RBCوالثاش9991عام

SREBCوبناءعلى3002عام

امكانياتالبلدانيستكشفالبرنامجنجاح

المتملقةالصناعيةمارلألأيضئاالمشتركالتطلىلر

سلكيةالاالتصاالتوالجويةباألرصاد

63رإلطاا

الدتنيةأمريكيافىاإلقليميةالشبكات

خمسحالياالالتينيةأمريكالدىيوجد

شبكةوهىاألساسيةالعلومفىإقليميةشبكات

وشبكاتcV9منذتعملالتىالبيولوجيةالعلوم

التىالتنجيموالفيزياءوعلمالكيمياءوالرياضيات

العلومشبكةقيادةتحت3991عامتأسست

فىالشبكاتهدهغرضويكمنالبيولوجية

وتقلىلةالالتينيةأمريكافىالعلممجتمعاتتعريز

العلميةالمجتمعاتعلىوباالعتمادأصواتها

الحكوماتوعلىالفكرىللدعمواإلقليميةالوطنية

أنشطةتضماالستدامةتمويلأجلمنالمحلية

المدىقصيرةتدريبيةندواتعقدالمملشبكات

ذلكعلىوعالوةتعاونيةبحثيةمشروعاتاقامة

والسلطاتالشبكةعلماءبينالحواراتساعدت

العلمتطويرمنلمريدافكارتوليدعلىوالحكومية

الشبكاتهذهعملتنسيقويجرىالمنطقةفى

الدولىالمجلسيدعمهاإقليميةلجنةخاللمن

العلومشيكةوتحصلواليونسكوللعلوم

لقطعنجزتياالمالىالدعمعلىالبيولوحية
اجحدخرمثالوهناكاألجنبيةالمانحةالهيئات

وقدالنبإتلعلمالينيةامريكاهوشبكة

المانحةالهيئاتمندعمعلىالشبكةهذهحصلت

والتدريباالبحتىالتماونألنشطةاألجنبية
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معاهدخلقعلىاالفتراضيةاالمتيازشبكةتعملأنيجب

تعميقعلىتعملمعاهداألولىالصفتينهاتينتحتضنافتراضية

فىالزمالءمعجديدتعاونوصقلميادينهمفىالباحثينكفاعة

المختلفةالمجاالتبينأوالواحدالمجالداخلسواءأخرىأماكن

العلممجالفىللمعرفةجوهريةقواعدتشكيلعلىوالمساعدة

والثانيةالقتصادىوااالجتماعىالتقدمإلىبالنسبةوالتكنولوجيا

إلىبالنسبةاالستراتيجيةالموضوعاتمباشربشكلتتناولمعاهد

التطبيقخاللمنوالتنافساإلنتاجيةنعزيزمثلالوطنيةالتنمية

التكنولوجيةوالكيفياتالعلميةللمعرفةالمباشر

عنافتراضىمعهدكلأعمالتنسيقيجوىالحالتينوفى

البحثيةالجهودمسئوليةيتولىممتازةبسمعةيتميزباحثطريق

مالئمةمواردتوفرمضيفةموسسةداخلالمعهدويوجدواإلدارة

المولسسىالتعددذاتالفرقحالةوفىماديةأولشريةسواء

فىالفعالالمشاركيندعمالمنخرطةالكياناتجميعتكفلأنيجب

مسئولياتهمنطاقفىالمشروع

اءإلننتالالزمةالمواردضخامةإمكانيةمنالرغموعلى

بالنسبةبالتكلفةجديرةالفوائدتكونفقدافتراضىامتيازمركز

العالمعلىهنااألساسىالتركيزيوجدوبينماالممولينإلى

المتقدعةالبلدانتخدمأنيمكناالفتراخميةالشبكاتفإنالنامى

ونظزاأيضئابأسرهالعالمتخدمكماولوجياوالتكالعلمفى

أسلوئااالفتراضيةاالمتيازشبكاتتعدالحديثةاالتصاللوسائل

منتكونأينماوالتكنولوجيةالعلميةاألوساطلحشباليوممناسثا

الدولىأواإلقليمىأوالوطنىاالهتمامذاتالقضاياتناولجلأ

ومراكزاالفتراضيةالشبكاتلتعزيزالمهمةاألداةوتكمن

للعلوماأللفيةمبادرةفىالحاالتبعضفىنفسهااالمتياز

منقوىبدعموالمكسيكوشيلىالبرازيلفىمؤخراتأسستوالتى

تأسستكماالمحليةوالتكنولوجياالعلمومجتمعاتالدولىلبنك

أخرىبلدانوهناكللمعلوماتاأللفيةمبادرةفيتنامفىأيفئا

731اإلطارانظرأيضئاأفريقيافىلهاالتخطيطيتمعديدة

73رإلطاا

للملوماطفيةمبادرة

البنكمنرئيسىبتمويلللعلوماأللفيةمبادرةتسعى

الناميةاناليللىفىوالتكنولوجياالعلمقدرةتعزيزإلىالدولى

التىمحلياوتنميذهاتخطيطهايجرىالتىالبرامجتدعمكما
تحقيقمنيتمكنواحتىللعلماءالموهولينجديدهتوفرفرصا

السبكاتخاللمنوالعملوالتدريبحثالخاللمنتفوق

وهىللعلوماأللفيةلمبادرةاألساسيةالصفاتوتضمواالمتداد

للوالتموالتقييمالموضوعىواالختياروالمرونةالذاتىاالستقالال

االستمراركفالةعلىالمحليةالمياداتوتساعدوالمسلمرالمناسب

لرامجنجاحإنالمحليةالتحدياتمعوالتالفالسياسىوالقبول

اوضحتقدوالبرازيلوالمكسيكشيلىفىللعلوماأللعيةمبادرة

أفضللتعكسائعدةالبرامجفىالمحدودةاالستئماراتحتىأنه

علىكبيرحدإلىيرهاتايلفاوتأنيمكنالدوليةالممارسات

حالئاويجرىوالتكنولوجباالعلممجالفىهـانتاجيتهاولةIiiأداء

فىبلدانفىللعلوماأللفيةلمبادرةالتابعةالجديدةالبرامجإنشاء

أنحاءكافةفىللعلوماأللفيةمبادرةولتعزفييتناموفىافريقيا

البرنامجوحفزلتيسيرالعلوممعهدجماعةتأسستالنامىالعالم
أوصطقةبلدكلمى

األلفيةمبادراتمنمجموعتانتأسستلفيةلالازيلالبلىمعاهدمم

األولىالمجموعةتضممسابقةخاللصالبرازيلفىللعلوم

ادواراتلعبأنيمكنوالتكنولوجياللعلمممهذا51
فىالوطنيةللكعاءةجديدةمقاييستحقيقفىأساسية

الجزيئاتعلومإلىالرالضياتمنتتراوحوالتىميادينها

تغيرأترإلىلألنسجةالحيويةالهندسةإلىالدقيقة

المجموعةوتصماألمازونفىالمناخعلىالتربةاستخدام

تعريفلهمااستراتيجيينمجالينفىيعمالنمعهدينالثانية

والبحوثالقاحلةشبهالمناطقبحوثوتحديذاواسع

حكومةجالبصالمعهدفيهدينتمويلويجرىالساحلية

منأولىدعممعمتساويةبأمسامالدولىوالبنكالبرازيل

للعلوماأللفيةمبادرة

فىلأللفيةاألفريقيةالمبادرةتركرلفيةلالاألفريقيةالمعاهد

تكنولوجياالحيويةالتكنولوجيامجاالتتالتةعلىالعلوم

اساسعلىاختيارهاتمالرياضياتوالمعلوماتاألدوات

للمنطقةفائدةأقصىإلحرازالحاليةواإلمكانياتالقوى

يجرىالذىوالتدريبالبحثعلىعلصمجالكلويؤكد

والباحثينالمعاهدتضمافتراضيةوسائللخمنبعضه

المجتمعمنبدفعالمشروعتحققوقدالقارةعبربوالط

اماكنفىمؤلسساتقياممعالبدايةمنذاألفريقىالعلمى
مساندةبأدوارأخرى

mthgisgrogisismwww
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منمجموعةعنعبارةوهىوالدوليفواإلقليميةالوطنيةالمستوياتعلىاالفتراضيةاالمتيازشبكاتإنشاءينبغى

فيهاويتواصلمختلفةجغرافيةمواقعفىبحثيةمماهدوتديرهامشتركاتمويألئموياالتىالبحثيةالبرامج

تعتبرهاكماالعالميةوالشبكةاإلنترنتمثلالجديدةالتكنولوجياتخاللمناساسىبشكلويتعاونونالباحثون

البحثيةوالمخرجاتاألساسيةوالبنيةالعاملينكفاحيثمندوليةنوعيةأرقىعلىالجدارةمراجمةعملية

االفتراضيةاالمتيازشبكاتفىالناشئةاالمتيازمراكرتنخرطأنينبغى
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تحسينعلىتمملانيمكنوالطبوالهندسةللملومالوطنيةاألكاديميات44

والتكنوللىجياالملممجالفىالطنيةالبرامججودة

علىتقوممستقلةمؤسساتهنالتعريفهاوففاالوطنيةاألكاديمياتئعد

المتميزةالمهنيةبإنجازاتهماعترافاالجدداألعضاءاألقرانويختارلةالعض

يتولونكمامستقلةعملبرامجبتنفيذهـلقومونمسئوليهمويختارونوالمستمرة

العلميةبالجوانبالوطنىالمستوىعلىالقراروصناعالعامالجمهورإعالم

بالنسبةقصوىبأهميةالمؤسساتتلكوجودويتسمالعامةللسياساتوالتكنولوجية

وتوجيهبالبلدوالتكنولوجياالعلممجالفىالنشاطجودةعلىالحفاظإلى

البلدانمعالحوارعلىوالحفاظوالتكنولوجياالعلمعلىالمرتكزةالوطنيةالسياسات

العادةفىالمناظرةاألكاديمياتخاللمناألخرى

العضويةعلىتقوممستقلةمؤسساتوهىوالطبوالهحدسةللعلوموطنيةأكاديمياتبلدكلفىتوجدنينبغى

لقومونمسئوليهمويختارونوالمستمرةالمتميرةالمهنيةبإنجازاتهماعترافاالجدداألعضاءفيهااألقرانيختار

العلميةبالجوانبالوطنىالمستوىعلىالقراروصناعالعامرالجمإعثمنيتولكمامستقلةعملبرامجبتنفيذ

العامةللسياساتوالتكنولوجية

وفىالنشطاءالمهندسيناوالعلماءمتأساسىكيانلديهاليسالتىالبلدانفيوطنيةأكاديميةإنشايمكنالقد

المجتمماتئشكيلتعريزأيضئايجبكماوطنيةوليستإقليميةاسسعلىاألكاديمياتبناءيجبالحاالتتلك

المهنية

ااألكاديمياتبينالمشتركةاللجنةوللعلومالثالثالعالمأكاديميةمثلالدوليةالمؤسساتتواصلأنينبغي

األكاديمياتبينالمشتركةالمطبيةللجنة1والتكنولوجيةوالعلومالهندسةؤأكاديمياتللعلومالدولىالمجلسو

الكياناتهذهمشاركاانوالطبالهندسةالملومفىالوليدةواإلقليميةلوطنيةااألكاديمياتوتعزيزتكوينتيسير

الفعالةالعملوألياتالمطلوبةالعاليةالمعاييرتأسيسعلىالجديدةالمنظماتتساعدسوفبقوةالدولية

والتكنولوجياالعلمصوتيصبححتىوالدوليةالوطنيةالمناقشاتفىبنشاطاألكاديمياتتشارألأنالضرورىمن

القضايامنواسعةطائفةفىمسموعا
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افامسلفصل

وافاصالعامنالقطاعيإشراك

يتعلقفيمااآلنالمهيمنةالقوةالربحإلىالهادفةالمقسساتأصبحتلقد

العالمفىالجديدةوالخدماتالسلعوتوزيعإنتاجعلىوالتكنولوجياالعلمبتطبيق

والذكىالسريعإلىأفضليةتولىالتىالعولمةظاهرةكبيرةبدرجةلكذالىتدفعها

فىاالستثمارمنالخاصالقطاعحصةبلغتوقدوالمتعلمعمليةبعقليةيفكووالذى

000261عامفىبر26العالممستوىعلىوالتطونرالبحث

الرغمعلىالمنظورالمستقبلفىوتتسعالهيمنةهذهتستمرأنالمتوقعومن

البحثفىبالذىبنصيببعديسهملمالنامىالعالمفىالخاصالقطاعأنمن

البحثفىالمنخرطةالكياناتأهمأننعىأنالمهممناألمرواقعوفىوالتطوير

الربحإلىتهدفكياناتأيضئاتكونقدالناميةالبلدانمنعديدفىوالتطوير

فىحيوياشريكاتجعلهاقدرةاألحيانمنكثيرفىتمتلككماالحكومةوتملكها

اإلقليميةاألسواقفىتنافسيةبقدرةتتمتعوقدوالتطويرالبحثمشروعات

متميزةبأهميةيتسمعاماأوكانخاصاالوطنىالصناعىوالقطاع

أكبرعملفرصتخلقفأنشطتهالناميةالدولفىاالقتصادىالنموإلىبالنسبة

وبالتالىوالهندسىالعلمىالتعليمعلىالطلبمنتزيدكماالماهرةالعمالةأمام

وإنتاجوالمشروعاتالمعرفةيادةأجلمنإيجابيةمرتدةتغذيةآليةإنشاءيمكن

علىيترتبوماالعملفرصفىمستمرةزيادةوتحقيقإضافيةوخدماتمنتجات

المعرفةمنمزيدعلىطلبمنذلك

علىالنامىالعالمبلدانعجزعلئاينتقدونالكليرينأنمنالرغموعلى

فىالنجاحقصصأعظمبعضأنإلىاإلشارةتجدراآللياتتلكمثلإنشاء

معفيهاالتناغمكانحاالتهىوتايوانالجنوبيةوكورياسنغافورةعصرنا

األفضليةتعملمالبلدانلتلكالوطنيةالسياساتأنكماكبيراالعولمةتوجهات

والبحثالتعليمأيضئاأولوياتهاأهممنجعلتلكنهافقطالصادراتلترويج

تلكالوطنىااللتزامهذامثلخدموقدممكئاالنرويجهذايجعلالذىوالتطوير

سبيلعلىالجنوبيةكوريافىالفرددخلارتفعفقديكونماأفضلعلىالدول
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بسعر8991عامدوالرا2rإلىعامأمريكئادوالراorمنلمثال

البحثعلىالدولةتلكانفاقأنإدهاشئاواألكثر5991لعامالثابتالصرف

شرقجنوببلدانوتأمل71وكنداإيطاليامنكلتنفقهعمااليوميريدوالتطوير

الدربنفسعلىتسيرأنسيا

بيئةوجودعلىدولةايةفىالربحىالخاصللقطاعالفعلىالذليرويعتمد

البحثفىالربحيةالمؤسساتاستثماريعتمدكذلكالتجارىللنشاطمواتية

بمااالختراعلبراءاتالفكريةللملكيةقويةحمايةوجودعلىكبيرااعتماداوالتطوير

أنبيدوالتكنولوجياالعلمفىاستثماراتهامنمالىعائدبتحقيقللشركاتيسمح

والقواعدالقانونىبالتخاصممليئةبيئةأيضئاخلققدالبراءاتإلىالهائلاالحتياج

متزايدبشكلالتوجههذايغذىذلكالىوباإلضافةاتباعهايصعبالتىالمعقدة

إلىذلكيؤدىوالوالهندسيةالعلميةالبياناتإتاحةمنوالحداألبحاثفىالتكتم

الجديدةلبيولوجيا1بشأنأىفحسباألخالقيةالمسائلحولالجادالنقاسعرقلة

تهدفبأبحاثالقيامقدرةمنأيضئايحدلكنه531قسمالمثالسبيلعلى

الوقتوفى81نفسهاالبحثألدواتبراءاتتسجيلظلفىالعامالنفعإلى

واالتصاالتالمعلوماتلثورةالرقميةالتكنولوجياتتفرضهالذىالتحدىومعنفسه

اإللكترونيةالماديةالمكوناتتوفريقلالفكرليةالملكيةلحقوقالحاليةالمفاهيمعلى

منعنهاصكنىالالتىالملكوناتوهىعليتكونأنيجبعماوالبرمجياتالجديدة

العالممناطقمنعديدفىلوجيةوالتكنوالعلميةالقدراتانتشارنحقيقأجل

النظرإعادةينبغىبئاءبشكلثمارهااألوضاعاللكتؤتىأننضمنوحتى

معمناسبةعوائدعلىالمبتكرينحصوللكفالةالقائمةالفكريةالملكيةأنظمةفى

فىالعامةالمنفعةتستهدفالتىاألبحاثوتحفيزالناميةالدولاحتياجاتتوفير

نفسهالوقت

القطاعبدورالمتعلقةالقضاياالتاليةالثالثةاماألقسفىنناقشوسوف

علىالهدفهذاباعتمادالمتعلقةوتلكوالتكنولوجياالعلمقدراتبناءفىالخاص

اطراألقسامتلكوتتناولالفكريةالملكيةحقوقمجالفىالبراجماتيةالسياسات

بينهماالشراكةوعملياتوالخاصالعامالقطاعينبينبالتفاعلالخاصةالعمل

الدولىالخاصالقطاعمعالتعاونعنفضأل
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والخاصالعامالقطاعينبينالتفاعلنجاحتمززالواضحةالعاشنيةاألطر51

دولبيناالتفاقياتمنعديدعنتنتجلكنهاالفراغفىالعولمةتحدثال

والماليةالقانونيةاألنظمةفىالرئيسيةالفاعلةاألطرافتشكلسيادةذاتقومية

علىالدولبعضتفرضهاالتىاالنعزاليةالنزعةفإنذلكمنالنقيضوعلىالدولية

علىوالتكنولوجيةالعلعيةولقدرتهاالدولةلمواطنىكارثةإلىتودىأنيمكننفسها

الدولةتواجهثمومناالقتصاديةوسالمتهاالتنافسىلوضعهاوبالتالىسواءحد

الفشل

فىالخاصالقطاعمساهمةاستمرارأنأيفئانعىأنالضرورىومن

تسمحبيئةعلىالعامالقطاعيحافظأنتتطلبوالتكنولوجيةالعلميةالقدراتتطوير

توفرأنينبغىذلكيتسنىوحتىوالدوليةوالوطنيةالمحليةالمستوياتعلىبذلكله

جهودتمولوأنالعامةوالسالمةالعامالصالحلحمايةتنظيميةأطزاالحكومات

العامةالمنفعةأجلمنوالتطويرالبحث

أحيائادموقدمعقدبشكلبينهافيماتتفاعلاألدوارههلتيانونظزا

طرفكليعىحتىوالخاصالعامالقطاعينبينللتعاملإطارتحديدالمهمفمن

اآلخرالطرفمجالمعفيهايتداخلقدالتىوالمناطقكافيبشكلمجالهحدود

أنيجبإذتغيراتهاتوقعويمكنواضحةالوطنيةالقانونيةالبنيةتكونأقينبغى

الماليةوالجوانبالعمالةجوانبعلىفضألواألمانبالصحةالخاصةالقواعدتحدد

حوافرالقانونيةالبنيةتوفرأنينبغىكماالخاصالقطاعأفشطةعلىتوثرالتى

كذلكالوطنىالخاصالقطاعإلىالتكنولوجيانقلعلىتشجعهماألجانبللشركاء

علىتكونالناميةالبلداقفىنشطةتكنولوجيامراكرلبناءحوافزتوفرأنيجب

علماءودعملتدريبفرصخلقعلىبذلكفتساعدالمحلىالجامعىبالنظامصلة

المستقبلومهندسى

مجالكلفىخصوصياتهادولةفلكلوحيدةصيغةوجودلعدميادراكا

يلىماعلىاإلطارهذايشتملأنينبغى

تستهدفالتىاألبحاثفىالماماإلنفاقعلىوالحفاظالمامالمجالنطاقتعيين

فىسميثآدماإلسكوتالندىاالقتصادىعهدمنذالمعروفمنالعامةالمنفعة

علىالعامةالمنفعةمجالفىيستثمرللىالخاصالقطاعأقعشرالثامنالقرن

وظيفةمنفليسللجمهورإتباتهايمكنالتىالمجالاهذقيمةمنالرغم

بذلكتقومأنالخاصةالشركات
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4أومناستفادةأقصىتحقيقيمكنبحيثوالخاصالعامالمجالينحدودتعيين

الواضحةالقراراتتؤدىأنضئاأيهنابمكنالتداخلوتقليصبينهماالتكامل

والخاصالعامالقطاعينبينالفعالةالمتزايدةالشراكةعملياتىأسسإرساءإلى

العامةالبحوثومعاملالبحثيةالجامعاتمثللكياناتاألساسيةاألدوارتدعمكما

أنيجبكذلكالجنسياتمتعددةالكبيرةأوالصغيرةالمحليةسواءوالشركات

الربحإلىتهدفالالتىالخاصةللمؤسساتالخاصالوضعاالعتبارفىيئخذ

وينبغىالخاصالقطاعبأنشطةيتعلقفيماللتوقعوقابلواضحقانونىإطارتطويرعلىدوألكلتعملأنينبغى

الحقيقىللنقلحوافزتوفيرمعوالتكنولوجياالعلممجالفىالوطنيةوالسياسةاإلطارهذايتفئأن

هذايشتملأنينبغىمجاكلفىخصوصيائهادولةفلكلوحيدةصيغةوجواللعدمادراكاللتكنولوجيا

يلىماعلىاإلطار

العامةالمنفعةتستهدفالتىاألبحاثفىالعاماإلنفاقعلىوالحفاظالعامالمجالنطاقتعيين

وتقليصبينهماالتكاملأوجهمناستفادةأقصىتحقيقيمكنبحيثوالخاصالعامالمجالينحدودتعيين

خللتداا

األطرافومتعدداإلقليمىالتعاونإمكانيةوالتكنولوجياالملممجالفىوالمتخلفةالناميةالدولتدرسأنينبغى

اتذالفقيرةالبلدانتميدالبحيثالتنفيذموضعالفكريةالملكيةحمايةوضعنغيةالمواردمقاسماعنفضأل

النادرةالمواهبوتكريسواالستثماراتالجهودتكرارالمحدودةالتقنيةالموارد
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منالمجتمعيستفيدحتىحاسمةئمدوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكا52
والمكنولوجياالملم

والجادةاإلبداعيةلالشكالJفعاتشجيعوجودضرورةالدراسةلجنةترى

االكتشافاتبفوائدالوصوليتسنىحتىوالخاصالعامالقطاعينبينللتعاون

أنالشراكةللكنتمأنومنالعالمشعوبجميعإلىالتكنولوجيةواالبتكاراتالعلمية

جاوراستثمارعنفضألمتبادلةفائدةاتذبأبحاثالقيامالىوتؤدىالتعليمشعش
مصلحتهامنأقعادةتعتبرتكنلمالخاصةالشركاتلكنالمجتمعلفائدةالبحث

إلىالحاجةتبرزهناومنبداعيةاإلوقدراتهامواردهافىالعامالقطاعإشراك

خاللمنتحقيقهيمكنالذىاألمروهوبذلكالقيامعلىلتشجيعهاحوافزإيجاد

القيامأجلمنللموسساتضريبيةمميزاتتقديمتشملالوسائلمنمجموعة

المامالقطاعيمولهاالتىاألبحاثعلىالتجاريةالصبغةهـإضفاءتعاونيةبأبحاث

وساحاتالمتخصصأوالمشتركوالتدريبالصناعةفىعلماءبرامجاعداد

الشركاتإلىالمساندةلتقديمالعامالقطاعمنالمدعومةالحضئاناتوالتكنولوجيا

تقنىودعمومعاملمكاتبنتمكلفىالمبتدئة

الذىالعملعلىوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكةتركزأنالمتوقعومن

تشاركأنويجبوحدهالخاصللقطاعالمنتجاتتطويرتاركةالتنافسيسبى

أنتنظيميةمميزاتمنلديهابماوعليهابلبالطبعالتكاليفهذهفىالصناعة

النفعبرامغتلقىأقيجبلكذمنالعكسوعلىهذهالبحثىالتعاونمبادراتتقود

القطاعمنمتعاقدينمعأووحدهالعامالقطاعبهايقومأوالعامالتمويلدعمالعام

العامالقطاعلحسابالخاص

القطاعينبينوالشراكةالعامةالبحثبرامجفاعليةأننعىانالمهمومن

توفيراألولباآلخرمنهماكليرتبطعاملينعلىكبيرحدإلىتعتمدوالخاصالعام

تعليموالثانىالوطنىالمستوىعلىالمهمةالبحثلمجاالتالكافىالعامالدعم

الكاملةاركةالمشعلىالقادرينالوطنيينالمتخصصينوتدريب

الذىالدورتغيرفىايضئاذلكتحقيقمنتمكنالتىالمواملأحدويتمثل

التقليدىدورهاالحكوماتتلكتخطتفقدالوطنيةالحكوماتمعظمحاليابهتقوم
مؤسساتلجميعالمعلوماتومصدروالمشاركوالممولالميسردورأيضئالتلعب

وهذاوالخاصالعامالقطاعينبببنمشتركةأوخاصةأوكانتعامةالبحوث

البلدانحكوماتالىبالنسبةحاسمايمتبرالخصوصوجهعلىاألخيرالدور

األجلطويلةوفعالةمحليةباستثماراتتقومأنمنهاكلعلىيتوجبحيثالنامية

المشروعاتيدعمالذىالدولةنظاممجملالمعرفةعلىالقائمةاألساسيةالبنيةفى

العلممعارففىالمتقدمةالمجاالتواستغاللواالستثمارالبشريةوالمواردالخاصة

التكنولوجياخدماتالناميةالدولحكوماتتقدمأنيجبكذلكوالتكنولوجيا

سبيلعلىالتقنيةوالكلياتالمحلىالمجتمعكلياتخاللمنبهاالخاصةوالتدريب

المثال
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سلعإلىننائجهتحولسرعةعنفضألالحديتالبحثىالمشروعطبيعةن
سصحتفقدالبحثيةالمؤسساتداخلجديدةأدواراتخلىللتسويققابلةوخدمات

حصصاالباحثونيتملكأنالمثالسبيلعلىالصناعيةالدولفىالجامعاتبعض

فىمشاركتهموكذلكبراءاتهاسجلتالتىاكتشافاتهمعلىبناالشركاتفى

مفاوضاتهافىالكلياتالمؤسساتبعضتساعدقدبلعنهاالناتجةاألرباح

فىالكلياتانغماسفإننفسهالوقتوفىالصناعةمعاتفاقياتإلىللتوصل

بالمؤلسممةاألساسىوالبحثالتدريسوظائفمنعفيضقدالجامعةخارجأنشطة

أنإلىأيضااإلشارةوتجدرمتوازنأسلوبإليجاداحتياخاهناكأنالواضحومن

فىمناسيايكونالقدماعةسمؤأومامجالفىللتطبيقالقابلةاألساليبأحد
غيرها

إلىواالنضمامالشراكةتجربانالناميةالبلدانفىالبحثيةوالمعاهدوالجامعاتالصناعةورموزالحكلىماتعلىينبغى
المحثملةالمحليةاالالندةذاتالبحثمجاالتتناوالنغيةاالتحادات

القطاعينبينشراكةعملياتخلىفمحورئادوراالمحلياأوالوطنيةسواءالخصوصوجهعلىالحكوماتتلبأنيجب8
والخاصالعام

البحودمنلالستفادةوالمنظماتادلألفلىقويةوفرصحوافزوجوداستمراروالمحلياالوطنيةالحكوماتنحلأنيجب

البحثموسساتبرسالةتضرالوالخاصالعامالقطاعينبينالبحثيةالعالقاتأنمنالمشاركةاألطرافتتاكدأنيجب
األساسيةوفيمهاالعامة

إمكاناتشفرالتىوالتكنوللىجياالملمبحثيرعىالدولىالخاصالقطاع53

الناميةالبلدانفىالتحدياتلمواجهةهانلة

سبربعدالتفتحفىالبيولوجيةالعلومفىجديدةمعرفيةمجاالتبدأت

إلىالوصولبشأنتوقعاتنازادتفقدالجديدةالتكنولوجياتبمساعدةأغوارها

وعلىومنعهابللعالجهاأساليبووضعالكبرىلألمراضالجينيةاألصولتحديد

جينوماتعنفضسألالبشرىالجينومفىالقواعدمتتابعاتتحديدالمثالسبيل

منالزراعةتستفيدأنويمكنوالمحرياوالجذامالسلمثلألمراضالمسببةالعوامل

نباتمنالمعمليوالنموذجاألرزجينومشفرةفكأمكنفقدأيضئاذلك
الموزجينوممشروعفىحالئاالعملويجرىثالياناأرابيدوبسيس
صناعاتإلىمترايدونشكلالكيماويةالصناعاتمنالعديدحالياوتتحول

الجديدةاإلنريميةالعملياتتطبيقانتشاربفضلالحيويةالتكنولوجياعلىتعتمد

الحيويةوالرقائقالجيناتترتيبإعادةتكنولوجياتتبنىمعممكنةأصبحتالتى

وأكثرالبيئةتجاهاوذأكثرالجديدةالتكنولوجياتهذهوتعدواسعنطاقعلى

الكيمياءعلىالمعتمدةالتقليديةالعملياتمنكثيرمنبالطبعفاعلية
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الغنيةالدولفىمعظمهيتمالذىوالتطويرالبحثيسفرأنقعالمتمن

الطبفىليسالكوكبأنحاءجميعفىومثيرةجديدةتجاريةتطبيقاتظهورعن

المهمةالمجاالتمنوغيرهالبيئةحمايةمجالفىأيضئاوإنمافحسبوالزراعة

أكثرألنوالتكنولوجياالعلمفىالمتخلفةالبلدانعلىخاصبوجهذلكوينطبق

إلىالعاماالفتقارمئلاألساسيةظروفهاإلىبالنظرالناميةللبلدانبيةجاذالسبل

بعدمابحوثاستراتيجياتتبنىفىيكمنقدالكليفةالمعمليةتتالمنت

الجيناتتفاعالثوتقييمالمقارنةوالجينومياتالحيويةالمعلموماتيةفىالجينوميات

يتمتعونمنالحيويةالمعلوماتيةشبكاتتساعدأنيمكنتقديرأقلوعلىالبيئةمع

تجاربفىواستخدامهاالجينومبياناتعلىاالطالعفىباإلنترنتباالتصال

مناطقفىمعملئانتائجهامنبعدفيماالتحققيمكنالتىبالكمبيوترالمحاكاة

الجديدةالمعلوماتتطبيقالناميةالدولباحثويستطيعالطريقةوبهذهأخرى

التنمويةاالحتياجاتلتالئمخصيصاوضعتالتىالتطبيقاتعلىبالجينومالمتعلقة
المحلية

تجارئامالحقتهتتباولقدبسرعةوالتطويرحثالبيتقدمقدبينماذلكومع
للمنتجاتالدولىالنقلعلىثرتالتىاالعتباراتتلكمثلمانايالعتباراتنظزا

األخالقيةالمسائلبسبباإليجابيةالروىمنالحديجرىكماجينئاافعدلةالغذائية

لألفرادالجينيةالخصائصبياناتوسويةالبشريةالجيناتبتسجيلالمتعلقة

علىحصولهمتيسرزاويةمنالفقراءالسكانعلىالواقعالظلمويمثل

اآلنيوجدفالالحديئةالتوجهاتتلكتبنىانتشارأمامآخرعائفاالطبيةالرعاية
االستثماراتحجمأنمنالرغموعلىؤجدإنهذاالقليلاسوتبنيهيمكنما

5سوىتوجيهيجرىالأمريكىدوالربليون03يبلغالصحةأبحاثفىالعالمية

الوفياتمن39تمثلوالتىالناميةالبلدانفىالصحيةالمشاكلإلىمنهافقط

العمرفترةمنالمفقودةالسنواتبعددفقاسةالعالممستوىعلىمنعهايمكنالتى
9991وoVعامىبينلرهاتطجرىالتىالجديدةالعقاقيربينومنالمتوقعة

تهمالتىاالستوائيةالمناطقأمراضمنهايخصالعقارا3931بلغتوالتى

91فقطعقازا31سوىالناميةالبلدان

بإدخالالحسبانمنسقطتالتىاألمورتلكمنالعديدإصالحويمكن

علىالحصولأجلمنالدولىالخاصالقطاععليهيعتمدمالئمفكريةميكيةنظام
للتوجهالسلبيةالجوانبأنعلىويروالتطالبحثمجالفىاستثماراتهعوائد

