
- 0 - 

 

 
 

استراتيجية العربيةلاالخطة التنفيذية ل

اارـوالابتكللبحث العلمي والتكنولوجي 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشارك في إنجـــاز هــذا العمل كل من

ااملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .2األامانة العامة لجامعة الدول العربية .1

اة الزراعيةاملنظمة العربية للتنمي .4ااملنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين .3

ااملركز العربي لدراسات املناطق الجافة وألاراض ي القاحلة .6االهيئة العربية للطاقة الذرية .5

االجامعات العربية اتحاد .8امجالس البحث العلمي العربية اتحاد .7

  1027 يوليو

 
 

 

  
  

 

 



- 1 - 

 

 

ـــــــــــــــــة:  مقدمــــــــــــــــــــــــــــــ
 

إعالنها الذي نصه:  2202( التي عقدت في سرت بليبيا في مارس/آذار 22القمة العربية في دورتها )أصدرت 

ــعرب الدولا قادة "نحن
ُ
 وتشجيع الحديثة التقنية وتوطين والتقني العلمي البحث على إلانفاق زيادة عزمنا عن العربية...ن

 ؛العلمي" البحث بمؤسسات والنهوض والتكنولوجية ةالعلمي العربية القدرات وتطوير والعلماء، الباحثين ورعاية

( بشأن: "الدفع بجهود البحث العلمي والتكنولوجي في الدول العربية"، وكلفت ألامانة 735وقرارها رقم )

العامة بالتنسيق مع املنظمات العربية املتخصصة املعنية بالبحث العلمي باتخاذ إلاجراءات الالزمة لوضع 

 .لعلمي والتكنولوجي في الدول العربيةاستراتيجية للبحث ا
  

، من قبل "الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار" تضعو  وتنفيذا لهذا القرار 

 والاتحادات والهيئات واملنظمات العربية الدول  مع بشأنها التشاور  بعد ،صةاملتخص   العربية املنظمات

وقد مرت هذه الاستراتيجية بالعديد  .والابتكار والتطوير بالبحث العالقة ذات والدولية وإلاقليمية العربية

(، املنعقدة في شهر 22من املحطات واملنعرجات قبل اعتمادها أخيرا في القمة العربية الثامنة والعشرين )

 نذكر منها: ؛بالبحر امليت، اململكة ألاردنية الهاشمية 2205مارس 

خالل لي ألامين العام لجامعة الدول العربية ألاستاذ عمرو موس ى، برئاسة معاقد اجتماع تحضيري ع   .0

املنظمة تكليف ، بمقر ألامانة العامة لجامعة الدول العربية، تم خالله 2202 يونيو 22و 25يومي 

 إعداد إلاطار العامبالتعاون في  العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد مجالس البحث العلمي العربية

 يجية. وتم تعميم إلاطار العام على جميع الدول العربية لدراسته وإبداء الرأي حوله.لالسترات

وردت و ، بالقاهرة، جمهورية مصر العربية: 2202يوليو  25-27قد اجتماع الخبراء ألاول خالل الفترة ع   .2

ن، مان، تونس، البحري، سلطنة ع  سوريا، السعودية، ردنلدول العربية التالية: ألا مالحظات من ا

 املنظمات والاتحادات وغرف التجارة وصناديق التمويل.و قطر، 

 ، بالقاهرة، جمهورية مصر العربية.2202أكتوبر  5-7قد اجتماع الخبراء الثاني خالل الفترة ع   .3

 ، بالقاهرة، جمهورية مصر العربية.2202أكتوبر  24قد اجتماع تحضيري لورشة عمل يوم ع   .4

عة خالل يومع   .7 ت دعوة )2202أكتوبر  22و  27ي قدت ورشة عمل موس  ( جهة، 004، بالقاهرة: تم 

 ،السعودية ،جيبوتي ،الجزائر ،: البحرينالعربية التالية الدول خبراء وممثلون عن وشارك فيها 

 املغرب. ،مصر ،ليبيا ،فلسطين، العراق، سوريا

 صر العربية.، بالقاهرة، جمهورية م2202أكتوبر  22و  25قد اجتماع الخبراء الثالث يومي ع   .2

 27خالل الفترة من بتونس، الاجتماع ألاخير  املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوماستضافت  .5

 .وضع الصياغة النهائية لالستراتيجيةغرض ل، 2202ديسمبر  0نوفمبر إلى 
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ت بها بعض ال2200كان من املبرمج عقد اجتماع استثنائي في شهر يناير  .2 دول ، غير أن الظروف التي مر 

 العربية لم تسمح بعقد الاجتماع.

رضت وثيقة الاستراتيجية على املؤتمر الثالث عشر ) .9 ( للوزراء العرب املسؤولين عن التعليم العالي 03ع 

نعقد يومي 
 
دولة إلامارات العربية املتحدة، وتم  - بأبوظبي، 2200ديسمبر  2و  5والبحث العلمي، امل

 ول العربية عدم استالمها لوثيقة الاستراتيجية.تأجيل اعتمادها بسبب إعالن بعض الد

الع عليها وإبداء مالحظاتها. .02
 
دا للدول العربية لالط رسلت وثيقة الاستراتيجية مجد 

 
 أ

( للوزراء العرب املسؤولين عن التعليم العالي 04تم دمج الاجتماع الاستثنائي مع املؤتمر الرابع عشر ) .00

عرض  تمو  ، باقتراح من اململكة العربية السعودية.2204والبحث العلمي، املنعقد في شهر مارس 

 .ورفعها إلى املجلس الاقتصادي والاجتماعي ،اعتمادهاالاستراتيجية و 

02.  
 
بمدينة  2202يوليو  27املنعقدة يوم  (25إلى القمة العربية في دورتها )وثيقة الاستراتيجية  حيلتأ

 نص على: بشأنها قرارا  أصدرتنواكشوط/ الجمهورية إلاسالمية املوريتانية، و 

"الطلب إلى املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحديث الاستراتيجية العربية للبحث العلمي 

والتقني والابتكار، في ضوء ُمقترحات ومرئيات الدول ألاعضاء وعرض الاستراتيجية على املجلس 

 .("28ي دورتها العادية )تمهيدا لرفعها إلى القمة العربية ف ،الاقتصادي والاجتماعي

 02/2/2202و، 03/2/2202توجيه مراسالت لجميع الدول العربية، بتاريخ تم  .03
 
حيلت بموجبها وثيقة ، أ

وثيقة تنفيذا لقرار اليها وتجميع مالحظاتها ومرئياتها حول تحديث أهدف استطالع ر ل الاستراتيجية

 قطر،، مانسلطنة ع  ، الكويتالتالية: العربية د وردت مالحظات من الدول ـــوق. القمة املشار إليه

 .فلسطينو 

قد بمقر املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألالكسو( الاجتماع التنسيقي لخبراء  .04 ع 

؛ والذي 2205يناير  7و 4يومي خالل ، "الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار"

عداد إفي  ساهمتربية بالتنسيق مع املنظمات العربية التي مانة العامة لجامعة الدول العدعت له ألا 

معالي الدكتور عبد هللا حمد محارب املدير العام للمنظمة العربية للتربية  افتتح .الاستراتيجية

 العام املساعد، ألامينالدكتور عبد اللطيف عبيد،  ه كل منوشارك في ،الاجتماع والعلوموالثقافة 

  .العربيةاملنظمات والاتحادات  وممثلو  العربية بتونس،رئيس مركز جامعة الدول 

والاجتماعي  الاقتصادي اجتماعات املجلسشاركت املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في  .07

 العامة ألامانة ، بمقر2205فبراير  02-02خالل الفترة  (99) العربية، في دورته العادية الدول  لجامعة

العربية. وفي ضوء املناقشات التي دارت على  بالقاهرة، جمهورية مصر العربية، الدول  لجامعة

 سيتم التي املوضوعات إلعداد مختلف مستوياتها )الخبراء، كبار املسؤولين، الوزراء(؛ لهدف التحضير

 2205 مارس 22خالل  انعقادهااملقرر  (22)في دورتها العادية  العربية القمة اجتماعات على طرحها
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( ملجلس جامعة الدول 22الهاشمية، تقرر أن يتضمن امللف الاجتماعي للدورة ) ألاردنية اململكة في

الاستراتيجية العربية العربية على مستوى القمة موضوعات مختلفة من بينها عرض ومناقشة وثيقة 

 ضمن البند أعمال هذه القمة جدول  في تضمينها تم حيث للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار،

ا(.00ي عشر )الحاد

(، املنعقدة في شهر مارس 22تم اعتماد وثيقة الاستراتيجية في القمة العربية الثامنة والعشرين )و  .02

  ؛بالبحر امليت، اململكة ألاردنية الهاشمية 2205
ا

 

 نص قرار الاعتماد:
 

 مجلس الجامعة على مستوى القمة،"
ّ
اإن

 ه:ــلعــد اطــبع -

 رة ألامانة العامة،ـى مذكــعل 

 ي التنموي العربي املشترك،ـى تقرير ألامين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعـوعل 

 ( 27( د.ع)665وعلى قرار قمة نواكشوط رقم)  25/7/2116بتاريخ، 

 16/2/2117( بتاريخ 99( د.ع )2118ى قرار املجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم )ـوعل، 

 وبعد الاستماع إلى إيضاحات ألامانة العامة، -

 وء املناقشات،ـي ضوف -

اُيقـــــــــــررا
 برقم:اعتماد الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار املرفق في مستند مستقل  -1

 ( [.1187ق ل )-17(/17/13) 28]ق/

)ألالكسو(، بالتنسيق مع ألامانة العامة لجامعة والعلوم تكليف املنظمة العربية للتربية والثقافة  -2

لعربية، متابعة تنفيذ الاستراتيجية، وعرض تقرير حول التقدم املحرز في هذا الشأن على الدول ا

 املجلس في دورته العادية القادمة.

"(29/3/2117-3ج –(ا28د.ع ) 711)ق.ق:   

 

ليها ألامانة العامة لجامعة قد نصت وثيقة الاستراتيجية على ضرورة وضع خطة تنفيذية لها تشرف عو 

تتولى متابعة تنفيذ الاستراتيجية وترفع تقارير دورية للجهات وتشكيل لجنة تنسيق عليا ول العربية، الد

للبحث العلمي والتكنولوجي  لستراتيجية العربيةالخطة التنفيذية لوتأتي هذه الوثيقة " املختصة حولها.

تمدتها الاستراتيجية ن عرضا لآلليات التي اعوهي تتضم   .واستجابة لهذا املطلب كتلبية وتفعيل "ارـوالابتك

حيث أن  ولة عن تنفيذها ومتابعتها وإلاطار الزمني للتنفيذ، ولم تتطرق للجوانب املاليةؤ والجهات املس
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وليات الدول العربية، واكتفت بوضع تقديرات مالية لتنفيذ آلاليات ؤ معظم آليات التنفيذ تقع ضمن مس

 ربي املشترك.التي ستشرف على تنفيذها ومتابعتها منظمات العمل الع
 

 

ـــــــــة ورسالة الاستراتيجية:  أوال- رؤيـــــــــــــ
 

، 2131عام الوصول بمنظومة البحث العلمي والتطوير والابتكار في الوطن العربي، قبل حلول ال"

الاقتصادية  في املجاالت التنمية عمليةإلى املستوى الذي تساهم فيه مساهمة واضحة في 

 ."على املعرفة ل إلى مجتمع مبنيّاة، وفي التحوّاوالاجتماعية والثقافي
 

 ثانيا- مرجعيات الااستراتيجية:

بشأن دعم وتطوير البحث العلمي  (377، )رقم ق.ق 2222 قرار القمة العربية في الخرطوم .0

 .الوطن العربي والتكنولوجي في

 يم والبحث العلمي فيبشأن تطوير التربية والتعل (394، )رقم ق.ق 2225قرار القمة العربية في الرياض  .2

 الوطن العربي.

      ( بشأن خطة تطوير التعليم في الوطن العربي.443، )رقم ق. ق 2222قرار القمة العربية في دمشق  .3

د.ع( بشأن  02، )رقم ق. ق 2229قــرار القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الكويت  .4

 تطوير التعليم في الوطن العربي.

