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 "والمجتمع العلوم بين الربط: الجديدة الحياتية العلوم"تحت عنوان 
  متحدث بارز 005ومشارك  2050أكثر من بمشاركة  2102 بيوفيجن اإلسكندرية مؤتمر تفتتحاإلسكندرية مكتبة 

 ذاء يحقق التنمية في مجاالت عدة كالصحة والغ ربط العلوم بالمجتمعو  ،ثورة معرفيةالعالم يعيش  :سراج الدين
 العلمية إلى حلول ملموسة تخدم المواطنين   التطورات  تحويلة يسعى إلى الحيا لعلوم العالمي المنتدى :ديديه هوش

 يةتنمية االقتصادتحقيق اللاألدوية ع صناعة تشجو أبحاث العلوم الحياتية  تدعمالحكومة اليابانية  :كوجي أومي

 "،2102 اإلسكندرية "بيوفيجن السادس الدولي المؤتمرافتتاح  أمسمساء ية مكتبة اإلسكندر  شهدت –إبريل 22 اإلسكندرية في
 . 2102 إبريل 25إلى  22 من الفترة في الذي تنظمه

 2050أكثر من هذا العام  مؤتمرويشارك في ال". والمجتمع العلوم بين الربط: الجديدة الحياتية العلوم" شعار تحت المؤتمر يعقد
م في تحقيق التنمية و العل أهمية المؤتمر يناقشو . حائزين على جائزة نوبلمن ال أربعة ز، منهمار بمتحدث  005نحو و  مشارك

 .العلمية واإلبداعات االبتكارات، ويتطرق إلى مجتمع أفضلنحو الشاملة 

لعلوم يس منتدى ابفرنسا، وكوجي أومي؛ مؤسس ورئ الحياة لعلوم العالمي المنتدىرئيس ديديه هوش؛ المؤتمر كل من  افتتح
، والدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير النامي للعالم العلوم كاديميةأل ن مورنزي؛ المدير التنفيذياليابان، وروماوالتكنولوجيا في 
 .  ، والدكتور أسامة الفولي؛ محافظ اإلسكندريةمكتبة اإلسكندرية

في المكتبة في  هذا الحدث الدولي الضخم، والذي يقامبتنظيم  اإلسكندرية مكتبة وأعرب الدكتور إسماعيل سراج الدين عن اعتزاز
 "BioVision- the World Life Sciences Forum" الحياة لعلوم العالمي المنتدى مع بالتبادلاألعوام الزوجية، 

 .2112 عام منذ الفردية األعوام في بفرنسا ليون مدينة في يعقد الذي

ر من مراكز القوة في المجال العلمي، ومجموعة من العلماء المتميزين الذي ن العالم يضم اآلن عدد كبيوأكد سراج الدين أ
جموعة من أبرز العلماء وتبادل يحاولون نشر معرفتهم وخبراتهم إلفادة المجتمعات. وأوضح أن المؤتمر يسعى إلى نقل معرفة م

 هم في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع.اراء واألفكار التي تساآل



 وحدة التحرير الصحفي 
 المـإدارة اإلع 
 3103/ 4/ 32: التاريخ 
 41 نشرة صحفية رقم: 

 ةـرة صحفيـنش     7 :عدد الصفحات 
 

 مكتبة اإلسكندرية
 

 4820463 (203)+ فاكس: / 4839999 (203)+ :تليفون جمهورية مصر العربية ،اإلسكندرية ،18512 يالشاطب، 831ص.ب. 

E-mail: media@bibalex.org     Website: www.bibalex.org 

يضم نخبة من أبرز العلماء حول العالم وصانعي القرار والطلبة بهدف مشاركة المؤتمر  ل الدكتور أسامة الفولي إنمن جانبه، قا
 اآلراء واألفكار في مجاالت العلوم والتكنولوجيا لخدمة المجتمع. 