التوجهيؤدىإذدقيقاتمحيمئاتستحقتقريئاشىءكلبراءاتتسجيلفىالحالى

علىالناميةالبلدانحصولأمامعوائقيخلقماوهوالمعرفةخصخصةإلىالحالى

يمكنكماأخرىمناطقفىبهاقامواالتىاألبحاثثماروحتىبلالبحثأدوات

وحكوماتمحاموقررماإذاالدوليةالبحثىالتعاوقبرامجارباكإلىأيضايؤدىأن

الجديدةالتطبيقاتلحظرالقانونإلىاللجوءالبراءاتمالكى
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التجاريةالجوانبالتفاقيةالحالىالنظامأنيومبعديوفاوضوخايزداد

وأنالناميةالبلداقمصلحةفىبالضرورةليسالفكريةالملكيةبحقوقالمتعلقة

البلدانتلكمصالحلحمايةمنهابدالاالتفاقيةتلكداخلالحكيمةالتغييراتبعض

02نفسهالوقتفىالمبتكرينمصالحاماحتلىمع

منأكثرالعقباتتلكفيهتتضحوالتكنولوجياالعلمفىمجاليوجدوال

البراءاتمالكىبمعارضةيتعلقفيماخاصةالعقاقيلىبراءاتتسجيلفىوضوحها

الناميةللبلدانعظيمةقيمةيمثلقدماوهوالعقاقيرتلكمنمكلفغيرمثيلإلنتاج

حافزهمالكبيرةاألدويةشركاتمنومعظمهمالهالبراءاتمالكىأنبيد

اجمالىمنضئيلةنسبةإالتمثلالالناميةالبلدانفىمبيعاتهمألنصغير

الشرائيةالقوةناحيةمنصغيرةاألسواقتلكأقإلىجزئحالكذويرجبممبيعاتهم
العديدفىمتاحغيريزالالاألسواقإلىالنفاذأنوإلىالتوزيعبتكاليفمقارنة

إليهاائمصدريندخوليجعلمماواضحةغيربهاالمحليةفالقواعدالدولتلكمن

أكثرأسلوباقتراحالمناسبمنيكونربماوبالتالىالصموباتتكتنفهأمزا

زابتكاا

خاصئاقطاعايبنىأنالصناعيةالبلدانفىصالخاالقطاعمصلحةومن

لمنافسةتدعيماوهلةألوليبدوقدذلكأنمنالرغمعلىالناميةالبلدانفىمحلئا

محليةسوقخلقعلىيساعدأنيمكنوالقوىالنشطالخاصفالقطاعلهمستقبلية

تعويضهامجردمنأكبربفوائدالجنسياتمتعددةالشركاتعلىتعودقدمزدهرة

السوقفىحصتهاتقفصعن

أنوالتكنولوجياالعلمفىالمتقدمةالبلدانفىالخاصالقطاعويستطيع

فىوالتكنولوجيةالعلميةالقدراتبناءتطويرعلىالمساعدةأجلمنسوقهيقسم

تكونقدولكنهافقطالشركاتصورةالتحركاتتلكمثلتخدمولنالناميةالبلدان

والتطويرالبحثفىالناميةالبلدانجهودمنئشرعوقدأيضئاتجارثامجزية
لألسعاربحمايتهاالسوقوتؤفنالصئنعمحليةالمنتجاتمنتنويعاتبتطويروتسمح

سبيلوعلىالسكانمعظمقدرةيتخطىمستوىإلىاالرتفاعمنللمنتجاتالمحلية

تدخلأذوالتكنولوجياالعلمفىالمتمكنةالناميةالبلدانفىالشركاتتستطيعالالمث

غيرمثيلةعقاقيرلتطويرالجنسياتمتعددالخاصالقطاعمعشراكةعملياتفى

بعدمالتعهدمعوالتكنولوجياالعلمفىوالمتخلفةفقرايللبلداقامحلوتتيحهامكلفة

الجنسياتمتعددةالشركاتتقومقدوالتىثرااألكثرالبلدانإلىتصديرها

والمتخلضاألفقرالدولتستفيدفقدفيهاالتجاريةبعالماتهاالمسجلةيتهاأدبتسويق

البلدانمنالتكلفةمنخفضةالمثيلةالعقاقيراستيرادمنوالتكنولوجياالعلمفى

اتفاقيةإطارفىالسماحلفترةتمديذامنحهايمكنكماتمكئااألكثرالنامية

لجنةأوصتكما6102عامحتىالفكريةالملكيةبحقوقالمتعلقةالتجاريةالجوانب

12ملىخزاتشكلتالتىالفكريةالملكيةحقوق
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لكناإلنترنتخاللمنمتاحةالبياناتمنضخمةكمياتأصبحتقد

والتكلفةالفكريةالملكيةحقوقأمامهتقفالناميةالبلدانعلماءجانبمناستخدامها

اتسعقدنفسهالفكريةالملكيةنظامأقوالواقعالصعبةبالعملةلالشتراكاتالعالية

أنساقإليجاداحتياجوهنالةاإلنترنتعلىالمتاحةالبياناتفىالهائلالتوسعنتيجة

عدمعلىالجديدةاألنساقهذهتحرصأنالمهمومناإلنترنتعلىلإلدارةجديدة

فىقدراتهابناءأجلمنالبياناتتلكعلىللحصولالناميةالبلداناحتياجاتإعاقة

وينبغىالرقميةالمكتباتدورتأكيدينبغىالسببولهذاوالتكنولوجياالعلممجال

بجهودبالقيامللسماحالتلقائىالترخيصاتفاقياتلعقدسريعنظامإيجادأيضئا

والمدخالتالبراءاتبموجبالمحميةالعملياتتستخدموالتطويرالبحثفىصحلية

البحثيةالجهودفىالوسيطة

واتالجديدةللعقاقيرقولةفكريةملكيةبحقوقتقبلوأنالترخيصقضاياعلىالناميةالبلدانحكوماتتركرأقينبغى
شراكةعملياتخاللمنالمحليةلصناعةتشجعوأناألساسيةالدوانيةالمنتجاتلمثيالتخاصةاتفاقياتلعقدتتفاوض

األصيلةاالختراعاتعلىتركزحتىالفكريةبالملكيةالخاصةالحاليةتشريعاتهامنئعدلوانبيةاألجالشركاتمع
والتطويرالبحثوعملياتالوسيطااوالصغرىالتكنوللىجياتحمايةعلىتركيزماتقليلمعالنافعةللتكنولوجيات

الصحةمبادراتتشجعوانالفقيرةلدانالبأمراضمجالفىبحئبةمنخاالصناعيةالدولحكوماتتقدمأنينيغىمم
منوغيرهالتلقائىالئرخيصمنحفىالتامبةالبلدانمعللتعاونالكبرىللشركاتضمريبيةحوافزتوفروأنالعالمية
حتىالفكريأالملكيةبحقوقالمتعلقةيةالتجاالجوانباتفاقيةإطارفىالسماحففرةتمديدتدعمأنعليهاكماالمبادرات

الناميةالبلدانلمعظم6102عام

انلهرئيسيةمقازوالتكنولوجياالعلمفىالمتقدمةالبلدانمنيتخدالذىجنسياتالمتعددالخاصالقطاععلىينبغى
شركةعالجمتلالحاالتلعضفىمجائاويتيحهاالمسجلةالقليلةاالستوانيةاألمراضأدونةعلى3اتالبرارسوميلغى
نللبلدالتلقائىبالترخيصالقطاعهذايسهحاقينبغىلككنللجنوامنوفارتيسشركةوعالجالنهرعمىلمرضميرك

تلكتصديرحظرنالبلدتلكتحترمطالمامفيلةعقاقيرإلنتابخفيهماالناميةوالبلدانوالتكفولوجياالعلمفىالمتمكنة
معحقيقيةشراكةعملياتببناءيقومانأيضئاوعليهالصناعيةالبلدانفىالدخلعاليةاألسواقإلىالمثيلةالعقاقير
فترةتعدبدبنشاطيشجعوأنلنامىالعالماجلمنوقالتقسيمفىيفكروأنةالنامببالبلدانالخاصالقطاع
لناميةالبلدانلمعظم6102عامحتىةاللكريالملكيةبحقوقالمتعلقةالتجاريةالجوانباتفاقيةظلفىالسماح

الفطاعيةالحدودعبرتعملوانوالعامالخاصالقطاعينشملجمعفىأكبرطبنشاالوطنيةياتاديماتشاركأنينبغى
البعضءوبعضهاالناميةالبلدانبينوكذلكوالناميةالصتاعيةالبلدانبينالتعاونتشجيععلىللمساعدةوالقومية
إبداعيةكلتراحاتبصياغايتعلقفيماالخحموصوجهعلىهنامثمرادورااييلعانوالمهندسونالملماوششطيع
إلنترنتمنالرقميةماتالمملعلىوالحصولالبحثفىالوسيطةالمدخالتيتيحبشكلوالقطاعاتالبلدانلمختلف

الرقميأالمستقبلومكتباتالعامةالبحثوخدماتمنشأتبينواسعةصالثايجاد
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سالسالفصل

التدردب9البحثلجهودالمستهدفالههويل

المحورىالدورذلكالتقريرهذايؤكدكمالعصرنااألساسيةالسماتمن

ئظهرانفهماواالقتصادىاالجتماعىللتقدممؤئذينبوصفهماوالتكنولوجياللعلم
زالتالاألسفومعالتنافسىالدولةلوضعأساسىأعروهوالتجديدعلىالقدرة

هذاعالجويتطلبأيضاالتقريريؤكدكماالقدرةهذهمثلتفتقرالبلداقمنالعديد

تصبحبحيثالناميةالبلدانلدىوجياوالتكنولالعلمقدراتتعزيزأوإنشاءالوضع

جانبمنواسعةفكريةالتزاماتوجودالعالميةالسوقفىبجديةمشاركةأطرافا

إلىاألهدافتلكتتحولوحتىسواءحدعلىوالناميةالصناعيةالبلدانزعماء

والمستدامالكافىللتمويللياتببناءالجميعيلتزمأنينبغىواقع

المستوياتزيادةبوجوبتؤمنالدراسةلجنةأننذكرأنالقولنافلةومن

األولوياتبينموقعتأمينوضرورةالرسميةالتنمويةالمساعداتلجميعاإلجمالية

برامجمنعديدفىالتوسعويمكنوالتكنولوجياالعلممجالفىالقدرةبناءلعملية

دعملبرامجبالنسبةأيضئاالحالوكذلكالقائمةوالتعليموالتدريبالدراسيةالبعثات

األساليبمنالعديدهناكلكذإلىوباإلضعافةالناميةالبلدانفىالجامعات

ويمكنللتنميةالدولىالتمويلمجالفىمنهااالستفادةحالئاتجرىالتىالجديدة

فىبالفعليحدثكمافوائدهاأوأصولهاسواءالديونإلغاءإلىأيفئااللجوء

مجالفىالقدراتبناءأجلمنبالطبيعةمتعلقةلقضاياالمقترضةالديونإلغاء

بءمنالتخفيفبرامجلبعضبالنسبةأيضئاالحالطاوكذوالتكنولوجياالعلم
الخاصةبالتوصياتالوفاءعلىيساعدهاممابهاالمثقلةرةالفقيالدولعنالديو

االقتراحاتالدراسةلجنةاختارتوقدوالتكنولوجياالعلمفىالمتخلفةالبلدانلتلك

منالمزيدعليهالتضفىاألخرىالممكنةاالختياراتمنالعديدبينمنالتالية

لبلورةا

األهميةذويوالتطوورللبحثالدعمتوفرالعطاعيةالوطنيةالتمويلبرامح61

الوطنية

وسائلمنمجموعةفىالمجالهذافىإبداغااألفكارأكثرإحدىتتمثل

الكبرىالشركاتضرائبتوجيهإعادةبموجبهايجرىالتىالقطاعيةيلالتمو
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صناعاتفىالجودةعالىوالتطويوالبحثدفعإلىتهدفوطنيةاستراتيجيةتنفيذ

منوثيقاتفاعألحالئاالبرازيلفىفطبقهوكماللالتمهذامثلويتطلبالبلد

وترتيبخلقهيغيةوالحكومةالخاصوالقطاعالوطنىاألكاديمىالمجتمعجانب

باختيارالمتعلقةالقراراتجميعاتخاذمشتركبشكلويجرىاادارتهتهأولويا

األبحاثومجموعةالتموللمواردفىمنهاكلوحصةاالستراتيجيةالقطاعات

انظرالدعمومصادرالمطلوبةاإلجماليةوالميزانيةوالتطبيقيةاألساسية

831دإلطاا

ثالثيةإدارةمنهاكليديرللتمصندوق41إنشاءتمالبرازيلحالةفى

الصناعةمشاركةحوافزوتشملالصناعةورموزوالحكومةاألكاديمىالمجتمعمن

المحليةالصناعةعلىقطاعئاتمويأليتلقىالذىوالتطويرالبحثتطبيقإمكانية

مجردعلىواالقتصارالنظامهذاإطارفىجديدةضرائبفرضعدمحقيقةوكذلك

وصناعالساسةويميلالحكومةقبلمنبالفعلالمقررةالضرانبتوجيهإعادة

فىالعامةالسياساتمعيتسقإنهحيثالبرنامجهذااستقبالحسنإلىالسياسة

التزامأنذلكإلىوباإلضافةمعينةاستراتيجيةمجاالتفىالبلدقدراتتطوير

ماوهواألجلللطالتزامهوشابههاماأوولوجياوالتكنالعلوموزارةالحكومة

مناعتبارهيمكنالكبرىللشركاتالرصينللتخطيطالساحةتمهيدأنيعنى

صرفهايتوجبالللةالسنالمواردأنالخصوصوجهعلىلكذومنالمسلمات

مثلوتعتبرالتمويلصناديقفىالحالهوكماالماليةالسنةنفسخاللبالضرورة

أيضااألكاديميةلألبحاثمهماعامألالمستقبلىالتخطيطإلىبالنسبةاإلمكانيةههذ

انظرمشابهةبرامجفىنجاخاحققتاأنهماوباكستانالهندأفادتوقد

أباكستانفىالقطاعىالتمويللبرنامجوصفعلىلالطالع93اإلطار

83رإلطاا

البرازيلفىالقطاعىالتمويل

بغيةالبرازيليةالوطنيةالحكومةلجأت

القطاعىالجودةعالىوالتطويرالبحثدفع

تموللبرنامجتأسيسإلىبالبلدالصناعى

ضرائمنةنستوجيهإطارهفىيتمقطاعى

فىمحددةأهداهـتمويلإلىالكبرىالموسسات

القطاعىالتمويلبرنامجويخدموالتطويرالبحث

الحكومةلدىأساسيةأهدافااربعة

المتوسطوالتطويرللبحثالماليةالمواردستقرار1

األجلوطويل

الحدارةومراجعةالتمويلقراراتفىالشفافية

والتقييم

اإلقليميةالمساواةعدممظاهرتقليص

البحتيةوالمعاهدالجامعاتبينالتعاعلمم

والشركات

الوطنىاألكاديمىالمجتمعويقوم

بشكلالقرارباتخاذوالحكومةالخاصوالقطاع

القطاعاتباختياريتملقفيمامشترك

مواردمنمنهاكلوحصصاالستراتيجية

والتطبيقيةاألساسيةاألبحاثومجموعةالتمويل

المخصصةوالمواردالمطلوبةاإلجماليةوالميزانية

جديدةضرائبفرصعلىذلكينطوىوالللدعم

الضرائبتوحيهإعادةعلىمقطيقتصرلكنه

وفيعوقدالحكومةقبلمنبالفعلالمقررة

علىللتمويلمجاال41منشاملةمجموعة

ولوجياالتكعةاالونالطيرانلىالتالنحوا

المانيهالطامةالصحةالطامهالحيويه

النفطالتعدفياألساسلةالبنيةالمعلوماتية

ألبحاثواوالنقلاالتصاالتالفضاءعلوم

الصناعةورموزالجامعةبينالمشتركة

mthtluafeDlsodnuFsetnorFrbvogtcmwww

العلمفىمهماقدرةبناءإلىتطمحالتىالناميةالبلدانفىواألكاديمىوالخاصالعامالقطاعمنكليددسأنينبغىأل

جدئامأخذاوهيأتوأنوالتطويرللبحثالوطنىالقطاعىالتموبلخياروالتكنولوجيا

استخدامينبغىركماالصناعاورموزوالحكومةاألكاديمىالمجتمعبمشاركةثمطيةقطاعىتمويلكلإدارةتكونأنينبغىا

األساسيةالبنيةاحتياجاتلدعمآخرجزءواستخداماإلسالسيهالعلومكملدلتمويلمواردمنموردكلمنجزء
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93رإلطا

الباكستانيةاالتصاالتشركهأبحاثتملىلل

الباكسقانيةاالتصاالتشركةتحصص

التجاريةالمؤسساتأكبرإحدىوهىالمحدودة

اإليرادمناالكلعلىبالمانةواحدالبلدفى

فىوالتكنوللىجيةالعلميةالقدراتلبناءاإلجمالى

الحكومةمعاقفاقيةإطارفىوذلكالبالد

التمويللهذااألولالهدفإنوحيثالباكستانية

نوعيةوتحسينالذاتعلىاالعتمادتحقيقهو

التمويلهذاتقديميجرىباكستانفىالحياة

التكنولوجيةوالتطويرالبحتمشروعاتإلى

بالنسيةاهميتهالهامختارةمجاالتفىوالعلمية

شجيهيتموالتطويرالبحثإلىوباإلضافةللبلد

ويتموالتعليمالتدريببرامجإلىأيضئاالتمويل

كبارمنلجنةقبلمنالتموللمقترحاتتقييم

اسلوبعلىيعتمدونالدينالباكستانيينالعلماء

زمنمنذجدواهثبتتالذىاألقرانمراجمة

علىالحصولتستحىالتىالمشروعاتالختيار

إلىعامبوجهاألولويةوئعطىالتمويلهذا
السجلذاتوالهعدسيةالعلميةالمؤسسات

ائمشرف

lmthdrkpmoclctpwww
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البحثتمويلمسئوليةفىتشاركأنينبغىاإلقليميةوالتكنولوجياالعلمشبكات62

وأوروباالمتحدةوالوالياتالجنوبيةوكوريأواليابانوكنداأسترالياعنبعيدا

بلدانوالتكنولوجياالعلمفىالمتخلفةالكثيرةالبلدانبينمنهناكوالغربيةالشمالية

شبكاتودعمإنشاءوينبغىتقريباالعالمفىمنطقةكلفىفيهمامتمكنةعديدة

األنشطةخطىعلىالسيروجيرانهاالمتمكنةالبلدانتلكخاللهامنتستطيعإقليمية

وذلكالمشتركاالهتمامذاتالقضايافىالعالمىالمستوىذاتوالتدريبيةالبحثية

فىتشاركأنبدورهااإلقليميةالشبكاتوتستطيعالقطامىالتمويلدورالستكمال

تكونأنينبغىالتىوالتكنولوجياالعلمفىالمتقدمةالبلدانمعالتعاونيةالبرامج

الشبكاتتلكتمويلفىللمساعدةوالتمويليةالمانحةالهيئاتومجتمعهىمستعذة

البددانفىوالمكنولوجياالعدمددعمضرورةئعدالعالمىللالتمالياتتعزيز63

النامية

فىوالتكنولوجياالعلممؤسساتتواجهالتىالعقباتمنالعديدبينمن

طريقعنحدتهمامنالتخفيفيمكنمهمتانمشكلتانهناكالناميةالبلدان

هماوالمشكلتانالمستهدفالعالمىالتمويل

تدخلدونالعملعلىقادرةالمؤلسسةتكونأنينبغىاالستقاللإلىاالفتقار

والطبوالهندسةالعلمممارسةأمامأخرىبيروقراطيةمعوقاتأوسياسى

عليهالتعويليمكنالذىالمالىالدعميساعدأنيمكنالمتاحالتمويلمحدودية

لتمكينالالزمةاألجنبىالنقدمواردوتوفيرالذاتىاالستقاللكفالةعلى

عنالدولىوالتكنولوجياالعلممجالمستوىإلىاالرتقاءمنالمحليةالمؤسسات

تجهيزاتشراءأوالمؤتمراتحضورأوالمشتركةالبرإمجفىالمشاركةطريق
المعامل

القطاعىللالتمخاللمنالتمويلهذامثلتوفيرامكانيةمنالرغموعلى

االلتزامشديدةحكوماتوجوداألمريتطلبسبقفيماتناولناهالذىالمستهدف

الالزمةالصعبةالعملةمواردلتوفيراألماكنبعضفىأيضاذلكيكفىالوقد

الدراسةلجنةاقترحتالقضايامنالخاصةالمجموعةهذهتناولوبغية

الناميةالبلدانفىوالتكنولوجياالعلمقدراتلبناءعالميينتموللصندوقىانشاء

المجموعةبتجربةتأسياتشاورىبشكلوذلكللبرامجوصندوقمؤلسسصندوق

041إطارنظر11الدوليةالزراعيةللبحوثاالستشارية

04رإلطاا

الدوليةالزراعيةللبحوثاالستشاريةالمجموعة

االستشاريةالمجموعةتأسستلقد

جمعيةوهى1791عامالدوليةالزراعيةللبحوث

والحاصالعامالقطاعينمنعضوا85تضم

فىزراعئابحثيامركزا61يضمنظافاوتدعم
من0058منأكثروتضمدولةمائةمناكثر

كلويدعمالعلميةالمجاالتفىوالعاملبنالعلماء

منوبرامجمراكزالمجموعةأعضاءمنعضو

دوالعضونتهافىالمجموعةوتضماختيارهم

إقلبميةومنظماتومؤسساتوناميةصناعية

المساهمةفىالمجموعةرسالةتمثلتوقدودولبة

الناميةالدولفىالفقرومحوالغذائىاألمنفى

خمسةعلىأعمالهاجدولاشتملوبالتالى

هىرئيسيةبحثيةتوجهات

اإلشاجيةزيادة

البيئةحماية

البيولوجىالتنوععلىالحفاظ

السياساتتحسين

الوطنىالبحثتعرير

المجموعةمكاسبكلعلىاإلبقاءويتم

أعضاءقدموقدللجميعوتتاحالعامالمجالفى

مليونvrrبلغتمويأل1002سنةالمجموعة

البنكويقومعشرالستةللمراكزأمريكىدوالر

المجموعةلسرتاريةبرعايةالدولى

groraigcwww
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ميسزاتموياليوفرأنالناميةللدولالعالمىالمؤسسىالصندوقيستطيع

أووطنيةاالمتيازمراكزمنمرركززاعشرينلنحوسنواتعشرإلىخمسمنلفترة

هذايرتبطالوقدالناميةالبلدانشبكاتإطارفىأوبذاتهاتعملالطابعإقليمية

العلمقيمترويجمنالمراكزلتمكيناستخدامهيمكنلكذومعمحددةببرامجالتمويل

فمنالجودةعالىالبحثممارسةفيهتزدهرأنيمكنمناخوخلقوالطبوالهندسة

وبناءادارتهودعمبرامجهتطويرعلىمركركلتساعدأقتحديدااألموالشأن

األجلطويلةتموفليةقاعدة

المقدمةالعروضلمراجعةتشاورىبشكلالمانحةالجهاتتلتقىأنويمكن

اختيارهميخضعأنيمكنكماتنافسيةعروضلتقديممفتوحةلدعوةاستجابة

التاليةللمعاييرللمراكز

المؤسسةاستقالل

األخرىالمؤسساتقبلمنلتقييمهاوفقاريادتهاقوة

إدارتهاةنوع

والهندسةالعلمبقيمالتزامها

وأهميتهاومداهاعملهالبرامجالعامةالطبيعة

مععملشبكةفىومشاركتهاشبكةفىساسيةاألالقاعدةبدورقيامهاإمكانية

المنطقةفىاألخرىاالمتيازمراكز

أجلمنالصناعيةالبلدانفىوالتكنولوجياالعلملمؤسساتمشاركتهاإمكانية

مشتركاهتمامذاتبحثيةبمشروعاتالقيام

القسمفىاالمتيازلمراكزحددناهاالتىتلكمعالخصائصتلكابهوتتش

نحوعلىالناميةللبلدانعالمىتمويلبرنامجتنظيمويمكنسبقفيما41

معاهدمعجديدةشراكةعملياتفىالدخولأجلمنللميحتنافسيانظافايجعله
والتكنولوجياالعلمفىوالمتمكنةالمتقدمةالبلدانفىالمتقدمةالبحث

تقترحهاالتىالمشروعاتنوعيةبمراجعةدوليونمحكمونيقومأنويمكن

أنالعالمىالتمويلبرنامجيشترطوقدالناميةالبلدانفىاالمتييازمراكزمختلف

التاليةاألساسيةالثالثةالجوانبعلىالمقدمةالمقترحاتتشتمل

العلمفىمتمكنةأومتقدمةدولةفىمتقدمبحوثومعهدالمركزبينشراكة

جيالتكنولووا
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المشروعإلىمواردهمنبهبأسالجزءلتوجيهالمتقدمالبحوثمعهداستعداد

الناميةالدولةفىاالمتيازمركزفىالبحثمنمهمبجزءمشتركبشكلوالقيام

المشروعلدعممواردهبعضباستخدامالمركزالتزام

فىالعالمىالتمويلبرنامجمنالمقدمةالمنحتلكمنالغرضويتمثل

أنالناميةالبلدانفىاالمتيازمراكزخاللهامنتستطيعالتىاآللياتمساعدة

فىالمتمكنةأوالمتقدمةالبلدانفىالمتقدمةالبحوثمعاهدمعمنتجبشكلتتفاعل

حوافزبخلقهاالجسوربناءتسهيلعلىالمنحهذهتعملإذوالتكنولوجياالعلم

أمروهوأيضاوالعكسالمتقدمةالبحوثمعاهدمعللعملالناميةالبلدانلمؤسسات

الناميةالبلدانفىاإلنتاجيةالقدرةبناءاحتماالتمنتزيدأقيمكنهاكذلكمهم

يكونماأفضلعلىتصبحللمؤسساتالعامةوالقدراتكأفرادالباحثينفمهارات

معينمشروعفىمغاالعلماءوالمهندسونيعملعندماقوةمن

المحليةالمؤسساتمنعدداتشملالتىللمقترحاتاألفضليةتولىأنويمكن

واحدفتلقىمركزعلىتشتملالتىاألطرافثنائيةالمقترحاتأنبيدواإلقليمية

المشروعاتتناوللفائدةنظراتمافامقبولةتكوققدواحدمتقدمةبحوثومعهد

تلكتحقيقاحتماالتالرتفاعوكذلكفقططرفانهناكيكونعندمااآلخرتلوواحدا

لفائدةا

تمايزهالكنواحدةبوتقةفىالعالميةالتمويلمواردتجميعيتوجبالوقد

للجهاتيتيحالذىاألمروهومركزىبشكلتنسبقهايىلهجرىقائمايظلأنيمكلى

التمويلفىمشاركتهامعالقيودتلكتحترمأنخاصةلقيودتخضعالتىالمانحة

بالقيودتتأثرلنالمتلقيةاالمتيازمراكزأننجدالمثالسبيلوعلىنفسهالوقتفى

الجنسيةبمتطلباتمشاركمتقدمبحوثمعهديتائزأوإقليمىلبنكالجغرافية

الموسسةمنالمقدمةالمنحتقتصرالمثالسبيلعلىالصناعيةالبلدانلبعض

مامشروعفىالبدءوبمجردفقطالمتحدةبالوالياتمتلقينعلىللعلومالوطنية

بهايقوممراجعاتعلىالجودةمراقبةفىتعتمدأنالمانحةالجهاتتستطيع

بينالمشتركةاللجنةمتلمؤلسسةجانبمنتنظيماطارفىدوليونمراجعون

األكاديمياتبينالمشتركالمجلسأواألكاديميات
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لنحوعشرينسنواتوعشوخمسبينماتتراوحلفترةميسرتمويللتقديمعالمىمؤسسىصندوقإنشاءينبغى

الوقدناميةبلدانشبكاتاطارفىأواتهابذتعملإقليمىأووطنىطابعاتاالمتيازذمراكرمنمركؤا

أنيمكنمناخولخلقوالهتدساالعلمقيملترويجذلكمنبداليستخدملكنهممينةببرامجالتمويلهذايرتبط

برامجهتطويرعلىمركزكلتساعكدأناألموالتلكنتمأنفمنالمستوىعالىالبحثممارسةفيهتزدهر

لمراجعةتشاورىبشكلتجتمعانالمانحةالجهاتوتستطيعاألجلطويلةتمويليةقاعدةوبناءإدارتهييانعاش

تقييملمعاييروفقاالمراكزاخئياروتستطيعتنافسيةمقترحاتلتقديممفتوحةدعوةعلىبناءالمقدمةالمقترحات
واضحأل

البحوثمعاهدمعجديدةشراكةعملياتلخلقتنافسيةمنحتوجيهكنظامسثالمىبرامجصندوقإنشاءينبغىإ

دوليونمحكمونيتولىأنويمكنالناميفالبلدانفىاالمتيازمراكزفىالبحثيةالمجموعاتلدعمالمتقدمف

تشتملالتىالمقترحاتإلىأفضليةاعطاءيمكنكماالنظامهداإطارفىالمقترحةالمشروعاتنوعيةمراجمة

متلقمركزمنالفائدةثنائيةمقترحاتأنبيدواإلقليميةالمحليةالمؤسساتمنعددإلىتنتمىمجموعاتعلى

مقبولةتكونأنيمكنوالتكنولوجياالعلمفىمتمكنةأومتقدمةدولةفىواحدبحثىمعهدمعبالتعاونواحد

النسبيةوالبساطةفقططرفانهناكيكونعندمااآلخرتلوواحداالمشروعاتتناوللفائدةنظزاتمافا

تحقيقهااحتماالتارتثاعإلىإباإلضافةألهدافهما

فىالتفكيرانبيدالدولياالزراعيةللبحوثاالستشاريةلمجموعة1تجربةعلىالتمويلبرنامجايبنىأنيجب

برنامجىأنإلىالذهابإلىبناتودىالمجموعةمعالماضىفىنجحتالتىالسياساتتحديثإلىاالحتياج

مهمينجانبينفىالمجموطنموذجعنيختلفاأنيجبلللالتم

فىفائمةدماقليميةمحليةكياناتبلدوليةمعاهدالمؤلمسمىالصندوقمنالدعمتتلقىالثىالمراكزتكونأالينبغى

الناميةالبلدان

منهماجهةكلمنالمتلقيةالجهاتتكونالوقدالمؤسسىالصندوقللتممعالبرنامجللتميخئلطأاليتبغى

واحدةمجموعهافى
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السابحلفصل

الفعالالعملأجلمنالتحالفالتأثيزإلىالفكرةمن

والتكنولوجياالعلممجالهىالقدرةأنإلىالدراسةلجنةخفصتأنبعد

فىاللجنةحددتالعالمىاالقتصادفىجديةمشاركةدولةأىلمشاركةأساسيةتعد

ذلكإطارفىوينبغىمهمةنتائجلتحقيقالالزمةالخطواتمنعديذاالتقريرهذا

السادسالىالثانىمنالفصولفىوردتالتىالخمسالتوصياتمجموعاتتنفيذ

هىمنالمرغوبةالتغييراتسيحققالذىمنالمحلروحالسواليصبحوبالتالى

انيجبالذىوماأدواربأىتضطلعأنينبغىالتىالرئيسيةالفاعلةاألطراف

برامجبناءفىالمنفردةلمساهماتهماإلجمالىالتأثيريكونحتىطرفكلبهيقوم

أجزائهامجموعمنأكبرربماالقائمةالبرامجاصالحجديدة

التالىالنحوعلىرئيسيافاعألطرفاعشراثنىالدراسةلجنةحددتوقد

والتكنولوجياالعلمفىالمتمكنةالبلدان

والتكنولوجياالعلمفىالمتقدمةالبلدان

والتكنولوجياالعلمفىالمتخلفةالبلدان

الحكوميةبيناإلقليميةوالمنظماتالمتحدةاألمموكاالت

والبحثيةوالتدريبيةالتعلبميةالمؤسسات

الوطنيةوالطبوالهندسةالعلومأكاديميات

والدوليةوالقوميةالوطنيةوالتكنولوجياالعلممنظمات

الدوليةالتنملىلةالمعونةمنظمات

المؤسسات

الربحإلىتهدفالتىالكياناتوالدولىوالوطنىالمحلىالخاصالقطاع

الحكوميةغيرالمنظمات

اإلعالم

لهيوضععملببرنامجاألطرافهذهمنطرفكليضطلعأنينبغى

أىتحركأنبيدالتقريرهذاتوصياتعلىويقوملدورهمناسباويكونخصيضا
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الضرورىبنااءمنوسيكوناألخرىاألطرافمعالتنسيقغيابفىيكضلنرف