بشأن  ،2202( التي عقدت في سرت بليبيا في مارس/آذار 22في دورتها ) ،(735القمة العربية رقم ) رارق .7

، وكلفت ألامانة العامة بالتنسيق مع "الدفع بجهود البحث العلمي والتكنولوجي في الدول العربية"

وضع استراتيجية املنظمات العربية املتخصصة املعنية بالبحث العلمي باتخاذ إلاجراءات الالزمة ل

  .للبحث العلمي والتكنولوجي في الدول العربية

مبدينة نواكشوط/ اجلمهورية اإلسالمية  5106يوليو  56يوم  ةاملنعقد(27) دورهتا  في(، 666رقم ) العربية القمة قرار .2
 املوريتانية، الذي نص على: 

ستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني واالبتكار، في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحديث اال إلى" الطلب 
 إلىضوء مقترحات ومرئيات الدول األعضاء وعرض االستراتيجية على المجلس االقتصادي واالجتماعي تمهيدا لرفعها 

 (".82القمة العربية في دورتها العادية )
بالبحر امليت، اململكة  2205ارس املنعقدة في شهر م (22) (، في دورتها522قرار القمة العربية رقم ) .5

 والذي نص على: ؛ألاردنية الهاشمية
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تكليف المنظمة العربية للتربية والثقافة " " وحث العلمي والتكنولوجي واالبتكاراعتماد االستراتيجية العربية للب"
ة، وعرض تقرير حول التقدم )األلكسو(، بالتنسيق مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية، متابعة تنفيذ االستراتيجي

 ."المحرز في هذا الشأن على المجلس في دورته العادية القادمة
 
 

 ثالثا-ألاهداف العامة للستراتيجية:

 تطمح الاستراتيجية إلى تحقيق ألاهداف العامة التالية:

0-  
 
 بات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.إيجاد منظومة بحث وتطوير وابتكار مرتبطة بمتطل

 ة واضحة في التمويل املخصص للبحث والتطوير والابتكار تفوق املتوسط العالمي. زياد -2

 وجود أنظمة إدارية ومالية حديثة تساهم في دفع عملية البحث والتطوير والابتكار.  -3

نشر علمي وتقني عربي في املجالت املتخصصة ذات الجودة العالية، وبحجم يتناسب مع إلامكانات  -4

 العربية، باإلضافة إلى نشر الثقافة العلمية في املجتمع. البشرية والاقتصادية

سات التعليم تحقق الاستفادة من املوارد  -7 سات البحث العلمي ومؤس  وجود آليات تعاون بين مؤس 

سات البحثية، وتحقيق  البشرية في املدارس والجامعات ومن إلامكانات املعملية واملخبرية في املؤس 

 د كما ونوعا.زيادة كبيرة في هذه املوار 

% من مجمل 42-32إشراك القطاع الخاص في تمويل البحث والتطوير والابتكار بنسب ال تقل عن  -2

 إلانفاق على البحث والتطوير والابتكار في الدولة.

وجود آليات نشطة للتعاون بين مؤسسات الوطن العربي العاملة في ميدان البحث والتطوير  -5

 والابتكار.

 ية الفكرية ولتسجيل براءات الاختراع واملحافظة عليها واستثمارها.خلق بيئة لتشجيع امللك -2

 وجود بيئة تحافظ على العقول العربية في الدول العربية وتستفيد من املهاجر منها. -9
 

 رابعا-مرتكزات الاستراتيجية:

قائم التي باتت تحكم التوجه نحو الاقتصاد ال املرتكزاتق أهداف الاستراتيجية من ــتنطلق آليات تحقي

 على املعرفة ومجتمع املعرفة، وهي:

 تعاظم دور املعرفة في الاقتصاد.  

 بتكار في الجامعات ومراكز البحوم من جهة وبين الا تعاظم دور الشراكات بين البحث والتطوير و

مؤسسات إلانتاج والخدمات من جهة أخرى، حتى بات الاقتصاد الحالي يسمى باقتصاد الشبكات 

 ت.أو باقتصاد الشراكا

 وـتأثير الابتكار في التنمية والنم.  
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 الاهتمام بتعزيز الطلب على البحث والتطوير والابتكار وليس الاهتمام بالعرض فقط. 

 ار.ـتحويل املعرفة إلى ثروة عبر البحث والتطوير والابتك 

 ملستقبل، تطوير مناهج العلوم في املراحل الدراسية ألاولى باعتبارها الحقول التي يتربى فيها علماء ا

 والاهتمام بنوادي العلوم.

  تحويل دور الجامعات واملعاهد التقنية من تخريج طالبي فرص عمل إلى تخريج مولدي فرص

 عمل، وذلك بتأهيلهم على مهارات البحث والتطوير والابتكار وروح املبادرة وريادة ألاعمال.
 

 خامسا-آلاليات والسياسات التنفيذية:

 مية الاقتصادية والاجتماعية.ربط البحث العلمي بالتن .0

 زيادة التمويل املخصص للبحث والتطوير والابتكار. .2

 الشراكات في البحث والتطوير والابتكار.تفعيل  .3

 آليات الحد من الخسارة في العقول العربية. .4

الة ومفيدة مع العلماء املهاجرين. .7  إقامة شبكات ارتباط فع 

حوظة وسريعة، ووجود سياسات رسمية للعلوم زيادة إلانفاق على البحث والتطوير زيادة مل .2

 والتقنية.

تحسين بيئة منظومة التعليم بحيث تصبح جاذبة للعقول: مختبرات، تجهيزات، شبكات  .5

 معلوماتية، محتوى علمي رقمي، كتب مترجمة، بحث علمي، نشر علمي بمستوى عالمي.

املتميزة )ثقافة الامتياز  تبني نظام أجور مـرن يمكن بموجبه تمييز رواتب الكفاءات العلمية .2

 والتفوق(.

 تـأمين حياة كريمة للباحثين والعلماء والتقنيين العرب وإيجاد البيئة الجاذبة لهم. .9

معالجة "هدر العقول" داخـليا وإلاقالل من تكليف ألاساتذة بأعمال تشغلهم عن البحث  .02

 والتطوير، أو تشتت جهودهم.

 :ةتنسيق ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيآليات  .00

على مبادرات لتوليد  "الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار"اعتمدت وثيقة 

البيئة املواتية للشراكات بين التعليم العالي والبحث والتطوير والابتكار والتنمية الاقتصادية 

ملرجوة ولضمان الوصول إلى ألاهداف اوالاجتماعية، ممثلة بفعاليات إلانتاج والخدمات، 

 لالستراتيجية، وزيادة مساهمتها في تعزيز تنمية مستدامة وشاملة في الدول العربية، تم اقتراح التالي:
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من كل من: ألامانة العامة لجامعة الدول العربية واملنظمة العربية  لجنة تنسيق علياإنشاء  –

جامعات العربية، للتربية والثقافة والعلوم واتحاد مجالس البحث العلمي العربية واتحاد ال

 تتولى تنفيذ الاستراتيجية ورفع تقارير دورية للجهات املختصة.

 والتعاون معه وتزويده بالبيانات واملعلومات املحدثة مرصد ألالكسو العربي املوّحددعم  –

في املجاالت التي حددتها هذه الاستراتيجية، والتي  الروابط العلمية املتخصصةتعزيز دور  –

 مجالس البحث العلمي العربية يشرف عليها اتحاد

ي  – ، من أجل تحقيق أهداف آليات بشرية وإدارية ومالية، مع مبادرات وبرامج ومشاريعتبن 

اهتماما خاصا، من خالل  موضوع التمويلالاستراتيجية، وآليات تنفيذ هذه ألاهداف، وإيالء 

 تشرف على تنفيذها ألامانة العامة لجامعة الدول العربية. خطة تنفيذية

عن  الاستراتيجية،للمشاركة الفعالة في تنفيذ  املنظمات واملؤسسات واملراكز الدوليةتشجيع  –

طريق مشروعات مشتركة لنقل التقانة وتبادل الخبرات. ويمثل التعاون الدولي بعدا استراتيجيا 

 هاما وإضافة حيوية للتعاون إلاقليمي بين الدول العربية املشاركة في الاستراتيجية. 

التي والسياسات آلاليات هذه خالل الدراسة املتأنية لوثيقة الاستراتيجية، يمكننا تحديد بعض من و 

 على مختلف مستويات التنفيذ واملتابعة، وهي: ،تستوجب العمل على تبنيها وتنفيذها ومتابعتها
 

اجتماعية:والتطوير والابتكار بالتنمية الاقتصادية والااالعلمي آليات ربط التعليم العالي والبحث  .1

استثمارها ش يء آخر. إن  إن القيام بنشاطات التعليم العالي ونشاطات البحث والتطوير ش يء؛ والاستفادة من نتائجها أو

ب شراكات بين القائمين بالتعليم العالي والقائمين بالبحث والتطوير من جهة وبين قطاعات 
 
تحقيق هذه الاستفادة يتطل

الشراكات تحتاج إلى آليات إلقامتها وهي عادة مفقودة أو ضعيفة لدى  هة أخرى. هذإلانتاج والخدمات واملجتمع من جه

 :املقترحة بما فيها الدول العربية. وفيما يلي بعض آلاليات ،دول العالم النامي عامة

  مراكز البحوم التعاونية بين الكتل الثالم: الجامعات، ومؤسسات البحث والتطوير، ومؤسسات إلانتاج

 والخدمات.

 التي تساعد الخريجين واملستثمرين على إحدام الشراكات الجديدة ذات  :حاضنات التقانة وحاضنات ألاعمال

القيمة املضافة العالية بمساعدة إلامكانات التكنولوجية وإلادارية التي توفرها الحاضنة لهم ملدة سنتين قبل 

الثالم. وهناك آلاالف من هذه الحاضنات  أن ينطلقوا في السوق. وتقام الحاضنات عادة بالتعاون بين الكتل

 في العالم حاليا.

  حدائق العلوم والتقانة والبحث: ولهذه الحدائق أنواع عديدة وهي تساعد عبر الوجود الجغرافي الواحد

ملركباتها في تحقيق التعاون بين الكتل الثالم، حيث توجد في الحديقة عادة الجامعة ومعاهد البحوم أو 
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حاضنات. وتساعد هذه الهيكلية في إقامة الشراكات املرجوة وفي تحقيق التعاون على مختلف الشركات أو ال

 ألاصعدة وخاصة البحث والتطوير.

  مراكز التميز املتخصصة: وهي مراكز للنخبة من ألاساتذة والباحثين من ذوي الخبرة واملمارسة. تقدم هذه

ج والخدمات لزيادة تنافسيتها وإنتاجيتها عبر استعمال آخر املراكز املعونة واملساعدة لقطاع من قطاعات إلانتا

 مخرجات العلم والتقانة في هذا القطاع.

 وهي مراكز تعاونية في مجاالت البحث والتطوير ونقل التقانة في ميدان صناعة  :مراكز التضامن الصناعية

 محددة.

 ر املواد والعمليات والسلع، عبر تقديم مراكز التقانة وتطوير املنتج: تساعد هذه املراكز الصناعة في تطوي

 الدعم في ذلك للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

  مراكز تقديم الخدمات العلمية والتكنولوجية: تقدم هذه املراكز خدمات تقنية مثل املعلومات واملعايير

 والقياسات والتحاليل وغيرها.

 .مؤسسات ثنائية أو ثالثية التركيب الكتلي 
 

سات لتفعيل الشراكة بين  والجدير بالذكر  سات يشارك في دعمها القطاعان العام والخاص، وهي مؤس  أن  كل هذه املؤس 

 .والدول العربية مدعوة العتماد مثل هذه آلاليات  الكتل الثالم وطنيا وعربيا.
 

 آليات زيادة التمويل املخصص للبحث والتطوير والابتكــار: .2

غير  ألاعضاء في منظمة التجارة العاملية املنتجات والخدمات من قبل الدول لقد أصبح من املعروف عامليا أن  دعم 

مسموح به، لذلك تقوم الدول بتحقيق هذا الدعم من خالل تمويلها للبحث والتطوير والابتكار ضمن القطاعين العام 

ى تنافسيا في السوق . إن دعم الحكومات للبحث والتطوير والابتكار يعطي املنتجات والخدمات الوطنية مستو والخاص

تتم زيادة مخصصات البحث والتطوير والابتكار العامة والخاصة انطالقا من استراتيجية و  العاملية ال يتحقق بدونه.

)سياسة( الدولة العلمية التكنولوجية، التي تنص على زيادة سنوية في مخصصات البحث والتطوير في ميزانية الدولة لرفع 

ــــ. تقدر هذه النسبة في الدول العربية حاليا بGDPدودة من الناتج املحلي إلاجمالي للدولة هذا إلانفاق حتى نسبة مح ـ ـ

% أو 2%، ويجب رفعها سنويا وعلى عدة سنوات حتى تصل إلى مصاف النسب في الدول املتقدمة اقتصاديا أي إلى 2.3

البحث والتطوير في ميزانيات كافة الجهات  هذه الزيادة في بنود يجب أن تنعكسو أكثر من الناتج املحلي إلاجمالي. 

سات إلانتاجية والخدمية التي يجب أن تساهم في املجهود الوطني للبحث والتطوير.  الحكومية وخاصة املؤس 
 

سات القطاع ألاهلي والخاص واملنظمات العربية والدولية التي يمكن أن تساهم بصورة فاعلة في  وهناك العديد من مؤس 

ستراتيجية من خالل دعم وتشجيع البحث العلمي والابتكار على املستويين الوطني والعربي. ونورد فيما يلي تنفيذ هذه الا 

 بعض آلاليات املقترحة لزيادة مخصصات البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار:
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 :آليات استثمارية 

سات الصغيرة واملتوسطة في مجاالت الابتكا سات التي تقام على نتائج  ر والتجديد، أوزيادة الاستثمار في إقامة املؤس  املؤس 

سات ذات قيمة مضافة عالية ومصدر أساس ي للتنويع الاقتصادي ولتوليد فرص عمل  البحث والتطوير، وهي مؤس 

سات مالية جديدة مث  ل:ـــللخريجين. تتم زيادة الاستثمار بإحدام مؤس 

 .)صناديق وبنوك رأس املال املبادر )أو املخاطر 

  القطاع الخاص على الاستثمار في رأس املال الخاص املبادر.تشجيع 

 .صناديق رأس مال الانطالق للمؤسسات الصغيرة التكنولوجية 

 .مؤسسات التمويل أو ما يسمى رأس املال املقابل أو املساعد 

 ذلك من  وغير  والابتكار  الاستفادة من برامج التعاون واملنح الدولية في دعم أنشطة العلوم والتقانة تعزيز

التجديد.  أو الابتكارات الحديثة أو  مؤسسات التمويل للمؤسسات الصغيرة أو املتوسطة املبنية على التقنيات

 ومن شأن هذه املؤسسات زيادة الشراكات فعليا بين قطاعات التعليم والبحث والقطاعات الاقتصادية.
 