خلق برامج تهدف إلى أن المؤتمر يعرض مجموعة من النماذج الناجحة التي تمثل تضافر العلوم والسياسات بهدف  وأشار إلى
وأضاف أن المؤتمر يسعى إلى تبادل الخبرات والمعرفة لتحديد سبل استغالل العلم في تحقيق النمو االقتصادي  إفادة البشرية.

     والتنمية المستدامة والعدالة االجتماعية. 

 عام منذ الفردية األعوام في بفرنسا ونلي مدينة في يعقد الذي الحياة لعلوم العالمي المنتدىعن في كلمته  ديديه هوش وتحدث
ضم مشاركين ومتحدثين من كافة القطاعات؛ كالعلماء والقطاع الخاص وصانعي القرار وأوضح أن المنتدى يسعى إلى  .2112

وطالب الجامعات، باإلضافة إلى عقد شراكات في جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف وضع أفكار وبرامج علمية تساعد على 
 لتطورات واالبتكارات العلمية إلى حلول ملموسة تخدم المواطنين.   تحويل ا

، مبيًنا أن 2102مارس  22إلى  22وأكد أن المنتدى قام بوضع برنامج عام لمؤتمر العام المقبل، والذي يعقد في الفترة من 
 دى لتحقيق أهدافه. أولويات المنتدى تقوم على زيادة أنشطته إلى جانب المؤتمر، ووضع استراتيجية طويلة الم

في مجال دء إجراءات وبرامج حقيقية حث بلب الحياة لعلوم العالمي المنتدىو  اإلسكندرية بيوفيجنتطلعه للتعاون بين وأعرب عن 
 يمكن أن تؤتي ثمارها في خدمة المجتمع في السنوات القادمة.العلوم الحياتية 

إمكانيات العلوم والتكنولوجيا في إفادة المجتمع وتقديم حلول طويلة شدد كوجي أومي على أهمية المؤتمر في بحث وفي كلمته، 
 األجل للمشكالت التي تواجهها المجتمعات. 

عن بعض التجارب المتعلقة بالعلوم الحياتية وربطها بالمجتمع في اليابان. وأشار إلى أن الصناعات الحيوية في أومي  تحدثو 
 السيارات والكيماويات.كفي تنمية عدد كبير من الصناعات؛   تأن التكنولوجيا ساعد اليابان تعتمد على المصادر الطبيعية، كما
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وانخفاض أسعار األدوية مما أدى إلى  يد من التحديات بسبب نظام التأمينوأشار إلى أن صناعة األدوية في اليابان تواجه العد
 تدهور تلك الصناعة. 

 األدويةكلة وبدأت حالًيا استراتيجية لدعم أبحاث العلوم الحياتية لتشجيع صناعة وأكد أن الحكومة اليابانية التفتت إلى تلك المش
 لتنمية االقتصاد.  خاصة في مجال البيولوجياوبالتالي استغالل التقدم العلمي 

جال العلوم يعملون في م النامي للعالم العلوم أكاديمية% من العلماء الذين يعملون من خالل 51إن  من جانبه، قال رومان مورنزي
الحياتية، مبيًنا أن األكاديمية تسعى إلى خلق برامج بحثية وفرص ومنح للعلماء لتقدم أبحاث ومعرفة تحدث فرًقا إيجابًيا في حياة 

 األشخاص في دول العالم النامي. 

لة من العالم النامي. دو  10األمراض في حوالي و وأشار إلى أن األكاديمية تعمل على خلق برامج وأنشطة علمية لمكافحة الفقر 
عددة حول العالم تعمل على دعم العلماء العرب من خالل شراكتها مع مية التي تتمتع بشراكات مع دول متوأضاف أن األكادي

  مكتبة اإلسكندرية لتوفير المنح وفرص البحث. 