تانيراتهااوإنفاذالبرامجمختلفبينالتناغمتحقيقخاللهامنيمكنتحالفات

المرجوةوالمستدامةاإلجماليةالنتائجتحقيقيتسنىحتىالمتبادلة

أهمتقسيمتمإنجازهاستراتيجيةوتوضيحالهدفاهذولتحقيق

أنواعثالثةإلىالسادسإلىالتانىمنالفصولفىوردتالتىالتوصيات

العمليةإلطالقعاجلةتحركات

السابقةهودالجفشلتحيثماتنجحأنيمكنجديدةمبادرات

رصينةتدابير

إلىتحتاجالتقريرهذافىالواردةالبرامجكلأنكرنذأنالقولنافلةومن

فىقدراتهابناءبدعمااللتزامإلىالوطنيةالحكوماتالدراسةلجنةدعتوقدتمويل

الدوليةالمعونةأنإلىذلبجانبإلىوأشارت2و2قسموالتكنولوجياالعلم

هذايتوفروسوفاألهميةمتزايددوزابلذلكفىدوراتلعبأنيجبللتنعية

هناكأقبيديالفعلالقائمةالقنواتخاللمنالحاالتمنالعديدفىالتمويل

العديدالسادسالفصلفىأوضحناوقدأيضامبتكرةأساليبإلىدائمااحتياخا

المبتكرةاآللياتتلكمن

العلمتعزنزتيسيرشأنهامنالعاجلةوالدولليةالوطنيةالتحركات71

الوطنىالصعيدعلىوالتكنولوجيا

جميعمنهاتنطلئالتىاألوليةالتدابيرالتاليةاألربعةالتحركافتمثل

تتولىقدالتىوالتحالفاتالتقريرهذافىاألخرىالتوصياتأماالتاليةالخطوات

التحركاتهذهنجاحعلىبعيدحدإلىفتعتمدالعالمبقاعمختلففىتنفيذها

الفورعلىالتحركاتتلكفىروعالمتينبغىذلكوعلىالعاجلة

لعلعمفىالتصاالتولطبولهندسةوومللملوطنيةيمياتألكادهتعقيزا

لوطنىلصعيدعلىلتكنولوجلو

الرائدةاألصواتتمثلأنينبغىاألهميةشديدةمنظماتاألكاديمياتتعتبر

العلممجتمعأوضاعتعكسأنينبغىكمابلدكلفىوالتكنولوجياالعلمفى

النمعيرالحقيقةفىالوطنيةاألكاديمياتتلكوتعتبرالدولةفىبأسرهوالتكنولوجيا

تعملأنويجبالتقريرهذافىبهاوصىالتىالتحركاتمنللعديداألساسى

الوطنجماعاتمعوبالتعاونواإلعالمالدولىوالمجتمعالحكومةمعبنشاط
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عىوالسعوالتكشلوجيةالعلميةالقدرةتوسيعأجلمنوالمهنيةالتخصصيةجععياته

وثيقاتصالعلىتكونأنيجبكذلكوإنسانيةإنتاجيةتطبيقاتهاأكثرتبنىإلى

فىالتحرلةأجلمنعليهمتؤثروأناألساسيينالقراروصناعالوطنيينبالزعماء

علىفينبغىوطنيةأكاديمباتفيهاتتوفرالالتىالبلدانفىأماالقضاياتلك

الهندسيةالعلومأكاديمياتمجلسواألكاديمباتبينالمشتركةاللجنة

إلنشاءدعمهافىتستمرأناالكاديمياتبينالمشتركةالطبيةاللجنةووالتكنولوجية

الجمعياتاشراكتعزيزفىنفسهالوقتفىاشرارهامعاألكاديمياتتلك

44قسموالهندسيةالعلميةالمهنية

لدولىلصميدعلىلوجبالتكنلعلحممجتمعحشد3

بشكليعملونوالذينالعالمأنحاءجميعمنوالمهندسينالعلماءعلىينبغى

فىالناميةالدولقدراتدعمفىرغبتهميترجمواأقمنظماتهمخاللمنأومنفرد

المحليةالمواهبتعبئةإلىمباشرةتقدىحقيقيةأعمالإلىوالتكنولوجياالعلم

المجلسوللعلومالثالثالعالمأكاديميةمنخاصمادوراهناونتوقعواإلقليمية

بينالمشتركةاللجنةمنالمباشرةاركةالمشإلىباإلضافةللعلومالدولى

33قسمديمياتألكاا

لعاململوعىمستوىىرفع3

حقيقةنعدالقرارصناعاهتمامعلىالجماهيرىالضغطاستيالءأنبما

أنيجبتوصياتمنالتقريرهذافىجاءبماالمتعلقةالتحالفاتطالقإفإنواقعة

الجماهيرىالتعليمجهودتعتمدوسوفالجماهيرلتوعيةضخمةحمالتتصاحبه

العلماءتعاوندرجةعلىحاسمبشكلوالتكنولوجياللعلمالعامةواإلشاعةتلك

يجباالتجاهينفىيسيرأقيجببطبيعتهوالحواراإلعالموسائلمعوالمهندسين

المجتمعمشاكلعلىللتعرفاستعدادعلىوالتكنولوجياالعلمممارسويكونان

تسعىأنيجبكذلكبالفاعليةمتعلقةوأخرىأخالقيةألسبابالناسواهتمامات

تدريسمتخصصىمساعدةعلىالحصوياإلىوالطبوالهندسةالعلممجتمعات

23قسمحمالتهمفىاإلعالمفىوالمتخصصينوالتكنولوجياالعلم

لخاصولعاملقطاعينبايىلتعامللمحدودوتعيينلعامةلمنفعةلمحماية4

الملكيةحولالدوليةالمفاوضاتألننظراعاجألاهتمافاالهدفهذايتطلب

تلكالخصوصوجهوعليالناميةالبلدانبقدرةتخاطرقدحالباتجرىالتىالفكرية
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العالمىباالقتصادواللحاققدراتهابناءعلىوالتكنولوجياالعلممجالفىلمتخلفة

تلكفىوالتكنولوجياالعلممجتمعمدخالتإلىالحاجةأفسفىوالحكومات

الخامسالفصلالمعقدةالمفاوضات

العلمفىاللىطنيةالقدراتدعمعلىتساعدأنيمكنالجديدةالمبادرات72
والتكنولوحيا

العديدنظرفىالجدةببعضتتسماألقلعلىأوجدليدةالتاليةالتوصيات

الدراسةلجنةوتؤمنعامبوجهوالجمهوروالتكنولوجياالعلمسياساتصناعمن

القدراتبناءفىوالفشلالنجاحبينالفارقالخطيمثلقدالتوصياتتلكتنفيذبأن

الكوكبأنحاءكافةفىوالتكنولوجياالعلمفىالوطنية

بهمالحتفاظولمهندسينولعلماءوتطويرشإببجتذا

فإنهاألولىللوهلةبذاتهاواضحةتبدوقدالتوصيةهذهأنمنالرغمعلى

إلىالشابةالمواهبفاجتذابواتساعوالتزامجديةمنتستحقهبماتناولهايتمقلما

والبهمالالهتمامودافعةمبتكرةمناهجوجوديتطلبوالتكنولوجياالعلممجال

فحسباألولالطرازمنوتدريبتعليموجودعلىالشابةبالمواهباالحتفاظيتوقف

واالعتوافالمواهبلهذهالفرصتوفيربرامجعلىايضئايعتمدانما31قسم

مناسبةعملوظروفأجوربتوفيرذلكتحقيقويمكنالعقولنزيفوتقليصبها

فىتدريبهمنهمالبعضتلقىمااإذأوطانهمإلىالعودةعلىالمواهبهذهوتحفيز

وبمجرد32قسمالمرأةإلىبالنسبةالخاصةاالحتياجاتوتوفيرالخارج

إلىالوصولإلىسيحتاجونددالجوالمهندسينالعلمماءهؤالءتكوينمناالنتهاء

وتطويرمعارفهملتعميقالمستمرالتدريبلهمتوفرالتىاإلقليميةالمرافقأفضل
33قسمتهمرامها

لمستوياتجميعفىلتكنولوجولعلحملمتوفيرتعليعم3

والتكنولوجياالعلمعلىتقومرؤيةاكتسابمبكرةعمريةمرحلةفىيجب

األساسالمدرسةسنواتفىيتكونبحيثبهماالمرتبطواإلنجازاالستكشافوحس

موازاةوفىالمستقبلفىوالتكنولوجياالعلممجالفىالتدريبعليهسيقومالذى

تعليممنراقيةنوعيةتوفيرلضمانخاصةبرامجتطويرإلىاالحتياجهناكذلك

أجلمنالمستقبلومهندسىلعلماءفقطوليسالتالميذلجميعوالتكنولوجياالعلم

الجمهوربينواألمينالمنفتحالعلمقيمونشروالتكنولوجيابالعلمالعامةالدرايةرفع

31قسمعامبوجه
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لنميزكزيشاءمر

العلمفتقدمالتقريرهذافىالمحوريةالنقاطمنالتوصيةهذهتعتبر

العلمممارسةفبهاتجرىمحليةتميزمراكزوجودإاليضمنهالوالتكنولوجيا

البنيةأهميةمنبالرغموعلىالمتخصصينمنالجديدةاألجيالوتدريبوالتكنولوجيا

فإناألخرىالبلدانفىالزمالءمعوالعالقاتمكوناتهابينوالربطللدولةاألساسية

البلدجهودبالفعلتقودالتىهىالعددقليلةكانتولوحتىبالدولةالتميزمراكز

ا4قسموالتكنولوجياالعلمفىالقدرةلبناء

ضيةفترتمبينبشاءشمبهات4

يقعشبكاتإلىاالحتياجفىتتمثلالتقريرهذافىأخرىمهمةنقطة

العلممجالفىافتراضيةمجمعاتبذلكلتخلقمادىتميزمركزفىمنهاكلمركز

أصبحتوقدتمافاجديدةوسائلتعداالفتراضيةالتميزشبكاتإنوالتكنولوجيا

وماعالقاتخلقخاللهامنويمكنالجديدةاالتصالتكنولوجياتبفضلمعكنة

جغرافثاوالمتناثرينبلالمتوافقينالموهوبينمنوفرقأفرادبيننعاونمنيستتبعها

وعلىبلمعينةومناطقبلدانفىوالتطويرالبحثمجاالتأولوياتترقيةئغيةكذلك

43قسمالعالممستوى

ألكاادلميةألوساطتضعملتىلخاصولعامعينلقطابينكةلشرلمتعزلين5

البراءاتتسجيللهايحقفرعيةشركاتمتزايدبشكلالجامعاتتؤسس

قداألبحاثتلكمنالكثيرأنمنمالرععلىالمتقدمةأبحاثهابنتائجوالتراخيص

التقليديةالوظيفةتشويهإلىالظاهرةهذهتؤدىوقدأكاديميةمؤسساتفىبدأ

منيدتستفشراكةعملياتخاللمنمناسبشبشكلأديرتلوأنهابيدللجامعة

مصالحهعلىنفسهالوقتفىالحفاظمعمشاركطرفكللدىالقوىمواطن

نفسهالوقتوفىممكنةدرجةأقلإلىالمخاطرتقليصيمكنسوفاألساسية

ماأحدثعلىتجرىالتىاألبحاثلدفعمهمةمميزاتههدىالشراكةعملياتتوفر

52قسمالعامةالمنفعةإلىنتائجهاوتوجيهيكون

لمهجرعلماءومهندسىمعلعلوقاتتعزيز6

العيشيختارونالناميةالبلدانفىموهبةاألفرادأكثرمنالعديدألننظرا

معقويةجسورااألقلعلىنبنىأنالمهمفمنصناعئاالمتقدمةالبلدانفىوالعمل
تعليمهممنأوطانهماستفادةلضمانكبيرةجهودبذلويجبالشخصياتتلكمثل

طلبةأوزمالءمعتعاونيةمشروعاتخاللمنالمثالسبيلعلىوذلبوخبرتهم

32قسمالوطنفى
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عليهالحفاظورقميةاءمكتباتلمبنت

البلدانلفائدةالجديدةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياقوةاستغالليجب

خاللمنوذلكذلكعلىاألمريقتصرأندونلكنوالتكنولوجياالعلمفىالمتخلفة

ينبغىكذلكالعالمأنحاءجميعمنعلبهالالطالعقابلةعالميةرقميةمكتباتإنشاء

علىاالطالعبتيسيردورهميلعبواأنوالتكنولوجياالعلموكتبدورياتمحررىعلى

والتكنولوجياالعلمفىالمتخصصينإلىبالنسبةخاصةاإلنترنتخاللمنالمراجع

34قسمومؤسساتهاالناميةالبلدانفى

Aيميةمتعاونلمبشاءشلبهات

التعاونيةالعملأطروالتكنولوجياالعلمفىالمتمكنةالبلدانتقودأنينبغى

جيرانهامساعدةمسئوليةالدولتلكتتولىأنينبغىحببالناميةالدولبينالكبرى

اآللياتهذهوتتطلب43قسموالتكنولوجياالعلمفىومتخلفةناميةدولمن

ومشاركةدراسيةبعثاتاألساسياتإلىاستجابةفقطليسخاصةتمويلجهود

الحسبانمنتسقحالتىمورايتلباإلىبالنسبةايضماانماالبحثتكاليففى

62قسمالسفرنصمصامثلحاسمةتكونماعادةلكنهابهااالهتماملعدم

العالمأكاديميةعلىوينبغىبشدةفحبذعامبوجهالناميةالبلدانبينالتعاونإن

مهفادوراتلعبأنمنهااإلقليميةذلكفىبماالمنظماتمنوغيرهاللعلومالثالث
لتحقيقه

ممتكرةتمويلبشاءآلياتأ

لألبحاثاالستشاريةلمجموعة01مثلوالتكنولوجياالعلومجمعياتإن

حوياوالناميةالصناعيةالبلدانبينتعاونىبنشاطتقومالتىالدوليةالزراعية

العلمفىالقدراتلبناءمتزايدااهتمافاتولىأنينبغىبعينهاموضوعات

لياتإلىأيضئااحتياجهناكالتقليديةاألساليبعنبعيذاولكنوالتكنولوجيا

موضعاإلقليميةالتعاونيةوالمنحوالعالمىالمؤسسىالتمويللوضعمبتكرةتمويل

63قسمالناميةالبلدانبينالتفاعلتغطيةأجلمنخاصةالتنفيذ

vrالتكرارتستحقالمعروفةالتدابيربعض

جزءأنهاذلكعامبوجهوالمقبولةالمعروفةالتدابيرتلكبعضتضمينيجدر

والدعمالقبولتصريحاتمنالرغمعلىوألنهااألساليبمجموعمنعنهغنىال
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بعضتبنىأجلمنالضغطموأصلةأيضئاالمهمومنالكافىالتنفيذتلقلملعامة

كافيةمواقفأيةاتخاذعدمرغمعليهاتدريجىحثهناككانالتىالتدابير

الماضىفىبشأنها

لتكنولوجياولعلعمأجلمنلسياسةؤوطنيةتطويرخطلىا

العلممجالفىمتماسكةاستراتيجيةوجودإلىالحاجةتأكيدإعادةينبغى

اكاديمياتمعبالتشاوروضعهاينبغىالتىاالستراتيجيةهذهمثلوالتكنولوجيا

الوطنيةسولوياتواضحةبنودعلىىتنطمانيجببالبلدوالطبوالهندسةالعلوم

الناتجمنبالمائة51إلى1بينماإلىيصلبالتمويلالتزافاتجتذبوأن

أربعكلاتيجياتاالسترتلكمراجعةينبغىكذلك21قسماإلجمالىالمحلى

سنوات

منلتكنولوجياولملحمرلقرصنععمليةلىميةلعءلخبرلمتوفيرمدخالت3

لسياسةاجل

اأفراذسواءبوصفهماألمةفىالتكنولوجياعلماءومتخصصىعلىينبغى

تقديمالبحثيةومعاهدهموجامعاتهمالمهنيةوروابطهمأكاديمياتهمخاللمنأو

علىتنطوىالتىالقضاياحولالحكومةفىالقرارصناعإلىالدعوبالنصح

22قسموالتكنولوجيايالعلمعالقةلهااثارأومكونات

v4التعاونالىعاجلاحتياجفىوالعكنولوجياالعلمفىالمتخلفةالبلدان

والدولىاإلطيصى

والتكنولوجياالعلممجالفىالقدراتبناءأنعلىالدراسةلجنةشددت

إقليمىأساسعلىيجرىأنيجبواألصغراألفقرانالبلدىبعضإلىبالنسبة

العلميةالقدرةمناألهمالجزءإنجازفتسنىحتىأخرىبلدانمعبالتعاون

خاللمنمباشرااهتمافاوالتكنولوجياالعلمفىالمتخلفةالبلدانتلكوتستحق

جانبمنجديذاوالتزافاوالجنوبالشمالووالجنوبالجنوببينالتماون

أعمالجدولفشتملأنويمكنوالتكنولوجياالعلمفىوالمتمكنةالمتقدمةالبلدان

التاليةاألعمالعلىوالتكنولوجياالعلمفىالمتخلفةالبلدان

لتكنولوجيالملعلعممجالفىلوطنيةلمألولوباتوفألهدلمتحدببا

استراتيجيةتضعأنوالتكنولوجياالعلمفىمتخلفةدولةكلعلىينبغى

االحتياجاتتتناولالتىوالتطويرالبحثأولوياتتحددوالتكنولوجياالعلمفىوطنية

تتسمأنسجبوالبيئةالصناعيةوالتنميةوالمعحةالزراعةمثلمجاالتفىالوطنية
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التنفيذأولوياتتركزأنيجبكذلكوالوضوحبالبساطةواألوللىالتاألهدافلك

التعاونإلىاالهتمامتوجيهأيضاوينبغىاآلخرينمعبالتعاونالقيامكيفيةعلى

والتكنولوجيابالعلمالخاصةاالستراتيجياتتلكادإعلىيجبكماالناميةالبلدانبين

وبنوكالدولىالبنكمثلالدوليةالمنظماتمنوبمساعدةدوليينخبراءمعبالتشاور

جنواللللعلومالثالثثالعالموأكاديميةالمتحدةاألممLاتووكااإلقليميةالتنمية

للعلومالدولىوالمجلساالمماديمياتبينالمشتركة

لتكنولوجياولعلمضلوطنيةتلقدرتزيزلمأجلمنلدولبةلخبرةلمحشد3

والتكنولوجياالعلحمفىالمتخلفةالبلدانفىالوطنيةالقدراتلمحدوديةنظرا

لتمثيلالبارزةالشخصياتمنوطنيةلجانتكوينفىالتفكبرإعادةاألفضلفمن

تكونأنوينبغىالرسميةاألكاديمياتبناءمقابلفىالمجاالتمختلففىالخبرة

معللتفاعلتفوضوأنوالدولييناإلقليميينالخبراءمعمكثفةاتصاالتاللجاقلتلبا

والتكنولوجيابالعلمتشتغلالتىالدوليةالكيانات

rلوطنيةلمفألهدزبجالىلملتكنولوجياولملعلمتقدرلمتوجيه

بناءمجالإلىواألصغراألفقرالبلدأنتركيزيتجهسوفالحالبطبيعة

بالبعدالواجباالهتماممعوالثانوىاالبتدائىالمستويينفىالوطنيةتعليمهاأنظمة

ينبغىذلكومعالمناسبالمهنىالتدريبعنفضألسواءعلىبالجنسينالمتعلو

المتعددةبالوظائفلالضطالعمبكربشكلالعالىالتعليممؤسساتظهورمساعدة

خاللمنمنتظمبشكلالقائمةوالتكنولوجياالعلممؤسساتتقييمويجبللجامعة

علىالحاجةحسبالعمليةقلكتقنياتتشتملأنوينبغىالخبراءوتقبيممراجعة

دراساتإجراءأوالمالعةمدىلدرأسةلجانأواألقرانالعلماءتضممراجعةفرق

والتكنولوجياالعلمفىالمتخلفةالبلدانفىالعلميةالقدراتلتواضعونظزارئيسية
بلدانمنالمناسبينالخبراءعلىجدارتهاومراجعةتقييمهاعملياتتشتملأنيجب

برامجخاللمنوربماالعالمىالبحثمجتمعجانبمنالمشاركةهذهومثلأخرى

عملياتتجعلأننتمأنهامنوالطبوالهندسةالعلومأكاديمياتبيندوليةقعاون

ممينةببرامجيتعلقفيمافقطليسفاعليةأكثرالناميةالبلدانفىالجدارةمراجعة

اوسعمستوىعلىولكن

JJوطنىبمحتيااللملقضتتناوللتىلملدوليةولماإلقليميةلتميزلممراكزفىالمشاركة4

الدولإلىتنضمانوالتكنولوجياالعلمفىمتخلفةدولةكلعلىينبغى

إقليميةأووطنيةأوكانتمحليةالتميزاكزملىفىالمشاركةأجلمنفيهماالمتمكنة
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مهمةساياقتتناولالتىافتراضيةأوفعليةمؤسساتكانتوسواءدوليةو

لفيةاالمبادرةفيهابماالشبكاتتلكمثلتلعبأنويمكنالدولةتلكالىبالنسبة

فىبهمالمنوطالجماعاتاواألفرادإلىبالنسبةالرئيسيةالحلقاتدورللعلوم

الوطنيةميةاألذاتالمجاالتفىوالتكنولوجيابالعلمالمعرفةتحسينالدولة

للعلومالثالثالعالمأكاديميةمثلالدوليؤالمفىسساتاستشارةويجبيةوال

علىالمساعدةأجلمنللعلومالدولىالمجلسواألكاديمياتبينالمشتركةاللجنةو

حكوماتتدرسأنويجبالوليدةواإلقليميةالوطنيةالمؤسساتوتعزيزلنتك

إقليميةتعاونيةأنشطةفىالدخولامكانياتوالتكنولوجياالعلمفىالمتخلفةالبلدان

الملكيةحفوقحمايةلوضعالمواردفىالمشاركةعنفضألاألطرافومتعددة

إلىالمحدودةالتقنيةالمواردذاتالبلدانتضطرالوحتىالتنفيذموضعالفكوية

اكتشافإلعادةالنادرةالمواهبتكريسإلىأوواالستثماراتالمجهودتكرار

العجلة

لتكنولوجيابالعلحميتعلقفيمالحكومةلىلمشورةلتقديمبشاءآإلت5

حولالمشورةعلىللحصولبالثقةجدفرةوطنيةليةإلىدولةكلتحتاج

توفرانويمكنالعامةوالبرامجبالسياساتالمتعلقةوالتكنولوجيةيةالعلمالقضايا

الجمعياتمشاركةأيضايعكنوبالمثلأوليةآليةةالبارالشخصياتمنلجنة

خصيصئائشكللجانمنيالثقةالجديرةالمشورةعلىالحصوليمكنكذلكالمهنية

المحليينوالمهندسينالعلماءمعيتعاونونالخارجمنخبراءوتضمفعينةلقضايا

رلبملتكنولوجماولعلحموقضايردمولمحوللعلوماتتوفير6

تستجيبجديدةوخدماتمنتجاتإلىللهاوتحالبحثنتائجنشرإن

خدمةإلىخاصاهتمامإعطاءويجبابتكارإلىنحتاجالمحليةلالحتياجات

كماالعامالتعليمحمالتوشنالصحيةالمعلوماتونشربالبلدالزراعىالتوسع

كلفىاألقلعلىمكتباتبضعوجودلضماندولىبدعمخاصجهدلبذيجب

الباحثينتمكنالسعةعاليةإلكتلىونيةبواياتوصيانةتوفيرعلىقادرةدولة

فىاإللكترونيةالمعلوماتمواردعلىالحصولمنالعاموالجمهوروالطلبةوالمدرسين

امهاواقشوالتكنولوجياالعلم

لتغليميةلوسساتومجإللبرلمالهـتقاءلم7

فيهعاإلوالتنوعمستوىعلىالوطنىالتعليمنظامفىالتوسعجانبإلى

لتحديثمشروعاتإقامةعلىوالتكنولوجياالعلمفىمتخلفةدولةكلتعملأنينبغى
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المبادئتعفمعلىالبوامجهذهتركزأنينبغىكماوالثانوىاألساسىلتعليم

حكومةكلتقومأنينبغىكذلكالعلمقيمتأكيدمعالبحثطريقعنوالمهارات

العلمفدرسىإلىالراقيينوالدعمالتدريبتوفيرنحوخاصةمواردبتوجيه

المستقبلقدراتبناءفىحاسمدورهمإنحيثوالتكنولوجيا

لتكنولوجياولملعلعملمعلىبالتدريبلخاصةلملدوليةولمإلقليمبةلممجلبرلمفىالمشاركة

إنجادإلىوالتكنولوجياالعلمفىالمتخلفةالبلدانحكوماتتسعىأنينبغى

البلدانخاصةتقدمااالكثرالبلدانمعوالتكنولوجياالعلممجاالتفىتعاون

الدعمتخطيطأجلمنالدوليةالمنظماتمعوكذلكوالتكنولوجياالعلمفىالمتمكنة

برامجعلىالتركيزكذلكينبغىوالدكتوراهالماجستيرلبرامجعليهوالحصولالمالى

الخارجفىوالتكنولوجياالعلمعلىالتدريبمنجزءاتوفرالتىالجامعيةالتبادل

البعثاتمنحعندنموااألقلالبلدانمواطنىتفضيلوينبغىفجدئاذلككانمتى

للعائدينتسمحعودةمنحةعلىالبعثةتنتمتملأنويجبللخويجينالدراسية

فىالبحثىيالعملالقياممنتمكنهمالتىاألساسيةالمواردبعضعلىالحصول

علىحصلواالتىالمراكزمعتعاونيةبعالقاتاالحتفاظعليهموتسهلالوطنمعامل

فيهاالتدريب

لمبدخلدلنكنولوجياولملعلحملممجاالتفىلعمللمفرصيادةزأ

فىوالتكنولوجياالعلممجالفىالمتخلفةالبلدانحكوماتتأخذأنينبغى

تمالذينمواهبهاألفضلخاصةعملظروفتوفيرجادبشكلوذلبااعتبارها

ودعمإضافيةبدخولإمدادهمذلكفىبمامؤقتبشكلالتميزمراكزفىشهمتك

علمائهامعروابطإقامةعلىالحكوماتبماتعملأنينبغىكذالألبحاثهممناسب

فجبالذينالصناعيةالبلدانفىالعاملينأولثكخاصةالمغتوبينومهندسيها

يقضونبحيثالوطنيةاالستشاريةالعلميةاللجانفىالمشاركةعلىقشجيعهم

جديدةعلميةوبرامجمؤسساتإنشاءلتسهيلايأصليةبلدانهمفىالوقتبعض

فىجدندةمبادراتالىنؤدىأننمكنعالميةتنليذستراتيجية01وجوده7
والتكنولوجياالعلممجاالت

التىاألخرىالجهودمنالعديدمصيرالتقريرهذاتوصياتتلقىأالينبغى

المهممنلكبعدذشىءوالبراقةووعوذاسياسيةبياناتالحكيمةتوصياتهامألت
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الواقعأرضعلىبالفملشيئايحدثوأنحقيقيةأعمالإلىالتقريرهذايودىن

بينتركاالمجلسيقومأنالدراسةلجنةاقترحتالهدفلهذاوتحقيقا

بووضععلهااألخرىذاتوالوطنيةالدوليةالمنظماتمعيالتشاوراألكاديميات

والوطنيةالدوليةاألطرافلمساعدةملموسةخطواتتحددتنفيذاستراتيجية

الالزمةوالتجديداتاإلصالحاتإدخالعلىوالمحلية

التاليةبالنقاطيتهـعلقفيماعملخطةعلىالتنفيذاستراتيجيةتشتملأنلىمنبغى

مجلبرتنفيذقبةمرا

فىوالوطنيةواإلقليميةدوليةالالكياناتمعالخبرةذوىيعملأنينبغى

الخاصوالقطاعوالسياسيةاألكاديميةوالمجتمعاتوالتكنولوجياالعلممجتمعات

أفعالإلىالكلماتترجمةلضمانالتمويلومجتمع

لعملشلكاتتزفي3

فىالقدراتلتعزيزبالفعلالقائمةواإلقليميةالوطنيةالجهودمنالعديدهناك

الوكاالتمنالعديدوتدعمهاتنظمهاالتىتلكوتشملوالتكنولوجياالعلممجال

الوكالةواألبحاثلتطويرالدولىالكندىالمركزواألوروبيةالجماعةواالسكندنافية

البشريه3مرضالمناعةنقصلفيروسالعالمىالصندوقوالدوليةللتنميةاألمريكية

تتحققولمالدوليةالزراعيةلألبحاثاالستشاريةالمجموعةوالدولىالبنكواإليدز

استراتيجيةتسعىأنويجبكامألتحققاالجهودتلكبينالتعاونإمكانيةبعد

نتائجعلىالحصويابهدفالواعدةالتنسيقإمكانيةمعاتجمعأنإلىالتنفيذ

أفضل

التصاالتولعلوماتلمتكنولوجياتعلىيعتمدلعارفلمJمركزلتبادبشاء3

دةلجدي

لدىأساسياأمزاواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتاستخدامأصبحلقد

معظمفىمةمغيرزالتالالتكنولوجياتتلكأنبيدالحديثينوالمهندسينالعلماء

حولالمعلوماتتجمعأنهاإماالجماعاتمنالعديدأننجدلذلكالناميةالبلدان

قدراتهاإلىتضيفأنتحاولأوالبلدانتلكفىالتكنولوجياتاليهتوصلتماآخر

ولذلكقليلالجهودتلكبيناقنسيقأنمنالرغمعلىواالتصاالتالمعلوماتفى

تحديدهامعللتنسيقاآلليةتلكمثلبإيجادالتنفيذاستراتيجيةتوصىأنيجب
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وإبفاءواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتعلىالحصولمجالفىلفجوات

الجديدةباألفكارمستمرةدرايةعلىوالممولينالحكومات

3كبرلبتحكلحتهاديتفائدةلتكنولوجبولعلململبإناتأكلرعنلتنقببلم

بالندرةالناميةالبلدانفىوالتكنولوجيابالعلمالخاصةالبياناتتتسم

لكنوغيرهماالدولىوالبنكالمتحدةاألمممثلممتازةمعلوماتمصادروهناك

صناععلىوتوزيعهاالمؤسساتتلكلدىالمناسبةالبياناتتحديدإلىيحتاجالمنسق

استخدامهيسهلشكلفىالقرار

المماديمياتلمبينلشلكاتمستخدومةا5

علىالحفاظفىباألهميةالوطنيةوالطبوالهندسةالعلوماكاديمياتتتسم

السياساتتوجيهعنفضالبلدأىفىوالتكنولوجباالعلممجالفىاطفالننؤعية

األخرىالبلدانمعالحوارعلىوالحفاظوالتكنولوجياالعلمعلىالقائمةالوطنية

المناظرةاألكاديمياتخاللمنعادةيتمالذى

لالنجازمحددةطريقةعلىعالماتالتنفيذاستراتيجيةتحددأنينبغى

تنفيذعلىوالتكنولوجياالعلمومجتمعاتالدوللمساعدةطريقخرائحوكذلك

بينالمشتركالمجلسخاللمنتنسيقهايمكنالتى5هذالطريقوخرائطبرامجها

التاليةالمبادئعلىتقومأنيمكناألكاديميات

معقولةسياسيةأطراعتمادأوتصميم

البلدإلىبالنسبةأهميتهالهامشروعاتلتصميمالمحليينالعلماءكبارمعالعمل

المحتملينوالممولينالصلةذاتالحكوميةاإلداراتمعبالتشاورللتنفيذوقابلة

الحكوميةغيروالمنظماتالمهنيةالروابطمثلالجماعاتوبعض

الموشحةالمشروعاتوتقييمالختيارموضوعيةليةإعداد

ذاتالحكوميةاإلداراتمعالمفاوضاتخاللمنمستمردعمإيجادفىالبدء

النجاحفىالمصلحةذاتاألخرىواألطرافالصلة

وتنظيمالمثالسبيلعلىرئيسيةوزارةالحكومةفىرئيسىكيانتحديد

التنميةوبنوكالدولىوالبنكالمشاركينالمستفيديناألطرافمعاجتماعات

وكندااألوروبىاالتحادفىمانحةهيئاتمنيمالكهاوماوالمؤسساتاإلقليمية

وغيرهاالمتحدةوالوالياتواسكندنافياواليابان
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عملياتإيجادالتقريرهذافىالواردةالتوصياتمنالعديدتتطلب
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ووطنيةإقليميةمؤتتمراتاالستهاللىالموتمريلىأنويجبتمافادولهماحتياجات

التنفيذموضعالمشروعاتوضعتهدف
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فالعلمالقلةرخاءإلىيضيفاأنمنبدالالجميعاحتياجاتيخدماحتى

زيادةمنبدالالقائمةالهانلةالفجواتتقليصعلىيساعداأنيمكنوالتكنولوجيا
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العكسيةالوجهةإلىيالفعلهامساتحلىلليمكنالحاليةالسلبية
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وتضمنبذهمعلىالعادةجرتمنإلىوالتكنولوجياالعلمفوائدفيهتصلأفضل