  :آليات مالية وضريبية 

اع الخاص على الاهتمام بالبحث والتطوير وتؤدي إلى توليد الطلب على البحث إجراءات ضريبية تحفيزية تشجع القطوهي 

 ل الثالم. من هذه إلاجراءات الضريبية:توالتطوير الوطني، مما يؤدي بدوره إلى قيام شراكات في البحث والتطوير بين الك

  ركات، وهــــذا بهدف لتجهيزات البحث والتطوير التي تشتريها الش سريعاعتمـــاد حسابات استهالك زمني

 تشجيعها على إحدام وحدات البحث والتطوير لديها.

  إن وجدت، بشكل مباشر أو غير مباشر.والتطويرتخفيض الضرائب على الاستثمار في البحث ، 

  تخفيض أو حذف املعاليم الجمركية على مستوردات الشركات من تجهيزات ومواد البحث والتطوير، إن

 ير مباشر.وجدت، بشكل مباشر أو غ
 

 

 ياسات التمويل:س 

ذ الدعم  إجراءاتاتخذت العديد من الدول  لتقديم تمويل يدعم الشراكات بين الكتل الثالم، وفي كثير من ألاحيان ال ينف 

 املالي إال عندما تكون هناك مشاركة فعلية بين الكتل الثالم في مشروع البحث أو التطوير. من هذه إلاجراءات ما يلي:

 ديق لدعم البحث والتطوير سواء في القطاع العام أو الخاص أو املشترك. وتوجد مثل هذه إحدام صنا

الصناديق في الدول العربية، ولكن الشرط إلاضافي هنا لتحقيق الشراكات بين الكتل الثالم هو عدم تقديم 

 م.الدعم إال إذا كان هناك شراكة بين اثنين على ألاقل من الكتل الثالم في البحث املدعو 

   رة بهدف القيام بالدراسات والبحوم بشكل مشترك بين الكتل الثالم.صناديق لتقديم القروض امليس 

  برامج حكومية خاصة لتقديم الهبات لدعم البحث والتطوير في اختصاص محدد تريد الدولة الدخول فيه

 وتنمية اقتصادها من خالله.

 الخاصـة والحكومية ألغراض البحث  ؤسساتددة من ميزانية املـــالتأكيد على ضرورة تخصيص نسبة مح

 .والتطوير والتدريب والتأهيل املستمر
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 نات املنظومة  العمل على تحقيق الاستفادة املثلى من عقود املشاريع التنموية الكبرى في دعم أنشطة مكو 

 .املختلفة
 

 الشراكات في البحث والتطوير والابتكار:آليات تفعيل  .3

  الثلث:مستويات الشراكة بين الكتل 

ال بد من أجل تطوير أي نوع من أنواع الشراكات من تنمية ثقافة العمل كفريق وروح التعاون ضمن كل فريق. وتختلف 

خرجاتها حسب املستوى أو إلاطار الذي تعقد فيه الشراكة  :طبيعة وآلية الشراكة ومواضيعها وم 

من الدول العربية، ال بد  من إقامة وتفعيل نوع من هناك شراكات تجرى على املستوى الوطني، ففي كل دولة    أوال 

. وتحكم الكتل الثلث: الجامعات، ومؤسسات البحث، ومؤسسات إلانتاج والخدماتالشراكات الوطنية بين 

هذه الشراكات قوانين وتعليمات تختلف عن تلك املطبقة في مستويات أخرى. فهنا قد توجد ممارسات تمويل 

ية خاصة، أو شراكات يسهلها الوجود الجغرافي املشترك )كحدائق التقانة وحدائق مباشر، أو ممارسات ضريب

 العلوم وحدائق البحث والتطوير أو الحاضنات التكنولوجية...(.

هناك شراكات تجرى على املستوى إلاقليمي )كاملستوى العربي(. ويمكن في هذا املستوى اعتماد التمويل املشترك    ثانيا

 
 
جرى بالتعاون بين جهات من الكتل الثالم املذكورة أعاله في الدول العربية. كما يمكن التعاون للبحوم على أن ت

عربيا في تبادل طالب الدراسات العليا بين الدول العربية، على أن تختص كل جامعة ببعض الاختصاصات 

حث وتطوير عربية لتطوير املتناسبة مع أولويات البحث والتطوير العربية، ويمكن أيضا التعاون في مبادرات ب

املعرفة ونقل التقانة في مجاالت محددة وهامة، مثل إزالة ملوحة مياه البحر وصناعات النفط والغاز وصناعات 

 الثروة السمكية والصناعات املعدنية الدقيقة واملواد الجديدة وغيرها.

سات التعليم والبحث والتطوير    ثالثا العربية ونظيراتها الدولية سواًء كانت حكومية هناك شراكات دولية تجرى بين مؤس 

اهتمام مشترك، ومشاريع املبادرة  ذات مواضيعأو خاصة. فمن هذه الشراكات: مشاريع البحث املشتركة في 

ومشاريع التحالف الاستراتيجية، ومخابر البحث أو التطوير املشتركة، واملناطق املعرفية الحرة  )املخاطرة( املشتركة

 قانة.كحدائق الت

 هناك الشراكات أو التعاون مع املنظمات إلاقليمية والدولية القائمة للتعاون في البحث والتطوير.   رابعا
 

 :اآليات تفعيل الشراكات

 يحتاج تفعيل الشراكات بين الكتل الثالم إلى بيئة مواتية للتعاون تتطلب آلاليات التالية:
 

o :آليات قانونية وتنظيمية 

  يعية بكافة مستوياتها إلى تبني ودعم هذه الاستراتيجية وإصدار التشريعات املناسبة.دعوة السلطات التشر 

  املراجعة الدورية لألنظمة والتشريعات ذات العالقة بالعلوم والتقانة، وتطويرها بما يوفر البيئة املناسبة

 .العاملية لرفع كفاءة أداء املنظومة، ويواكب التطورات واملستجدات

 قانوني وتنظيمي للتعامل مع الجوانب ألاخالقية والتأثيرات والانعكاسات الاجتماعية  تكوين إطار عمل

 الناشئة عن املستجدات العلمية وتطبيقاتها.

 تطوير ألانظمة التي تحفز وتشجع منتجي التكنولوجيا املتقدمة على الاستثمار في الدول العربية. 

 والتقانة، وبينها وبين القطاعات ألاخرى. ات العلوموضع ألانظمة التي تشجع على التعاون فيما بين مؤسس 
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 :الاستفادة من تقنية املعلومات والاتصاالت في تبادل املعلومات على املستوى الوطني وذلك عبر إحدام 

 قواعد معطيات للعلم والتقانة؛ –

 شبكات معلومات باستخدام إلانترنت على املستوى الوطني وفي كافة نشاطات العلم والتقانة؛ –

بكات على إلانترنت تجمع الجامعات ومؤسسات البحث واملؤسسات الرئيسية إلانتاجية والخدمية. ش –

 وكل شبكة في اختصاص واحد محدد وعلى املستوى الوطني؛

  اعتماد وقياس ومتابعة مؤشرات قياس الشراكات والتعاون العلمي والتكنولوجي وطنيا وعربيا، وإصدار

ثل تقرير التنافسية العربي، تقرير التنمية البشرية العربي، تقرير البحث التقارير السنوية الخاصة بها، م

 العلمي العربي، تقرير التعليم العالي العربي؛

 إطالق مبادرات أو برامج وطنية إعالمية لرفع الوعي الاجتماعي بأهمية ربط التعليم والبحث باالقتصاد؛ 

 توليد الشركات الناشئة انطالقا من الجامعات ومن استحدام القوانين وتعزيز مؤسسات التمويل الالزمة ل

 ار؛ـــسات البحث والتطوير والابتكمؤس  

 .الاهتمام بإدارة املعرفة والتقانة 

  ،ينبغي للدول العربية إصدار وتطوير قوانين تساعد في تنمية التقانة، مثل قوانين حماية امللكية الفكرية

 دعم التفاوض لنقل التقانة.والحماية ضد الاحتكار التكنولوجي، وقوانين 
 

o :آليات إدارية 

تختلف مؤسسات ووحدات البحث والتطوير والابتكار، من حيث ألاهداف واملخرجات وآليات العمل ومنعكساتها 

على عملية التنمية، عن باقي الوحدات الاقتصادية مما يستدعي التعامل معها بشكل مختلف من حيث إلادارة 

ويل ونظم الرقابة. ومن شأن هذا التعامل املختلف أن يوجد بيئة جاذبة للباحثين والقوانين والرواتب والتم

 والعقول وأن تحفز إنتاجها ومساهمتها في عملية التنمية. وهذا ما يستدعي تبني آلاليات التالية:

 والتقانة أنظمة مالية وإدارية مرنة تتفق مع طبيعة ومتطلبات أنشطة العلوم. 

 طبيعة العمل وألاخطار املحتملة في نشاطات العلوم والتقانة ي خصوصياتوضع أنظمة إدارية تراع. 

 كفاءة التنظيم وإلادارة في  تطوير إلادارة التي تحكم أداء املنظومة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار، ورفع

 ة واملستدامة.واملستقبلية للتنمية الشامل املؤسسات العلمية والتكنولوجية لتتالءم مع املتطلبات الحالية

 أدائها  إلادارية ملؤسسـات العلـوم والتقانة، وتقويمها املستمر بهـدف ربط وحداتهـا وتحسـين تطوير الهياكل

 .وتنسيـق أعمالها وتبني وسائل التقانة املتقدمة في إدارة تلك املؤسـسـات

 إدارة وتخطيط نشاطات والتكنولوجية، و  استكمال الهياكل املؤسسيـة الالزمة لرسم السياسات العلمية

 .وغيرها، مع العمل على تنسيق مهامها وجهودها العلوم والتقانة، ودراسات الاستشراف والجدوى 
 

o :اآليات سياسية

تلعب السياسة دورا كبيرا في نقل أو استيراد العلوم والتقانة. ومن الضروري الاهتمام بذلك على املستوى 

فاقيات التعاون الدولية في مجاالت العلم والتقانة بين الدول العربية السياس ي والدبلوماس ي. ال بد أن تشتمل ات

والدول ألاخرى على فقرات إجرائية مثل: الهدف، والتمويل، والبرامج التنفيذية الزمنية، والجهات املسؤولة، ألن 
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ا في الواقع العلمي خلو الاتفاقات املعقودة من هذه النقاط الهامة يجعل منها اتفاقيات غير فعالة ال تحدم تغيير 

 والتكنولوجي في الدول العربية وفي الاقتصاد العربي. 
 

 

 الاهتمام بالنشر العلمي جودة وكما وتعزيز نشر الثقافة العلمية:ات ـــآلي .4

البد من إيالء النشر العلمي الاهتمام الكبير الذي يضمن جودة البحوم املنشورة في املجالت املتخصصة، والذي يساهم 

بهذا النشر وبغزارته وتأثيره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أن لنشر الثقافة العلمية في في الرقي  

املجتمعات العربية إسهاًما كبيًرا في إيجاد البيئة الاجتماعية الداعمة للبحث والتطوير والابتكار والثقافة العلمية، وفي 

 ار في عملية التنمية. ويمكن اقتراح آلاليات التالية: تكوين القناعة بدور البحث والتطوير والابتك

 .تحفيز الباحثين العرب على النشر باملجالت العلمية العربية وألاجنبية باللغتين العربية وإلانجليزية 

 .تعزيز النشر باللغة العربية لزيادة املحتوى الرقمي العلمي العربي 

  ،بهدف رفع جودتها ومستواها، وخاصة في الاختصاصات ذات دعم املجالت العلمية العربية ماليا، وإداريا

مين للبحوم من مستويات رفيعة ومن جنسيات عربية 
َ
ألاولية لالقتصاد العربي وإلزام املجالت بوجود محك

 وأجنبية.

  تخفيف ألاعباء إلادارية والتعليمية عن أساتذة الجامعات، وإلزامهم بتخصيص الوقت املتبقي للبحث

 والنشر.

 املكافآت املالية للباحثين على نشرهم العلمي، وتكريم الناشرين العلميين ووضع حوافز للنشر العلمي  زيادة

 املتميز.

 .إقامة عالقات تعاون مع إلادارات املشرفة على النشر العلمي العالمي 

  ،سات العربية املعنية بالنشر العلمي لعلمية وحساب آلية ملعايرة الدوريات ا وإيجادالتنسيق بين جميع املؤس 

 معامل التأثير لها.