والتي تناول ، .. األعمدة السبعة للمعرفة"يةالثورة المعرف"عقب الجلسة االفتتاحية كلمة بعنوان  الدكتور إسماعيل سراج الدين وألقى
ستؤثر على طبيعة مضمون ت، مبيًنا أنها رية في مجال تكنولوجيا المعلوماا للتحوالت الجاتغير أنماط المعرفة والعلم طبقً  فيها

دولية وتغير أنماط لى تغيرات جذرية في طبيعة المجتمعات على المستويات المحلية والإالمعرفة وآليات تطورها، وهو ما سيؤدي 
 الدول ووظائفها.

التي تلي الثورة الزراعية والثورة الصناعية. وشدد على ثورة معرفية هائلة، وهي الثورة الثالثة وأكد سراج الدين أن العالم يعيش اآلن 
د كبير من القضايا التي تهم أن الثورة المعرفية والتطورات في العلوم والتكنولوجيا والعلوم الحياتية سيكون لها بالغ األثر على عد

 . ، وهو ما سيتم مناقشته خالل المؤتمرالمجتمعات كالصحة والغذاء واالقتصاد
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تداعيات على كيفية  السبعة خصائص سبع رئيسية "أعمدة"، ولهذه األعمدة لها جديدةوتحدث سراج الدين عن وجود ثورة معرفية 
ة إلى ما بعد الجامعية، وكيفية تصميمنا لمؤسسات البحث العلمي؛ سواًء كانت في تفكيرنا في عملية التعليم ومؤسساته من االبتدائي

الجامعات أو المؤسسات التابعة للدولة أو القطاع الخاص، وأخيًرا وليس آخًرا المؤسسات المساندة للمنظومة المعرفية المتكاملة، 
 المكتبات واألرشيفات والمتاحف.  مثل

رفة هي؛ البنية والحياة والتنظيم، والصورة والنص، واإلنسان واآللة، والتعقيد والفوضى، وعلوم أن األعمدة السبعة للمع وأوضح
 منهجية الدراسات البينية وصياغة السياسات المناسبة.، و الحاسبات والبحث العلمي، والتقارب والتداخل والتحول

يتسم ببنية جديدة خرجت من النص إلى الصورة والصوت  أن التغيرات الحديثة أدت إلى تنظيم جديد للمادة المعروضة،إلى وأشار 
، حيث يمكننا البحث عن العالقات والمفاهيم وليس فقط Semantic Webويتجه نحو الشبكة الداللية  والفيلم المتحرك،

وعرض المعارف نسيًجا كبيًرا مترابطًا ومفعًما بالحيوية من المفاهيم واألفكار والحقائق؛ وينمو هذا  هيكل تنظيم فيصبحعن األشياء، 
 النسيج بشكل سريع مما يتطلب أساليب تفكير جديدة للتفاعل معها.

ألجهزة التخزين واألشكال المتغيرة  ،ففي نقل المعلومات والمعار  وتطرق إلى االعتماد الكبير على الصورة، باإلضافة إلى النص،
ننتقل من الكتاب أو المجلة التي تعتمد على النص إلى عروض الصور الرقمية الثابتة  حيثواالسترجاع التي سيتطلبها هذا األمر، 

 .Interactivityوكلها قابلة للعالقة التفاعلية  الواقع االفتراضي ثالثي األبعاد، وكذلك والفيديو

فالقرن الحادي والعشرون هو بداية عصر  ن الكم الهائل من المواد المتاحة،يدويًّا في مخزو  الممكن البحث لم يعد منوأضاف أنه 
 .ومثل هذه المالحظات تثير فورًا تساؤالت عن قضية الذكاء الصناعي اإلنسان مع اآللة واعتماده عليها،جديد في تفاعل 

تداعيات الثورة المعرفية على مجال ، و ورة المعرفية على الكتابتداعيات الثالتداعيات؛ ومنها: بعض وأكد أن لتلك الثورة المعرفية 
 في المستقبل.  القيم اإلنسانية، و على المتاحف والمكتبات واألرشيفات، و التعليم والتعلم
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 بعةأر  جلسة بعنوان "سعي العلم لتحقيق مستقبل أفضل"، يشارك فيهاإبريل  22الموافق  يومالالساعة التاسعة صباح ويشهد المؤتمر 
 فيشارك ي ذيال ؛(0911وجين ماري لين )الكيمياء  ،(0990ريتشارد ارنست )الكيمياء وهم:  ؛حائزين على جائزة نوبلمن ال