ظهرعلىإنسانلكلاألملوتمطىقبلمنتخدمهملممنوتخدمالمستبعدين

نؤمنكنالووسعادةوصحةوراحةكرامةفىلبعبشالفرصةيمتلكأنفىكوكبنا

لكذمنأقلنهدفأالعليناواحدةإنسانيةفىنشتركبأننابحق
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يضعأنعلىالفكريةالملكيةبحقوقالمتعلقةالتجاريةالجوانباتفاقيةتنص02

طائفةلحمايةالمعاييرمنأدنىحداالعالميةالتجارةمنظمةأعضاءجميع
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ميتادوألبرتسدعزيزى

اللجنةتضمهاالتىالعالمفىالعلومأكاديمياتبأننخبركمأنلنايطيب

بببنالمشتركالمجلسعنالصادرالتقريرتعتمداديمياتاألكبببنالمشتركة

العلمقدراتلبناءاستراتيجيةأفضلمستقبلابتكاربعنواناألكاديميات

للجنةالعامةالجمعيةتبنتهقرارخاللمنلكوذالعالمىالصعيدعلىوالتكنولوجيا

منالرابعفىالمكسيكمدينةفىانعقادهاأثناءياإلجماعاألكاديمياتبينالمشتركة

3002دبسمبر

قدراتمنيتجزأال71جزوالتكنولوجيةالعلميةالقدراتتصبحأنينبغى

القرنفىالمهمةالتحدياتبفاعليةتواجهأناإلنسانيةعلىكانإذاالدولجميع

الطاقةمثلمجاالتفىبسرعةتتزايداحتياجاتيواجهفالعالموالعشرينالحادى

الجوىوالتلوثبالكوكبالحرارىاالحتباستمثلبيئيةتحدياتمنبهايقترنوما

الجديدةالبيولوجيةالتهديداتتنتشرأنيمكنكذلكوالمحيطاتالتربةوتدهور

طائرةبسرعةالكوكبأنحاعبروالقديمةالجديدةالمعديةاألمواضشكلعلى

رقعةزيادةدونإطعامهميجبشخصباليينتسعةمنيقربماوهناكحديثةنفاثة

المستداماالقتصادىالنمويتطلبكماالقرنهذاخاللللزراعةالمتاحةاألرض

علميةمواهبوجودالتحدياتلتلكاالستجابةوتتطلبجديدةوتكنولوجياتمعارف

معارفوتطويرالقائمةالمعرفةوتطبيقتبنىأجلمنالعالممناطقجميعفىوتقنية

خبيرةورؤيةمشورةوتوفيرجديدةوقدرات

أساسيةتحسيناتمؤخزاالناميةالبلدانمنالعديدحققتوبينماذلكومع
أدواتافتقادمنتعانىالبلدانتلكأعلبتزالالاوالتكنولوجياالعلمقدرةمجالفى

الددلإلىيهاجروقالذينالموهوبينأفرادهاأغلبوتفقدبلوالتكنولوجياالعلم
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بأضعافيزيدالصناعيةدولالفىللفردالبحثعلىاإلنفاقأنذلكلصناعية

الناميةالدولفىالمناظراإلنفاقعنعديدة

التاليةالقدراتتمتلكأندولةكلعلىأمامناالمالكةالتحدياتولمواجهة

رتتبطةالموالتكنولوجيةالعلميةالقضايافىالمشورةعلىللحصولوطنيةليات

العامةوالبرامجبالسياسات

كماوالتطويرالبحثفىالوطنيةاألولوياتتحددوالتكنولوجياللعلماستراتيجية

علىيقومأسلوبخاللمنإنفاقهايجبالتىالوطنيةالتمويلالتزاماتتوضع
المشروعاتجدارة

ذلكفىبماوالتكنولوجياالعلمدفعإلىتهدفالبشريةللمواردوبرامجسياسات

والتفنيةالعلميةالمواهبواجتذابوتطويرمستوىارفىعلىوالتدريبالتعليم

الدوليةالعلميةالشبكاتفىالمشاركةوتشجيعبهاواالحتفاظالمحلية

تميزنتمبكاتوالمحليةاألهميةذأتالقضاياتتناولوتكنولوجيةعلميةتميزمراكزمم

عبروثيقبشكلترتبطلكنهامكانيامتباعدةابتكاريةجماعاتافتراضية

اإلقليميةاوالوطنيةمستوياتالعلىالمعروفةالبحثمراكزفىوتجداإلنترنت

لهامركزاالعالميةاو

الصناعةورموزوالجامعاتالحكوماتبيناتحاداتفىومشاركةشراكةعمليات

محليةبفائدةتعودأقيمكنالتىالمجاالتفىوالتطبيقالبحثمسائللتناوال

اتذالمجاالتفىوالتطويروالبحثالتعليمنفقاتلتغطيةمناسبةماليةموارد

الحيودةاألهمية

العلميةالقدراتبتحقيقالترامهامحنالعالمفىالعلومأكاديمياتوتعرب

بالمناطقالزمالءمعتعملوأنومنإطقهابلدانهافىأعالهالموصوفةوالتكنولوجيا

منالدعمتوفربأننؤمنانناالعالممستوىعلىالقدراتبناءأجلمناألخرى
المساعدةتوفرعنفضألالحكوماتمنالمساندةوتوفرالدوليةوالمنظماتالسلطات

يئدىأنيمكنالصحةميداقفىوالمتخصصينوالمهندسينالعلمامنالمباشرة

خاللتقدمتحقيقوبالتالىالمجالهذافىالعالممستومحعلىالجهدبذلإلى
فعاألتناوألالبشريةتواجهالتىالتحدياتبتناوليتعلقفيماالقادمينالعقدين

المخلصان

زاوتشنكيرىإيف

مشاركرئيسمشاركرئيس

األكاديمياتبينالمشتركةاللجنةاألكاديمياتبينالمشتركةاللجنة
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بلحق

والتكنولوجياالعلمقدراتبناءفىالفاعلةالرئيسيةاألطرافاعهالجدول

مقدمة

تعملانالعالمىالصعيدعلىوالتكنولوجياالعلمقدراتبناءيتطلب

يلىماتحقيقأجلمنمغاالكبرىمؤسساتال

لإلنسانيةأفضلمستقبللخلقالعالميةالتعبئةتعزيزمم

المقترحاتمجموعةتنفيذفىوالبدءوتنقيحومراجعةإلطالقاستهاللىمؤتمرعقدمم

التقريرهذاعليهااشتملالتى

مجمومةتنفيذفىوالبدءوتنقيحومراجعةإلطالقودوليةإقليميةمؤتمراتعقد

التقريرهذاعليهااشتملالتىالمقترحات

دورلهسيكونالفاعلةالمؤسسيةاألطرافأنواعمننوعكلانبيد

فاعالطرفاعشراثنىالدراسةلجنةحددتوقدالجهدهذافىمختلفةومسئوليات

علىالعلميةالقدرةلرفعالجديدةوالبرامجالالزمةاإلصالحاتلتنفيذضروريا

العالمىالصعيد

والتكنولوجياالعلممجالفىناميةوبلدانمتمكنةبلدان

والتكنولوجياالعلممجالفىمتخلفةبلدان

والتكنولوجياالعلممجالفىمتقدمةبلدان

الحكوميةبايناإلقليميةوالمنظماتالمتحدةاألمموكاالت

والبحثيةوالتدريبيةالتعليميةالمؤسساتمم

والطبوالهندسةللعلومالوطنيةاألكاديميات

والدوليةواإلقليميةالوطنيةوالتكنولوجياالعلممنظمات

الدوليهالتنمويةالمعونةمنظمات

المانحةالهيئات

والدولىوالوطنىالمحلىللربحالهادفالخاصالقطاع

الحكوميةغيرالمنظمات

اإلعالم
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تعكسحتىالسابقةالفصطفىالواردةالتوصياتتنظيمأعدناقد

عشرأالثنىالقطاعاتههنمنقطاعكلمنالمطلوبةاألعمال

والتكنولوجياالعلممجالفىالناميةوالبلدانالمتمكنةلبلدانأعمالجدول

بأنهاتعريفهايمكنالتىالبلدافالفئةهذهتضم

فىوالتكنولوجياالعلممجالفىقوةتمتلكتأىوالتكنولوجياالعلمفىمتمكنةأ

والتكنولوجياالعلممجالفىمتناميةقدرةتمتلككماالبحثمجاالتمنعديد

واالستثماراألساسيةوالبنيةالعامليننوعيةفيهابماالمجاالتجميعفى

التتظيميةواألطروالمؤسسات

والتكنولوجياالعلممجالفىقوةتمتلكأىوالتكنولوجياالعلممجالفىناميةب

قدراتفىالمهمةالجوانبإلىعامبوجهتفتقرلكنهااكثرأوبحثىمجالفى

وأالستثماراألساسيةوالبنيةالعامليننوعيةمجاالتفىوالتكنولوجياالعلم

التنظيميةواألطروالمؤسسات

لتكنولوجياولعلممجاالتفىلوطنيةياتألولوفألمدتحديدأ

والتكنولوجياالعلممجالفىناميةأومتمكنةدولةكلحكومةتضعأنينبغىمم

التىوالتطويرالبحثأولوياتتحددوالتكنولوجياللعلموطنيةاستراتيجية

الصناعيةوالتنميةوالصحةالزراعةمثلمجاالتفىالوطنيةاالحتياجاتتتناول

المستوىعلىالحكومةفىالمسئولينكباروضعهافىيشاركأنويجبوالبيئة

المحليةواإلدارةالواليةمستوياتمناسئاكانوأينماذلكفىبماالفدرالى

واالبتكارالتكنولوجياووكاالتالوطنيةالبحوثمجالسوكذلك

فىوالتكنولوجياالعلماستراتيجيةبتطويرالوطنيةالحكوماتتقومأنينبغىمم

العلميةالهيئاتمنوغيرهاوالطبوالهندسةالعلومأكاديمياتمعكاملتشاور

البلدفى

على1إلىوالتكنولوجياالعلمتجاهالوطنىالتموفلالتؤاماتزيادةينبغى

وفقاتوزيعهينبغىكمااإلجمالىلمحلىالناتجمن51اففضلومناألقل

الجدارةعلىيقوملنهج

تطمحالتىالناميةالبلداقفىواألكاديميةوالخاصةالعامةالقطاعاتعلىينبغى

التمويلخياربجدنةتدرسأقوالتكنولوجياالعلمفىدالةقدرةتحقيقإلى

الضرانبمننسبةتوجيهإعادةأىوالتطويرللبحثالوطنىالقطاعى

فىاألبحاثلتمويلخاصصندوقإلىللربحالهادفةالشركاتعلىالمفروضة

إلىبالنسبةاقتصاديةبأهميةتتسموالتكنولوجياالعلمفىمختارةمجاالت
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المجتمعفيهايشاركنالنيةالتمويلصندمقإدارةتكونأنوينبغىلبلد

كلمواردمننسبةتوجيهينبغىكماالصناعةورموزوالحكومةاألكادنمى

احتياجاتلدعمأخرىونسبةوالتطبيقيةاألساسيةالعلومدعمإلىصندوق

األساسيةالبنية

تحقيقبغيةلحاليةلتكنولوجيولعلمتقدرفىلضعفولقوةطنمولمييم3

viأهد

المؤسساتفيهابماالوطنيةوالتكنولوجياالعلممؤسساتفاعليةمراجعةينبغى

التالية

يدارأوبحوثمعهدأوجامعةداخلبحثيةبرامجالمستقلةالتميزمراكز

الجدارةجعةمرعمليةوتعتبرهواحدةجغرافيةمنطقةفىمستقلبشكل

ومخرجاتهاألساسيةوبنيتهبهالعاملينكفاعةحيثمنمستوىأرقى

البحثية

األجيالوتدريببتعليمالمختصةالعالىالتعليممؤسساتالقويةالجامعات

فىوالتطويربالبحثوتقوموالتكنولوجياالعلمفىالمواهبمنالجدفدة

حولللمعلوماتمستقلةمصادرتوفركماالمجتمعيحتاجهامجاالت

البلدإلىيالنسبةياألهميةمتشالتىالموضوعات

تمويالتمولالتىالبحثيةالبرامجمنمجموعةاالفتراضيةالتميزشبكات

فيهاويتواصلمختلفةجغرافيةمواقعفىبحثيةمعاهدوتديرهامشتركا

مثلالجديدةالتكنولوجياتخاللمنأساسىبشكلويتعاونونالباحثون

أرقىعلىالجدارةمراجعةعمليةقعتبرهاكماالعالميةوالشبكةاإلنترنت

البحثيةوالمخرجاتاألساسيةوالبنيةالعاملينكفاعةحيثمندوليةنوعية

مؤسساتةاإلقليميةاوالوطنيةالمستقلةوالطبوالهندسةالعلومأكاديميات

الجدداألعضاءفيهااألقرانويختارالجدارةعلىعملهافىتعتمدمستقلة

ويقومونمسئوليهمويختارونوالمستمرةالمتمبزةالمهنيةتهمبإنجازااعترافا

القراروصناعالعامالجمهورمإعفتولونكمامستقلةعملبرامجبتنفيذ

العامةللسياساتوالتكنولوجيةالعلميةبالجوانبالوطنىالمستوىعلى

والتقييمالمراجعةخدلمنالقائمةوالتكنولوجياالعلمسساتمؤتقييمينبغىمم

ذلككانأينماالعملياتتلكتقنياتتشملأنوينبغىالخبراءبهمايقوماللذفن

للمؤشراتودراسةالجدوىلمراجعةولجائاللمراجعةاألقرانمنفرفامناسبا
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تضمأنينبغىالناميةالبلدانمعظمفىنسبياالعلميةالقدراتلتواضعنظرا

األمثلالوضعوهواخرىبلدأنمنمناسبينخبرارالجدارةمراجعةعملية

دولىتعاونبرامجخاللمنربماالعالمىالبحثىالمجتمعمشاركةإنللمراجعة

مراجعةعمليةتجعلأنيمكنوالطبوالتكنولوجياالعلومأكاديمياتبين

وإنمامعينةلبرامجبالنسبةفقطليسفاعليةأكثرالناميةالبلدانفىالجدارة

عامبوجهأيضما

rلعلحمتقدرلتعزفيلصناعةورموقلجامعةومةلحكبينكةشطامة

لتكنولوجياو

الدخولعلىالبحثيةوالمعاهدوالجامعاتوالصناعاتالحكوماتتعملأنينبغى

المحليةةالفائدمذاتالبحثمجاالتتناولأجلمنواتحاداتشراكةفى

المحتملة

سواءحدعلىوالمحليةالوطنيةالخصوصىوجهعلىالحكومةتلعبأنبنبغى

والخاصالعامالقطاعينبينبحثيةشراكةعملياتخلقفىمحوريادورأ

وفرصقويةحوافزوجودأستمراروالمحليةالوطنيةالحكوماتتضمنأنوينبغى

الجديدةاألفكارإحدىوتتمثلاألبحاثمنلالستفادةوالمنظماتدIalأمام

التىالمؤلسسيةالتمويلصناديقمنمجموعةاءإننتفىالهدفهذالتحقيق

الفسمفىموضحهوكمادولةكلفىاألساسيةاالقتصاديةاألنشطةتفمم

83إطار6

لوطنلميحتاجلتىلبحثقضالكزتميزتتناولمرلمبشاء2

وهىتميونمراكزبإنشاءوالتكنولوجياالعلمفىمتمكنةدولةكلتقومأنينبغى

منطقةفىمستقلبشكليدارأوبحوثمعهدأوجامعةداخلبحثيةبرامج

كفاخةحيثمنمستوىأرقىالجدارةمراجعةعمليةوتعتبرهوأحدةجغرافية

فىإلنشائهاجدثاالتخطيطأوالبحثيةومخرجاتهاألساسيةوبنيتهبهالعاملين

لألفرادالرئيسيةالحلقاتدورالمراكزتلكمثلتلعبأنيمكنالقرنبالمستقبل

حتىأوالوطنيةاألهميةذاتالمعرفةمستوىتحسينعنالمسئولةوالجماعات

والتكنولوجياالعلممجالفىاإلقليمية

مالىدعممحلىوتحصلالمؤسسيةباالستقالليةالتميزمراكزتتسمانينبغى

بحثىأعمالوجدولدوليةومدخالتواسعةدرايةوعلىقادرةوقيادةمتواصل

التطبيقيةواألبحاتالبينيةالعلميةالفروعموضوعاتعلىيشتملفركز
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عنصرابوصفهااألقرانجانبمنومراجعةالتكنولوجياونقلاألساسية

األجياللرعايةلياتوالجدارةعلىتفوموترقيةتوظيفوسياساتمنهجئا

الخاصةالفراراتاتخاذوينبغىوالتكنولوجيااللىفىالمواهبمنالجديدة

مدخالتأساسعلىوالتكنولوجىالعلمىالبحثفىجديدةمشروعاتباختيار

التقنيةجدارتهناحيةمنومشروعبرنامجكللمجيممراعاةمعالخبراءمراجعة

سواءحدعلىللمجتمعالمحتملةوفائدته

بنوكذلكفىبماالتميزلمراكزدوليةتمويلمصادرعنوالبحثتحديدينبغى

إلىالهادفةوالشركاتالخيريةوالمؤسساتالمانحةوالحكوماتالدوليةالتنمية

الربح

والعالميؤواإلقليميةالقوميةالمستوياتعلىاالفتراضيةالتميزشبكاتإنشاءيجب

معاهدوتديرهامشتركاتمولألتمولالتىالبحثيةالبرامجمنمجموعةوهى

بشكلويتعاونونالباحثونفيهاويتواصلمختلفةجغرافيةمواقعفىبحثية

كماالعالميةوالشبكةاإلنترنتمثلالجديدةالتكنولوجياتخاللمنأساسى

العاملينكفاءةحيثمندوليةنوعيةأرفىعلىالجدارةمراجعةعمليةتعتبرها

شبكاتفىالتميزمراكزاشراكويجبيةالبحثوالمخرجاتساسيةياوالبنية

االفتراضيةالتميز

اللجنةوللعلومالثالثالعالمأكاديميةمثلالدوليةالمؤلسساتمعالتشاورينبغى

تكوينعلىللحساعدةللعلومالدولىالمجلسواألكاديمياتبينالمشتركة

الدوليةالكياناتهذهمشاركةالوليدةواإلقليميةالوطنيةالمؤسساتوتعزيز

لياتوالمطلوبةالعاليةالمعاييرتأسيسعلىالجديدةالمنظماتتساعدسوف

الفعالةالعمل

فيهماالمتقدمةالبلدانمعوالتكنولوجياالعلمفىثنائيةاتفاقياتأبرمتحيثماء

البلدانمنوالتكنولوجياالعلمفىالمؤهلينالعاملينمشاركةضمانينبغى

فيهماالمتخلفةالمجاورة

طنيةللمالحتياجاتلمتمسقضالتتناوللتىليةلحلبحثلبمامجالرتقاء5

دعتلوإصالحهاأودعمهايجبصلةذاتبحثيةمؤسساتتوجدحيثمامم

التغييراتتمسأنينبغىضرورئااإلصالحكانمافإذاذلكإلىالفمرورة

المواهبفيهابماالنادرةللموارداألمثلاالستخدامتوفروأنبأسرهالنظام

أنينبغىبيروقراطماكانالنظاملكنبكثرةالمواهبتوفرتمايماذاالمحلية

يلىمااإلصمالحيشمل
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المؤسسةأحقيةإلغاءأىالمؤسساتوليسالموضوعاتعلىالتركيز

التميزمراكزمنفختاراكانديانقليلعددبناء

الخبراتأفضلمنالمكونةIiIaحولالحلقاتمنقليلعددبناء

التنافسيةالمنعأمامالبحثمنظومةفتح

العامةالمنفعةبحوثحماية

األجلطويلةالجوهريةالمضاياتناول

المراجعةمنالقائمةالتميزومراكزالبحثيةالبرامججميعتستفيدأنيمكن

تلباتقنياتتشتملأنوينبغىالخبراءبهمايقوماللذينالدوريينوالتقييم

الجدوىلمراجعةوفرقللمراجعةاألقرانمنفرقعلىالحاجةحسبالعمليات

فىالمتخلفةالبلدانفىالعلميةالقدراتلتواضعونظزاللمؤشراتدراساتأو

منالمناسبينالخبراءعلىالجدارةمراجعةتشتملأنينبغىوالتكنولوجباالعلم

منوربماللبحوثالعالمىالمجتمعجانبمنالمشاركةهذهومثلأخرىبلدان

أنشأنهامنوالموالهندسةالعلومأكاديمياتبيندوليةتعاونبرامجخالل

فيمافقطليسفاعليةأكثرالناميةالبلدانفىالجدارةمراجعةعملياتتجعل

اتساغاأكلرمستوكعلىوإنمابعينهاببرامجيتعلئ

لتكنولوجياوإللعلحميتعلقفيماللحكوماتلمشورةلتقديمآلياتوضع6

العلميةالمسائلفىالمشورةعلىالحصولبهدفيالثقةجدفرةمحليةلياتإنشاء

مجلسيتشكلأنيمكنوالبرامجالعامةبالسياساتالمرتبطةوالتكنولوجية

دائمةاستشاريةهيئاتأوخصيصئاتشكلللخبراءلجانمنبهوموئوقخبير

والهندسةالعلومأكاديمياتمثلمستقلةمؤسساتأوالتخصصعاتمتعددة

الجدارةعلىعملهافىتعتمدالتىوالطب

أوإنتاجأوبتطويرالمرتبطةوالمخاطرالفوائدوإدارةلتقييماسرمةالوسائلتطوير

الحيويةالتكنولوجيامنانتشقاقهيمكنمامثلالجديدةالتكنولوجياتاستخدام

العلممجالفىمحليةاتقدروجودالحكوماتتكفلأنينبغىولهذا

وإنمافحسبمؤثرنحوعلىالجديدةالتكنولوجيالتبنىليسوالتكنولوجيا

الصحةمجاالتفىالضوابطأوالمرشدةالخطوتنفيذعلىللمساعدةايضا

للتكنولوجياالمحتملةالجانبيةاآلثارتتناولالتىوالبيئةالبشرىواألمانالعامة

الحسبانفىالمدىبعيدةثاروجودإمكانيةأخذينبغىكماومنتجاتهاالجديدة

التقدممعبالكاملللتكيفقابلةاألنظمةهذهتظلوأناألنظمةتلكإنشاءعند

والهندسيةالعلميةالمعرفةفىفتحققالذىالسرفع
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وإجراءالخبرة3تقابغيةاألخرىالبلدانمعالتكنولوجياتقييمعملياتتنسيق

المخاطرتقييمأنماطلبعضقياسىتوحيد

رللجملتكنوللىجياولملعلموقضاياردموحولتلمعلوطفيرلمت7

تلكوتحويلعاماتمويألالممولةاألبحاثنتائجنشرمجالفىاالبتكارتشجيع

أنويمكنالمحليةاالحتياجاتلمواجهةجديدةوخدماتمنتجاتإلىاألبحاث

ةيلىماالجهودهذهمثلتضم

التابعةأوالوطنيةالبحثيةالمعاهدجانبمنالمقدمةاالستشاريةالخدمات

واإلسكانواألرضالمياهديادارةالزراعةمثلمجاالتفىالمدينةأوللدولة

والصحة

تبادلأجلمنالبحثيةوالمعاهدالمحليينالمواطنينبينتعاونيةشراكة

المحليةاألهميةذاتالحديثةالمعلومات

بأسعاروالخدماتبالمنتجاتالمحتاجينإلمداداالجتماعيةالمؤلسساتتمكين

السوقأسعارمنواضحةبصورةأقل

المعقولالربحإلىهادفةأوعافاتمويألممولةمعلوماتأكشاكإنشاء
الحصوليتمالتىالمفيدةالعلميةالمعلوماتتوزيععلىالمساعدةأجلمن

اإلنترنتمنعليها

يميةلتعلمؤسسماتومجبالبرالرتقاءلم

احتياجاتهاتتناولالوالتكنولوجياالعلملتعليمسياسةدولةكلتضعأنينبغى

علىالبيئيةالعالميةبالمسئولياتوعئاتوجدانمافحسبالخاصةالوطنية

علىالمترتبةالوطنيةالمشروعاتخاصبوجهتهدفأنوينبغىالمثالسبيل

والثانوىاألساسىالمستويينعلىالتعليمهذاتحديثإلىالسياسةتلك

المبادئتعليمعلىتركزوأنعشرةوالثامنةالخامسةسنبينالتالميذ

العلمقيمعلىالتركيزمعالبحثطريقعنوالمهارات

ئدرسىىالرافالتدريبلتوفيرالمواردبعضحكومةكلتخصصأنينبغىبم

جميعفىخاصةجهودعلىذلكننطوىأنوينبغىالتكنولوجياالعلوم

البحثيةالجامعاتفيهابماالعالىالتعليممؤسسات

لتدريبمسئولياتتحملفىلتكنولوجيالعلمفىلمتمكنةقللبدمشاركةأ

التكنلىلوجولعلممجالفىوليةلدىوإلقليميةلبحثيةمجلبرو

فيهماالمتخلفةالبلدانمعوالتكنولوجياالعلمفىالمتمكنةالبلدانتتعاونأنينبغى

تتميرإقليميةشبكاتخاللمنالعالمىالمستوىذوىوالتعليمالبحثلرعاية

التاليةبالخصائص
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فىبهامعترفامتيازمراكزللشبكاتالبحثيةالحلقاتتمثلأنينبغى

حفزعلىذلكيساعدإذقويةبحثيةقاعدةلهاتكونوأنالناميةالبلدان

انماالكلالشركاءبينوالتكنولوجياالعلمقدراتتعزيئ

اقامةالبينيةالعلميةالفروعبحوثحفزعلىالشبكاتتعملأنينبغى

األعضاءالدولفىالخاصالقطاعمععالقات

منخاوالتكنولوجياالعلمفىالمتمكنةالبلدانفىالتميزمراكزتقدماناينبغىيم

علىتساعدحتىلالستخداممعاملهاإتاحةذلكفىبمابحثيةوتسهيالت

بحثبرامغتنظيموعنداألخرىالناميةالبلدانمعالدولىالتعاونتحقيق

والتكنولوجياالطمفىالمتقدمةالبلدانمعالجنسياتمتعددةأوثنائيةوتدريب

مجالفىالعاملينمنالموهلينمشاركةتيسيرعلىالبرامجتلكلتعمأنينبغى

والتكنولوجياالعلمفىوالمتخلفةالناميةالمجاورةالبلدانمنوالتكنولوجياالعلم

السفرنفقاتإلىاالحتياجأيضئاحسبانهافىالبرامجتلكتضعأنينبغىكما
أساسئامعوقايكونماكثيراالذى

العلمفىاإلقليمىالتعاونتشجيعينبغىواإلظيميةالوطنيةالتميزمراكزفى

بعدمابرامجالىدالدكتوراهدرجةعلىالحصولإلىيقودالذىوالتكنولوجيا

فىتقعالتىالمراكزتلكفىخاصةاألخرىالناميةالبلدانمعالدكتورأه

منحيفضلالناميةالبلدانبينمنوالتكنولوجياالعلمفىالمتمكنةالبلدان

لمواطنىوالدكتوراهالماجستيرعلىالحاصلينللخريجينالدراسيةالبعثات

البعثاتتلكتشتملأقويجبوالتكنولوجياالعلمفىوالمتخلفةالناميةالبلدأن

بعضواستجالبأوطانهمإلىبالعودةعليهاللحاصلينتسمحعودةمنحعلى

الوطنمعاملفىبالبحثالقياممنتمكنهمالتىواألدواتاألساسيةالمواد

فيهاالتدريبتلقواالتىالبحثيةالمراكزمعتعاونيةبعالقاتاحتفاظهموتيسر

تكونالتىالشبكاتمنمساعدةالجددوالمهندسينالعلماءتدريبيلقىأنينبغى

التخصصاتصختلففىالممارسينالمتخصصينفدعلىبالفعلتأسستقد

والحكوميةاالمماديميةالمنظماتمنمستمرادعمابكاتالنتتلكتلقىانوبنبغى
والخاصةالحكوميةبين

إطاراتضعوأنالمالىالدعمالدوليةوالمنظماتالوطنيةالحكوماتتوفرأنينبغى

الخارجفىالتعليمىالتدريبمنجزءاتوفرسريعةبرأمجلتقديممؤسستا
العلمفىالقدراتبناءطةأننتلدعمالزمالةومنحالبرامجمنعددتوفيرتملقد

اليونسكومثلوالمنظماتالبلدانمنعددجانبمنبالفعلوالتكنولوجيا

المجلسوالنظريةللفيزياءالدولىالمركزوللعلومالثالثالعالماكاديميةو
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ملىموقععلىوبثهااألنشطةتلكلكلبياناتقاعدةإنشاءويجبللعلوملدولى

مفاطقأبعدفىمنهمالعاملينحتىوالمهندسينالعلماءلجميعيتاحاإلنترنت

العالم

لمبدخلدلتكنولوجياولملحمفىلعملفرصزيإدةا

أنينبغىمحلياالضروريةوالتكنولوجياالعلمأنشطةحفزأجلمن

أساسعلىولوخاصةعملظروفتوفيربجديةالناميةالبلدأناتحكوتدرس

أوالخارجفىالتميزمراكزفىتكوينهمتممنسواءالمواهبألفضلمؤقت

تركنزمعمناسببحثىودعمإضافيةدخولتوفيرذلكفىبماالوطنفى

والمهندسينالعلماءشبابعلىأساسى

والتكنولوجياالعلممجتمعاتمعبالتعاوقالناميةالبلدانحكوماتتشجيعينبغى

المغتربينومهندسيهاعلمائهامععالقاتإقامةعلىالبلدانتلكفىالوطنية

الصناعيةلدانالبفىمنهمالعاملينخاصة

إنشاءعلىالنامىالعالمفىخاصةالشركاتلتشجيعحوافزوضعينبغىمم

اإلطاراهنىوفىوالتكنولوجياالعلمفىالموهوبينوتعيينداخليةبحثوحدات

نظيراوطناعترافاأوضمرائبئاخصماالمحليةالحكوماتتمنحهمأنيمكن

علىالتعاقداوتدريببرامجخاللمنالبشريةالمواردفىلقدراتهمبنائهم

سياسةوضعينبغىعموميةأكثروبشكلالمثالسبيلعلىبأبحاثالقيام

توفيرذلكفىبماالبلدصناعاتفىوالتطويرالبحثلدفعوطنيةاستراتيجية

جانبهامنالناميةالبلدانحكلىماتتوفرانينبغىكذلكالمؤسسىالتمويل

علىالصناعيةالبلدانفىتدريبهمتلقواالذينالعلماءشبابلتتتمجيععودةمنح

الوطنإلىالعودة

لتكنولوجالولملحمJمجافىلرقميةتوطلعيرمصادرتطاا

الباحثونخاللهامنيستطيعإلكترونيةبواباتالمكتباتفىتتوفرأنيجب

الرقميةالمعلوماتتقاسموالدارسونوالمدرسون

المشاركةتتيحبحيثالناميةالبلدانفىلالتصاالتالرئيسيةالمحاورتنظيمينبغى

مراألوهوالصناعىالعالمفىالبحثيةالمؤسساتمعالرقميةالمعلوماتفى

سبيلعلىفيديوأفالمشكلعلىالموادبعضإتاحةتيسيرعلىيعملالذى

أنكمامكانكلفىبالضرورةمتوفرةغحرعالبةبثسعةتتطلبالتىالمثال

األصليةللمواداحتياطيةنسخعملوهوالحساسيةشديدهدفاسيخدمذلبا
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لفكريةكيةلململحقوقفعالةإساتستطوير1