 .تحويل املجالت العلمية العربية للشكل الرقمي وإتاحتها على إلانترنت عبر إنشاء موقع لكل مجلة علمية عربية 

 .اعتماد مواد تدريس في الجامعات ملهارات الكتابة العلمية وذلك في كل الكليات وألاقسام 

 جاالت التي تساهم في عملية التنمية الوطنية.دعم أسعار الكتاب للطالب والباحثين في امل 

 .نشر الثقافة العلمية في املجتمع وثقافة تقدير إلانتاج العلمي 
 

 

 بتكار:والاادور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البحث والتطوير  .5

خرى، وربط ذلك مع إن تفعيل البحث العلمي في الجامعات العربية، وإنشاء الشراكات مع مؤسسات البحث العلمي ألا 

الاقتصادات الوطنية، يحتاج إلى تحليل أنواع هذه الجامعات ووظائفها، وانتقاء الجامعات منها التي يمكن التوجه بها نحو 

جامعات "متطورة الهيكلية الداخلية" أو جامعات "مكتملة الهيكلية الداخلية" والتوجه ببعضها آلاخر لتحقيق "الوظيفة 

ظيفة املهنية". بدون ذلك ال يمكن إقامة وتفعيل الشراكات في البحث العلمي وطنيا )وبالتالي عربيا ألاكاديمية" أو "الو 

 (. ودوليا
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 :اآليات التعليم العالي لتفعيل الشراكات

توجد عدة آليات في مجال التعليم العالي يؤدي اعتمادها إلى تفعيل الشراكات بين الجامعات ومعاهد ومراكز البحوم 

سات   إلانتاج والخدمات، وهي:ومؤس 

  التعليم للتنمية: إن قناعة إدارة الجامعة وألاساتذة والطالب في الدول العربية بأن هدف التعليم العالي هو

ر كثيرا في توزع الاختصاصات، وتوزع الطالب على هذه الاختصاصات، وفي املناهج،  التنمية والدفاع، يغي 

 لك.وطريقة التدريس، وطبيعة املخابر وغير ذ

  آليات وإجراءات تعليمية لتفعيل التعاون: وتشتمل هذه إلاجراءات على مشاركة الكتل الثالم في عمليات

 أساسية في التعليم مثل:

 هذه وتطوير وضع في الخاص والقطاع الصناعي والقطاع البحث مؤسسات تشارك إذ املناهج، وضع –

 دوريا. تجتمع غايةال لهذه دائمة مشتركة عمل فرق  تشكيل عبر وذلك املناهج،

 املشتركة. التدريبية الدورات تنظيم –

 وحاجات متطلبات حسب الخريجين وإعداد الاختصاصات تكوين في العربي املستوى  على ألاكبر الاهتمام –

 والعربية. الوطنية السوق 

 .الثالم الكتل بين مشتركة استشارية مؤسسات قيام تفعيل –

 والخدمات. وإلانتاج والتطوير البحث كتلتي مع أعمالها وربط اطالبه عدد وزيادة العليا الدراسات تفعيل –

 الوطني. املستوى  على ذلك تنسيق يجري  أن ويمكن

 عند املفيدة الدروس واستنتاج فيه وتطورهم العمل بسوق  التحاقهم ومجاالت الجامعات خريجي متابعة –

  الطلب. مع العرض وافقت إلى يؤدي مما الاختصاصات، مختلف في الطالب قبول  أو املناهج تعديل

  تعريب تعليم العلوم التطبيقية مع الاهتمام الكبير بتعلم اللغات ألاجنبية، وفصل املسألتين عن بعضهما

البعض. إن تعليم العلوم التطبيقية بغير اللغة العربية يؤدي إلى انفصام العلم والتقانة عن القوى العاملة 

م والتقانة لدى هذه القوى، وهذا ما يدعوه الاقتصاديون بحالة العربية، ويؤدي إلى عدم انتشار لغة العل

انفصال الرأس الاقتصادي عن الجسد الاقتصادي. من جهة أخرى، فإن ضعف ترجمة العلوم التطبيقية إلى 

اللغة العربية يؤدي إلى ضعف الشراكات بين التعليم العالي والبحث العلمي من جهة والاقتصاد من جهة 

 !! التاريخ تقدم أمة من ألامم بغير لغتهاأخرى. لم يشهد 

 ومؤسسات البحث والتطوير  الدول العربية تعليم تطوير املنتج. إن فقدان الجسور بين الجامعات في

وفعاليات إلانتاج والخدمات يعود إلى عدم قيام هذه الجامعات باالهتمام بالتعليم والتدريب على تطوير 

ج على عمليات الانتقال من الفكرة إلى التوصيف ووضع املتطلبات املنتج. وتشتمل عملية تطوير املنت

واملواصفات، إلى التصميم، إلى بناء النموذج املخبري، إلى بناء النموذج إلانتاجي، إلى تصميم ثم شراء وبناء 

خطوط إنتاج هذا املنتج مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات ضمان الجودة والوثوقية وإلانتاجية والتنافسية 

إمكانية الصيانة واختيار التقانة املتقدمة وغير ذلك من متطلبات إلانتاج، إلى تصميم الخدمة ما بعد بيع و 

إن تعليم عمليات تطوير املنتج ضعيفة إلى مفقودة في املنتج، إلى تطوير املنتج وإصدار خطوط جديدة منه. 

ا وبين مؤسسات البحث والتطوير نظام التعليم العالي في الدول العربية، وهذا يضعف الشراكات بينه
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ذا يتطلب اعتماد مبادرة وطنية إلعادة النظر في عملية "تطوير املنتج" في كل ــوفعاليات إلانتاج والخدمات. وه

 من الكتل الثالم، ونقصد هنا "باملنتج" املعنى الواسع له الذي يشمل السلع والخدمات واملواد والعمليات. 

 الجامعات العربية. إن الترابط لتقنيين وتعليم التقانة لالقتصاديين وإلاداريين في تعليم إلادارة والاقتصاد ل

بين التقانة والاقتصاد أصبح ترابطا جذريا هاما وأصبح التعليم التقني التجاري والتقني الاقتصادي ضرورة 

 عربية.

  الكتل الثالم في الندوات واملؤتمرات والورش العلمية.مشاركة اعتماد مبدأ 

 الوطنية للبحث العلمي والتطوير  يز وتشجيـع الطلـب الاقتصادي والاجتماعـي على أنشطة املؤسساتتحف

 .التكنولوجي بكافة الوسائل والسبل املمكنة

 الوطنية في مجاالت التصميم والتطوير الهندس ي والهندسة العكسية، ال سيما في  إيجاد وتقوية القدرات

 .إلانتاجية القطاعات

  العمل على إشراك ممثلي  يز القـدرات التسويقيـة ملؤسسات البحث والتطوير والابتكار، معالاهتمام بتعز

  .برامجها الجهات املستفيـدة مـن منتجات تلك املؤسسات في وضع

 باالستفادة من العلماء والباحثين املتميزين من الدول العربية وغير العربية في  إيجاد آلاليات والوسائل الكفيلة

 .الوطنية للبحث والتطوير في مجاالت استراتيجية رائدة دراتتطوير الق
 

 

امستويات وآليات إشراك القطاع الخاص في تمويل البحث والتطوير والابتكار: .6

يعتمد النمو الاقتصادي الحقيقي، على املديين املتوسط والبعيد، على املستوى العلمي والتكنولوجي وعلى نسبة النمو 

لك فإن إقامة الشراكات بين الجامعات ومراكز البحث والتطوير ومؤسسات إلانتاج )الكتل الثالم( العلمي والتكنولوجي. لذ

 يلي:تهدف إلى ما 

 التنمية البشرية للقوى املنتجة املبدعة واملجددة في الدول العربية، وزيادة أعدادها وحركتها وتعاونها وتشبيكها. .0

العربية ومؤسسات البحث والتطوير ومؤسسات إلانتاج تنمية البحث والتطوير والابتكار لدى الجامعات  .2

 والخدمات.

 الاستفادة ألافضل من التجهيزات واملخابر البحثية لدى الجامعات ومراكز البحث ومؤسسات إلانتاج والخدمات. .3

 .في الدول العربية استخدام أفضل وأمثل لالستثمارات الحكومية التي تصرف في قطاع التعليم والبحث .4

 وانين واللوائح الناظمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى الدول العربية.تنسيق الق .7

 زيادة الجاذبية لالستثمار الوطني وألاجنبي في الاقتصاد العربي. .2

 استقطاب العلماء والباحثين واملبدعين لدعم الاقتصاد العربي.  .5
 

 :اآليات إشراك القطاع الخاص

صرف الثروات لتحقيقها( إلى ثروة، يجري من خالل الاهتمام إن تحويل مخرجات البحث ومخرجات التع
 
ليم )التي ت

 القطاع الخاص.
ً
تعتمد العديد من الدول آليات تعاقدية لتنمية الشراكات بين و  بالتطوير والابتكار الذي يقوم به عادة

لتنمية هذه الشراكات، ومن  الكتل الثالم. هذه آلاليات التعاقدية تنطلق من مبادرات وبرامج وطنية أو إقليمية تهدف

 هذه آلاليات:
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 ار أو الاستفادة من ـــم القطاع الخاص وتقوية مؤسساته من أجل تمكينها من القيام بالبحث والتطوير والابتكــدع

 مخرجاتها.

  .إعطاء أو منح تعهدات أو عطاءات للبحث والتطوير، تشترك في تنفيذها جهتان على ألاقل من الكتل الثالم

امعة أو مع الجامعة ومؤسسات البحث ـــدولة في هذه الحالة بالتعاقد مع القطاع الخاص والجتقوم ال

هناك والتطوير للقيام بدراسات وبحوم معينة، وخاصة في مجاالت تعتبرها الدولة ذات أولوية أو أهمية. و 

. ويجري ذلك وفق أنواع عديدة من العقود تعتمدها الدول املتقدمة لتفعيل الشراكات بين الكتل الثالم

وهذه البرامج، وطنية كانت  أشكال محددة مثل املشاريع املشتركة أو اتفاقات التطوير، أو البحوم التعاونية.

ل الشراكات بين الكتل الثالم في تقانات ذات أولوية. ففي الدول العربية يمكن تصميم  أو إقليمية تفع 

ناعات النفطية املكملة، والصناعات املعدنية، والطاقة، مبادرات في مجاالت إزالة ملوحة مياه البحر، والص

والصناعات املعرفية، والصناعات الدوائية، والتقانة الحيوية، وتقانات إلانتاج، وتقانات الخدمات املالية 

 والسياحية والطبية، وغيرها من املجاالت الاستراتيجية للدول العربية لتوطين هذه التقانات.

  الكتل الثالم استعمال أجهزة البحث والتطوير املتوفرة لدى الكتل ألاخرى.  وهذه ترفع السماح لكل كتلة من

  من عائدات هذه ألاجهزة ومن فعاليتها، وتتفادى تكرارها دون ضرورة، وخاصة التجهيزات عالية التكلفة.

 اء عائد بسيط فقط. قيام الجامعات ومراكز البحوم بمنح القطاع الخاص استثمار نتائج بحوثهم وابتكاراتهم لق

تقوم الكثير من مؤسسات القطاع العام مثل الجامعات ومراكز البحوم بتزويد القطاع الخاص باملعلومات 

العلمية والتكنولوجية لقاء مقابل رمزي. وتساعد هذه العملية في تنمية الاقتصاد الوطني وفي تفعيل 

البحوم والابتكارات قيمتها مع الزمن وخاصة مع الشراكات بين الكتل الثالم وفي عدم فقدان هذه النتائج و 

  التنافس العالمي الكبير.

  منح أو إعطاء العقود الاستشارية التي تحتاج إليها الدولة أو القطاع الخاص إلى الكتل الثالم العربية عوضا عن

م عربيا. وتعد  منحها إلى شركات أجنبية. يجري هذا تدريجيا وعلى مراحل تتناسب مع هدف تقوية الكتل الثال 

هذه آلالية على غاية من ألاهمية، ألن الاستثمار في أي قطاع يجب أن يرافقه تقوية قيام الكتل الثالم 

الوطنية أو إلاقليمية العاملة في هذا القطاع. فعلى سبيل املثال تعمل الدول العربية حاليا على الاستثمار في 

. فإذا قامت الدول العربية بالتعاقد مع شركات أو مراكز تقانة املعلومات والاتصاالت في مجاالت متنوعة

بحوم أو جامعات أو مؤسسات استشارية عربية متخصصة في هذا املجال، سيقوم ويقوى قطاع اقتصادي 

  استشاري عربي جديد في مجال تقانة املعلومات والاتصاالت، وهكذا في كل القطاعات.
 

 

 ن العربي في ميدان البحث والتطوير والابتكار:التعاون بين املؤّسسات العاملة في الوط .7

لعـــل  أبـــــرز آليات تعزيز التعاون العربي في مجاالت البحث والتطوير والابتكار تكمن في تطوير أساليب وأشكال وأوجه 

قدمة في املجاالت التعاون العلمي والتكنولوجي على املستويين العربي والدولي مع تركيز التعاون مع البلدان واملؤسسات املت

 :التي تسعى الدول العربية للريادة العلمية والتكنولوجية فيها. وذلك من خالل السياسات آلاتية

 الدول واملؤسسات املتقدمة علميـا وتقنيـا، ورفع  الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الثنائية والجماعية مع

 .حث والتطوير والابتكارالدولية وإلاقليمية في الب كفاءة التعاون مع املنظمات
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 الكبرى في توفير فرص أفضل للتعاون العلمي  استثمار امليزات النسبية للدول العربية، واملشاريع التنموية

 والتكنولوجي.