، وبيتر دوهرتي سل رسالة للمشاركين عبر الفيديوالذي ير ؛ (0992 الكيمياءهارولد كروتو )و  ،المؤتمر من خالل مؤتمًرا مرئًيا
 .من خالل الفيديو ( الذي يشارك أيًضا0992الطب )

 الوطنية كاديميةلأل الرئيس السابق ؛بروس البيرتس ويدير الجلسة .بيوم العلمالمؤتمر  احتفال في إطارتأتي جلسة علماء نوبل 
  .  ورئيس تحرير مجلة العلوم للعلوم

ديناميات  معملن ومدير جوليوس براو  رئيس ؛مصطفى السيدالدكتور  ؛ منهم:المتحدثين البارزينمن  005يضم المؤتمر نحو و 
 .جامعة ميتشيجانب وعلم الوراثة البشرية والصحة العامةالبروفسور جيلبرت أومن؛ أستاذ الطب ، و جورجيا للتكنولوجيا ومعهدالليزر 

ت مدير معهد بكين لعلم الجينوم، وفيفيان ديريك؛ رئيس معهد بريدجز بالواليا الدكتور هوانمنج يانج؛يشارك في المؤتمر أيًضا 
 .اإلسكندرية بجامعة بمعهد الدراسات العليا والبحوثوم المواد علالدكتور شريف قنديل؛ أستاذ ، و المتحدة األمريكية

رئيس معامل  اإلتحاد األوروبي للتكنولوجيا الحيوية، والدكتورة منى مرعي؛يتحدث في المؤتمر أيًضا مارك فان مونتاجو؛ رئيس 
 في جامعة أودنسه الغدد الصماءمعمل  ، والدكتور مصطفى قاسم؛ مديرجامعة اإلسكندريةبطب األسنان كلية هندسة األنسجة ب

    ج.أستاذ علم األوبئة بجامعة بتسبر رونالد البورت؛ والبروفسور بالدنمرك، 

 الحياتية العلومو ، مثل تعزيز العلوم في الشرق األوسطعدة مواضيع تناقش التي  جلساتهذا العام العديد من ال ويتضمن المؤتمر
 .، والتكنولوجيا الحيوية، والتنمية الحضريةخدمة المجتمع فيالعلم دور و ، واألمن الغذائي، الجديدة

، مصطفى السيدوالدكتور بروس البيرتس،  جلسة بعنوان "عجائب العلوم المتعددة"، يتحدث فيهاللمؤتمر  الثانياليوم  ويضم
    . غذائيةتاذ علم وظائف األعضاء الأس وهانيلور دانيال؛
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 الحياتية العلوم: إدراك أساسيات الحياة"، والتي تتناول دور الجديدة الحياتية العلومبعنوان " الثانيوتأتي الجلسة الثانية في اليوم 
، والدور الذي يمكن أن تلعبه تلك في إدراك وفهم العديد من الموضوعات؛ ومنها أصل الحياة وطبيعة الصحة والمرض الجديدة
 . في المستقبلالعلوم 

أيًضا مشكلة الحصول على الغذاء، والتي تواجه حوالي بليون شخص في العالم. وتبحث الجلسة مشكلة األمن  الثانيويناقش اليوم 
 توزيع الغذاء والتحديات االجتماعية واالقتصادية والبيئية المتعلقة باألمن الغذائي.الغذائي و 

 نماذجخدمة المجتمع"، والتي سيعرض فيها مجموعة من العلماء في سياسات ال"العلم و جلسة بعنوان للمؤتمر  الثالثاليوم  ويضم
 تقديم حلول ملموسة للمجتمع، وسبل تنشئة أجيال تتمتع بمعرفة علمية أساسية.  ناجحة تبين قدرة العلم على