بأنشطةيتعلقفيماواضعقانونىإطارتطويرعلىدولةكلتعملأنينبغى

اإلطاراهدىيتسقأنوينبغىوالتكنولوجياالعلمفىالقدرةلبناءالخاصالقطاع

حوافزنفسهالوقتفىيوفرأنعلىالوطنيةوالتكنولوجياالعلمسياسةمع

للتكنولوجياالحقبقىللنقل

علىوالتكنولوجياالعلمفىوالناميةالمتمكنةالبلدانحكوماتتركزانينبغى

وأنالجديدةللعقاقيرقويةفكريةملكيةبحفوقوأنالترخيصقضايا

األساسيةالدوائيةللمنتجاتالمثيلةبالعقاقيرخاصةاتفاقياتإلبراموضت

تعدلوأناألجنبيةالشركاتمعالشراكةخاللمنالمحليةالصناعةتدفعوأن

االبتكارتأكيدأجلمنالفكريةالملكيةبحقوقالخاصةالحاليةتشريعاتها

التكنولوجياتحمايةعلىأقلبشكلالتركيزمعالمفيدةللتكفولوجياتاألصيل

تثبيطإلىالتركيزهذامثليؤدىمافمادةسيطةالاوالصغرىوالعمليات

والتطويرالبحثمنالمزيد

التعاوفىوالتكنولوجياالعلممجالفىالناميةالبلدانحكوماتتفكرأنينبغى

الفكريةالملكيةحمايةتنفيذأجلمنالموأردواقتساماألطرافومتعدداإلقليمى

المجهودبذلإعادةإلىالمحدودةالتقنيةالمواردذاتالبلدانتضطرالحتى

النادرةالمواردوتكريسواالستثمارات

والتكنولوجياالعلممجالفىالمتخلفةالبلدانأعمالجدول

التىالتكنولوجىأوالعلمىالبحثفىالضعيفةنالبلدالنوعيةهذهتضم

والبنيةالعامليننوعيةحيثمنوالتكنولوجياالعلمفىبئنةإجمالبةقدراتتمتلبهال

التنظيميةواألطروالمؤسساتواالستثماراألساسية

لتكنولوجياولعلحممجاالتفىلوطنيةلمألولوياتولمفألهدتحديدا

بتطولروالتكنولوجياالعلممجالفىمتخلفةدولةكلحكومةتفومانينبغى

تتناولالتىوالتطويرالبحثأولوياتتحددوالتكنولوجياللعلماستراتبجية

والبيئةالصناعيةوالتنميةوالصحةالزراعةمثلمجاالتفىالوطنيةاالحتياجات

الوطنىالمستوىعلىالحكومةفىالمسئولينكباروضعهافىيشاركأنويجب

المحليةواإلدارةالواليةمستوياتمناسباكانوأينماذلكفىبما

خبراءمعبالتشاوروالتكنولوجباالعلممجالفىأالستراتيجيةتطويرينبغى

اإلقليميةالتنميةوبنوكالدولىالبنكمثلدوليةمنظماتوبمساعدةدولين

العالمأكاديميةواألكاديمياتبينالمشتركالمجلسوالمتحدةاألممووكاالت

للعلومالدولىؤالمجلسللعلومالثالث
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هـجبلمؤسساتمنالتاليةالنوعياتاألقلعلىدولةكللدىتوجدانينبغى

بتطويرهاخاصةأهدافعلىالوطنيةوالتكنولوجياالعلماستراتيجيةتشتملأن

تدارأوبحوثمعهدأوجامعةداخلبحنيةبرامجالمستقلةالتميزمراكز

الجدارةمراجمةعمليةوتعتبرهواحدةجغرافيةمنطقةفىمستقلبشكل

ومخرجاتهاألساسيةوبنيتهبهالعاملينكفاءةحيثمنمستوىأرقى

البحثية

األجيالوتدريببتعليمالمختصةالعالىالتعليممؤسساتالفويةالجامعات

فىوالتطويربالبحثوتقوموالتكنولوجياالعلمفىالمواهبمنالجديدة

حولللمعلوماتمستقلةمصادرتوفركمامجتمعاليحتاجهامجاالت

البلدإلىبالنسبةياألهميةتشممالتىالموضوعات

تمويألتمولالتىالبحثيةالبرامغمنمجموعةاالفتراضيةالتميزشبكات

فيهاويتواصلمختلفةجغرافيةمواقعفىبحثيةمعاهدوتديرهامشتركا

الجدندةالتكنولوجياتخاللمنأساسىبشكلويتعاونونالباحثون

مراجعةعمليةتعتبرهاكماالعالميةوالشبكةاإلنترنتمثللالتصاالت

األساسيةوالبنيةالعاملينكفاعةحيثمندوليةنوعيةارقىعلىالجدارة

البحثيةوالمخرجات

مؤسساتاإلقليمبةأوالوطنيةالمستقلةوالطبوالهندسةالعلومأكاديميات

الجدداألعضاءفيهااألقراقويختارالجدارةعلىعملهافىتعتمدمستقلة

مسئوليهمونختارونوالمستمرةالمتميزةنيةالمهإنجازأتهمأساسعلى

العامالجمهورإعالميتولونكمامستقلةعملبرامجبتنفيذويقومون

والتكنولوجيةالعلميةبالجوانبالوطنىالمستوىعلىالقراروصناع

العامةللسباسات

على1إلىوالتكنولوجياالعلمتجاهالوطنىالتمويلالتزاماتزيادةينبغى

وففاتوزيعهينبغىكمااإلجمالىالمحلىالناتجمن51اففضلومناألقل

الجدارةعلىيقوملنهج

علىتعتمدوالوالتميزالجدارةعلىتعتمدومكافأةترقىنظماعتمادينبغى

ميةألقدا

JlJمجافىلوطنيةتلقدرتعزيزأجلمنلدوليةلخبرةحنتمد2

لتكنولوجياولم

منوالتكنولوجياالعلمفىالمتخلفةالبلدانفىالوطنيةالقدراتلمحدوديةنظزا

قمثلالبارزةالشخصياتمنوطنيةلجانتكوينفىالتفكيرعادةاألفضل
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أنودنبغىالرسميةاالكاديمياتبناءمقابلفىالمجاالتمختلففىلخبرة

تففوضوأنوالدولييناإلقليميينالخبراءمعمكثفةاتصاالتاللجانلتلكتكون

والتكنولوجيابالعلمتشتغلالتىالدوليةالكياناتمعالتفاعلفى

rلوطنيةفألهدلملمإلنجازلتكنولوجياولملحمتقدرلمتوجيه

مجالنحوالحالبطبيعةبعيدحدإلىواألصغراألفقوالبلداقنزكيزيتجهسوف

االهتماممعوالثافاالبتدائىالمستويينفىالوطنيةتعليمهاأنظمةبناء

أنبيدالمناسبالمهنىويالتدريبالجنسيناركةيمكتالمتعلقبالئعدالواجب

مبكرةمساعدةعلىتحصلأقيجبالبازغةالعالىالمستوىمؤسسات

للجامعةالمتعددةبالوظائفلالضطالع

والتقييمالمراجعةخاللمنالقائمةوالتكنولوجياالعلممؤسساتتقييمينبغى

ذلككاقأينماالعملياتتلكتقنياتتشملأنوفنبغىالخبراءبهمايقوماللذيئ

دراسةاوالجدوىلمراجعةولجائاللمراجعةاألقرانمنفرفامناسبا

للمؤشرات

العلمفىالمتخلفةالبلدانمعظمفىنسبياالعلميةالفدراتلتواضعونظزا
بلدانمنمناسبينخبراءالجدارةمراجعةعمليةتضمأنينبغىوالتكضولوجيا

دولىتعاونبرامجخاللمنربماىالعالمالبحثىالمجتمعمشاركةإنأخرى

مراجعةعمليةتجعلأنيمكنوالمجوالتكنولوجياالعلومأكاديمياتبين

انمامعينةلبرامجبالنسبةفقطليسفاعليةأكثرالناميةالبلدانفىالجدارة

عامبوجهأيضا

تمسياقضتتناوللتىلملدوليةويميةإلقلتميزكزمرلمفىلشاركة

لوطنيةتالحتبإج

فيهماالمتمكنةالدولإلىوالتكنولوجياالعلمفىمتخلفةدولةكلتنضمأنينبغى

متقدمةبحوثمعهدأوجامعةئذيرهابحثيةبرامجالتميزمراكزفىللمشاركة

مراجعةعمليةوتعتبرهاواحدةجغرافيةمنطقةفىمستقلبشكلتدارأو

ومخرجاتهااألساسيةوبنيتهابهاالعاملينكفاءةحيثمنمستوىأرقىالجدارة

تتناولدوليةأواقليميةأووطنيةأومحليةتميزمراكزكانتسواءالبحثيف

الدولةتلكإلىبالنسبةةالشديلىاألهميةذأتالقضايا

البرامجمنمجموعةأفتراضيةتميزشبكاتزالمراكهذهتضمأنينبغى

جغرافيةمواقعفىبحثيةمعإهدوتديرهامشتركاتمويالتملىالتىالبحثية
خاللمنأساسىكلبنتويتعاونونالباحثونفيهاويتواصلمختلفة
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مراجعةعمليةتعتبرهاكماالعالميةوالشبكةاإلنترنتمثلالجديدةلتكنولوجيات

األساسيةوالبيةالعاملينكفاعةحيثمندوليةنوعيةىأرعلىالمحدارة

البحثيةوالمخرجات

تطمحالتىالناميةالبلدانفىوأألكاديميةوالخاصةالعامةالقطاعاتعلىينبفى

التمويلخياربجديةتدرسانوالتكنولوجياالعلمفىجوهريةقدرةتحقيقإلى

الضرائبمننسبةتوجيهإعادةأىوالتطويحللبحثالوطنىالمؤلسس

فىاألبحاثلتمويلخاصصندوقإلىللربعالهادفةالشركاتعلىالمفروضة

إلىبالنسبةاقتصاديةبأهميةتتسموالتكنولوجياالعلمفىمختارةمجاالت

المجتمعفيهايشاركثالثيةالتمويلصندوقإدارةتكونأنوينبغىالبلد

كلمواردمننسبةتوجيهينبغىكماالصناعةورموزوالحكومةاديمىا

احتياجاتلدعمأخرىونسبةوالتطبيقيةاألساسيةالعلومدعمإلىصندوق

األساسيةالبنية

اللجنةوللعلومالثالتالعالمأكاديميةمثلالدوليةاتالمؤسسمعالتشاورينبغى

تكوينعلىللمساعدةللعلومالدولىؤالمجلساألكاديمياتبينالمشتركة

الدوليةالكياناتهذهمشاركةالوليدةواإلقليميةالوطنيةالمؤسساتوتعزيز

وآلياتالمطلوبةالعاليةالمعاييرتأسيسعلىالجديدةالمنظماتتساعدسوف

والبرامجللمؤسساتالدوريةالدوليةالمراجعةذلكفىبماالفعالةالعمل

البحثية

لحكومةلىفنكنولوجياولعلعمJمجافىلشورةلتقديماتبشاءآل5

محليةلياتإنشاءعلىوالتكنولوجياالعلمفىالمتخلفةالبلداقتعملأنينبغى

والتكنولوجيةالعلميةالمسائلفىالمشورةعلىالحصولبهدفبالثقةجديرة

موثوقخبرةمجلسيتشكلأنيمكنحيثوالبرامجالعامةبالسياساتالمرتبطة

الخارجمنخبراءتضملجانمنبه

أخرىبلدانمعبالتعاونوالتكنولوجياالعلمفىالمتخلفةالبلدانتعملأنينبفىمم

أوبتطويرالمرتبطةوالمخاطرالفوائدوإدارةلتقييمالالزمةالوسائللرتطعلى

التكنولوجبامناشتقاقهيمكنمامثلالجديدةءالتكنولوجياتاستخدامأوإنتاج

العلممجالفىمحليةقدراتوجودالحكوماتتكفلأنينبغىولهذاالحيوية

وإنمافحسبمؤثرنحوعلىالجديدةالتكنولوجيالتبنىليسوالتكنولوجيا

الصحةمجاالتفىالضوابطأوالمرشدةالخطوطتنفيذعلىللمساعدةأيضا
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للتكنولوجياالمحتملةالجانبيةاآلثارتتناولوالتىوالبيئةالبشرىواألمانلعامة

البلدانمعالتكنولوجياتقييمعملياتتنسيقينبغىكماومنتجاتهاالجديدة

المخاطرتقييمانماطلبعضقياسىتوحيدهـاجراءالخبرةتقاسمبغيةاألخرى

للجمهوررلتكنولوجياولملعلمهـقضالردموحوللعلوماتتوفببر6

األساليبتشجيععلىوالتكنولوجياالعلمفىمتخلفةالالبلدانتعملأنينبغىمم

تتناولجديدةوخدماتمنتجاتإلىوتحويلهااألبحاثنتائجنشرفىالمبتكرة

بلىماعلىالجهودتلكتشتملأنويمكنالمحليةاالحتياجات

الزراعةمثلمجاالتفىخبراءمستشارونيقدمهااستشاريةخدمات

والصحةواإلسكانواألرضالمياهمادارة

أحدثلتقاسمالبحثيةوالمؤسساتالمحليينالمواطنينبينتعاونيةشراكة

المحليةاألهميةذاتالمعلومات

تقلبأسعاروخدماتمنتجاتوفيرلتاالجتماعيةالخدمةمؤسساتدعم

للمحتاجينالسووسعرعنملحوظبشكل

علىللمساعدةالمعقولالربحتهدفأوالدولةمنممولةمعلوماتأكشاك

توفيرمعاإلنترنتمنعليهاالحصوليتمالتىالمفيدةالمعلوماتنشر

المحليةاللغةإلىالترجمة

سعةذاتإلكترونيةبواباتعلىالمحافظةأوتطويرعلىالمكتباتتعملأنينبغىمم

علىالعاموالجمهوروالدارسينوالمدرسينالباحثينحصولإلتاحةعاليةبث

لهاواقتسامهموالتكنولوجياالعلممجاالتفىاإللكترونيةالمملوماتموارد

vيميةلتململوسساتومجإللبرماءالر

احتياجاتهاتتناولوالتكنولوجياالعلملتعليمسياسةدولةكلتضعأنينبغى

تلكعلىالمترتبةالوطنيةالمشروعاتتهدفأنوينبغىالخاصةالوطنية

األساسىالمستويينعلىالتعليمهذاتحديثإلىخاصبوجهالسياسة

تمليمعلىتركزوأنعشرةوالثامنةالخامسةسنبينالتالميذوالثانوى

العلمقيمعلىالتركيزمعالبحثطريقعنوالمهاراتالمبادئ

ئمدرسىالراقىالتدرفبلتوفيرالمواردبعضحكومةكلتخصصأنينبغى

جميعفىخاصةجهودعلىذلكينطوىأنوفنبغىالتكنولوجياالعلوم

البحثيةالجامعاتفيهابماالعالىالتعليممؤسسات
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لعلممجالفىلبحثوللتدريبلدوليةهـإلقليميةمجلبرفىلشاركةلم

قكنولوجياو

ومعالعلمىالمجالفىتفدفااألكثرالبلدانمعالوطنيةالحكوماتتعملأنفنبغى

عليهوالحصولالسريعةللبرامجالمالىالدعمتصميمأجلمنالدوليةالمنظمات

الخارجفىوالتكنولوجياالعلمتدريبمناجزتوفرفهى

إلىيؤدىتدريبعلىاوالتكنولوجالعلمفىاإلقليمىالتماونيشتملأنينبغى

أنوينبغىالدكتوراهبعدماعملتجربةوعلىالدكتوراهدرجةعلىالحصول

معاملهاإتاحةذلكفىبمابحثيةوتسهيالتمنخااإلقليميةالتميزمراكزتقدم

والتكنولوجياالعلممجالفىالتعليمىوللتدريبلالستخدام

التىالشبكاتمنمساعدةالجددمهندسينوالالعلماءتدريبيلقىانينبغى

وينبغىالتخصصاتمختلففىالممارسينالمحترفينيدعلىبالفعلتأسست

وبينوالحكوميةاألكاديميةالمنظماتمنمستمرادعغاالشبكاتتلكتلقىأن

تقدفااألكثرالبلدانفىوالخاصةالحكومية

بدلفىلتكنولوجياولعلممجاالتفىلعملفرصزيادةأ

تدرسأنينبغىمحلياالضروريةوالتكنولوجياالعلمأنشطةحفزأجلمنمم
مؤقتأساسعلىخاصةعملظروفتوفيربجديةالناميةالبلدانحكومات

فىأوالخارجفىاالمتيازمراكزفىتكوينهمتممنإسواءالمواهبألفضل

بحثىودعمإضافيةدخولتوفيرذلكفىبماالوطن

والتكنولوجياالعلممجتمعاتمعبالتعاونالناميةالبلدانحكوماتتشجيعينبغى

المغتربينومهندسيهاعلمائهامععالقاتإقامةعلىالبلدانتلكفىالوطنية

العلماءهؤالءتشجيعكذلكوفنبغىالصناعيةالبلدانفىمنهمالعاملينخاصة

تيسيروعلىالوطنيةالعلميةاالستشاريةاللجانفىالمشاركةعلىوالمهندسين

جديدةعلميةوبرامجمؤسساتإنشاء

والتكنولوجياالعلممجالفىالمتقدمةالبلدانأعمالجدول

مجاالتمعظمفىوالتكنولوجيةالعلميةالقوةذاتالبلدانالفئةهذهتضم

نوعيةحيثمنوالتكنولوجياالعلممجالفىقويامشروغاتمتلكالتىالبحث

التنظيمىواإلطاروالمؤسساتواالستثماراألساسيةوالبنيةالعاملين
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لمحليةالحتياجاتتتناوللتىلناميةنبدلفىلتطويرولبحثجهوددعحم

لعالبةهـ

المالىالدعمتقديمعلىوالتكنولوجياالعلمفىالمتقدمةالبلدانتعملأنينبغىمم

وطنيةأوكانتمحليةالناميةالبلدانفىتميزمراكزإنشاءأجلمنوالتعاون

بينالثنائيةوالتكنولوجيةالعلميةاالتفاقياتتوفرأقويجبدوليةأوإقليميةاو

مشاركةالخصوصوجهعلىوالتكنولوجياالعلمفىوالمتمكنةالمتقدمةالبلدان

والتكنولوجياالعلمفىوالمتخلفةالناميةالمجاورةالبلدانمنوالمهندسينالعلماء

وهذهوليينالدوالمشاركةالمالىالدعماالفتراضيةالتميزشبكاتإنشاءيتطلب

معاهدبهاوتقوممشتركاتمويألممولةلألبحاثبرامجعنعبارةهىالشبكات

بشكلويتعاونونفيهاالباحثونويتواصلمختلفةجغرافيةمواقعفىبحثية

العالميةوالشبكةاإلنترنتمثلالجديدةالتكنولوجياتخاللمنأساسى

العامليننوعيةحيثمندوليةنوعيةأرقىعلىالجدارةمراجعةعمليةوتعتبرها

البحثومخرجاتاألساسيةوالبنية

التاليةالبرامجخاللمنالناميةالبلدانفىالبحثدعميجب

الففيرةالبلداقألمراضبحثيةمنح

العالميةالصحةمبادراتدعم

عموكالبلدانتلكفىتعملحتىالكبرىللشركاتضريبيةحوافز

المبادراتمنوغيرهالتلقائىالترخيص

يضمدولىمؤتمرفىوالتكنولوجياالعلمفىالمتقدمةالبلدانتشاركأقينبغى

وأنللعلمعالمىصندوقفكرةمراجعةإلىويهدفالمانحةالهيئاتمجتمع

لياتلوضعدائمةمجموعةتشكيلفىبشأنهاتفاقإلىتوصلتإذاتساعد

ذاتالمشروعاتفىريادئادوراتلعبأنأيضماوعليهاللتنفيذالالزمةالتمويل

بالفعلبدأتالتىالصلة

لجديدةإتلتكنولوجمخاطرسبمكتقييمضتلخبرلمووماتلمعقتسام3

ومخاطرمكاسبحولعلمئاالناميةالبلدانمعوالمعلوماتالخبراتاقتساميجب

مشاركةدولةكلوعلىالمخاطرلتقييمالفياسىوالتوحيدالجديدةالتكنولوجيات

عنةالناتجتلكمثلةالجدفبالتكنولوجياتاستخدامأوإنتاجأوتطويرفى

ومخاطرهامكاسبهاييادارةلتقييمأساليبلديهاتكونأنالحيويةالتكنولوجيا

المصادرمنالخبيرةالعلميةالمشورةتوفرالحكوماتتكفلأنينبغىلذلك

ولكنالجديدةكنولوجياتللتالفعالالتبنىلضمانفقطليسوالدوليةاإلقليمية
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مةالعطوالخطوطالبشرىواألمنالعامةالصحةإجراءاتتنفيذلتيسيريضئا

المحتملةالجانبيةباآلثاروالمرتبطةبالبيئةالخاصةالتشريعاتأواإلرشادية

لناميةنبدلمالللتكنولوجبولعلمفىلمتخصصينبوتدريتعليحمدعم3

فىالدكتوراهولبرامجالتكنولوجيافىللمتخصصينالدولىالدعمزيادةيجب

طويلةدراسيةبعثاتتوفيرطريقعنوذلكالناميةالبلدانجامعاتأفضل

الصناعيةالبلدانمنالشبانمنلمستحقيهامناسبةرواتبتوفيرمعاألجل

فلاعلىالوقتبعضقضاءأوهناكتدريبهمعلىالحصولفىيرغبونالذين

البلدانمنالزائروناألساتذةيساعدأنويجبالبلدانبتلكالتميزمراكزفى

والمشاركةالدوراتمستوىرفععلىالتجربةتلكمنيتجزأالكجزءالصناعية

العلميةاألطروحاتومناقشةاالمتحاناتفى

المنحأوالدراسيةالبعثاتالخاصةالمؤسساتأوالحكوماتتدعمأنيجب

العلماءلشبابإضافىودخلمناسببحثىدعملتوفيرالمصممةالخاصة

الزمنمنلفترةصناعيةبلدانفىيعملونالذينالصناعيةالبلدانمنالمتميزيئ

مبررةتكونقدلكنهامحليةمؤلسسيةمرونةالخاصةالمعاملةهذهتتطلبوقد

واالحتفاظالمحليةالمواهبحفزفىالمتمثلةاألساسيةفائدتهاأساسعلىتمافا

بها

الحكوميةباإلفليميةوالمنظماتالمتحدةاألمملوكاالتأعمالحدول

لعلعململمجافىلوطنيةلمألهـلوياتولمفألهدلمتحديدعلىلئاميةنبدلملمساعدةا

لتكنولوجالو

علىالحكوميةبيناإلقليميةوالمنظماتالمتحدةاألمموكاالتتعملأنينبغى

والتكنولوجياالعلممجالفىوطنيةاستراتيجياتلتطويرالناميةالبلدانمساعدة

تحديدفىالهدفيتمثلأنوينبغىاالسعشاريةوالخبرةالمالىالدعمخاللمن

مجاالتفىالوطنيةاالحتياجاتتتناولالتىالوطنيةوالتطويرالبحثأولويات

والبيئةالصناعيةوالتنميةوالصحةالزراعةمثل

اجاتالحتولتنلىتهدفلتىلناميةنللبدفىلتطويرهـلبحجهوددعحم3

لعالميةولمحلية

فىتميزمراكزإنشاءأجلمنالدوليينوالتعاونالمالىالدعمإلىاحتياجهناكمم

دوليةأواقليميةأووطنيةأوكانتمحليةالناميةالبلدان
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تميزشبكاتإنشاءأجلمنالدوليينوالمشاركةالمالىالدعمإلىاحتياجهناك

أبحاثبرامجوالعالميفواإلقليميةالوطنيةالتالمستعلىجديدةضيةافترا

مخدلفةجغرافيةمواقعفىبحثيةمعاهدبهاوتقومتمويألمشتركاممولة

تكنولوجياتخاللمنأساسىبشكلهـشاونونفيهاالباحثونويتواصل

الجدارةمراجعةعمليةوتعتبرهاالعالميةوالشبكةاإلنترنتمثلالجديدةالاالتص

ومخرجاتاألساسيةوالبنيةالعامليننوعيةحيثمندوليةدرجةأرقىعلى

البحث

فىوتساعدالحكوميةبيناإلقليميةوالمنظماتالمتحدةاألمموكاالتتدعمأنيجبير

يقدمانبرنامجىوصندوقموسسىصندوقعالمييصندوقينإنشاءتمويل

الناميةالبلدانفىالجدارةذاتالبحثيةللبرامجالدولىالمالىالدعم

فىالحكوميةبيناإلقليميةوالمنظماتالمتحدةاألمموكاالتتشاركأنينبغى

دولىصندوقفكرةلمراجعةالمانحةللجهاتالدولىالمجتمعيضمدولىمؤتمر

تكوينعلىتساعدأنفعليهابشأنهاتفاقإلىالتوصلتممااذاللعلم

يلعبواأنأيضئاوعليهمللتنفيذالالزمةالتمويللياتلتطويردائمةمجموعة

يالفعلبدأتالتىالصلةذاتالمشروعاتفىريادئادورا

التكنولوجياتاستخدامومخاطرفوائددمادارةتفييموسائلتتوفرأنيجب

دولةكللدىالحيويةالتكنولوجياعنتنتجالتىتلكمثلومنتجاتهاالجديدة

أنينبغىلذلكالتكنولوجياتتلكاستخدامأوإنتاجأوتطويرفىمشاركة

اإلقليميةالمصادرمنالخبيرةالعلميةالمشورةتوفرالدولتلكحكوماتتكفل

لتيسيرأيضايمانماالتكنولوجياتلتلالالفعالالتبنىلضمانفقطليسوالدولية

أواإلرشاديةالمامةوالخطوطالبشرىواألمنالعامةالصحةتدابيرتنفيذ

التكنولوجياتلتلكالمحتملةالجانبيةباآلثاروالمرتبطةبالبيئةالخاصةالتشريعات

ومنتجاتها

rلتعليميةمجهاوبرلمؤسساتهالرتقاءعلىلناميةنلمبدمساعدة

تعليمسياسةوضمععلىناميةدولةكلوالمنظماتالوكاالتتلكتساعدأنيجبمم

وعئاتخلقلكنهاالوطنيةلالحتياجاتفقطتستجيبالبهاخاصةعلوم

تلكإطارفىتنفذالتىالوطنيةالمشروعاتتهدفأقويجبالعالميةبالمسئوليات

يمالتعلمنوالثانويةاألساسيةالمرحلتينفىالعلومتعليمتحديثإلىالسباسة

المبادئتمليمعلىتركزوأنعشرةوالثامنةالخامسةسنبينالتالميذ

عنالنظروبغضالعلمقيمعلىالقكيدمعالبحثخاللمنالعلميةوالمهارات

مححقاألكاديمياتبينالمشتركالمجلستقرير471



المدرسةمنجميغايقخرجواأنيجبعدمهمنعلميةمهنإلىالتالميذوجه

التنميةوفىالمجتمعفىودورهللعلمجيدعامفهمعلىوهم

مواردهابعضتوجيهعلىحكومةكلوالمنظماتالوكاالتتلكتساعدأنينبغى

وهوللفدرسينوالتكنولوجياالعلممجالفىالتدريبمنراقيةنوعيةلتوفير

فيهابماالعالىالتعليممؤسساتجميعفىخاصةجهوذايتطلبالذىاألمر

البحثيةالجامعات

الدراسيةالمنحاوللبعثاتالحكوماتمنحتدممانوالمنظماتالوكاالتتلكعلى

شبابمنللمتميزينإضافىودخلمناسبةبحثيةلتوفيرظروفافعدةالخاصة

تلكمثلتتطلبوقدالوقتمنلفترةناميةبلدانفىيعملونالذينالعلماء

تلكوهويبررهاقدمالهاأنبيدالمحليةالمؤسساتمنمرونةالخاصةالمعاملة

بهاواالحتفاالمحليةالمواهبحفزفىالمتمثلةاألساسيةالفائدة

لعلمهـقضاياموردحوللمعلوماتتوفيرلمعلىميةلنقبدلمساعدةلم

رللجملقكنولوجطو

منتجاتإلىوتحويلهااآلبحاثنتائجنشرفىلالبتكارتمويلتوفيرينبغى

علىالجهودتلكتشتملأنويمكنالمحليةاالحتياجاتتتناولجديدةوخدمات

مايلى

الزراعةمثلمجاالتفىخبراءمستشارونيقدمهااستشاريةخدمات

والصحةواإلسكانآلراضىواالمياهوإدارة

أحدثلتقاسمالبحثيةوالمؤسساتالمحليينالمواطنينبينتعاونيةشراكة

المحليةاألهميةذاتالمعلومات

للمحتاجينوخدماتمنتجاتلتوفيراالجتماعيةالخدمةمؤسساتدعم

السوقسعرعنملحوظبشكلبأسعارتقل

علىللمساعدةالمعقولالربحتهدفأوالدولةمنممولةمعلوماتأكشاك

اإلنترنتمنعليهاالحصوليتمالتىالمفيدةالمعلوماتنشر

لتكنولوجياولعلحملمJمجافىلدوليةهـإلقليميةلتدريبهولبحوثلممجبرشيرت5

مؤسسىإطارإمدادفىوالمساعدةالمالىالدعمالدوليةالمنظماتتقدمأنيجب

فىوالتكنولوجياالعلمعلىالتدريبمنجزءاتوفرسريعةبرامجإلنشاء

الخارج
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الىيقودالذىوالتكنولوجياالعلمعلىالتدريبفىاإلقليمىالتعاوندفعيجب

فى5الدكتورابعدمادراساتبرامجوكذلبااهالدكتوردرجةعلىالحصول

فىالمتمكنةالبلدانفىتفعالتىتلكخاصةاإلقليميةأوالوطنيةالتميزمراكز

التميزمراكزتوفرأنويجبالناميةالبلدأنبينمنوالتكنولوجياالعلممجال

إتاحةذلكفىبمابحثيةوتسهيالتدراسيةمنخاالخصوصوجهعلىهذه

ةالناميالبلدانمعالدولىالتعاونتحقيقعلىللمساعدةوذلكمعاملهااستخدام

السفرمصاريفإلىاالحتياجاالعتبارفىتأخذأنكذلكوعليهابينهاوفيما

شديدااحتياخايمثلماكثيراالذى

أسسهاالتىالشبكاتمنمساعدةالجددوالمهندسينالعلماءتدريبيلقىأنيجب

تلكتلقىأنلجبالتخصصاتمختلففىالممارسونالمختصونبالفعل

الحكوميةوبينوالحكوميةاألكاديميةالمنظماتمنمستمرادعفاالشبكات

والخاصة

العلمقدراتبناءأنشطةلدعمالدراسيةوالبعثاتالبرامجمنعددتوفيرتملقدمم

اليونسكومثلوالمنظماتالبلدانامنعددجانبمنبالفعلوالتكنولوجيا

المجلسوالنظريةللفيرياءالدولىلمركز01وللعلومالثالثالعالمأكاديميةو

موقععلىوبثهااألنشطةتلكلجميعبياناتقاعدةإنشاءويجبللعلومالدولى

أبعدفىمنهمالعاملينحتىوالمهندسينالعلماءلجميعيتاحاإلنترنتعلى

العالممناطق

لوجيالتكنولعلحمJمجافىلرقميةلمعلوماتمصادرتطويردعحم6

حتىللمكتباتالفنيةوالخبرةالتمويلوالمنظماتالوكاالتتلكتوفرأنينبغى

الباحثينبينالرقميةالمعلوماتالقتسامإلكترونيةبواباتتوفرأنتستطيع

والدارسينوالمدرسين

معالرقميةالمعلوماتالقتسامالناميةالبلدانفىكبرىمحاورتنظيمينبغىمم

إلىالوصولتيسيرإلىذلكيؤدىإذالصناعىالعالمفىالبحثيةالمؤسسات

عاليةبثسعةالتىالمثالسبيلعلىفيدفوأفالمكلنتفىالموادبعض

الحساسالهدفأيضالكذيخدموسوفمكانكلفىبالضرورةمتوفرةليست

األصليةللمواداحتياطيةنسخعملفىوالمتمثلللغاية
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والبحثيةوالتدريبيةالتعليميةالمؤسساتأعمالدول

لعلحJlمجافىلوطنيةألولوياتوفألهدلتحدلدلوطنيةلملجهودلمفىلشاركةا

لوجلتكنو

بنشاطالناميةالبلدانفىوالبحثيةوالتدريبيةالتعليميةالمؤسساتتشاركأنيجب

العلمفىالوطنيةالقدراتتطويرلتخطيطوالمحليةالوطنيةالحكوماتجهودفى

والتكنولوجيا

تحقيقبغيةلبحثيةلقسساتولجامعاتلدىلضعفولملقوةطنموتقييم3

لتكنولوجياولعلحمJمجفىلوطنيةفألهد

فيماخارجيةلمراجعاتوالبحثيةوالتدريبيةالتعليميةالمؤسساتتخضعأنيجب

ونظزاالبحثيةجهاوبرامالدراسيةومناهجهافيهاالعاملببنبنوعيةيتعلق

لجانتشتملأنيجبالناميةالبلدانبمعظمالعلميةللقدراتالنسبىللتواضع

أخرىبلدانمنمناسبينخبراءعلىاألمثلوضعهافىجدارتهامرأجعات

خاللمنربماالعالمىالبحثىالمجتمعجانبمنالمشاركةهذهشأنومن

عملياتتجعلأنوالطبوالهندسةالعلومأكاديمياتبيندولىتعاونبرنامج

انمامعينةلبرامجفقطليسفاعليةأكترالناميةالبلدانفىالجدارةمراجعة

عامبوجه

لعلملمتتمزيزقدرأجلمنلصناعةورموزلحكومةمعنتمركةمامة3

لتكنولوجيو

تجربةفىالبحثيةوالمعاهدوالجامعاتالصناعةورموزالحكوماتتدخلأنيجب

المحليةالفائدةذاتالبحثمجاالتلتناولاتحاداتإلىواالنضمامالشراكة

المحتملة

جهةمنالصناعةورموزجهةمنوالخاصالعامالقطاعينبينشراكةإقامةينبغى

براءاتنشجيللهايحقفرعيةلشركاتالجامعاتإنشاءتزايدوقدأخرى

بدأاألبحاثتلكمنالكثيرأنمنالرغمعلىالمتقدمةأبحانهانتائجوترخيص

أنهابيدللجامعةالتقليديةالوظيفةالظاهرةهذهتشوهوربماأكاديمىإطارفى

طرفكللدىالقوةمواطنتستغلالتىالشراكةخاللمنإدارتهاأحسنلو

تقليصيمكناألساسيفمصالحهعلىنفسهالوقتفىوتحافظمشارك

مميزاتالحالىالوقتفىالشراكةتلكمثلوتوفرممكنةدرجةأقلإلىالمخاطر
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للمنفعةنتائجهاوتوجيهيكونماأحدثعلىتجرىالتىاألبحاثلدفعهمة