 املجاالت  تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول العربية إلى مستوى التكامل العلمي والتكنولوجي بينها في

 .شتركذات الاهتمام امل

 املعنية  التطورات الجارية في املجاالت العلمية والتكنولوجية عامليـا وتعميمها على الجهات التعاون في رصد وتتبع

  .في الدول العربية عبر استحدام آليات مشتركة لذلك

 الدول في  نء والباحثيبين العلما تشجيع وحفز التعاون العلمي والتكنولوجي والابتكاري على املستوى الفردي

 العربية ونظرائهم في الخارج.

      العتمادها للتنفيذ كخطوة أولى ضمن الاستراتيجية املقترحة. وعند إقرار هذه آلاليات آليات ملحةويمكن اقتراح 

 أو بعضها من قبل الدول العربية توضع وثائق مشاريع لكل منها بهدف وضعها موضع التنفيذ. ومن هذه آلاليات ما يلي:
 

 يد البيئة املواتية للشراكات:مبادرات لتول 

 امة بوابة على إلانترنت )للجامعات ومؤسسات البحث( تشتمل على قواعد معلومات. ـــإق 

  اعتماد مبادرة عربية إلصدار قوانين حماية الاقتصاد العربي من الاحتكار التكنولوجي، وقوانين دعم التفاوض مع

 لكية الفكرية والعالمات التجارية.الشركات ألاجنبية لنقل التقانة، وقوانين حماية امل

  اعتماد برامج توعية إعالمية عربية في أهمية التعليم العلمي التطبيقي وأهمية البحث والتطوير وأهمية

 الشراكات مع مؤسسات إلانتاج والخدمات.

  الخاص استحدام "اللجنة العربية للبحث العلمي والابتكار" من رؤساء الجامعات ومراكز البحوم ومن القطاع

)غرف التجارة والصناعة والزراعة( تجتمع دوريا بهدف تنفيذ سياسة تفعيل الشراكات بين الكتل الثالم 

 وتطبيق آلاليات الواردة في هذه الاستراتيجية. 
 

 :مبادرات لتنظيم شراكات البحث والتطوير والابتكار للدول العربية 

 والابتكار والتطوير البحث منظومة مؤشرات قياس عبر قومت املبادرات هذه تنفيذ تتابع (مرصد )مثل جهة اعتماد 

 وفي منها كل في الحاصل السنوي  التقدم تحليل وفي ،املؤشرات هذه قيم في اسنوي اتقرير  وترفع ،العربية

 مثل: جزئية تقارير إلى ينقسم أن التقدير لهذا يمكنو  التنفيذ. عقبات تشخيص

 العربية الدول  في التنافسية تقرير.  

  العربية. البشرية التنمية يرتقر  

 العربي. والتدريب التعليم تقرير 

 العربي. الاقتصاد في الرئيسية القطاعات في التكنولوجي املحتوى  في التقدم عن تقرير 
 

 :مبادرات مؤسسية 

  ل الشراكات بين الكتل اعتماد آليات ومبادرات لدعم البحوم املشتركة والتطوير والابتكار املشترك التي تفع 

 الثالم.
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  إحدام سلسلة من الحاضنات التكنولوجية تستفيد من الجامعات ومعاهد البحوم ضمن احتياجات الاقتصاد

  الوطني.
 

 :مبادرات تعاقدية 

وهي مبادرات تفعل الشراكات بين الكتل الثالم وتنفذ عبر عقود شراكات مع القطاع الخاص والقطاعات إلانتاجية 

، منها:
ً
 والخدمية عامة

 حدام مشاريع على مستوى الدول العربية في بحوم وتقانات مهمة لتوطين بعض التقانات الاستراتيجية إقرار إ

 للمنطقة. 

  عقد تحالفات دولية مع جهات عاملية في تقانات محددة بغية نقل هذه التقانات على مستوى التعليم والبحث

 تم التركيز عليها.يجري ذلك مرحليا، بحيث تعتمد تقانة واحدة كل سنة ويوالتصنيع. و 
 

تنفذ بعقود تشترك و توضع جميع هذه املبادرات وتنفذ على غرار مبادرات مشابهة جرت وتجري في الاتحاد ألاوروبي، 

 فيها الكتل الثالم وتساهم في توطين بعض التقنيات تعليما وبحثا وتطويرا وتصنيعا. 
 

 :مبادرات في حقل التعليم العالي 

 دعم كل ما يتعلق "بتطوير مناهج وبرامج" جامعات ومعاهد بحوم الدول العربية وضع مبادرة عربية هادفة ل

 مما سيسهل العالقة والشراكة مع مؤسسات إلانتاج والخدمات العربية.

  اعتماد الاستراتيجية العربية لتنمية إلابداع والابتكار في التعليم العالي: تأتي الاستراتيجية العربية لتنمية إلابداع

م العالي استجابة ملتطلبات العصر تستهدف في مجملها الكشف عن الاستعدادات والقدرات في التعلي

إلابداعية لدى طالب التعليم الجامعي والعالي العربي على أسس موضوعية، وتهيئة إلامكانات الالزمة لصقلها 

افته في أرجاء املنظومة وتنميتها وفقا لخطط وبرامج منظمة، وإذكاء روح إلابداع وتعليمه، وبث قيمه، ونشر ثق

العربية للتعليم الجامعي والعالي بمختلف مكوناتها، وتطوير محتويات البرامج واملناهج الدراسية الجامعية، 

وأساليب التدريس، والتقويم بما يساعد على استنهاض القدرات إلابداعية لدى الطالب، وتنميتها، 

للبحث العلمي باعتباره الجانب الخالق وإلابداعي في العمل واستثمارها، وتهيئة املناخ وإلامكانات الالزمة 

فاالستجابة ملتطلبات تحقيق مجتمع مبني على املعرفة يتطلب بشكل رئيس ي بناء رأس املال البشري الجامعي. 

ة وبرامج تربوية تهدف إلى إكساب الطلبة مهارات  املتطور والذي يمكن تحقيقه من خالل أنشطة تعليمي 

ة النقدية وتكوين امللكات الابتكارية. التفكير وإلا   بداع املتعددة التي تفض ي إلى تأسيس العقلي 
 

 حقوق امللكية الفكرية وبراءات الاختراع: .8

  أحد املصادر املهمة للمعلومات العلمية، باإلضافة إلى كونها انعكاسا مباشرا ألنشطة  الاختراعتمثل براءات

ر أن عدد وثائق البراءات املسجلة في معظم الدول العربية قليل جدا، البحث والتطوير والابتكار ونجاعتها، غي

وعلى الباحثين العرب أن يعيروا براءات الاختراع وحقوق امللكية الفكرية الاهتمام الالزم وأن يحصلوا على 

ادة الدعم والتشجيع لتسجيل ابتكاراتهم واكتشافاتهم مما يتيح للصناعة ومؤسسات إلانتاج والخدمات الاستف

 من إنتاجهم وتحويلها إلى سلع وخدمات. 
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  حيث أن وثائق وتقارير براءات الاختراع تعد  من أهم مصادر املعرفة حول التكنولوجيا والابتكار في العالم، فإنه

من ألاهمية بمكان إحدام وحدة ضمن مؤسسات البحث العربية لتشجيع الباحثين على تسجيل براءات 

 امج لالستفادة منها. الحقول التي تهم املؤسسة ووضع بر لك، ومتابعة البراءات في ع ومساعدتهم في ذاختر الا 
 

 آليات الحد من الخسارة في العقول العربية: .9

 هناك ثالثة أوجه لخسارة العقول العربية، تتمثل في التالي:

ة متقدمة والتي يمكن : العقول العربية التي هاجرت واستقرت خارج البلدان العربية وتعمل في مجاالت علميأوال

 الاستفادة منها عربيا بطرق شتى.

ثانيا: العقول العربية املهيأة للهجرة خارج الوطن العربي والتي يجب العمل الجاد على املحافظة عليها واستبقائها 

 في ظل الصراع واملغريات العاملية التي تسعى الستقطابها.

هدر محثالثا  ليا نتيجة عملها في غير مجال اختصاصها.: العقول والخبرات العربية التي ت 
 

 ي واعتماد آلاليات التالية:وللحد من هذه الخسائر يقترح تبن  

 .تأمين حياة كريمة للباحثين والعلماء والتقنيين العرب وإيجاد البيئة الجاذبة لهم 

 .التوسع في الاستفادة من العقول املهاجرة واعتماد آليات مبتكرة لذلك 

 صاد القائم على املعرفة وتعزيز املحتوى واملستوى املعرفي في الشركات العربية، مما يؤدي إلى التوجه نحو الاقت

 وجود فرص عمل حقيقية "للعقول".

  رسم سياسة لغوية، والنظر اقتصاديا في ممارسة السياسات اللغوية، وتدريس العلوم باللغة العربية، مع

 س التعليم بها. التأكيد على أهمية إتقان اللغات ألاجنبية، ولي

 .زيادة إلانفاق على البحث والتطوير زيادة ملحوظة وسريعة 

 .وجود سياسات رسمية للعلوم والتكنولوجيا بما فيها التمويل وخطط التنفيذ 

  ،تحسين بيئة منظومة التعليم بحيث تصبح جاذبة للعقول: مختبرات، تجهيزات، شبكات معلوماتية علمية

 مترجمة، بحث علمي، نشر علمي بمستوى عالمي.محتوى علمي رقمي عربي، كتب 

 .)تبني نظام أجور مرن يمكن بموجبه تمييز رواتب الكفاءات العلمية املتميزة )ثقافة الامتياز والتفوق 

 .تقدير ألاداء العلمي والاحتفاء به وتعزيز الثقافة العلمية في املجتمع 

 العقول. الاهتمام بحاضنات التقانة وحاضنات ألاعمال التي تستقطب 

 .الاستفادة من تجربة الدول التي نجحت باستعادة جزء هام من عقولها املهاجرة 

  إقامة الدول العربية لشبكات ارتباط فعالة ومفيدة مع علمائها وخبرائها املهاجرين خاصة مع تقدم تقنية

 املعلومات والاتصاالت.

 إدارية. وكذلك إلاقالل من تكليف معالجة "هدر العقول" داخليا عندما يعمل العلماء والخبراء وا 
ً
لفنيون أعماال

 ألاساتذة الجامعيين بأعمال متفرقة وعديدة تشغلهم عن البحث والتطوير، أو تشتت جهودهم.

 .تغيير املناهج في الجامعات )تحليل، ابتكار، ريادة أعمال، تقنية( وأساليب التعليم 
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 مجاالت البحث والتطوير والابتكار:  .11

استراتيجيات البحث والتطوير والابتكار لدى بعض الدول العربية يمكن استخالص املجاالت ذات  من خالل دراسة

وإضافة إلى هذه املجاالت املدرجة في أولويات البحث العلمي بالدول العربية، كل على حدة، فقد . ألاهمية لتلك الدول 

ملؤسسات إلاقليمية والدولية العاملة في الوطن عملت املنظمات والاتحادات واملجالس العربية املتخصصة وغيرها من ا

العربي ومن خالل استراتيجياتها وما يخلص إليه خبراؤها ومؤتمراتها وندواتها، على تحديد جملة من ألاولويات التي ينبغي 

وتتمثل الاهتمام بها لتحريك عجلة البحث والتطوير والابتكار بما يكفل الوصول إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملحوظ. 

 أهم هذه املجاالت فيما يلي:

 البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال تنمية وإدارة املوارد املائية. .0

 البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال الطاقة الذرية.  .2

 البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال الطاقات املتجددة. .3

 بتكار في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات.البحث العلمي والتكنولوجي والا  .4

 البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال املواد الجديدة. .7

 البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال إلالكترونيات.  .2

 البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال تقانة املعلوماتية. .5

 بتكار في مجال علوم الفضاء.البحث العلمي والتكنولوجي والا  .2

 البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال العلوم والتقانات متناهية الصغر. .9

 البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. .02

 البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال الصناعة وإلانتاج. .00

 والتكنولوجي والابتكار في مجال التصحر والتغير املناخي في قطاع الزراعة. البحث العلمي .02

 البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال العلوم الصحية والتقانات الحيوية. .03

 البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال التقانات املستقبلية املتالقية. .04
ا

 :يجيةتنسيق ومتابعة تنفيذ الاستراتآليات  .11

مة والابتكار وزيادة مساهمتهما في تعزيز تنمية مستدا والتطوير لضمان الوصول إلى ألاهداف املرجوة الستراتيجية البحث 

 قترح آلاتي:وشاملة في الدول العربية، ي  

 إنشاء لجنة تنسيق عليا من كل من: ألامانة العامة لجامعة الدول العربية واملنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم واتحاد مجالس البحث العلمي العربية واتحاد الجامعات العربية، تتولى متابعة تنفيذ الاستراتيجية 

 ورفع تقارير دورية للجهات املختصة.