ة القصوى من اإلنسان واآللة"، : االستفادBioroboticsن اآللي الحيوي ااإلنسأيًضا جلستين بعنوان " الثالثيتضمن اليوم 
 التي تسعى إلى دمج خصائص الطبيعة واآللة. و الفريدة ن اآللي الحيوي ااإلنسوالتي تناقش تكنولوجيا 

ويضم اليوم الرابع من المؤتمر جلسة بعنوان "التكنولوجيا الحيوية: مكافحة الجوع"، والتي تتناول االستراتيجيات التي قدمها 
 ويناقش المشاركون في اليوم الرابع أيًضا التنمية الريفية والحضرية. غذاء والزراعة والبيئة لزيادة إنتاج الغذاء. العلماء في مجال ال

، (Science Supercourse) لمناقشة تطورات مشروع "المليون محاضرة" في اليوم الرابعخاصة  ويخصص المؤتمر جلسة
  الصحة العالمية في بطرسبرج.بالتعاون مع منظمة  مكتبة اإلسكندريةالذي تطوره 

إبريل، والتي تعرض التقارير النهائية  25وتأتي الجلسة الختامية للمؤتمر الساعة الخامسة والنصف مساء يوم األربعاء الموافق 
 للمؤتمر، باإلضافة إلى كلمة ختامية يلقيها الدكتور إسماعيل سراج الدين. 

 للعارضين فرصة "، والذي يقدمBioFair@BioVisionAlexandria 2012"بعنوان  معرض يقام على هامش المؤتمرو 
  البارزين. والمتحدثين المؤتمر، في للمشاركين وخدماتهم منتجاتهم لعرض
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 مكتبة اإلسكندرية
 

 4820463 (203)+ فاكس: / 4839999 (203)+ :تليفون جمهورية مصر العربية ،اإلسكندرية ،18512 يالشاطب، 831ص.ب. 
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ومنظمة الصحة  ،البنك الدولي ":BioFair@BioVisionAlexandria 2012" معرضمن أبرز المشاركين في ويعد 
 . النامي للعالم العلوم ، وأكاديميةالعالمية

 من العديد لعقد فرصة المعرض وسيكون ومشروعاتهم، أبحاثهم لعرض الباحثين لشباب ضمن فاعليات المؤتمر أيًضا معرض ويأتي
 .العالم أنحاء مختلف من العلماء من عدد مع المقترحات وتبادل المثمرة المناقشات

مكتبة  نظمتهالذي و ، 2102 بريلإ 22و 20 يومي ،TWAS/BVA.NXT 2012 اإلسكندرية عقد مؤتمر بيوفيجن سبقو 
هذا العام تناول المؤتمر و  النامي. العالم من الشباب للباحثين( TWAS) النامي للعالم العلوم أكاديمية مع اإلسكندرية بالتعاون

لمية في تحقيق الع االبتكارات أهمية الضوء على، وقام بتسليط التطبيق" إلى النظرية من: النامي العالم في العلمي "االبتكار موضوع
 المستدامة. التنمية

 الحياة لعلوم العالمي المنتدى مع بالتعاون اإلسكندرية مكتبة تنظمه دولي يعد مؤتمر اإلسكندرية" "بيوفيجن مؤتمريذكر أن 
"BioVision- the World Life Sciences Forum"مع بالتبادل الزوجية، األعوام في المؤتمر هذا . ويقام 

وقد نجح المؤتمر منذ  .2112 عام منذ الفردية األعوام في بفرنسا ليون مدينة في يعقد الذي الحياة لعلوم العالمي المنتدى
رجال السياسة، باإلضافة إلى عدد كبير و  ،المتحدثين البارزين، والعلماءو الحائزين على جائزة نوبل، سنوات في جذب العديد من 

 المشاركين من جميع أنحاء العالم. من 

 :اإللكتروني للمؤتمر من المعلومات، يرجى زيارة الموقعلمزيد 
http://www.bibalex.org/bva2012  
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