العامة

لوطنيةالحتإجاتقضاالكزتمببزتتناولمربشاء4

بجديةالتخطيطأودوليةأوإقليميةاووطنيةأومحليةتميونمراكزإنشاءييججبء

العلميةللقدراتيمكنحتىجامعةكلفىالقريبالمستقبلفىإلنساتها

يييةالرررالحلقاتدورالمراكزتلكمثلتلعبأنويمكنتنموأنوالتكنولوجية

بلالوطنيةاألهميةذاتالمعرفةمستوكاتحسينعنالمسئولةلألفرادوالجماعات

والتكنولوجياالعلممجالفىواإلقليمية

وقيادةمستدامامالباودعفامؤسسيةاستقالليةهذهالتميزلمراكزتكونأنيجب

علىبننشملبحثىأعمالوجدولدوليةومدخالتواسعةدرايةوعلىقادرة

ونفلواألساسيةالتطبيقيةواألبحاثالبينيةالتخصصاتموضعوعات

علىتقوموترفىتعيينوسياساتاألقرانمراجعةنظامواتباعاالتكنولوجي

العلمفىالمواهبمنالجديدةاألجياللرعايةلياتواألقدميةوليسالجدارة

والتكنولوجيا

محليةالتميزمراكزمعشراكةفىالبحثيةوالمعاهدالجامعاتتدخلأنينبغى

الحيويةاألهميةذاتالقضاياتتناولالتىدوليفأوإقليميةأووطنيةأوكانت

منجماعاتافتراضيؤتميزشبكاتعلىذلكيشتملأنوينبغىللوطن

وتتخذاإلنترنتخاللمنونيقبشكلمرتبطةلكنهانبامكامتناثرةالمبتكرين

أوإقليمىأووطنىمستوىعلىالمقامةالمعروفةالبحثيةالمراكزفىجذورالها

الجماعاتأولألفرادالرئيسيةالحلقاتالشبكاتتلكمثلتمثلأقويمكنعالمى

الوطنيةاألهميةاتوالتكنولوجياذالعلممعارفتحسينعنالبالدفىالمسئولة

واإلقليمية

لوطنيةالحتياجاتقضاياتتناوللتىلحاليةلبحثيةمجبالبرالرتقاء5

المراجعةمنتستفيدأنالتميزومراكزالقائمةالبحثيةالبرامججميعبإمكان

اإلجراءاتتلكتقنياتتشتملأنوينبغىالخبراءجانبمنالدوريينوالتقييم

للمؤنتسراتدراساتأوالجدوىلمراجعةولجانللمراجعةاألقرانمنفرقعلى

إلىالضرورةدعتلوإصالحهاأودعمهايجببالفعلالمؤسساتتلكتوجدأينما

بأسرهالنظامالتغييراتتمسأقيجبضرورةاإلصالحكانماوإذاذلك

ماوإذاالمحليةالمواهبفيهابماالنادرةللموارداألمثلاالستخدامتوفروأق
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ماعلىاإلصالحيشتملنالبدبيروقراطئاالنظاموكانبكثرةالمواهبوفرت

ىيل

المؤسساتتفويضإلغاءاىالمؤسساتوليسالموضوعاتعلىالتركيز

التميزمراكزمنمختاراولكنهقليلعددبناء

معالخبواتأفضلمنالمكونةاألفرادحولالحلفاتمنقليلعددبناء

المؤسسىالدعمتوفير

التنافسيةالمنحأمامالبحوثنظامفتح

العامةالمنفعةبحوثحماية

األجلطويلةاألساسيةاالستراتيجيةأوالوطنيةالقضاياتناول

أساسعلىالجديدةوالتكنولوجياالعلميةالبحثيةالمشروخثاتفىالبتيجبيم

التفنيةجتدارتهناحيةمنمشروعكلتقييممراعاةمعالخبراءمراجعةمدخالت

للمجتمعالمحتملةوفائدته

يميةلتعتلمؤسسومجالرتقاءإللبر6

القطاعتمويليكملهحكوصبتمويلالناميةالبلدانفىالعالىالتعليمتعزيزيجب

العلممجالفىوالتدريبالعالىالتعليمأمامأكبرفرصلتوفيرتوفرلوالخاص

فىعليهايطلقكماأهليةكلياتمنتتراوحفرصللشبابوالتكنولوجيا

مستوكماأرفىعلىبحثيةجامعاتإلىالمتحدةالواليات

لتعزيزالمنظمسعيهامعاستقالليتهامنزادتقدالجامعاتتكونأنينبغىمم

تزيدالعالقاتتلكإنإذوليةواكاإلقليميةوالشبكاتالمؤسساتمععالقاتها

والتكنولوجياالعلممخالفىالجامعاتجهودفاعليةمنملحوظبشكل

فىالعلمقيموبدفعبالتميزقوياالتزافاالبحثيةالجامعاتتبدىأنيجبممأل

قراراتهاجميعفىالمتحيزةغيرالجدارةمراجعةعمليةتدمجوأنأنشطتها

فىالمجتمعمعتفاعلهامنتزيدأنفجبكماوالمواردوالبرامجاألفرادحول

مجمله

إلىخاصةأهميةإعطاءمعالناميةالبلداقفىالعالىالتعليمأنظمةإصالحيجب

وتتجهالوطنىوالهدفاالستقاللبينتوازنبحيثالجامعيةاإلدارةسياسة

التدرفبونظامالتعليمفىالمؤسسيةالتعدديةنحو

مامرحلتىفىبرامجهامنالناميةالبلدانفىالجامعاتجميعتعززأنينبغى

دراسيةبعثاتتقدموأنوالتكنولوجياالعلممجالفىالتخرجبعدوماقبل

الطلبةألفضل
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والتكنولوجياالعلممتخصصىالصناعيةالبلدانفىالجامعاتتدعمنيجب

تقديمطرفيئعنوذلكالناميةالبلداقجامعاتأفضلفى5الدكتوراوبرامج

شبابمنلمستحقيهامناسبةرواتبتوفبيرمعاألجلطويلةدراسيةبعثات

بتلكالتميزمراكزفىتدريبهمعلىالحصولفىالراغبينالصناعيةالبلدان

علىاألجنبيةالبلدانمنالزائروناألساتذةيساعدأنويجبالناميةالبلدان

األطروحاتمناقشةوفىاالمتحاناتفىيشاركواوأنالدوراتمستوىرفع

العلمية

إلىمواردهابعضوالبحثيةوالتدريابيةالتعليميةالمؤسساتكلتوجهأنيجب

والتكنولوجياالعلملمدرسىالراقىالتدريبتوفير

لشاركةولتكلنولوجياولعلحممجالفىلدهـليةوإلقليميةلتدرليبمجبريةط3

فيها

التدريبفىاإلقليمىالتعاونمنالناميةالبلدانفىالجامعاتتستفيدانيجب

باإلضافةالدكتوراهدرجةعلىالحصولإلىيفودالذىوالتكنولوجياالعلمعلى

أوالوطنيةالتميزمراكزفىدعمهايجبالتى5الدكتورابعدمابرامجإلى

بينمنوالتكنولوجياالعلمفىالمتمكنةالبلدانفىتقعالتىتلكخاصةاإلقلبمية

منخاتقدمأنالخصوصوجهعلىهذهالتميزمراكزوعلىالناميةالبلدان

علىتساعدحتىلالستخداممعاملهاإتاحةذلكفىبمابحثيةوتسهيالت

تأخذأنويجببينهاوفيمااألخرىالناميةالبلدانمعالدولىالتعاونتحقيق

يكونماكثيراالذىالسفرنفقاتإلىاالحتياجايضااعتبارهافىالبرامغتلك

حائألومعوفا

وظائفتوفربرامجوالتكنولوجياالعلمفىالمتقدمةالبلدانتنشئأنيجب

منوالمهندسينللعلماءومعاملهاجامعاتهـابعضفىمؤقتةبحثيةجامعية

الناميةالبلدان

للجمهورلتكنولوجياولعلحموقضابردمولمحولمعلوماتتوفير

نتائجنشرفىاالبتكاروالبحثيةوالتدريبيةالتعليميةالمؤسساتتشجعأنينبغىمم

أوالوطنيةلالحتياجاتنشتجيبجديدةوخدماتمنتجاتإلىوتحويلهااألبحاث

منمقدمةاستشاريةخدماتعلىالجهودتلكمثلتشتملأنويجبالمحلية

مثلمجاالتفىالمدينةأوالواليةأوالوطنمستوىعلىالبحثيةالمؤسسات

والصحةواإلسكانواألراضىالمياهدمادارةالرراعة

مالحقاألكاديمياتبينالمشتركالمجلستقرير081



بثسعةعلىتشتملمكنباتوتصونتنشئأنالناميةانالبلدفىالجامعاتعلى

العلمفىالرقميةالمعلوماتمواردإتاحةأجلمنإلكترونيةوبواباتواسعة

اقتسامهموإتاحةالعامةوالجمهوروالدارسينوالمدرسينللباحثينوالتكنولوجيا

لها

والطبوالهندسةللعلومالوطنيةاألكاديمياتأعمالجدول

عملهافىالجدارةعلىتقومالتىالمستقلةالمؤسساتعلىالفئةهذهتشتمل

والمستمرةالمتميزةالمهنيةبإنجازاتهماعترافاالجددأقرانهمأعضاؤهايختاروالتى

العامالجمهورإعالموتتولىمستقلةعملببوامغوتقومالرسميينموظفيهموينتقون

الوطنيينالقراروصناع

لعلحمفىلوطنيةألولويإتوفIYa1لتحدبلوطنيةلجهودفىركةلمشطا

وجلتكنولو

للعلموطنيةاستراتيجبةتطويرعلىالوطنيةالحكومةاألكاديمياتتساعدأنيجب

فىالوطنيةاالحتياجاتتتناولالتىوالتطويرالبحثأولوياتتحددوالتكنولوجيا

والبيئةالصناعيةوالتنميةالزراعةمثلمجاالت

حتىوالدوليةالوطنيةالمناقشاتفىبنشاطاألكاديمياتتشاركأنالضرورىمن

القضايامنواسعةطائفةفىمسموغاوالتكنولوجياالعلمصوتيصبح

القطامينشملجمعفىأكبربنشاطالوطنيةاألكاديمياتتشاركأنينبغى

حتىوالوطتيةالمؤسسيةالحدودعبرتعملأنعليهاأنكماوالعامالخاص

البلدانبينوكذلكوالناميةالصناعيةالبلدانبينالتعاوندفععلىتساعد

مثمزادورايلعبواأنوالمهندسونالعلماءوشمتطيعالبعضوبعضهاالنامية

والقطاعاتالبلدانلمختلفالخالقةالمقترحاتصياغةفىهناخاصئا

بغيةلوطنيةتلقدرفىلضعفوةلقطنموتقييحمعلىلحكومةمساعدة3

لتهـنولوجياولعلعممجالفىلوطنيةف1Y4alتحقيق

أداءبمراجعةالقوميةالبحثيةالمنظماتقيامفىتساعدأنيمياتIilaعلى

للقدراتالنسبىللتواضعونظراالبحئيةوبرامجهاوبمناهجهابهاالعاملين

مراجعةلعمليةاألمثلالوضعيشتملأنيجبالناميةالبلدانمعظمفىالعلمية

جانبمنالمشاركةهذهومثلأخرىبلدانمنمناسبينخبراءعلىالجدارة

العلومأكاديمياتبيندولىتعاونبرامجخاللمنربماالعالمىالبحثمجتمع
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البلدانفىالجدارةمستوىمراجعةعمليةتجعلأنيمكنوالطبالتكنولوجيا

عامبوجهوإنمامعينةبرامجإلىبالنسبةفقحليسفاعليةأكثرالنامية

لتكنولوجياوحملعJمجافىللحكومةلمشورةلمتقديعم3

الحكوماتإلىالمشورةلتقديمبالثقةجديرةقويةآلياتتوجدأناألكاديمياتعلى

العامةوالسياساتبالبرامجالمتعلقةوالتكنولوجيةالعلميةالفضاياحول

لوطنىاجالحتقضاياتناولعلىلجديدةلتميزكزمرتشجيعلم

المستقبلىوالتخطيطالتميزمراكزإنشاءتيسيرفىتساعدأناألكاديمياتعلى

أنيمكنالمراكزهذهفمثلدوليةأوإقليميةأووطنيةأومحليةكانتسواءلها

ذاتالمعرفةتحسينعنالمسئولةوالجماعاتلألفرادالرئيسيةالحلفاتدورللعب

والتكنولوجياالعلممجالفىواإلقليميةبلالوطنيةاألهمية

استقالللهايكونأنعلىالتميزمراكزتشجيععلىاالكاديمياتتعملأنيجب

وجداولدوليةومدخالتوقادرةواعيةوقيادةمتوأصلمالىودعممؤسسى

التطبيقيةوالبحوثالبينيةالتخصصاتموضوعاتتضممركزةبحثيةأعمال

علىواالعتماداألقرانمنالمراجعةنظامواتباعالتكنولوجياونقلواألساسية

منالجديدةاألجياللرعايةلياتوبهاوالترقىالتعيينسياساتفىالجدارة

والتكنولوجياالعلممجالفىالموهوبين

لوطنيةحتلياجاتلقضاياتتناوللتىلحاليةلملبحثيةلممجبالبرالرتقاءتعزفي5

التميزومراكزيةالبحثالبرامججميعتقييمفىاألكاديمياتتشماركأنينبغى

منمراجعةعملياتعلىاإلجراءاتتلكمثلتفنياتتشتملاقويجبالقائمة

مؤشراتدراساتأوالجدوىمراجعةولجاناألقرانجانب

علىبناءالجديدةوالتكنولوجيابالعلمالخاصةالبحثيةالمشروعاتفىالبتيجبمم

الجدارةجانبىمنمشروعكلتقييممراعاةمعالخبراءمراجعةمدخالت

للمجتمعالمحتملةوفائدتهالتقنية

لتعليميةلؤسساتومجالرتقاءإللبرتعزفي6

العلممنظماتمنوغيرهاوالهندسةالعلوماديمياتأكتشاركأنيجب

العلملتدريسالالزمةالموادانتاجالمدرسينتدرفبفىأيضئاوالتكنولوجيا

جميعمنالمدارسزيارةعلىالعلماءتشجيعويجبللطلبةوالتكنولوجيا
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العلمترويجإلىنهدفالتصميمجيدةعروضوتقديمالمدرسينلدعملمستويات

والعديداألكاديمياتبينالمشتركةللجنة1بالفعلحالئاوتشاركالشبابلدى

والنظمبالمدرسينالعلماءنزبطترويجبرامجالوطنيةفىىاألكاديمياتمن

واسعنطاقعلىوتنشرتجاريهمنتائجتتاحأناويجبالمناهجوتغييرالمدرسية

للجمهورألهميةتاذلملتكنولوجولعلحمقضاياحولماتلمعلتوفيرلممما

جاتاالحتياإلىبالنسبةاألهميةذاتاألبحاثنتائجتنشرأناألكاديمياتعلى

بالنسبةالجديدةوالتكنولوجيةالعلميةالمعارفدالالتلباكذتننتمروأنالوطنية

الفعالةالعامةالسياساتإلى

والمكنولوجياالعلممجالفىوالدوليةواإلقليميةالوطنيةالمنظماتأعمالجدول

وكذلكالمهنيةوالجمعياتوالتكنولوجياالعلماتحاداتالفئةهذهتشمل

مجلسوللعلومالتالثالعالمأكاديميةواالكاديمياتبينالمشتركةللجنة1

االكاديمياتبينالمشتركةالطبيةاللجنةوالتكنولوجيةوالعلومالهندسةأكاديميات

الدوليةالعلميةواالتحاداتالمنتسبينالوطنيينوأعضائهللعلومالدولىالمجلسو

العلميينوالشركاء

لناميةنإلفىلبحثيةمجلبرلملمفاعلبةيسيرتبأ

إقليميةأووطنيةأومحليةتميونمراكزإنشاءتدعمأنالمنظماتتلكعلىينبغى

فىوالتكنولوجياالعلمقدراتنمويتسنىوحتىالناميةالبلدأنفىدوليةأو

مالئاودعمايةمؤسساستقالليةالمراكزلتلكتكونأنينبغىالبلدانتلك

المؤسساتمعالتعاونفيهابمادوليةومدخالتوقادرةعليمةوقيادةمستداما

البينيةالتخصصاتموضوعاتعلىيشتملبحثىأعمالولوجدالدولية

منالمراجعةنظامواتياعالتكنولوجياونقلواألساسيةالتطبيقيةواألبحاث

لرعايةوالياتوالترفىالتعيينسياساتفىالجدارةعلىواالعتماداألقران

العلمببةالمواهبمنالجدفدةاألجيال

وتعزيزإنشاءفىالمساعدةعلىالدوليةالعلميةالمؤسساتههذجيعتنتيجب

فىالدوليةالكياناتهدهمشاركةإنإذالوليدةواإلقليميةالوطنيةالكيانات

علىتساعدهاسوفالوليدةبالكياناتالخاصةوالعملالبحثخطحمراجعة

الفعالةالعمللياتوالمطلوبةالعاليةالمعاييرتأسيس

والعالميهواإلقليميةالوطنيةالمستوياتعلىافتراضيةتميزبكاتنتإنشاءتشجيع

جغرافيةمواقعفىبحثيةمعاهدبهاوتفوممشتركاتمويألممولةبحثيةبرامج
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طريقعنأساسىبشكلويتعاونونفيهاالباحثونويتواصلختلفة

وتعتبرهاعملليةالعالميةوالشبكةاإلنترنتمثلالجديدةاالتصاليةالتكنولوجيات

وبنيتهابهاالعامليننوعيةحيتمندولىمستوكاأرفىعلىالجدارةمراجعة

لبحثيةومخرجاتهااألساسية

جغرافيةمواقعمنباحثوقبهايقومبحثيةبرامجافتراضيةمعاهدإنشاءيجب

التكنولوجياتطريقعنأساسىبشكلفيهاويتعاونونويتواصلونمختلفة

المعاهدتلكفىالتنسيقيتولىأنويجبالعالميةوالشبكةاإلنترنتمثلالجديدة

العلميةالجهودمسئوليةيتحملوناالستثنائيةالعلميةالمكانةذوكامنباحثون

المستويينعلىمناسبةمواردتوفرمؤسساتتستضيفهاأنويجبيادارتها

تضمنأنيجبمتعددةمؤسساتمنفرقوجودحالةوفىوالمادىالبشرى

سلطةنطاقضمنيقعالذىالمشروعفىاركينللمشاالفعالالدعمأخرىكيانات

الكياناتتلك

لتناولواتحاداتشراكةعملياتفىالدوليةالعلميةالمؤسساتتلكتدخلأنيجب

العالقاتتضرأالتضمنأنويجبالمحتملةالمحليةالفائدةذاتالبحثمجاالت

الحكوميةالبحثلمعاهداألساسيةبالرسالةوالخاصالعامالقطاعينبينالبحثية

وقيمها

والوطنيةالمؤسسيةالحدودعبرهذهالدوليةالعلميةالمؤسساتتعملأنيجب

الصناعيةاليلدانمنكلفىالبحثيةالبرامجبينالتعاونتعزيزعلىلتساعد

يلعبواأنالعلماءويستطيعالبعضوبعضهاالناميةالبلدأنبينوكذلكوالنامية

مختلفتحتاجهاالتىالمبتكرةاالقتراحاتصياغةفىمثمراخاصئادوزا

عاتالقطا

لقضاياحوللناميةنلبلدلحكوماتلعلميةلملشورةتقديمفىلشاركة3

لعامةمجلبروإللسياساتلمتعلقة

بالثقةالجديرةاالستشاريةالخبرةالدوليةالعلميةالمؤسساتتلكتقدمأنينبغى

والتكنولوجياالعلمقضاياحولالوطنيةالحكوماتإلى

لتقييمالحكوميةالجهودفىبنشاطالدوليةالعلميةالمؤسساتتلكتشاركأقيجب

الىالمشورةتقديمفىتنشحوأقالجديدةالتكنولوجياتومخاطرفوائدوإدارة

أيضاوإنماالجديدةللتكنولوجياتالفعالالتبنىلضمانفقطليسالحكومات

اديةاإلرنتالعامةوالخطوطالبشرىواألمنالعامةالصحةتدابيرتنفيذلنيسير

المحتملةالجانبيةباتارهاوالمرتبطةالبيئيةالتشريماتأو
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الوطنيةالمشورةلياتتنسيقعلىالدوليةالعلميةالمؤسساتتلكتعملأقيجبم

تقييمأنواعلبعضالقييااسىوالتوحيدالخبراتاقتسامعنفضألالدولبين
المخاطر

فىوالتجريباالبتكارتشجيععلىالدوليةالعلميةالمؤسساتتلكتعملأنيجب

وخدماتمنتجاتإلىتحويلهاوفىعاماتمولالالممولةاألبحاثنتائجنشر

المحليةاالحتياجاتتتناولجدفدة

يشاركوأنجاذااهتمافااإلخبارىياإلعالمبجديةالعلمىالمجتمعيهتمأنيجب

يجتهدانيجبالتفاعالتتلكمثلإطاروفىالعامةالمناقشاتفىأكبربشكل

غيرتقنيةبلغةالعلميةالفضاياشرحالعلماءفى

rلتععليميةلممجهاوبربمؤسسساتهاالرتقاءعلىلنامبةنللبدميصئاعدة

توفيرفىالمشاركةعلىالعلمىالمجتمعتشجعأنالدوليةالعلميةالمنظماتعلىمم

جهودعلىذلكوينطوىالمواردمنبوصفهالعلوملمدرسىالراقىالتدريب

البحثيةالجامعاتفيهابماالعالىالتعليممؤسساتجميعفىخاصة

وبرامجالتكنولوجيافىللعامليندعمبرامغالدوليةالعلميةالمنظماتتوفرأنيجب

دراسيةبعثاتتوفيرطريقعنوذلكالناميةالدولجامعاتأفضملفىدكتوراه

فىيرغبونالذينالشبابمنلمستحقيهامناسبةدخولتوفيرمعاألجلطويلة

قضاءبعضاألقلعلىأوالبلدانتلكفىالتميزمراكزفىتدريبهمقضاء

يتجزأالكجزءالصناعيةالبلدانمنالؤائريناألساتذةعلىويجبفيهاالوقت

فىوالمشاركةالدوراتمستوىرفععلىيساعدواأنالتجربةتلكمن

العلميةاألطروحاتمناقشةوفىاالمتحانات

العلممجالفىالجامعيةالدراسةبرامجالدوليةالعلميةالمنظماتتعززأنينبغى

أفضلمنحطريقعنالبرامجبتلكااللتحاقحفزينبغىكماوالتكنولوجيا

الغرضلهذادراسيةبعثاتالطلبة

المنظماتمنوغيرهاالعلومأكاديمياتتشجعأنالدوليةالعلميةالمنظماتعلى

التىالمواددمانتاجالمدرسينتدريبقبيلمنأنشطةفىالتعاونعلىالعلمية

للطلبةالعلومتدرشىيحتاجها

للطلبةالدكتوراهبعثاتبرأمجفىالدوليةالعلميةالمنظماتتشاركأنينبغى

خاللمنأوطانهمإلىعودتهمبعدالطلبةمعالعالقاتعلىتحافظثماألجانب

معاملبعضإتاحةفىالتعاونهذامثللياتإحدىتتمثلوقدالعلمىالتعاون

المنطقةفىأخرىبلدانمنعلماءمعالتعاونيةلألبحاثعلمياالمتمكنةالبلدان
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الدراسيةالبعثاتمنحعنالمعلوماتبتوفيرالدوليةالعلميةالمنظماتتقومأنيجب

إنحيثوالتكنولوجياالعلممجالفىالقدراتبناءأنشطةتدعمالتىوالبرامج

بياناتقاعدةإنشاءيجبولذلكبتوفرهايعرفونالقدالفرصتلكعنالباحثين

حتىمتاحةلتصبحاإلنترنتشبكةعلىموقععلىوبثهاالبرامجتلنالجميع

العالمبقاعأقصىفىالعاملينللعلماء

الدوليةالتنمويةالمساعدةمنظماتأعالجدول

وبرنامغاإلقليميةالتنميةوبنوكالدولىالبنكمثلمنظماتالفئةهذهتضم

اإلنمائىالمتحدةاألمم

لعلحملممجالفىلوطنيةليأولوياتوفألهدتحديدعلىميةلننبدللممساعدةا

لوجيالتكنولم

استراتيجياتوضععلىالناميةالبلدانالتنمويةالمعونةمنظماتتساعدأنينبغىممأل

أنويجباالستشاريةالخبرةولىالماالدعمخاللمنوالتكنولوجياللعلموطنية

تتناولالتىوالتطويرالبحثجهودفىالوطنيةاألولوياتتحديدفىالهدفيتمثل

والبيئةالصناعيةوالتنميةوالصحةالزراعةمثلمجاالتفىالوطنيةاالحتياجات

قللبدفىلعاليةولمحليةالحتياجاتلمتتناهـللتىلتطويرولبحثلمجهوددعم3

لنامية

محليةتميزمراكزإنشاءأجلمنالدوليينوالتعاونالمالىالدعمإلىاحتياجهناك

وبحثىمعهدأوجامعةداخلتجرىبحثيةبرامجدوليؤأوإقليميةاووطنيةأو

علىالجدارةمراجعةعمليةوتعتبرهاواحدةجغرأفيةمنطقةوفىمستفلبشكل

ومخرجاتهااألساسيةوبنيتهابهاالعامليننوعيةناحيةمندولىمستوىأرفى

البحثية

تميزشبكاتإنشاءأجلمنالدوليينوالمشاركةالمالىالدعمإلىاحتياجهناك

بهاوتقوممشتركاتمولالممولةبحثيةبرامجوعالميفاقليميةوطنيةافتراضية

ويتعاونونفيهاالباحثونوشواصلمختلفةجغرافيةمواقعفىبحثيةمعاهد

العالميةوالشبكةاإلنترنتمثلالجديدةالتكنولوجياتطريقعنأساسىبشكل

نوعيةحيثمندولىمستوىأرفىعلىالجدارةمراجعةعمليةوتعتبرها

البحثيةومخرجاتهااألساسيةوبنيتهابهاالعاملين

إلجراءبحثيةمنحخاللمنالناميةالبلدانفىالصحيةالبحوثدعميتمأنيجب

العالميةالصحألمبادراتودعمالفقيرةالبلدانأمراضعلىأبحاث
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تموطاصندوقىإنشاءعلىوتساعداإلنمائيةالمعونةمنظماتتدعمأنينبغىم

للبرامجالدولىالتمويليقدمانبرنامجىوصندوقمؤسسىصندوقعالميين

الناميةالبلدانفىالجديرةالبحثية

الدولجموعيضمدولىمؤتمرفىاإلنمائيةالمعونةمنظماتتشاركأنينبغى

أنيجبذلكعلىاتفقتولوللعلمدولىصفدوقفكرةلمراجعةالمانحةوالجهات

وعليهاللتنفيذالالزمةالتمويللياتيرلتطدائمةمحموعةلنتكعلىتساعد

بالفعلبدأتالتىالصلةذاتالمشروعاتفىريادئادوزاتلعبأنأيضا

لتعليميةمجهاوبرلمبموسساتالرتقاءعلىلناميةتللبدمساعدة3

خاصةسياسةوضععلىناميةدولةكلالتنمويةالمعونةمنظماتتساعدأنينبغى

وعئاتوجدوانماالخاصةالوطنيةاحتياجاتهافقحتتناولالالعلمتعليمفىبها

المشروعاتتهدفأنويجبالمثالسبيلعلىالبيئيةالعالميةيالمسئوليات

تعليمتحديثإلىالخصوصوجهعلىالسياسةتلكعلىتقومالتىالوطنية

والثامنةالخامسةسنبينالتالميذوالتانوىاألساسىالمستويينعلىالعلم

علىالتركيزمعالبحثطريقعنوالمهاراتالمبادئتعليمعلىتركزوأنعشرة

عدمهمنبعدفيماعلميةمهنإلىالطلبةتوجهعنالنظروبغضالعلمقيم

فىودورهبالعلمجيدةمامةدرأيةعلىوهمالمدارسمنالجميعيتخرجأنيجب

رخائهالمجتمع

مواردهابعضتوجيهعلىحكومةكلالدوليةالمعونةمنظماتتساعدأنينبغى

كلفىخاصةجهودعلىذلكوينطوىمالعللمدرسىالراقىالتدريبلتوفير

البحثيةالجامعاتفيهابماالعالىالتعليممؤسسات

التىالخاصةالمنحأوالدراسيةالبعثاتالتنمويةالعونةمنظماتتدعمأنيجب

إضافىودخلمناسببحثىدعمتوفيرتستهدفالتىالحكوماتتقدمها

وقدالزمنمنلفترةالناميةالبلدانفىالعاملينالعلماءشيابمنللمتميزين

وهوتمافايبررهمالذلكأنبيدمحليةمؤسسيةمرونةالمعاملةهذهمثلتتطلب

بهاواالحتفاظالمحليةالمواهبحفزفىالمتمثلةاألساسيةالفائدة

للجمهورلتكنولوجياولملعلحمهـقضاياردموعنمعلوماتتقديحمعلىلمساعدةلم

والتكنولوجياتالمعارفنتائجنشرفىالمبتكرةلألساليبالتمويلتوفيريجب

المحليةاالحتياجاتتتناولجديدةوخدماتمنتجاتإلىوتحورللهاةالجدب

يلىماعلىالجهودتلكتشتملأنويمكن
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فىاإلقليميةأوالوطنيةالبحثيةالمؤسساتتقدمهااستشاريةخدمات

والصحةواإلسكانالزراعيةواألراضىالمياهادارةالزراعةمثلمجاالت

أحدثلمقاسمةالبحثيةوالمؤسساتالمحليينالمواطنينبينتعاونيةشراكة

المحليةاألهميةذاتالمعلومات

توخدمطمنتجاتللمحتاجينتوفركىاالجتماعيةمةالخدهمؤسساتدعم

السوقسعرعنملحوظبشكلتقلبأسعار

المعلوماتلنشرالمعفولالربحتهدفأوالدولةمنممولةمعلوماتأكشاك

اإلنترنتمنعليهاالحصوليتمالتيالمفيدة

لتعليميةلممجلبرولمؤسساتلالرتقاءفىلساعدةلم5

وضععلىالناميةالبلدانمساعدةعلىاإلنمائيةالمعونةمنظماتتعملأننيبغى

فحسبالخاصةالوطنيةاحتياجاتهاتتناولالوالتكنولوجياالعلملتعليمسياسة

الوطنيةالمشروعاتتهدفأنوينبغىالعالميةبالمسئولياتوعياتوجدوإنما

المستويينعلىالتعليماهذتحديثإلىخاصبوجهالسياسةتلكعلىالمترتبة

علىتركزوأنعشرةوالثامنةالخامسةسنبينالتالميذوالثانوىاألساسى

العلمقيممحلىالتركيزمعالبحثطريقعنوالمهاراتالمبادئتعليم

الناميةالبلدانحكوماتمساعدةعلىالتنمويةالمعونةمنظماتتعملأنينبغى

وينبغىالتكنولوجياالعلومئدرسىالراقىالتدريبلتوفيرالمواردلتخصيص

فيهابماالعالىالتعليممؤسساتجميعفىخاصةجهودعلىذلكينطوىأن

البحثيةالجامعات

لتكنولوجياولعلحمJمجافىلدوليةولمإلقلبمبةلمريبلندمبمبرتلشير6

المؤلسساإلطاروضععلىوتساعدالمالىالدعمالدوليةالمنظماتتقدمأنينبغىمم

والتكنولوجياالعلمفىالتدرفبمنجزتوفرالتىالسريعةالبرامجلتسيس

الخارجفى

يقودبماوالتكنولوجياالعلممجاالتفىالتدريبفىاإلقليمىالتعاوندفعيجب

مراكزفىالدكتوراهبعدمابرامجلكوكنالدكتوراهدرجةعلىالحصولإلى

العلمفىالمتمكنةالبلدانفىتقعالتىتلباخاصةواإلقليميةالوطنيةالتميز

وجهعلىهذهالتميرمراكزوعلىالناميةالبلدانبينمنوالتكنولوجيا

معاملهاإتاحةذلكفىبمابحثيةوتسهيالتدراسيةمنخاتقدمأنالخصوص

األخرىالناميةالبلدانمعالدولىالتعاونتحقيقعلىتساعدحتىلالستخدام
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اعتبارهافىالبرامجتلكتأخذأنويجبالبعضوبعضهاالبلدانتلكبين