   ي مبادرات وبرامج ومشاريع، مع آليات بشرية وإدارية ومالية، من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية، وآليات تبن

يالء موضوع التمويل اهتماما خاصا، من خالل خطة تنفيذية تشرف على تنفيذها تنفيذ هذه ألاهداف، وإ

 مانة العامة لجامعة الدول العربية.ألا 

   العلمي سات واملراكز الدولية للمشاركة الفعالة في تنفيذ الاستراتيجية العربية للبحث تشجيع املنظمات واملؤس

لنقل التقانة وتبادل الخبرات. ويمثل التعاون الدولي ، عن طريق مشروعات مشتركة والتكنولوجي والابتكار

 بعدا استراتيجيا هاما وإضافة حيوية للتعاون إلاقليمي بين الدول العربية املشاركة في الاستراتيجية.
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   صة في املجاالت التي حددتها هذه الاستراتيجية، والتي يشرف عليها اتحاد تعزيز دور الروابط العلمية املتخص

 ث العلمي العربية.مجالس البح

  تضمنت جميع املكونات القطاعية لالستراتيجية آليات تنفيذها، لذلك فهي ال تحتاج غير املتابعة والتنسيق بين

 الدول العربية فقط

 الشراكات تكوين وآليات فيها البحث دعم ووسائل أولوياتها تحدد التي العلمية سياستها بوضع عربية دولة كل قيام 

 .إلانتاج ومؤسسات البحوم راكزوم الجامعات بين

 العربية، التي تعمل عليها منظمة الاسكوا بالتعاون مع بعض املنظمات  والابتكار  والتطوير البحث مؤشرات تطوير

 والهيئات العربية.

 د، لكسو العربي مرصد ألا تطوير ودعم والتعاون  ،والعلوم والثقافة للتربية العربية املنظمةتحتضنه  الذياملوح 

 :املثال سبيل على التالية املكونات يضمل وتزويده بالبيانات واملعلومات املحدثةمعه 

 .وأنشطتها ومشروعاتها العربية البحثية والهيئات املراكز على نافذة تمثل والابتكار، والتطوير للبحث بوابة –

 في العرب املختصينو  والعلماء والباحثين العربية والجامعات البحثية والهيئات املراكز عن بيانات قاعدة –

 .وامليادين املجاالت كافة

 .العربية والتطوير البحث أنشطة مؤشرات عن معلومات قاعدة –

 فيها املشاركة العرب والعلماء للباحثين تتيح املجاالت متعددة افتراضية عمل وورش وندوات مؤتمرات –

 .اهتماماتهم بحسب
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 الخطة  تنفيذمصفوفة 

 

ا

االسياسات وآلالياتار.م
االجهة

ااملنفذة
االجهة املتابعة

اإلاطار

االزمني

التكلفة املالية 

ااملتوقعة )دوالر(
املحظات

أوا

اال

اوالتطوير والابتكار بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية:العلمي آليات ربط التعليم العالي والبحث 

ب تحقيق هذه الاستفادة شراكات بين القائمين و استثمارها ش يء آخر.  ئجها أوإن القيام بنشاطات التعليم العالي ونشاطات البحث والتطوير ش يء؛ والاستفادة من نتا
 
يتطل

يات إلقامتها وهي عادة مفقودة أو بالتعليم العالي والقائمين بالبحث والتطوير من جهة وبين قطاعات إلانتاج والخدمات واملجتمع من جهة أخرى. هذه الشراكات تحتاج إلى آل

ا:املقترحة بما فيها الدول العربية. وفيما يلي بعض آلاليات ،امي عامةضعيفة لدى دول العالم الن

ا1.1
  مراكز البحوم التعاونية بين الكتل الثالم: إنشاء

الجامعات، ومؤسسات البحث والتطوير، ومؤسسات إلانتاج 

 والخدمات.

 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2222 
 الدول العربيةتحددها 

 منسجمة مع آلالية:

47.7 

 الدول العربية حاضنات التقانة وحاضنات ألاعمال.إنشاء  ا2.1

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2222 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 27.9و   52.5

 يةالدول العرب .حدائق العلوم والتقانة والبحثإقامة  ا3.1

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2222 
 تحددها الدول العربية

ا

مراكز التميز املتخصصة: وهي مراكز للنخبة من إنشاء  ا4.1

 ألاساتذة والباحثين من ذوي الخبرة واملمارسة.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2222 
 ا الدول العربيةتحدده

ا

ا5.1
  مراكز التضامن الصناعية: وهي مراكز تعاونية في إنشاء

مجاالت البحث والتطوير ونقل التقانة في ميدان صناعة 

 محددة.

 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2222 
 تحددها الدول العربية

ا

ملنتج: تساعد هذه املراكز مراكز التقانة وتطوير اإنشاء  ا6.1

 الصناعة في تطوير املواد والعمليات والسلع،
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2222 
 تحددها الدول العربية

ا

 الدول العربية مراكز تقديم الخدمات العلمية والتكنولوجية:إنشاء  ا7.1

لجنة التنسيق العليا، 

العربية  املنظمات

 املتخصصة

2205-

2222 
 تحددها الدول العربية

ا

 الدول العربية مؤسسات ثنائية أو ثالثية التركيب الكتلي.إقامة  ا8.1

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2222 
 تحددها الدول العربية

ا
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االسياسات وآلالياتار.م
االجهة

ااملنفذة
االجهة املتابعة

اإلاطار

االزمني

التكلفة املالية 

ااملتوقعة )دوالر(
املحظات

اثانيا

اآليات زيادة التمويل املخصص للبحث والتطوير والابتكــار:

نفاق إلا لى زيادة سنوية في تتم زيادة مخصصات البحث والتطوير والابتكار العامة والخاصة انطالقا من استراتيجية )سياسة( الدولة العلمية التكنولوجية، التي تنص ع

ي الدول العربية حاليا ويجب رفعها على عدة سنوات حتى تصل إلى منخفضة فالبحث والتطوير حتى نسبة محددة من الناتج املحلي إلاجمالي للدولة. هذه النسبة على 

سات إلانتاجية والخدمية التي يجب أن تساهم ويجب أن تنعكس هذه الزيادة في بنود البحث والتطوير في ميزانيات كافة الجهات الحكومية وخاصة امل أكثر.% أو 2 ؤس 

افيما يلي بعض آلاليات املقترحة لزيادة مخصصات البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار:و  في املجهود الوطني للبحث والتطوير.

اآليات استثمارية: ا

ا9.2
  سات الصغيرة زيادة الاستثمار في إقامة املؤس 

 التجديد، أوواملتوسطة في مجاالت الابتكار و 

سات التي تقام على نتائج البحث والتطوير.   املؤس 

 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
  تحددها الدول العربية

اآليات مالية وضريبية: ا

ا11.2
 إجراءات ضريبية تحفيزية تشجع القطاع  تنفيذ

وتؤدي إلى  الخاص على الاهتمام بالبحث والتطوير 

 توليد الطلب على البحث والتطوير الوطني. 

 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 09.3و  05.3و  02.3

اياسات التمويل:س ا

إحدام صناديق لدعم البحث والتطوير سواء في  ا11.2

 ام أو الخاص أو املشترك.القطاع الع
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 22.9و  77.2و 24.3

صناديق لتقديم القروض امليسرة بهدف القيام  ا12.2

 بين الكتل الثالم.املشتركة بالدراسات والبحوم 
 يةالدول العرب

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلالية:

22.9 

ا13.2
  برامج حكومية خاصة لتقديم الهبات لدعم

البحث والتطوير في اختصاص محدد تريد الدولة 

 الدخول فيه وتنمية اقتصادها من خالله.

 الدول العربية

ليا، لجنة التنسيق الع

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

ا

ا14.2
 تخصيص نسبة محددة من ميزانية املؤسسات 

الخاصـة والحكومية ألغراض البحث والتطوير 

 .والتدريب والتأهيل املستمر

 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 العربية تحددها الدول 

 منسجمة مع آلالية:

22.9 

ا15.2
  العمل على تحقيق الاستفادة املثلى من عقود

نات  املشاريع التنموية الكبرى في دعم أنشطة مكو 

 .املنظومة املختلفة

 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلالية:

72.2 
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االسياسات وآلالياتار.م
االجهة

ااملنفذة
االجهة املتابعة

اإلاطار

االزمني

التكلفة املالية 

ااملتوقعة )دوالر(
املحظات

ثال

اثا

اتفعيل الشراكات في البحث والتطوير والابتكار:آليات 

خرجاتها حسب ال بد من أجل تطوير أي نوع من أنواع الشراكات من تنمية ثقافة العمل كفريق وروح ال تعاون ضمن كل فريق. وتختلف طبيعة وآلية الشراكة ومواضيعها وم 

 املستوى أو إلاطار الذي تعقد فيه الشراكة:

  ،شراكات تجرى على املستوى الوطني 

  .)شراكات تجرى على املستوى إلاقليمي )كاملستوى العربي 

  سات التعليم والبحث والتطوير العر  بية ونظيراتها الدولية سواًء كانت حكومية أو خاصة. شراكات دولية تجرى بين مؤس 

 .االشراكات أو التعاون مع املنظمات إلاقليمية والدولية القائمة للتعاون في البحث والتطوير

اآليات قانونية وتنظيمية: ا

دعوة السلطات التشريعية بكافة مستوياتها إلى تبني ودعم  ا16.3

 ملناسبة.هذه الاستراتيجية وإصدار التشريعات ا
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلالية:

02.2 

ا17.3

  املراجعة الدورية لألنظمة والتشريعات ذات العالقة

بالعلوم والتقانة، وتطويرها بما يوفر البيئة املناسبة لرفع 

 ويواكب التطورات واملستجداتكفاءة أداء املنظومة، 

 .العاملية

 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 52.9و  02.2

ا18.3
  تكوين إطار عمل قانوني وتنظيمي للتعامل مع الجوانب

ية الناشئة عن ألاخالقية والتأثيرات والانعكاسات الاجتماع

 املستجدات العلمية وتطبيقاتها.

الدول العربية، 

 الالكسو

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
ا510111

اللجنة العربية ألخالقيات 

 العلوم والتقانة.

 منسجمة مع آلالية:

22.3 

تطوير ألانظمة التي تحفز وتشجع منتجي التكنولوجيا  ا19.3

 .مة على الاستثمار في الدول العربيةاملتقد
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلالية:

02.2 

ا21.3
 وضع ألانظمة التي تشجع التعاون بين مؤسسات العلوم 

 والتقانة، وبينها وبين القطاعات ألاخرى.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلاليات:

و   72.2و  72.7و  25.3

75.2 

ا21.3

  الاستفادة من تقنية املعلومات والاتصاالت للمساعدة في

 تبادل املعلومات على املستوى الوطني وذلك عبر إحدام:

 تقانة؛قواعد معطيات للعلم وال –

شبكات معلومات على املستوى الوطني وفي كافة نشاطات  –

 العلم والتقانة؛

شبكات تجمع الجامعات ومؤسسات البحث واملؤسسات  –

الرئيسية إلانتاجية والخدمية. وكل شبكة في اختصاص 

 واحد محدد وعلى املستوى الوطني؛

 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلاليات:

و   24.5و  42.4و  27.3

25.9 

ا22.3

  اعتماد وقياس ومتابعة مؤشرات قياس الشراكات

والتعاون العلمي والتكنولوجي وطنيا وعربيا، وإصدار تقارير 

تقرير التنافسية العربي، تقرير التنمية البشرية كنوية، س

لعلمي العربي، تقرير التعليم العالي العربي، تقرير البحث ا

 العربي؛

الدول العربية، 

املنظمة العربية 

للتربية والثقافة 

 والعلوم

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
ا2110111

 منسجمة مع آلاليات:

و   22.5و  22.5و  39.4

 002.00و  029.00
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االسياسات وآلالياتار.م
االجهة

ااملنفذة
االجهة املتابعة

اإلاطار

االزمني

التكلفة املالية 

ااملتوقعة )دوالر(
املحظات

ا23.3
  إعالمية لرفع الوعي إطالق مبادرات أو برامج وطنية

 الاجتماعي بأهمية ربط التعليم والبحث باالقتصاد؛
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 22.5و  43.4

ا24.3
  استحدام القوانين وتعزيز مؤسسات التمويل الالزمة

الناشئة انطالقا من الجامعات ومن  لتوليد الشركات

 ار؛ـــسات البحث والتطوير والابتكمؤس  

 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 29.5و  47.7و  00.2

 الدول العربية .الاهتمام بإدارة املعرفة والتقانة ا25.3

نة التنسيق العليا، لج

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلاليات:

و   52.5و  33.4و  20.3

24.9 

ا26.3

  ينبغي للدول العربية إصدار وتطوير قوانين تساعد في

تنمية التقانة، مثل قوانين حماية امللكية الفكرية، والحماية 

ي، وقوانين دعم التفاوض لنقل ضد الاحتكار التكنولوج

 التقانة.

 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلالية:

 57.2و  27.5

ا
 :اآليات إدارية

لعمل ومنعكساتها على عملية التنمية، عن باقي الوحدات الاقتصادية مما يستدعي تختلف مؤسسات ووحدات البحث والتطوير والابتكار، من حيث ألاهداف واملخرجات وآليات ا

 التعامل تبني آلاليات التالية:

أنظمة مالية وإدارية مرنة تتفق مع طبيعة ومتطلبات  ا27.3

 .والتقانة أنشطة العلوم
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 ا الدول العربيةتحدده

 منسجمة مع آلاليات:

 23.9و  22.9و  22.3

طبيعة العمل  وضع أنظمة إدارية تراعي خصوصيات ا28.3

 .وألاخطار املحتملة في نشاطات العلوم والتقانة
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 :منسجمة مع آلالية

02.3 

ا29.3

  تطوير إلادارة التي تحكم أداء املنظومة الوطنية للعلوم

كفاءة التنظيم وإلادارة في املؤسسات  والتقانة والابتكار، ورفع

 العلمية والتكنولوجية لتتالءم مع املتطلبات الحالية

 واملستقبلية للتنمية الشاملة واملستدامة.

 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

ا

ا31.3

 إلادارية ملؤسسـات العلـوم والتقانة،  تطوير الهياكل

أدائها وتنسيـق  وتقويمها املستمر بهـدف ربط وحداتهـا وتحسـين

أعمالها وتبني وسائل التقانة املتقدمة في إدارة تلك 

 .املؤسـسـات

 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

ا

ا31.3

  استكمال الهياكل املؤسسيـة الالزمة لرسم السياسات

والتكنولوجية، وإدارة وتخطيط نشاطات العلوم  العلمية

وغيرها، مع العمل  والتقانة، ودراسات الاستشراف والجدوى 

 .سيق مهامها وجهودهاعلى تن

 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 022.00و  20.9

اآليات سياسية: ا

ا32.3

 أن تشتمل اتفاقيات التعاون الدولية في مجاالت  يجب

خرى على فقرات العلم والتقانة بين الدول العربية والدول ألا 

إجرائية مثل: الهدف، والتمويل، والبرامج التنفيذية الزمنية، 

والجهات املسؤولة، ألن خلو الاتفاقات املعقودة من هذه 

النقاط الهامة يجعل منها اتفاقيات غير فعالة ال تحدم تغييرا 

افي الواقع العلمي والتكنولوجي.

 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

ت العربية املنظما

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 52.5و  79.5
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االسياسات وآلالياتار.م
االجهة

ااملنفذة
االجهة املتابعة

اإلاطار

االزمني

التكلفة املالية 

ااملتوقعة )دوالر(
املحظات

ارابعا

االعلمية:الاهتمام بالنشر العلمي جودة وكما وتعزيز نشر الثقافة آليات 

شر وبغزارته وتأثيره في عملية التنمية البد من إيالء النشر العلمي الاهتمام الكبير الذي يضمن جودة البحوم املنشورة في املجالت املتخصصة، والذي يساهم في الرقي  بهذا الن

يًرا في إيجاد البيئة الاجتماعية الداعمة للبحث والتطوير والابتكار والثقافة العلمية، الاقتصادية والاجتماعية. كما أن لنشر الثقافة العلمية في املجتمعات العربية إسهاًما كب

 وفي تكوين القناعة بدور البحث والتطوير والابتكار في عملية التنمية. ويمكن اقتراح آلاليات التالية: 
 

ا33.4
  تحفيز الباحثين العرب على النشر باملجالت العلمية

 الدول العربية لغتين العربية وإلانجليزية.العربية وألاجنبية بال

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 23.5و  27.3

تعزيز النشر باللغة العربية لزيادة املحتوى الرقمي العلمي  ا34.4

 العربي.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

ملنظمات العربية ا

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلالية:

59.9 

ا35.4

  دعم املجالت العلمية العربية ماليا، وإداريا، بهدف رفع

ية و جودتها ومستواها، وخاصة في الاختصاصات ذات ألاول

مين للبحوم من 
َ
لالقتصاد العربي وإلزام املجالت بوجود محك

 ومن جنسيات عربية وأجنبية. مستويات رفيعة

الدول العربية، 

 الالكسو

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
ا5110111

ا

ا36.4
  تخفيف ألاعباء إلادارية والتعليمية عن أساتذة

الجامعات، وإلزامهم بتخصيص الوقت املتبقي للبحث 

 والنشر.

 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

ملنظمات العربية ا

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلالية:

22.9 

زيادة املكافآت املالية للباحثين على نشرهم العلمي،  ا37.4

 وتكريم الناشرين العلميين ووضع حوافز للنشر العلمي املتميز.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 43.4و  24.9و  27.3

إقامة عالقات تعاون مع إلادارات املشرفة على النشر  ا38.4

 العلمي العالمي.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

ا

ا39.4
 سات العربية املعنية بالنشر التنسيق بين جميع امل ؤس 

آلية ملعايرة الدوريات العلمية وحساب معامل  وإيجادالعلمي، 

 التأثير لها.

 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلالية:

22.3 

ل الرقمي وإتاحتها تحويل املجالت العلمية العربية للشك ا41.4

 على إلانترنت عبر إنشاء موقع لكل مجلة علمية عربية.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلاليات:

  22.5و  20.3

اعتماد مواد تدريس في الجامعات ملهارات الكتابة العلمية  ا41.4

 في كل الكليات وألاقسام. وذلك
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 29.9و  53.5

دعم أسعار الكتاب للطالب والباحثين في املجاالت التي  ا42.4

 تساهم في عملية التنمية الوطنية.
 الدول العربية

التنسيق العليا، لجنة 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

ا

نشر الثقافة العلمية في املجتمع وثقافة تقدير إلانتاج  ا43.4

 العلمي.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 24.9و  23.3
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االسياسات وآلالياتار.م
االجهة

ااملنفذة
االجهة املتابعة

اإلاطار

االزمني

التكلفة املالية 

املتوقعة 

ا)دوالر(

املحظات

ااسخام

ابتكار:والاادور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البحث والتطوير 

ات البحث العلمي ألاخرى، وربط ذلك مع الاقتصادات الوطنية، يحتاج إلى تحليل أنواع هذه الجامعات إن تفعيل البحث العلمي في الجامعات العربية، وإنشاء الشراكات مع مؤسس

ة" والتوجه ببعضها آلاخر لتحقيق ووظائفها، وانتقاء الجامعات منها التي يمكن التوجه بها نحو جامعات "متطورة الهيكلية الداخلية" أو جامعات "مكتملة الهيكلية الداخلي

توجد عدة آليات في مجال التعليم العالي و ألاكاديمية" أو "الوظيفة املهنية". بدون ذلك ال يمكن إقامة وتفعيل الشراكات في البحث العلمي وطنيا )وبالتالي عربيا ودوليا(. "الوظيفة 

سات إلانتاج والخدمات، وهي  :يؤدي اعتمادها إلى تفعيل الشراكات بين الجامعات ومعاهد ومراكز البحوم ومؤس 

ا44.5

  التعليم للتنمية: إن قناعة إدارة الجامعة وألاساتذة والطالب بأن هدف

ر كثيرا في توزع الاختصاصات،  التعليم العالي هو التنمية والدفاع، يغي 

، وفي املناهج، وطريقة التدريس، وطبيعة املخابر وغير عليهاوتوزع الطالب 

 ذلك.

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 ات العربية املتخصصةاملنظم

2205-

2227 

تحددها الدول 

 العربية

 منسجمة مع آلالية:

54.5 

ا45.5

  آليات وإجراءات تعليمية لتفعيل التعاون: وتشتمل على مشاركة الكتل

 الثالم في عمليات أساسية في التعليم مثل:

 وضع املناهج، عبر تشكيل فرق عمل مشتركة دائمة لهذه الغاية. –

 تدريبية املشتركة.تنظيم الدورات ال –

الاهتمام في تكوين الاختصاصات وإعداد الخريجين حسب متطلبات  –

 وحاجات السوق.

 تفعيل قيام مؤسسات استشارية مشتركة بين الكتل الثالم. –

تفعيل الدراسات العليا وزيادة عدد طالبها وربط أعمالها مع كتلتي  –

 البحث والتطوير وإلانتاج والخدمات. 

عات ومجاالت التحاقهم بسوق العمل وتطورهم متابعة خريجي الجام –

 فيه.

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 

تحددها الدول 

 العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 49.7و  24.3

تعريب تعليم العلوم التطبيقية مع الاهتمام الكبير بتعلم اللغات  ا46.5

 .ألاجنبية

الدول 

ية، العرب

 الالكسو

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
ا101110111

 منسجمة مع آلاليات:

 59.9و  34.4

ا47.5
 ذا يتطلب اعتماد مبادرة وطنية إلعادة النظر في ــتعليم تطوير املنتج. وه

عملية "تطوير املنتج" في كل من الكتل الثالم، ونقصد هنا "باملنتج" املعنى 

 السلع والخدمات واملواد والعمليات. : الواسع له

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 

تحددها الدول 

 العربية

ا

إجراء تعليم إلادارة والاقتصاد للتقنيين وتعليم التقانة لالقتصاديين  ا48.5

 وإلاداريين في الجامعات. 

الدول 

 العربية

لتنسيق العليا، لجنة ا

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 

تحددها الدول 

 العربية

 منسجمة مع آلالية:

29.9 

اعتماد مبدأ مشاركة الكتل الثالم في الندوات واملؤتمرات والورش  ا49.5

 العلمية.

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 

تحددها الدول 

 لعربيةا

 منسجمة مع آلالية:

47.7 

 تحفيز وتشجيـع الطلـب الاقتصادي والاجتماعـي على أنشطة املؤسسات ا51.5

 .الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بكافة الوسائل والسبل

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 

تحددها الدول 

 العربية

 جمة مع آلالية:منس

22.3 

الوطنية في مجاالت التصميم والتطوير الهندس ي  إيجاد وتقوية القدرات ا51.5

 .إلانتاجية والهندسة العكسية، ال سيما في القطاعات

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 

تحددها الدول 

 العربية
ا

ا52.5
 قـدرات التسويقيـة ملؤسسات البحث والتطوير الاهتمام بتعزيز ال

العمل على إشراك ممثلي الجهات املستفيـدة مـن منتجات  والابتكار، مع

  .برامجها تلك املؤسسات في وضع

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 

تحددها الدول 

 العربية

ا

ا53.5
 باالستفادة من العلماء والباحثين  ل الكفيلةإيجاد آلاليات والوسائ

الوطنية للبحث  املتميزين من الدول العربية وغير العربية في تطوير القدرات

 .والتطوير في مجاالت استراتيجية رائدة

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 

تحددها الدول 

 العربية

 يات:منسجمة مع آلال

 55.9و  23.5
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االسياسات وآلالياتار.م
االجهة

ااملنفذة
االجهة املتابعة

اإلاطار

االزمني

التكلفة املالية 

ااملتوقعة )دوالر(
املحظات

اسادسا

امستويات وآليات إشراك القطاع الخاص في تمويل البحث والتطوير والابتكار:

لبعيد، على املستوى العلمي والتكنولوجي وعلى نسبة النمو العلمي والتكنولوجي. لذلك فإن إقامة الشراكات بين يعتمد النمو الاقتصادي الحقيقي، على املديين املتوسط وا

 الجامعات ومراكز البحث والتطوير ومؤسسات إلانتاج )الكتل الثالم( تهدف إلى ما يلي:

 ادها وحركتها وتعاونها وتشبيكها.التنمية البشرية للقوى املنتجة املبدعة واملجددة في الدول العربية، وزيادة أعد .0

 تنمية البحث والتطوير والابتكار لدى الجامعات العربية ومؤسسات البحث والتطوير ومؤسسات إلانتاج والخدمات. .2

 الاستفادة ألافضل من التجهيزات واملخابر البحثية لدى الجامعات ومراكز البحث ومؤسسات إلانتاج والخدمات. .3

 ثمارات الحكومية التي تصرف في قطاع التعليم والبحث في الدول العربية.استخدام أفضل وأمثل لالست .4

 تنسيق القوانين واللوائح الناظمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى الدول العربية. .7

 زيادة الجاذبية لالستثمار الوطني وألاجنبي في الاقتصاد العربي. .2

 قتصاد العربي.استقطاب العلماء والباحثين واملبدعين لدعم الا .7

صرف الثروات لتحقيقها( إلى ثروة، يجري من خالل الاهتمام بالتطوير والابتكار الذي ي
 
 القطاع الخاص. إن تحويل مخرجات البحث ومخرجات التعليم )التي ت

ً
قوم به عادة

 مج وطنية أو إقليمية تهدف لتنمية الشراكات، ومن هذه آلاليات:تنطلق من مبادرات وبرا، وهي لدول آليات تعاقدية لتنمية الشراكات بين الكتل الثالمبعض اوتعتمد 

م القطاع الخاص وتقوية مؤسساته من أجل تمكينها من ــدع ا54.6

 ار أو الاستفادة من مخرجاتها.ـــالقيام بالبحث والتطوير والابتك

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
  الدول العربية تحددها

إعطاء أو منح تعهدات أو عطاءات للبحث والتطوير، تشترك في  ا55.6

 تنفيذها جهتان على ألاقل من الكتل الثالم. 

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلالية:

00.2 

من الكتل استعمال أجهزة البحث والتطوير السماح لكل كتلة  ا56.6

 املتوفرة لدى الكتل ألاخرى. 

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلالية:

22.3 

قيام الجامعات ومراكز البحوم بمنح القطاع الخاص استثمار  ا57.6

 بتكاراتهم لقاء عائد بسيط فقط. نتائج بحوثهم وا

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلالية:

22.3 

ا58.6
  منح أو إعطاء العقود الاستشارية التي تحتاج إليها الدولة أو

منحها إلى القطاع الخاص إلى الكتل الثالم العربية عوضا عن 

 شركات أجنبية.