أساسئايكونماكثيزاالذىالسفرنفقاتإلىاالحتياجأيضا

تكونالتىالنتمبكاتمنمسامدةالجددوالمهندسينالعلماءتدريبيلقىأنيجب

ويجبالتخصصاتمختلففىالممارسينالمحترفينيدعلىبالفعلتأسستقد

وبينوالحكوميةاألكاديميةالمنظماتمنمستمرادعماالشبكاتتلكتلقىأن

والخاصةالحكومية

القدراتبناءأنشطةلدعمالدراسيةوالبعثاتالبرأمجمنعددتوفيريالفعلتملقد

مثلوالمنظماتالبلدانمنعددجانبمنوالتكنولوجياالعلممجالفى

النظريةللفيزياءالدولىالمركزوللعلومالثالثالعالمأكاديميةواليونسكو

علىوبثهااألنشطةتلكلكلبياناتقاعدةإنشاءويجبللعلومالدولىالمجلسو

أبعدفىمنهمالعاملينحتىوالمهندسينالعلماءلكليتاحاإلنترنتعلىموقع

العالممناطق

جيالتكنولولعلحمJمجافىلرقميةماتلعلمصادرتطويردعم7

للمكتباتعمةIJjIالخبرةالتمونلالدوليةالتنمويةالعونةمنظماتتقدمأنينبغى

الباحثينبينالرقميةالمعلوماتالقتسامإلكترونيةبواباتلديهايكونحتى

والدارسينوالمدرسين

يتيحبماالنامىالعالمفىالمعلوماتوبثلتخزينالكبرىالمحاورتنظيميجبمم

األمروهوالصناعىالعالمفىالبحثيةالمراكرمحالرقميةالمعلوماتاقتسام

علىفيديوافالمشكلعلىالمحفوظةالموادبعضإتاحةتيسيرإلىيؤدىالذى

مكانكلفىبالضرورةمتوفرةغيرعاليةبثسعةتتطلبالتىالمثالسبيل

احتياطيةبنسخاالحتفاظوهوالحساسيةشديدهدفاأيضئاذلكيخدموسوف

األصليةللمواد

المافحةالهيئاتأعمالولجل

تللبدفىلعالميةولمحليةالحتياجاتتتناوللتىلتطويرولبحثدجهوعحمaا

لنامبةلم

أوالوطنىالمستوىعلىتميزمراكزإلنشاءدوليينوتعاونمالىدعمتوفريجبمم

بشكلأوبحثىمعهدأوجامعةداخلتجرىبحثيةبرامجالعالمىأواإلقليمى

الجدارةمراجعةعمليةوتعتبرهاالعادةفىواحدجغرافىموقعوفىمستقل
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األساسيةوبنيتهابهاالعاملينكفاءةحيثمندولىمستوىأرقىلى

البحثيةومخرجاتها

علىجديدةافتراضيةقميزشبكاتإنشاءمالئاالمانحةالهيئاتتدعمأنيجب
وتقوممشتركاتمويألممولةبحثيةبرامجوالعالميةواإلقليميةالوطنيةالمستويات

ويتعاونونفيهاالباحثوقويتواصلمختلفةجغرافيةمواقعفىبحثيةمعاهدبها

العالميةوالشبكةاإلنترنتمثلالجديدةالتكنولوجياتطريقعنأساسىبشكل

كفاعةحيثمندولىمستوىأرقىعلىالجدارةمراجعةعمليةوتعتبرها

البحثيةومخوجاتهااألساسيةوبنيتهابهاالعاملين

ألبحاثبحثيةمنحخاللمندعضاالناميةالبلدانفىالبحثيلقىأنيجب

العالميةالصحةمبادراتودعمالففيرةالبلدانأمراض

عالميينتمويلصندوفىإنشاءتمويلفىوتساعدالمانحةلهيئاتتدعمأنينبغى

للبرامجالدولىالتمويلتوفببرعلىقادرينبرنامجىوصندوقمؤسسىصندوق

الناميةالبلدانفىالجديرةالبحثية

فكرةوتنقيحلمراجعةللمانحيندولىمؤتمرفىالمانحةالهيئاتتشاركأنيجب

إنشاءعلىاتفاقإلىالتوصلعندتساعدوأنللعلمالعالميةللالتمصناديق

دوراتلعبأنأيضاوعليهاللتنفيذالالزمةللالتملياتلوضعدائمةمجموعة

بالفعلبدأتالتىالصلةذاتالمشووعاتفىريادئا

لتعليمبةمجهاوبربمؤسساتهاالرتقاءعلىلناميةنلبلدلممساعدة3

فىبهاخاصةسياسةوضععلىناميةدولةكلالمانحةالهيئاتتساعدأنفنبغى

وعباتوجدانماالخاصةالوطنيةاحتياجاتهافقطتتناولالالعلمتعليم

المشروعاتتهدفأنويجبالمثالسبيلعلىالبيئيةالعالميةبالمسئوليات

تعليمطرقتحديثإلىالخصوصوجهعلىالسياسةتلكعلىالمبنيةالوطنية

والثامنةالخامسةسنبينالتالميذوالثانوىاألساسىالمستويينعلىالعلم

ملىالتركيزمعالبحثطريقعنوالمهاراتالمبادئتعليمعلىتركزوأنعشرة

عدمهمنبعدفيماعلميةمهنإلىالطلبةاتجاهعنالنظروبغضالعلمقيم

فىودورهللعلمجيدعامفهمعلىوهمالمدارسمنالجميعيتخرجأنيجب

والتنميةالمجتمع

لتوفيرمواردهامنجزءتوجيهعلىحكومةكلالمانحةالهيئاتتساعدأنيجبمم

كلفىخاصةجهوذاذلكيتطلبوسوفوالتكنولوجياالعلملمدرسىرافيتدريب
البحثيةالجامعاتذلكفىبماالعالىالتعليمسساتمؤ
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تقدمهاالتىالخاصةالمفحأوالدراسيةالبعثاتالمانحةالهيئاتتدعمأنيجب

منللمتميزينإضافىودخلمناسببحثىدعمتوفيرتستهدفالتىالحكومات

هذهمثلتتطلبوقدالزمنمنلفترةالناميةالبلدانفىالعاملينالعلماءشباب

األساسيةالفائدةوهوتمافايبررهمالذلكلكنمحليةميةمؤسسمرروننةالمعاملة

حكوماتعلىيجبجانبهاومنبهاواالحتفاظالمحليةالمواهبحفزفىالمتمثلة

فىرريبهبهمللقواقالذينالعلمماءشبابلتشجيععودةمنحتوفوأنالناميةالبلدان

الوطنإلىللعودةالصناعىالعالم

لعلموقضايامصادرعنمعلوماتتقديحمعلىلناميةنلبلدعدةمس3

لقكنولوجياللجمهوررو

عافاتمويالالممولةاألبحاثنتائغنشرفىالمبتكرةلالساليبالتمويلتوفيريجبمم

أنويمكنالمحليةاالحتياجاتتتناولجدندةوخدماتمنتجاتإلىتحويلهاوفى

بلىماعلىالجهودتلكتشتمل

مثلمجاالتفىواإلقليميةالوطنيةالبحثيةالمؤسساتمهاتقداستشاريةخدمات

والصحةإلسكانواواألراضى5المياوإدارةعةالزرا

فىللعشاركةالبحثيةوالمؤسساتالمحليببنالمواطنينبينتعاونيةشراكة

المحليةاألهميةذاتالمعلوماتأحدث

aوخدماتمنتجاتلتوفيراالجتماعيةالخدمةومنظماتمؤسساتعم

السوقسعرعنملحوظكلبشتقلبأسعارللمحتاجين

المفيدةالمعلوماتلنشرالربحتهدفأوالدولةمنممولةمعلوماتأكشاك

اإلنترنتمنعليهاالحصويايتمالتى

لتكنولوجبولعلحمJمجافىلدوليةوإلقليميةلتدرليامجبرتيسير4

المؤسسىاإلطاروضععلىوتساعدالمالىالدعمالمانحةالهيئاتتقدمأنينبغى

العلممجالفىالتدريبمنجزءاتوفرالتىالسريعةالبرامجلتسيس

الخارجفىوالتكنولوجيا

العلممجالفىللتدريبالخالقاإلقليمىالتعاونالمانحةالهيئاتتدعمأنيجب

بعدمابرامجلكوكدقالدكتوراهدرجةعلىالحصولإلىيقودالذىوالتكنولوجيا

تلكخاصةواإلقليميةالوطنيةالتميزمراكقفىالتدريبتعزيزويجبالدكتوراه

وعلىالناميةالبلدانبينمنوالتكنولوجياالعلمفىالمتمكنةالبلدانفىتقعالتى

وتسهيالتدراسيةمنخاتقدمأنالخصوصوجهعلىهذهالتميزمراكز
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التعاونتحقيقعلىتساعدحتىلالستخداممعاملهاإتاحةذلكفىبماحثية

أنويجبالبعضوبعضهاالبلدانتلكوبيناألخرىالناميةالبلدانمعالدولى

كثيراطالذىالسفرنفقاتإلىاالحتياجأيضئااعتبارهافىالبرامجتلكتأخذ

مانعةعقبةيكون

تكونالتىالشبكاتمنمساعدةالجددوالمهندسينالعلماءتدريبيلقىأنيجببم

التخصصاتمختلفافىالممارسينالمتخصصينيدعلىبالفعلتأسستقد

والحكوميةاألكاديميةالمنظماتمنمستمرادعفاالشبكاتتلكتلقىأنويجب

والخاصةالحكوميةوبين

لتكنولوجياولعلمJمجافىلرقميةتلمعلوطمصادرتطويردعحم5

علىتشتملحتىللمكتباتالداعمةوالخبرةالتمويلالمانحةالهيئاتتوفرأنينبغى

والدارسينوالمدرسينالباحثينبينالرقميةالمعلوماتلتقاسمإلكترونيةبوابات

المعلوماتوبثلتخزينكبرىمحاورإلنشاءالتمويلالمانحةالهيئاتتقدمأنيجب

البحثيةالمراكزمعالرقميةالمعلوماتاقتسامإتاحةأجلمنالنامىالعالمفى

علىالمحفوظةالموادبعضإتاحةتيسيرإلىذلكويؤدىالصناعىالعالمفى

متوفرةغيرعاليةبثسعةتتطلبالتىالمثالسبيلعلىفيديوأفالمشكل

وهوالحساسيةشديدهدفاأيضئاذلكيخدموسوفمكانكلفىبالضرورة

األصليةللمواداحتياطيةبنسخاالحتفاظ

لشكلسوءلتقريرهذفىلقترحةiYLjIتنفيذفىبدورمهمالضطالع6

لدوليةلوكاالتولخاصلقطاعولملوطنيةلحكوماتلممعشرسةفىأومنفرد

لمحليةوميةإلقو

العامالقطاعينبيناإلبداعيةالشراكةتشجيععلىالمانحةالهيئاتتعملأنينبغى

واالبتكاراتالعلميةاالكتشافاتبفوائدالوصولتستطيعالتىوالخاص

التمليمإنعاشإلىالنتمراكةتلكمثلوتؤدىالعالمشعوبكلإلىالتكنولوجية

المجتمعلفائدةالبحثنتائجواستثمارمتبادلةفائدةذاتبأبحاثوالقيام

القطاعيناستثماراتتحفيزعلىللمساعدةالدعمتقدمأنالمانحةالهيئاتعلى

المعرفةعلىالقائمةالمحليةاألساسيةالبنيةفىاألجلطويلةوالعامالخاص

البشرنةوالمواردبأسرهالخاصالقطاعلمشروعاتالوطنىاإلطارأىالفعالف

والتكنولوجياالعلمفىالرائدةالمعرفيةالمجاالتواستغاللواالستثمار
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الربحتهدفالتىالكياتاتوالدولىوالوطنىالمحلىالخاصالقطاعأعمالدول

لنكنولوجياولملعلمولويات3وفأهدلتحديدلوطنيةلجهودلمفىلمشاركةأ

الجهودفىنشاالشريكاالناميةالبلدانفىالخاصالقطاعيصبحأنيجب

العلممجالفىالوطنيةالقدراتتطويرتخطيطتهدفالتىالحكومية

لتكنولوجياوا

فىلعالميةولمحليةالحتياجاتتناولتستهدفلتىلقطويرولبحثجهوددعحم3

لناميةنلمبد

إنشاءتستهدفالتىالحوافزبرامجفىالدولىالخاصالقطاعيشاركأنيجب

ومنالعلميةالمواهبوتعيينالكبرىالشركاتفىداخليةبحثوحدات

القطاعرغبةتشجيععلىوتعملحقيقيةوافزالحتلكمثلتكونانالضرورى

محلتحلأندونالخطواتتلكاتخاذعلىالربحهدفيحركهاالتىالخاص

المشاركةبالصناعاتالقومىواالعترافالضرائبعلىالخصمإنالرغبةتلك

واألبحاتالتدريببرامغخاللمنالبشريؤالمواردفىقدراتهابناءفى

حدعلىوالخاصالعامللقطاعينبهبأسالعائذايدرأنيمكنالتعاقدية

سواء

أوكانتمحليةالتميزمرأكزتمويلفىالدولىالخاصالقطاعيساعدأناينبغئ

معهدأوجامعةداخلبحثيةبرامجفيهايشاركوأندوليةأوإقليميةأووطنية

عملياتقبلمنوتصنفواحدةجغرافيةمنطقةفىوتجرىمستقلةأوبحثى

وبنيتهابهاالعاملينكفاعةحيثمندوليةنوعيةأرفىأنهاعلىالجدارةمراجعة

البحثيةومخرجاتهااألساسية

افتراضيةتميزشبكاتإنشاءمالياالدولىالخاصالقطاعيدعمأنيجب

تمويالممولةبحثيةبرامجوالعالميؤواإلقليميةالوطنيةالمستوياتعلىجديدة

الياحثونويتواصلمختلفةجغرافيةمواقعفىبحثيةمعاهدبهاوتقوممشتركا

اإلنترنتمثلالجديدةالتكنولوجياتطريقعنأساسىبشكلويتعاونونفيها

مندولىمستوكاأرفىعلىالجدارةمراجعةعمليةوتعتبرهاالعالميةوالشبكة

البحثيةومخرجاتهااألساسيةوبنيتهابهاالعاملينكفاعةحيث

السماحفترةتمديدوبنشاطالجنسياتمتعددالخاصالقطاعيشجعأنيجب

عامختىالفكريةالملكيةبحقوقالمتعلقةالتجاريةالجوانباتفاقيةإطارفى

الناميةالبلدانلمعظم6102
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تقسيموالتكنولوجياالعلمقدراتبناءعلىالناميةالبلدانيساعدممايكونقد

التكنولوجيةفىالمتقدمةالبلدانبينتميزبحيثالعالميةللسوقالكبرىالشركات

تلكصورةمنتحسنالتىاألعمالىتودمنهاوالمحرومةفيهاوالفقيرة

تطويرعلىالبلدقدرةزيادةإلىأيضئالهاتجارثاعائذاتدرلكنهاالشركات

المحليةاألسعارعلىوالحفاظوالتكنولوجياالعلممجالفىالخاصةبرامجها

محليةكاليأنتتطويرونيسيرالسكانغالبيةقدرةيتخطىارتفاعدونللمنتجات

التوصياتتنطبقكمثالالدوائيةالصناعاتأخذناماوإذاالمنتجاتتلكمن

فىالرئيسيةمقارهتقعالذىالجنسياتمتعددالخاصالقطاععلىالتالية

والتكنولوجياالعلمفىالمتقدمةالبلدان

المسجلةالقلبلةاالستوائيةاألمراضعقاقيرعلىالبراءاترسومإلعاءيجب

مجائاالحاالتبعضفىوإتاحتهابراءاتها

كنولوجيةوالتالعلمفىالمتمكنةللبلدانالتلقائىبالترخيصالسماحينبغى

تحترمالبلدانتلكأنطالمامثيلةعقاقيرإلنتاجفيهماالناميةالبلدانوكذلك

البلدانفىالدخلعاليةاألسواقإلىالمثيلةالعقاقيرتلكتصديرحظر

الصناعية

الناميةالبلدانفىالخاصالقطاعمعحقيقيةشراكةإقامةيجب

المتعلقةالتجاريةالجوانباتفاقيةظلفىالسماحفترةتمديدتشجيعيجب

الناميةالبلدانلمعظم6102عامحتىالفكريةالملكيةبحقوق

المتقدمةوالتكنولوجياالعلمفىالناميةللبلدانخاصةنفمراكةإقامةلهيجب

تفاضليةبأسعاراألدويةبعضوتجريبظروفهامعيتكيفترخيضاتضم

تشجيعأجلمنالصناعيةالبلدانفىالمناسبةالحوافزسياساتدعيجب

للشركاتالمثالسبيلعلىالضرائبتخفيضطويقعنالتكنولوجيانقل

الناميةللبلدانالتكنولوجياتراخيصتمنحالتى

والتطويرللبحثالوطنىالمؤسسىالتمويلخيارالخاصالقطاعيدعمأنينبغى

والتكنولوجياالعلمقدراتفىملحوظتحسينإلىيؤدىالذى

rتعزفياجلمنلصناعةورموزلجامعةولحكومةبينكةلشرفىلدخوللم

لوجيالتكنولملعلحمتقدر

الحكوماتمعوالتجمعاتالشراكةتجربةفىالكبرىالشركاتتدخلأنيجب

المحليةالفائدةذاتالبحثمجاالتتناولأجلمنالبحثيةوالمعاهدوالجامعات

المحتملة
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لهرورهـاومؤسسامجهالرالرتقاءعلىلناميةنلمبدمساعدة

الرافىالتدريتوفيربرأمجورعايةدعمعلىالخاصالقطاعيعملأنينبغى

والتكنولوجياالعلمئمدرسى

تقدمهاالتىالخاصةالمنحأوالدراسيةالبعثاتالخاصالقطاعيدعمأنيجب

منللمتميزينإضافىودخلمناسببحثىدعمتوفيرتستهدفالتىالحكومات

هذهمثلتتطلبوقدالرمنمنلفترةالناميةالبلدانفىالعاملينالعلماءشباب

األساسيةالفائدةوهوتمافايبررهمالذلكلكنمحليةمؤسسيةمرونةالمعاملة

علىينبغىجانبهاومنبهاواالحتفاظالمحليةالمواهبحفزفىالممثلة

تلقواالذينالعلماءنتمبابلتشجيععودةمنحتوفرأنالناميةالبلدانحكومات

الوطنإلىالعودةعلىالصناعىالعالمفىتدريبهم

رللجملتكنولوجياولعلحموقضايامصادرعنتمعلوطتقديحمعلىلساعدة5

الحكوميةللمشورةالالزمةالمعلوماتوتوفيربدعمالخاصالقطاعيقومأنينبغى

كماوالخدماتيالمنتجاتالمتعلقةواألمانالصحةقضاياحولالتقييموبرامج

الجديدةالتكنولوجياتومخاطرفوائدوإدارةتقييموسائلتتوفرأنجبي

أوبتطويرتقومدولةلكلالحيويةالتكنولوجياعنالناجمةتلبامثلومنتجاتها

توفرالحكوماتتضمنأنيجبلذلكالتكنولوجياتتلكاستخدامأوإنتاج

لضمانفقطليسالدوليةأواإلقليميةالمصادرمنالحقيقيةالعلميةالنصيحة

الصحةتدابيرتنفيذلتيسيألاأيضوإنماالجديدةللتكنولوجياتالفعالالتبنى

البيئيةالتشريعاتأواإلرشاديةالعامةوالخطوطالبشرىواألمانالعامة

ومنتجاتهاالتكنولوجياتلتلكالمحتملةالجانبيةباآلثارالمتعلقة

الحكوميةغيرالمنظماتأعمالجدول

جديدةوخدماتمنتجافلىوتحوللهاألبحاثنتائجنشرفىرالبتطتشجيعا

لحليةتحتيابالوللننا

للجمهورالمعلوماتتوفرالتىالبرامجبدعمالحكوميةغيرالمنظماتتقومأقينبغىأل

لكذفىبمافيهاتشاركوأن

للمشاركةالبحثيةوالمؤسساتالمحليينالمواطنينبينتعاونيةشراكةإقامة

المحليةمبةاألهذاتالمعلوماتبأحدثيتعلقفيما

aوخدماتمنتجاتتوفيرأجلمناالجتماعيةالخدمةمؤسساتعم

السوقسعرعنملحوظبشكلتقلبأسعارللمحتاجين

591مالحقاألكاديمياتبينالمشتركالمجلستقرير



لنشرالمعقوياالربحتهدفأوالدولةمنممولةمعلوماتأكشاكإقامة

اإلنترنتمنعليهاالحصوليتمالتىالمفيدةالمعلومات

باألمعملصلةتذلوجيالتكنولعلملمقضاياحوللجمهورلمإلىمعلوماتتقدلجم3

لناميةلم

تبينالتىالمعلوماتالقرارولصناعلالعالمالحكوميةغيرالمنظماتتوفرأنينبغى

خدمةإلىالموجهةلالبحاثالحكومىبالتمويلونشمحالعامةالمنفعةوتحمى

يلىماعلىالحكوميةالمنظماتتساعدأنينبغىلذلكالعامةالمنفعة

الجماهيريةباألولوياتوالخاصالعامالقطاعببنبينالشراكةاهتمامضمان

عاماتمويألالممولةاألبحاثلفوائدالعامةاإلتاحةضمان

العلميةالبياناتقواعدإتاحةتعزيز

اإلعلمأعمالجدول

لمتغلقةإللقضايالبالدلمجماهيرتعريفمسئوليةمنالكبربالجزءالضطالعلمأ

لتكنولوجويالعلحم

اهتماماوالتكنولوجياالعلممجتمعيولىأنالقضانالتلكالراقيةالتغطيةتتطلب

تلكفىوينبغىالعاموالجدلالنقاشفىأكبربشكليشاركوأنباإلعالمأكبر

تقنيةغيرلغةفىالتقنيةالفضاياشرحإلىالممارسونيسعىأنالتفاعالتء

السياسةخياراتأساسهاعلىتترتبالتىوالتقنيةالعلميةبالشئونيتعلقفيمابم

لمقاالتهوالتكنولوجياالعلممصادرأفضلاإلعالمننشدأنينبغىالعامف

خالفاتبتوليدوالمراسلونالصحفيونيقومأاليجبمماثلةوبروحوبرامجه

الجوانبعلىالضوءتلقىالتىاألقليةمواقفتفديمطريقعنحقيقيةغير

المهنىالمجتمعيكونعندماخاصةوالتكنولوجيايالعلمالمتعلقةللمسائلالمناوئة

بالفعلواسغااتفافاحقققد

لعلمبقضايالمتعلقةلملمعلوماتلملتوفيرلجديدإللكترونىلمإلعالمملمستخد3

للجمهورلتكنولوجياولم

المطبوعاتبينهامناالتصالتكنولوجياتمنكبيرةبمجموعةاالستعانةينبغى

أجلمناإلنترنتالعالميةالشبكةحمولةالمالتليفوناتاإلذاعةالتليفزيون

أوالعامالقطاعمنالممولةبالبحوثالمتعلقةالعامةالسياسةثارونتائجنشر

المحليةأوالوطنيةاالحتياجاتوتتناولالخاص
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جلحق

الدراسةلجنةألعضاءالذاتيةالسيرة

للجنةالمشاركانالرئيسان

البحتةللرياضياتالوطنىبالمعهدأستاذSILAPbocaJباليسجاكب

rtr02للمعهدالسابقوالمديريالبرازيلجينيرودىريوفىوالتطبيقية

جامعةمنالدكتوراهدرجةعلىوحصلالفيدراليةجينيرودىريوجامعةمنتخرج

قدمحيثالديناميكيةاألنظمةمجالفىاألساسيةأبحاثهأجرىبيركلىكاليفورنيا

ممافوضويةاألنظمةأكترلفهمشامللبرنامجباقتراحهتوجتأساسيةإسهامات

كليةإنشاءوراءالفكريةريادتهكانتكذلكهائلعلمىنشاطتوليدإلىأدى

رئيسمنصبباليسدشغلوقدالالتينيةأمريكافىالديناميكالمتخصصى

حالياوهوللعلومالدولىالمجلسلرئيسنائباكانكماللرياضياتالدولىاالتحاد

عبدلمركزالعلمىالمجلسورئيسبرينستونفىالعلممعهدمجموعةعضوفى

دىكوليجلدىالعلميةاالستشاريةالهيئةوعضوالنظريةللفيزياءالدولىالسالم

يعملكماللرياضياتزيوريخبمعهدللتكنولوجياالفيدرالىالممهدوفرانس

العلومهيئةواليونسكوبينهامنوالتعليميةالبحثيةالوكاالتمنلعديدمستشارا

شيلىفىوالتكنولوجياالعلملدراساتالوطنيةللجنة1والمتحدةبالوالياتالوطنية

فىالعلميةللبحوثالوطنيةاللجنةوبالمكسيكوالتكنولوجياللعلمالوملنيةاللجنةو

البرازيلبينالرياضياتفىمشتركةأبحاثمشروعاتبتنسيققامكماأوروجواى

منوغيرهاوالمكسيكوشيلىانجلتراالسوفيتىواالتحادوفرنساالمتحدةوالواليات

كماللعلومالثالثالعالمأكاديميةعامأمينمنصبأيضاباليسدوفشغلالدوال

والوالياتوالمكسيكوفرنساوشيلىالهندفىالعلومبأكاديمياتخارجىعضوأنه

والدوليةالوطنيةالجوائزمنالعديدعلىحصلوقدالمتحدة

إلسكندريةامكتبةمديرNIDLEGARESliamsIالدفنسراجإسماعيل

والمتاحفالسبعةالمعاهدادارةمجالسويرأسمصرفىحديتاتأسستالتى

الدولىالبنكرئيسنائبالتاليةالمواقعسابفاشغلوقدللمكتبةالتابعةالثالثة

الدوليةالزراعيةللبحوثاالستشاريةلمجموعة1ورئيس299100021
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برنامجوهوالففراءلمساعدةاالستشاريةلمجموعة1ورنيس59910002

للمياهالدوليةالكوكبيةالشراكةورئيس59910002الجزئىللتمولل

والعشرينالحادىالقرنفىللمياهالدوليةاللجنةورئيس699102

8991Yالدولىالبنكفىالمناصبمنعدداالدينسراجدشغلوقد

2791Yمنالعديدإلقاءإلىباإلضافةاألعمالمنالكثيرنشركما

جامعةمنالهندسةفىالبكالوريوسدرجةالدينسراجدويحملالمحاضرات

51منحكماهارفاردجامعةمنوالدكتوراهالماجستيرعلىوحصلالقاهرة

فاجنجنبجامعةمتميزااأستاذحالياالدينسراجدويعملفخريةدكتوراه

األكاديميةللمقسساتاالستشاريةاللجانمنعددلدىعضواأوئاورئبببهولندا

العالمأكاديميةفىزميلوهوالمدنىالمجتمعجهودوفىوالدوليةوالعلميةوالبحثية

للعلومالثالث

اللجنةأعضاء

البيولوجىالطبأبحاثبمعهدأستاذEDNELLAegroJأللندىجورجيه

البروتينتركيبفهمفىمحوريةمساهماتأللندىدقدمشيلىجاممةالطببكلية

فىاألمينىاألسيللفقلAلوأنزيماتاإلستطالةلعواملوصفهخاللمن

نضوجعمليةفىالهرموناتتخليقآليةدراسةفىأيضئارائذاوكانالثدييات

ونظامووظيفةبنيةدراسةعلىاألخيرةالسنواتفىعكفوقدالبرمائياتبويضات

فسفرةعمليةفىتدخلوالتى2KC1KCالوجودكليةالبروتينإنزيماتمناثنين

ألندىدكانالعلمىالبحثفىنبوغهإلىوباإلضافةاألساسيةالخلويةالبروتينات

أمريكافىالعلميةالشبكاتوتأسيسالعلومتعليممجالفىودولباوطنياقائذا

مجلسورئيسالخليةلبحوثالدوليةالمنظمةرئيسمنصبحالياويشغلالالتينية

ورئيسعضووهوأمريكالعمومالصحةبمنظمةالصحةبحوثحوالالمستشارين

فىوزميلللعلومالالتينيةأمريكاأكاديميةوعضويلىنتفىالعلومألكادفميةسابق

للعلوماألحريكيةالوطنيةياالكاديميةأجنبىوشريكللعلومالثالثالعالمأكاديمية

للطباألمريكىوالمعهد

بمعملالفيزياءأستاذCANGIHCERBenirehtaCبرفشينياكننكاث

مديرمنصب002ا7991الفترةفىشغلتوقدبفرنساأورساىفىكوتونإيمي

الفروعدراساتفىمتخصصةوهىالعلميةللبحوثالفرنسىالوطنىالمركزعام

التىالصغيرةالعناقيدتجمماتبشأنبالنانونهيزياءالخاصةالبينيةالعلمية

منبريشينياكدتخرجتوقدالذراتمنماليينبضعةإلىالفبضعةمنتتراوح
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فىمهمةإسهاماتوقدمتالذريةالفيزياءمجالفىعملهاوبدأتالعلياالمعلمينار

المديرمنصبنتمغلتوقدالليزرضوءفىالذراتبيناإلشعاعىالتصادمفهم

العلميةللبحوثالفرنسىالوطنىبالمركروالرياضياتالفيزيائيةالعلوملقسمالعلمى

كتيبةفارسةلقببريشينياكدتحملكماأورسايفىكوتونإيمىمعملومدير

الفضيةوالميدالية1991عامالعلومأكاديميةجائزةعلىحصلتوقدالشرف

باألكاديميةعضووهىLعامالعلميةللبحوثالفرنسىالوطنىللعركز

للعلومالفرفسية

وتحملالفليبينبجامعةأستاذةأeLالفةCVanعأل5كارننوليديفينا

الوطنيةالكليةعميدمنصبسابقاتشغلوكانتالجامعةبهذهأكاديميةدرجةأعلى

معلفىالدكتوراهدرجةعلىحصلتوقدالفليبينبجامعةوالحكمالعامةلإلدارة

حصولهابعد0791عاماألمريكيةالمتحدةبالوالياتإندياناجامعةمناالجتماع

فىاآلدابوماجستيرالفليبينجامعةمنالعامةاإلدارةفىاآلداببكالوريوسعلى

اديميةالعضويةكارينيوداختيرتوقدهاواىجامعةمنالسياسيةالعلوم

لمجلسهاسكرتيزاأصبحتثمoعاموالتكنولوجياللعلومالفليبينيةالوطنية

العامةاإلدارةليةووبنيةتطورعلىأبحاثهافىركزتوقد2002عاممنذالتنفيذى

واألخالقياتوالفسادالمحلىالحكمبقضاياخاصاهتماممعالناميةالبلدانفى

التطوعىالقطاعديادارةالديمقراطيةالعامةواإلدارة

والمديرالكيمياءأستاذYRAHDUOHCdammahuMاشوذرمحمد

االكاديمىللبحثمعهدأكبرالكيمياءلبحوثجمالاهيمإبرحسينلمعهدبالنيابة

انحرافدراسةمعملبالمعهدمعملينيرأسكماباكستانفىكراتشىيجامعة

عملهأسفروقدالجريئاتنمذجةومعملوحيدةببلورةمرورهابعدالسينيةاألشعة

المنتجاتمنلعديداألبعادثالثيةبنيةتحديدعنالسينيةاألشعةبلوراتمعاملفى

معملويتولىالبحريةالبيئةإلىبالنسبةاالصطناعيةأوالطبيعيةسواءالجديدة

تحتيعملالذىالكيمياءلبحوثجمالإبراهيمحسينلمعهدالتابعالنباتمراقبة

والحيواناتللنباتاتالنشطةللمكوناتومراقبةفحصبرنامجنتمودرىدإشراف

الدوليةالدورياتفىبحث003منأكثرنشروقدباكستافىالوجودشائعة

عامأمينمنصبشودرىدشغلوقدكتابينتأليففىشارككماالرائدة

كومستكنشرةمحرروهوa99AI99الباكستانيةالكيميائيةالجمعية

BCETSMOCIJaلبحوثاآلسيويةالشبكةلدكأالتنفيذىالمجلسوعضوورية

للييئةالدوليةالقيادةوزميلاليمالسكرىالبوللمرضالمضادةالنباتات
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اإلسالميةاالكاديميةوللعلومالثايخاالعالمأكاديميةفىوزميلDAELالتنمية

للعلوم

بقسمالبحثعلماءكبارمنGNAWGEsamohTإجوانجتوماس

حصلوقدبأوغنداكمباالفىالطبيةالحيويةالتكنولوجيابمعاملالطبيةالطفيليات

الدكتوراهدرجةعلىحصلكماالطبىهيوهواردمعهدمنعالملقبعلىمؤخرا

بعدمابأبحاثوقام4891عامبكنداماكماسترجامعةمنالمناعةعلمفى

للطبالجامعيةريزرفويسترنكيسبمدرسةالمتحدةالوالياتفىالدكتوراه

الطبيةللبحوثالدولىفرانسفيلبمركزالجأبونوفىببيركلىكاليفورنياوجامعة

ومقاومةالحيويةالكيمياءعقاقيرأهدافمجالفىمؤخراابحاثهتركزتوقد

تطويرجائزةعلى5991عامإيجوانجدحصلوقدللطفيلياتالمضادةالعقاقير

للعلومالثالثالعالمبأكاديميةزميلوهوالعالميةالصحةمنظمةمنالمهنة

لدىالتنفيذىالمديرERVEFELNOTRAMailuJمارتونلحوفيفرجوليا

الدوليةبالقيادةالتحاقهاقبلكانتوقدDAELوالتنميةللبيئةالدوليةالقيادة

وهىبباريسللعلومالدولىللمجلسالتنفيذىالمديرمنصبتشغلوالتنميةللبيئة

تشغلالمياهمواردمعهدمنهاالدوليةالمنظماتمنالعديدإدارةبمجالسعضو

لشركةالبيئةاالستشاريةوالهيئاتوالتنميةللبيئةالدولىوالمعهدالرئيسنائبموقع

أندروزسانجائزةأمناءمنايضئاأنهاكماكوكاكوالوشركةللكيماوياتداو

للتعاونهمثهالعلومدملتقاألمريكيةالرابطةجائزةعلى9991عاموحصلت

واإليكولوجياالتارلئفىعلميةدرجاتعلىحاصلةوهىالعلومفىالدولى

واألمريكيةالفرنسيةالجنسيتينوتحملالمجرفىولدتوقدالبيئيةوالسياسة

للتنمبةاإلدارىيرalehpmaMllaلمELEHرامفيلىمامفيال

مجاالتفىالبنكأنشطةعلىمنصبهااطارفىوتشرفالدولىبالبنكالبنثمرية

واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياواستخداماالجتماعيةوالحمايةوالتعليمالصحة

مايوفىالدولىالبنكإلىانضمتقدوكانتالمعرفةعلىالمينيةالتنميةلتعزيز

منكانتبعينياتالسفىأفريقياجنوبفىعملهارامفيلىدبدأت0002

يالحقوقتنادىوقائدةطبيبةعملتوقدالسوaوعىحركةفىالناشطينالطالب

ياحثةكونهاعنفضألالمحلىالمجتمعتنميةمجالفىناشطةكانتكماالمدنية

بوصفها6891عامتاونكيببجامعةالتحاقهاوبعدجامعيةومديرةاكاديمية

سبتمبروفىسنواتبخمسذلكبعدالجامعةرئيسنائبمساعدغينتبحثزميلة

تشغلسوداءامرأةأوللتصبحالجامعةرئيسنائبمنصبعلىحصلت6991
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4رعلىرامفيلىحصلتأفريقياجنوبجامعاتإحدىفىالمنصبذا

جامعةمناالجتماعيةاألنثروبولوجيافىوالدكتوراهناتالجامعةمنالماجستير

كماأفريقياجنوبجامعةمناإلدارةفرعالتجارةوبكالوريوستاونكيب

جامعةمنالعامةوالصحةاالستوائيةالصحةفىدبلوماتعلىحصلت

فىالوطنيةأفريقيالجنوبالوطنيةاألكاديميةلعضولةانحتيرتوقدويتواترسراند

5991سنةالعلوم

لدىاالستشاريةالهيئةرئيسENITSNEDURLlieNرودنشتانننيل

رئيسمنصبسابقايشغلوكانبنيويوركميلوندبليوأندروةبمؤلسأرتستور

التنفيذىالرئيسنائبومنصب199112الفترةخاللهارفاردجامعة

السابقبنالعقدينوخالل991اا889الفترةخاللميلوندبليوأندرولمؤلسسة

درسبرينستونبجامعةالمديرينكباروأحدالتدريسبهيئةمواكان

عميدمناصبوتفلداإلنجليزيةللغةأستاذاوكانالنهضةعصرأدبرودنشتايند

الجامعةورئيس7791ا279الكليةوعميد86912791الطالبشئون

ثمAVو410مامىبينهارفاردفىمحاضزاعملقدوكان77918891

درجةعلىحصلوقدواألمريكيةاإلنجليزيةواللغةاألدببقسممساعذااأستاذ

بمنحةالتاليةالثالثالسنواتخاللودرس1aYمعابرينستونمنالبكالوريوس

البكالوريوسدرجةعلىحصلحيثأكسفوردبجامعةكولدجنيوفىالدراسيةرودز

درجةعلىحصلUVعاموفىالماجستيرعلىحصلكماالثانيةللمرة

هارفاردجامعةمناإلنجليزيةاللغةفىالدكتوراه

للعلومالهندعمومبمعهدفخرىأستاذNODNATNPتاندونإنبى

دللعلومالوطنيةالهنديةباألكاديميةمتميزشاهنادميجوزميلنيودلهىفىالطبية

والرئيسالطبيةللعلومالوطنيةاألكاديميةفىوزميلأعصابجراحهوتاندون

العصبىللجهازالهنديةالجمعيةوللعلومالوطنيةالهنديةاالكاديميةلىالسابق

الثايخاالعالمأكاديميةوللعلومالنرويجيةألكاديمية01فىأيضئازميلأنهكما

اللجنةلىالسابقالمشتركوالرئيسالمخلبحوثالوطنىالمركزورئيسللعلوم

الدوليةالمنظمةلدىمنتخبوعضوالدوليةالقضاياحولاألكادفمياتبينالمشتركة

الجهازعلومجمميةوالمتحدةبالوالياتاألعصابجراحىجمعيةوالمخلبحوث

دتولىوقدالمتحدةبالمملكةللطبالملكيةالجمعيةوالمتحدةيالوالياتالعصبى

ورقةمائتىعنيزيدمانشركماوكتابينمتخصصةراسة41aتحريرتاندون

الهندوزراءلرئيسالعلمىاالستشارىبالمجلسعضواتاندوندكانكذلكعلمية
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دماباالوطنيةالجائزةومنهاوالجوائزالشرفيةاأللقابمنالعديدعلىحصلما

الهندرئيسقنبوسان

بمعهدالغاباتإيكولوجيافىباحثاستاذOAHZgnodihSزاوشيدونح

رشيسوناشبللعلومالصينيةباألكاديميةالطبيعيةالمواردوبحوثالجغرافيةالعلوم

قسممنتخرجوقداإليكولوجيةالنظمألبحاثالصينيةللشبكةةالعلمياللجنة

من5الدكتورادرجةعلىوحصل3691عامالزراعيةدبليوإنبجامعةالغابات

ذلباومنذ7691عامللعلومالصينيةاديميةلالتابعالتطبيقيةاإليكولوجيامعهد

علىالبشرىالنشاطوأثرالنباتاتوتوزيعتصنيفعنأبحائااوديجرىالحين

وتغيراإليكولوجيةاألنظمةعلىالجوتغيروأثراإليكولوجيةلألنظمةالبيئىالتنوع

منأكثرنننصروقدالحيئيةاألنظمةوإدارةودينامياتوعملوبنيةاألرضاستخدام

عائابوصفهزاودأجرىوقدضوعاتالمهذهحولكتائاوعلميةورقةمائة

aAو3Aعامىبينميتشيجانبجامعةالطبيعيةالمواردكليةفىأبحائازائرا

الدائمةباللجنةعضوابوصفهالدوليةالبرامجمنالعديدفىأيضئاعملوقد

للنظاماأللفيةتقييمبشأنالتقييملجنةوفىاألجلطويلةاإليكولوجيةلألبحاث

البيئىالنظامإدارةلجنةفىاإلقليمىالرئيسنائبمنصبشغلكمااإليكولوجى

الطبيعةعلىللحفاظالدولىاالتحادو

موظفواللجنة

مساعدمديروهوالدراسةمديرLLEBMACPnhoJكامبلجون

حولللحاديمياتالعالمىالمؤتمرمديركانوقداالكاديمياتبينالمشتركبالمجلس

فى0002مايوفىعقدوالدىوالعشرينالحادىالفرنفىاالستدامةنحوالتحول

بينالمشتركةالخريجينبرامجمراجعةفىالعاملينعنمسئوالكانكماطوكيو

المكسيكبجامعةللعلومالمكسيكيةواألكاديميةللملوماألمرنكيةالوطنيةاديميةاألك

حولوالهندسةالعلومألكاديمياتالعالمىالمنتدىومديرالمكسيكبمدينةالمستقلة

سكانفىالعاملينومدير6991يونيوفىاسطنبولفىعقدالذىالمدنمستقبل

نيودلهىفى3991أكتوبرفىعقدالذىالعلميةالعالمأكاديمياتقمةالعالم

والجامعاتللحكوماتالمستديرةالمائدةبحوثعملمجموعةمشروعومدير

المتحدةبالوالياتالوطنيةباألكاديمياتاألكاديصالبحثىالمشروعحولوالصناعة

العاصمةواشنطنفىمفدالذى

رئيسمستشارالتقريرمحرر03nevetSأكلمSUCهاركوسستيفن

التىالدوريةريفيوتكنولوجىمجلةتحريررئيسمنصبيشغلوكانتحرير
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مجلةمنأعدادشحريربعضورئيسللتكنولوجياماساشوستسمعهدصدرها

المتحدةبالوالياتالوطنيةاألكاديمياتتصدرهادوريةوهىتكنولوجأندسايتس

فىككأعملووقددتكنىلوجهاىلمجلةالتنفيذىالمحررأيضئاكانكمحا

تايمزنيويوركلمجلةالتجارىالنشاطلشئونمراسألاليوميةالصحافة

تريبيونستارمينيابوليسبمجلةطبياعلمئاومحررا
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دلحق

مسرد

etutitsnihcraeserdecnavdAمتقدمةبحوثمعهد

منطقةفىمستقلبشكليعملأوالجامعاتإحدىتديرهبحوثمعهد

يقومبحيثتنظيمهويجرىتقدماأكثرناميةأوصناعيةدولةفىواحدةجغرافية

أرقىعلىالجدارةمراجعةعمليةقعنبرهاالتىالبحثيةالبرامجمنمتنوعةبطائفة

البحثيةومخرجاتهااألساسيةوبنيتهابهاالعامليننوعيةحيثمنمستوى

ecnellecxeforetneCامتيازمركر

فىمستقلبشكليدارأومتقدمةبحوثمدالدأوجامعةتديرهبحثىبرنامج

نوعيةحيثمنمستوىأرفىالجدارةمراجعةعمليةوتعتبرهواحدةجغوافيةمنطقة

البحثيةومخرجاتهاألساسيةوبنيتهبهالعاملين

seirarbillatigiDرقميةمكعبات

ودورياتمطبوعةكتبنتصكلعلىأساشاالمعلوماتمنمجموعات

وأفالممتحركةوصورفيةفوتوغراوصوربياناتعداوقومذخصصةودراسات

نحوعلىمكانكلفىللجميعمتاحةرقميةوملفاتصوتيةوتسجيالتفيديو

beWediWdlroWالعالميةالشبكةعلىمنظمةمواقعخاللمنإلكترونى

sthgirytreporplautcelletnIةالفكرنالملكيةحقوق

أعمالأواختراعاتلتقديممنظماتأوألفرادالمجتمعيمنحهاالتىالحقوق

التجارةفىمستخدمةتصميماتأوصورأوأسماءأورموزأوفنيةأوأدبية

لممتلكاتهمالمشروعغيراالستخداممناآلخرينمنعفىالحقلحاملهاتمطىبحيث

الزمنمنمحدودةلفترة

slaoGtnempoleveDmuinnelliMلمفيةاإلنصائيةاألهداف

فىاجتمعواالذينالوطنيةتالحكومازعماءعليهاتفقعالمىأعمالجدول

لتناولبعينهاأهدافخددتحيث0002سبتمبرفىاأللفيةبشأنالمتحدةاألممقمة

العالممسنوىعلىاالبتدائىوالتعليمالمدقعوالفقرالشديدالجوعالتاليةالقضايا
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ائمعديةاضواألمصاألموصحةاألطفالبينوالوفياتالجنسينبينالمساواة

التنميةأجلمنالعالممستوىعلىالشراكةوعملياتالبيئيةوأالستدامة

evitaitmIecneicSmumnelliMللعلوماطليةميادرة

العلمقدراتلبناءالدولىالبنكمنأساسىبتمويلدولىبرنامج

تنافسىبشكلمختارةللعلومفيةاالمبادرةمعاهد1خاللمنوالتكنولوجيا

عالميةهيئة2القائمةالمؤسساتفىالمتواجدةاالمتيازمراكزمنأصغرنواةو

لتدريبوالتكنولوجياالعلمفىومتمكنةمتقدمةبلدانمنعلماءبإرسالتقومللعلوم

3معهموالتعاونوالتكنولوجياالعلمفىوالمتخلفةالناميةالبلدانفىنظرائهم

وتكنولوجيابالتجهيزاتيتعلقفيماخاصةاألساسيةالبنيةتعزيز

التالتصااالمعلومات

weivertireMالجدارةمراجعةعملية

المراجعةمحلبالبرنامجمرتبطينغيرخبراءبهيقومبحثىلبرنامجتقييم

وتشتملللمجتمعالمحتملةوفوائدهللبرنامجالتقنيةالجدارةبتقييميقومونحيث

األهميةلمراجعةولجانللمراجعةاألقرانمنفرقعلىالمراجعةهذهتقنيات

للمؤشراتراساتaو

والطبوالهندسمةالعلومفىالوطنيةاألكاديميات

طaNةcideMdnagnireenignEecneicSfoseimedacAlanoمآح

األعضاءفيهااألقرانويختارالجدارةعلىعملهافىتعتمدمستقلةاتمؤلسم

ويقومونمسئوليهمويختارونوالمستمرةالمتميزةالمهنيةبإنجازاتهماعترافاالجدد

علىالقراروصناعالعامالجمهورإعالميتولونكمامستقلةعملبرامجبتنفيذ

العامةللسياساتوالتكنولوجيةالعلميةبالجوانبالوطنىالمستوى

tnempoleveddnahcraeseRوالتطووالبحث

استراتيجىبحثأوالمعرفةفىالرغبةاألولالمقامفىتحفزهأساسىبحث

األولدافعهتطبيقىبحثأوالمحتملةواستخداماتهاالمعرفةفىالرغبةوراءهتقف

معمعينةتكنولوجياأوبعينهمنتجلتكييفيجرىتكيفىبحثأوالمحتملاالستخدام
جديدةخدماتأومنتباتإلنتاجيجرىتطويرأوالمحليةالظروف

nuocdecnavdaTSواللكنولوجياالعلمفىمتقدمةلولة

علميامشروعاوتمتلباالبحثمجاالتمعظمفىوتكنولوجياعلمثاقويةدولة

ومؤسساتهواستثماراتهاألساسيةوبنيتهبهالعامليننوعيةفىمستداماوتكنولوجيا

التنظيمىاطاره
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yrtnuoctneiciforpTSوالتكنولوجياالعلمفىمتمكنةولة

كماالبحثمجاالتمنعديدفىوالتكنولوجياالعلمفىقوةتمتلكدولة

نوعيةذلكفىبماالمجاالتجميعفىوالتكنولوجيالمالعفىمتناميةقدرةتمتلك

التنظيمىواإلطاروالمؤسساتواالستثماراألساسيةوالبنيةالعاملين

yrtnuocgnipolevedTSوالتكنولوجياالعلمفىناميةلولة

البحثمجاالتمنأكثرأوواحدفىوالتكنولوجياالعلمفىقوةتمللكدولة

زأويةمنوالتكنولوجياالعلمقدراتفىالمهمةالجوانبإلىعامبوجهتفتقرلكنها

التنظيمىواإلطاروالمؤسساتواالستثماراألساسيةوالبنيةالعامليننوعية

yrtnuocgniggalTSوالتكنولوجياالعلمفىمتخلفةلمولة

قدرةوبلووالتكنولوجيةالعلميةالقوةمواطنمنالقليلإالتمتلكالدولة

واالستثمماراألساسيةوالبنيةالعامليننوعيةحيثمنبينةإجماليةوتكنولوجيةعلمية

التنظيمىواإلطاروالمؤسسات

ygolonhceTdnaecneicSوالتكنولوجياالعلم

الطيرانعلومفيهابماوالصحةوالهندسةالعلوموتخصصاتمجاالتجميع

لهندسةواواإلدراكالمخوعلومواألحياءواألنثروبولوجياالزراعةوعلوموالفضاء

والكواكبوالجواألرضوعلوموالبيئيةالمدنيةوالهندسةوالكيمياءالكيميائية

وتكنولوجياوعلومالنظموهندسةالكمبيوتروعلومالكهربيةوالهندسةواالقتصادات

يةالاوالهندسةالميكانيكيةسةواوالرياضياتالموادوهندسةوعلومالصحة

االجتماعوعلمالنفسوعلمالسياسيةوالعلوملفيزياءوا

yticapacygolonhcetdnaecneicSوالتكنولوجياالعلمذرأت

التنظيمىواإلطاروالمؤسساتواالستثماراألساسيةوالبنيةالعامليننوعية

تكنولوجيةامكاناتعلميةمعرفةواكتسابأنشطةلتوليدمادولةلدىالمتوفرة

والدوليةوالوطنيةالمحليةاعيةواإلبدىالتنافسيةاالحتياجاتلمواجهة

sdnuflarotceSفطاعىتملىفل

الربحإلىالهادفةالشركاتعلىالدولتفرضهاالتىالضرائبمنجزء

وتكنولوجيةعلميةمجاالتفىاألبحاثلتموللخاصصندوقإلىتوجيههويتم

للبلداقتصاديةأهحيةذاتمختارة

etutitsnilautriVافتراضىمعهد

مواقعفىمتواجدونباحثونبهايقومالتىالبحثيةالبرامجمنمجموعة

جديدةتكنولوجياتخاللمنأساسىبشكلويتعاونونويتواصلونمختلفةجغرافية

beWediWdlroWالعالميةوالشبكةاإلنترنتمتل
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ecnellecxefokrowtenlautriVافتراضيةامتيازبكة

معاهدوتديرهامشتركاتمويألتمولالتىالبحثيةالبرامجمنمجموعة

بشكلهـشعاونونالباحثونفيهاويتواصلمختلفةجغرافيةمواقعفىبحثية

كماالعالميةوالشبكةاإلنترنتمثلالجديدةالتكنولوجياتاللخمنأساسى

والبنيةالعامليننوعيةحيثمندوليةنوعيةأرفىعلىالجدأرةمراجعةعمليةتعتبرها

البحثيةوالمخرجاتاألساسية
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هـلحق

ختصاراتا

ACREAمmuitrosnoChcraeseRcimonocEnacاالفتصاليةللبحوثقىاألفراالتحاد

dnagnireenignEfoseimedacAfolicnuoCSTEACوالتكنولوجيةالهتدسيةالعلومأكاديمياتمجلسر
secneicSlacigolonhceT

larutlucAlanoitanretnInopuorGevitatlusnoCRAIGCالدوليةالزراعيةللبحوثاالستشاريةالجموعة
hcraeseR

noitazinagrOerutlucirgAdnadooFsnoitaNdetinUOAFوالزراعةلألغذيةالمتحدةاألمممتظمة

tcudorpcitsemodssorGPDGاإلجمالىالمحلىالغاتج
licnuoCymedacAretnICAIاألكاويمياتبينلمشتركلمجلسلىا

lenaPlacideMymedacAretnIPMAlاألكاديمياتبينالمشتركةالطبيةاللجنة

seussIlanoitanretnInolenaPymedacAretnIPATالقضاياحولاديمياتابينالمشتركةاللجنة

الللىلية

ةrآحecneic3للعلومالدولىالمجلس

rciألlaciteroehTrofretneClanoitanretnInialaSsudbAللفيزياءالنظريةالدولىالسالمموكزعبد

scisyhP

cneicSrofnoitadnuoFlanoitanretnIsinسللعلوملدوليةالمؤسسة

avAehtrofkrowteNlanoitanretnIPSANIآcifitneicSfoytilibalالعلمبةالمطبوعاتلتوفرالدوليةبكةالث
snoةacilbuP

tnempoleveDdnatnemnorivnErofpihsredaeLDAELوالتنميةللبينةليةJiJJلقيادة

lanoitanretnI

ecneicSmuinnelliMISMأevitaitinللعلوماأللفيةمبالرة

noitadnuoFecneicSlanoitaNSUFSNللعلوماألمريكبةالوطنيةالمؤسسة

etneCsecruoseRecneicSlanoitaNSUCRSNعلمصادرالعلوماألمرلكىالمركزالوطنى

cimonocErofnoitasinagrODCEOوالتتميةادىاالقتماالتعاومنظمة

tnempoleveDdnanoitarepooC

margorPnoitavonnIegdelwonKehtfotcejorPtoliPPIKPPباألكاديميةالمعرفىاالبتكارلبرنامجالرائدالمشروع

ecneicSfoymedacAesenihCللعلومالصينية

tnempoleveddnahcraeseRDRروالتطلىالبحث

ygolonhceTdnaecneicSTSوالتكنولوجياالعلم
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etairtapxEygolonhceTdnaegdelwonKforefsnarTNETKOTوالتكنولوجياالمعرفةلنقلاألجانبالرعايارنامج

margorPslanoitaN

lautcelletnIfostcepsAdetaleRedarTnotnemeergASPIRTالملكيةبحقوقالمتعلقةالتجاريةالجوانباتفاقية

sthgiRytreporPالفكرية

ecneicSfoymedacAdlroWdrihTSAWTللعلومالتالثالعالمأكاديمية

argorPtnempoleveDsnoitaNdetinUPDNUألحاإلنمائىالمتحدةاألمملرنامح

acudEsnoitaNdetinUOCSENUةlarutluCdnacifitneicSlanoوالثقافةوالعلومللترليةالمتحدةاألممظمةمن

iioitasinagrO

ecneicSytisrevinUehtfoevitaitinIhcraeseRAiPEHNUالعلومفىالجامعيةالبحثيةالمشاركةمبادرة

nipihsrentraPgnireenignEdnaseitinamuHأفريقيافىدسةوالهإلنسانياتوا

ولأكأ

ecnellecxefokrowtenlautriVENVافتراضيةامتيازكةش

noitasinagrOhtlaeHdlroWOHWالعالميةالصحةمنطمة
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ولحق

مختارةمعلوماتمصادر

gnit4rgetnI2002sthgiRytreporPlautcelletnInonoissفاألoC

ronoissimmoCyciloPtnempoleveDdnasthgiRytreporPlautcelletnI

taelbisseccaKUnodnoLsthgiRytreporPlautcelletnI

gronoissimmocrpiwww

hrdnaaeroK0002sdenossrednAlraKdnalraCnamlhaDع

dlroWtnioJnoitisnarTehtgniaMnionocEdesaBegdelwonK

dlroWehTetutitsnIknaBdlroWCDnotgnihsaWydutsDCEOknaB

jecremmocegroknabdlrowwwwtaelbaliavaknaB

ctnoitisnarT0002seussIlanoitanretnInolenaPymedacAretnI

dnaecneicSfonoitubirtnoCehTyrutneCts12ehtniytilibaniatsuS

FAInapaJoykoT0002yaMseimedacAfoecnerefnoCygolonhceT

tenseiniedacaretniwwwtaelbisseccaylatIetseirTtairaterceS

tgdelwonKlanoitaNrofsutcepsorP6991licnuoChcraeseRlanoitaN

taelbisseccasserPseimedacAlanoitaNCDnotgnihsaWtnemssessA

udepanwww

tcneicSnistnemtsevnInognizilatipaC9991licnuoChcraeseRlanoitaN

sserPseimedacAlanoitaNVCDnotgnihsaWygolonhceTdna

udepanwwwtaelbissecca

cihpargomeDdemrofsnarTseitiC3002licnuoChcraeseRlanoitaN

CDnotgnihsaWdlroWgnipoleveDehtnisnoitacilpmIstIdnaegnahC

udepanwwwtaelbisseccasserPseimedacAlanoitaN

4esaBegdelwonKehtnistnetaP3002licnuoChcraeseRlanoitaN

taelbآsseccasserPseimedacAlanoitaNCDnotgnihكعmonocE

udepanwww

2OO2srotacidnIgnireenignEdnaecneicS2002draoBecneicSlanoitaN
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aelbisseccanoitadnuoFecneicSlanoitaNAVnotgnilrA

2Odniessrsebsvogtsnwww

lietceleShcraeseRcifitneicSfonoitaulavEehT7991DCEO

dnanoitarepooCcimonocErofnoitasinagrOecnarFsnaPsecneireptE

snoitacilbupgrodceowwwtaelbaliavatnempoleveD

ymonocEweNehtninoitavonnIdnaygolonhceTecneicS0002DCEO

noitarepooCcimonocErofnoitasinagrOecnarFsآللfeirBإciloPA

snoitachbupgrodceowwwtaelbaliavatnempoleveDdna

noitavonnIlanoitaNfosrevirDsretsulCevitavonnI002DcEO

dnanoitarepooCcimonocErofnoitasinagrOecnarFsiraPsmetsyS

snoitacilbupgrodceowwwtaelbaliavatnempoleveD

fosrevirDkooltuOyrtsudihdnaygolonhceTecneicS1002DCEO

pihsruenerpertnEdnanoitavonniygolonhceTnoitamrofnIhtworG

dnanoitarepooCcimonocErofnoitasinagrOecnarFsiraP

jsnoitacilbupgrodceowwwtaelbaliavatnempoleveD

ecnarFsiraPsrotacidnIygolonhceTdnaecneicSniaM3002DCEO

taelbaliavatnempoleveDdnanoitarepooCcimonocErofnoitasinagrO

snoitacilbupgrodceowww

nilenosePdellikSfoytiliboMelpoePevitavonnI3002DCEO

cimonocErofnoitasinagrOecnarFsiraPsmetsySnoitavonnIlanoitaN

snomtacilbupIgrodceowwwtaelbaliavatnempoleveDdnanoitarepooC

foseliforP3002snoitazinagrOcifitneicSfokrowteNdlroWdrihT

etseirThtuoSehtnigniniarTdnaegnahcxEcifitneicSrofsnoitutitsih

grosawtwwwsecneicSfoymedacAdlroWdrihTylatI

tnempoleveDnamuH1002emmargorPtnempoleveDsnoitaNdetinU

tnempoleveDnamuHrofkroWseigolonhceTweNgnikaM1002tropeR

taelbisseccasnoitaNdetinUYNkroYweN

nel002Jlalolgstroperrdhgropdnuenots

tnempoleveDnamuH3002لةلألسrgorPtnempoleveDsnoitaNdetألت

inoitaNgnomAtcapnmoحAslaoGtnempoleveDmuinnelliM3002tropeR

taelbisseccasnoitaNdetinUYNkroYweNytrevoPnamuHdnEot

3002rdhgropdnuwww

ehtrofecneicSecneicSnoecnerefnoCdlroW0002OCSENU
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7IVtIعبدالعزيزإيمانتريفوروايتوفاالسينمالغةفىستعارة

tVسميركويمبلىللفرانسيسالعالمىتدميرالنظام

IVالدينجمالباتسىكالفيهجلالعالمإيكولوجيالغات

05Vأحمدعتمانبإشرافهوصيروساإللياذة

aVعالءالسباعىنخبةالشعرالفارسىتراثفىاإلسراءوالمعراج

loViUنمرعارورىقارصلىجمالوالخوفالذنبعقدةنيابين

يوسفمحسنواخرونالدينسراجإسماعيلوالقيمالتنميةaVكا

4aVحيدرعبدالسالميملثأتامارىوالعربالشرق

5oVمنوفىإبراهيمعلىدبيكىأندروبالعشرينالؤياخللىالشعراإلسبانىتار

lهVخالدمحمدعباسبونثيالخاردبيلإنريكىالساحرةالعيونذات



5Vالروبىمالباتريشياكرونمكةتجارة

857aVIاعبدالحميدعاطفروبنزبروسبالعولمةإلحساس

95Vالحفناوىجاللسيدمحمدمولوىالنثراألردى

jiVtljالسيداألسودالسيداألسودللكونوالتصورالشعبىين

ناعوتفاطمةفيرجينياوولفبالحجارةمثقلةجيوب167

tiVصالحعبدالعالمارياسوليدادعدواوصديعاالمسلم

iVنجوكماعمرأنريكوبيامصرفىالحياة

tiV3محفوظحازمالدهلوىغالبعرغزلنتالدهلوىغالبيوان

ciVjمحفوظحازمالدهلوىخواجةشعرتمعوفالدهلوىخواجةيوان

iuvأحمدخليلبرووخليلغازىهنتشتييوىالمتخيلالشرق

yivبروغازىسميرالحسبنىنسيبالمتخيلالغرب

iVىحجامحمودفهمىحجازىمحمودفهمىحوارالثقافات

iVالنشاروضمياءزاهررنداهتمانفريدريكأدباءأحياء

التهامىصبرىجالدوستوبيريثبيتيبيرفيكتاالسيدة077

vVالتهامىصبرىريكاردوجويرالديسالسيدسيجوندوسومبرا

VVمصيلحىمحسنرايتإليزابيثمابعدالحداثةبريخت

TvVدlعبدالهادىمحمدفتحىبإشرأفستيرجزفيزروبولجون2الدوليةالمعارفئرة

IVVIالمصرىعبدربهحسنالمؤلفينمنمجموعةوالمرتكزاتالتاريخاألمريكيةلديموقراطية

5Vvالحفناوىجاللنذيرأحمدالدهلوىالعروسمرآة

1VVمحمدمحمديونسالعطارفريدالدينامغنامهمصيبتمنظومة

yvvIIعامرعزتليدسىإجيمسنفجاراألعظم

VVظمحفوحازمالقادرىموالنامحمدأحمدورضاالمديحصفوة

9vVتاكاهاشىوسارهسميرعبدالحميدإبراهيمنخبةأخرىوقصصالعنكبوتخيوط

سميرعبدالحميدإبراهيممهررسولغالمVtetحجازالهنديةالرسائلأدبمن087

1AVبدراننبيلةبدرانهدىبكينإلىالطريق

TAVعبدالمقصودجاللكارلسونمارفنالمسكونالمسرح

TAVالسروجىطلعتويلدنجوبولجورجفبكنسانيةاوالرعايةالعولمة

tAvIسيديوسفجمعةوولفديفيدأللطفلإلساعة

5AVسميرحناصادقساجانكارلتطورذكاءاإلنسانعنتأمالت



AVسحرتوفيقأتوودمارجريتهروايةالمذنبة

yAVصادقإيناسبوفيهجوزيهفلسطينملىالعودة

AVأهراماتسوitدأبواليؤيدالبلتاجخافونرميروسالف

AVIIالدروبىمنىهاجينروايةنتظار

09Vالعيسوىجيهانمونيالبونتوالعربيةالفراتكفونية

197Vماهرجويجاتىمحمدالشيمىمصرالقديمةالعطوركلالعطورومعامل

IteVإبراهيممنىميخائيلمنىومضوظإلدرسىالتصيرةالقصصحولدراسات

TtVوصضفرجريفيسجونرؤكاللمستقبلثالث

IteVمكاومحاشعبانهواردزن2بالمتحدةللوالياتالشعبىالتارلئ

5teVالبمبىعيدالرعوفعلىنخبة1بالشعراإلسبانىمنمخقارات

teVالمزينىحمرةتشومسكىنعوموالذهناللغةدراسةفىجديدةافاقه

7tetJنتماهببنطلشهنخبةشعرممتعةليلةفىلة

teVIألوالحسنسميرةجيلدردودافيدجيلدردكاترينلألطفالادالنفسىإلرنت

teVالجمالدالحميدفهمىعتيلرنالسفواتسلم

عبدالجوادتوفيقماكارثىميشيلالتطبيقىاللغةعلمقضايافى08

1Aيوسفمحسنبإنتمرافتقريردولىافضلنحومستقيل
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