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلالية:

07.2 
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االسياسات وآلالياتار.م
االجهة

ااملنفذة
االجهة املتابعة

اإلاطار

االزمني

التكلفة املالية 

ااملتوقعة )دوالر(
املحظات

اسابعا
االتعاون بين املؤّسسات العاملة في الوطن العربي في ميدان البحث والتطوير والابتكار:

لمي والتكنولوجي على املستويين العربي والدولي مع لعـــل  أبـــــرز آليات تعزيز التعاون العربي في مجاالت البحث والتطوير والابتكار تكمن في تطوير أساليب وأشكال وأوجه التعاون الع

 :ل السياسات آلاتيةتركيز التعاون مع البلدان واملؤسسات املتقدمة في املجاالت التي تسعى الدول العربية للريادة العلمية والتكنولوجية فيها. وذلك من خال

ا59.7
 الدول  الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الثنائية والجماعية مع

التعاون مع واملؤسسات املتقدمة علميـا وتقنيـا، ورفع كفاءة 

 .الدولية وإلاقليمية في البحث والتطوير والابتكار املنظمات

 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 022.00و  32.3

 استثمار امليزات النسبية للدول العربية، واملشاريع التنموية ا61.7

 الكبرى في توفير فرص أفضل للتعاون العلمي والتكنولوجي.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
ا تحددها الدول العربية

ا61.7
  تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول العربية إلى

ت ذات الاهتمام املجاال  مستوى التكامل العلمي والتكنولوجي بينها في

 .املشترك

 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلالية:

025.00 

ا62.7
 التطورات الجارية في املجاالت العلمية  التعاون في رصد وتتبع

ي الدول العربية املعنية ف والتكنولوجية عامليـا وتعميمها على الجهات

  .عبر استحدام آليات مشتركة لذلك

الدول العربية، 

 الالكسو

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
ا1110111

 منسجمة مع آلالية:

22.3 

تشجيع وحفز التعاون العلمي والتكنولوجي والابتكاري على املستوى  ا63.7

 ي الدول العربية ونظرائهم في الخارج.بين العلماء والباحثين ف الفردي

الدول العربية، ألامانة 

العامة لجامعة الدول 

 الالكسو -العربية 

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
ا1110111

 منسجمة مع آلاليات:

 55.9و  73.7و  33.4

امبادرات لتوليد البيئة املواتية للشراكات: ا

وابة على إلانترنت )للجامعات ومؤسسات البحث( تشتمل إقامة ب ا64.7

 على قواعد معلومات. 
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلالية:

20.3 

ا65.7
  اعتماد مبادرة عربية إلصدار قوانين حماية الاقتصاد العربي من

ر التكنولوجي، وقوانين دعم التفاوض مع الشركات ألاجنبية الاحتكا

 لنقل التقانة، وقوانين حماية امللكية الفكرية والعالمات التجارية.

الدول العربية، ألامانة 

العامة لجامعة الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
ا1110111

 منسجمة مع آلالية:

22.3 

ا66.7
  أهمية التعليم العلمي التطبيقي باعتماد برامج توعية إعالمية

وأهمية البحث والتطوير وأهمية الشراكات مع مؤسسات إلانتاج 

 والخدمات.

 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 42.4و  23.3

ا67.7

  استحدام "اللجنة العربية للبحث العلمي والابتكار" من رؤساء

الجامعات ومراكز البحوم ومن القطاع الخاص )غرف التجارة والصناعة 

والزراعة( تجتمع دوريا بهدف تنفيذ سياسة تفعيل الشراكات بين الكتل 

 الثالم وتطبيق آلاليات الواردة في هذه الاستراتيجية.

اد الدول العربية، اتح

مجالس البحث 

 العلمي العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
ا1110111

 022.00منسجمة مع آلالية: 

ة ـــلجنقامت الالكسو بإنشاء ال

الدائمة للبحث العلمي 

 والابتكــار في الدول العربية

 )أنظر امللحق(

ابتكار للدول العربية:مبادرات لتنظيم شراكات البحث والتطوير والاا ا

ا68.7

  قياس بتقوم و اعتماد جهة )مثل مرصد( تتابع تنفيذ هذه املبادرات

مؤشرات منظومة البحث والتطوير والابتكار العربية، وترفع تقريرا سنويا في 

قيم هذه املؤشرات، وفي تحليل التقدم السنوي الحاصل وفي تشخيص 

 قسم إلى:عقبات التنفيذ. ويمكن لهذا التقدير أن ين

 العربية الدول  في التنافسية تقرير.  

 العربية. البشرية التنمية تقرير  

 العربي. والتدريب التعليم تقرير 

الدول العربية، 

املنظمة العربية 

للتربية والثقافة 

 والعلوم

لعليا، لجنة التنسيق ا

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
ا2110111

و  22.3منسجمة مع آلاليات: 

ا002.00
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االسياسات وآلالياتار.م
االجهة

ااملنفذة
االجهة املتابعة

اإلاطار

االزمني

التكلفة املالية 

ااملتوقعة )دوالر(
املحظات

 القطاعات في التكنولوجي املحتوى  في التقدم عن تقرير 

 العربي. الاقتصاد في الرئيسية

امبادرات مؤسسية: ا

اعتماد آليات ومبادرات لدعم البحوم والتطوير والابتكار التي  ا69.7

ل الشراكات بين الكتل الثالم.  تفع 
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 صصةاملتخ

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلالية:

24.3 

إحدام سلسلة من الحاضنات التكنولوجية تستفيد من  ا71.7

 الجامعات ومعاهد البحوم ضمن احتياجات الاقتصاد الوطني.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 نسجمة مع آلاليات:م

 27.9و  2.0

ا
 :امبادرات تعاقدية

 
ً
توضع جميع هذه املبادرات وتنفذ على غرار . و وهي مبادرات تفعل الشراكات بين الكتل الثالم وتنفذ عبر عقود شراكات مع القطاع الخاص والقطاعات إلانتاجية والخدمية عامة

 فذ بعقود تشترك فيها الكتل الثالم وتساهم في توطين بعض التقنيات تعليما وبحثا وتطويرا وتصنيعا. تنو مبادرات مشابهة جرت وتجري في الاتحاد ألاوروبي، 

إقرار إحدام مشاريع على مستوى الدول العربية في بحوم  ا71.7

 وتقانات مهمة لتوطين بعض التقانات الاستراتيجية للمنطقة. 

الدول العربية، اتحاد 

مجالس البحث 

 العلمي العربية

نة التنسيق العليا، لج

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
ا101110111

 منسجمة مع آلالية:

022.00 

ا72.7
  عقد تحالفات دولية مع جهات عاملية في تقانات محددة بغية

نقل هذه التقانات على مستوى التعليم والبحث والتصنيع. ويجري 

 يز عليها.تقانة واحدة كل سنة يتم الترك باعتمادذلك مرحليا، 

 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 27.3و  32.3

امبادرات في حقل التعليم العالي: ا

ا73.7
  وضع مبادرة عربية هادفة لدعم كل ما يتعلق "بتطوير مناهج

ول العربية مما سيسهل وبرامج" جامعات ومعاهد بحوم الد

 العالقة والشراكة مع مؤسسات إلانتاج والخدمات العربية.

الدول العربية، 

 الالكسو

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
ا5110111

 منسجمة مع آلاليات:

 29.9و  40.4

لتعليم اعتماد الاستراتيجية العربية لتنمية إلابداع والابتكار في ا ا74.7

 .العالي

الدول العربية، 

 الالكسو

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
ا5110111

 منسجمة مع آلالية:

44.7 

 

 

االسياسات وآلالياتار.م
االجهة

ااملنفذة
االجهة املتابعة

اإلاطار

االزمني

التكلفة املالية 

ااملتوقعة )دوالر(
املحظات

ثام

انا

الفكرية وبراءات الاختراع:حقوق امللكية ا

ونجاعتها، غير أن عدد وثائق البراءات تمثل براءات الاختراع أحد املصادر املهمة للمعلومات العلمية، باإلضافة إلى كونها انعكاسا مباشرا ألنشطة البحث والتطوير والابتكار 

ا براءات الاختراع وحقوق امللكية الفكرية الاهتمام الالزم وأن يحصلوا على الدعم والتشجيع املسجلة في معظم الدول العربية قليل جدا، وعلى الباحثين العرب أن يعيرو

 لتسجيل ابتكاراتهم واكتشافاتهم مما يتيح للصناعة ومؤسسات إلانتاج والخدمات الاستفادة من إنتاجهم وتحويلها إلى سلع وخدمات. 

ا75.8

 

 إحدام وحدة ضمن مؤسسات البحث الرئيسية العربية 

ختراع ومساعدتهم الا لتشجيع الباحثين على تسجيل براءات 

في ذلك، وملتابعة البراءات في الحقول التي تهم املؤسسة 

 ووضع برنامج لالستفادة منها. 

ألامانة العامة 

لجامعة الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
ا1110111

 منسجمة مع آلالية:

22.3 
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ااملتوقعة )دوالر(
املحظات

اتاسعا

اآليات الحد من الخسارة في العقول العربية:

 هناك ثالثة أوجه لخسارة العقول العربية، تتمثل في التالي:

 رت خارج البلدان العربية وتعمل في مجاالت علمية متقدمة والتي يمكن الاستفادة منها عربيا.أوال: العقول العربية التي هاجرت واستق

 خارج والتي يجب العمل على املحافظة عليها واستبقائها في ظل الصراع واملغريات التي تسعى الستقطابها.للثانيا: العقول العربية املهيأة للهجرة 

هدر محليا نتيجة عملها في غير مجال اختصاصها. ثالثا: العقول والخبرات العربية التي  ت 

 وللحد من هذه الخسائر يقترح تبني واعتماد آلاليات التالية:

تأمين حياة كريمة للباحثين والعلماء والتقنيين العرب  ا76.9

 وإيجاد البيئة الجاذبة لهم.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 

تحددها الدول 

 العربية

 منسجمة مع آلالية:

05.3 

التوسع في الاستفادة من العقول املهاجرة واعتماد آليات  ا77.9

 مبتكرة لذلك.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 

تحددها الدول 

 العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 23.5و  73.7

ا78.9
 حو الاقتصاد القائم على املعرفة وتعزيز املحتوى التوجه ن

فرص عمل حقيقية وخلق واملستوى املعرفي في الشركات العربية، 

 "للعقول".

 الدول العربية
لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 

تحددها الدول 

 العربية

ا

ا79.9
 لسياسات رسم سياسة لغوية، والنظر اقتصاديا في ممارسة ا

اللغوية، وتدريس العلوم باللغة العربية، مع التأكيد على أهمية إتقان 

 اللغات ألاجنبية، وليس التعليم بها. 

 الدول العربية
لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 

تحددها الدول 

 العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 42.7و  34.4

 الدول العربية البحث والتطوير زيادة ملحوظة وسريعة. زيادة إلانفاق على ا81.9
لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 

تحددها الدول 

 العربية

منسجمة مع آلاليات: 

 04.2و  02.2و  00.2

وجود سياسات رسمية للعلوم والتكنولوجيا بما فيها  ا81.9

 التمويل وخطط التنفيذ.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 

تحددها الدول 

 العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 022.00و  30.3

ا82.9
  :تحسين بيئة منظومة التعليم بحيث تصبح جاذبة للعقول

مختبرات، تجهيزات، شبكات معلوماتية علمية، محتوى علمي رقمي 

 علمي بمستوى عالمي.عربي، كتب مترجمة، بحث علمي، نشر 

 الدول العربية
لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 

تحددها الدول 

 العربية

 منسجمة مع آلالية:

25.3 

تبني نظام أجور مرن يمكن بموجبه تمييز رواتب الكفاءات  ا83.9

 العلمية املتميزة )ثقافة الامتياز والتفوق(.
 الدول العربية

تنسيق العليا، لجنة ال

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 

تحددها الدول 

 العربية

 منسجمة مع آلالية:

25.3 

تقدير ألاداء العلمي والاحتفاء به وتعزيز الثقافة العلمية في  ا84.9

 املجتمع.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 

تحددها الدول 

 بيةالعر 

 منسجمة مع آلاليات:

 43.4و  35.4و  27.3

الاهتمام بحاضنات التقانة وحاضنات ألاعمال التي  ا85.9

 تستقطب العقول.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 

تحددها الدول 

 العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 52.5و  22.0

الدول التي نجحت باستعادة جزء  الاستفادة من تجربة ا86.9

 هام من عقولها املهاجرة.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 

تحددها الدول 

 العربية
ا

إقامة الدول العربية لشبكات ارتباط فعالة ومفيدة مع  ا87.9

 علمائها وخبرائها املهاجرين.
 الدول العربية

ق العليا، لجنة التنسي

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 

تحددها الدول 

 العربية

 منسجمة مع آلالية:

20.3 

ا88.9
  "العلماء والخبراء والفنيون الناجم عن قيام معالجة "هدر العقول

إدارية. وإلاقالل من تكليف ألاساتذة الجامعيين بأعمال  أعمالب

 متفرقة وعديدة تشغلهم عن البحث والتطوير.

 الدول العربية
لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 

تحددها الدول 

 العربية

 منسجمة مع آلالية:

32.4 

تغيير املناهج في الجامعات )تحليل، ابتكار، ريادة أعمال، تقنية(  ا89.9

 وأساليب التعليم.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 خصصةاملنظمات العربية املت

2205-

2227 

تحددها الدول 

 العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 53.5و  42.7و  40.4
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املحظات

اعاشرا

امجاالت البحث والتطوير والابتكار: 

والتطوير والابتكار لدى بعض الدول العربية يمكن استخالص املجاالت ذات ألاهمية لتلك الدول. وإضافة إلى هذه املجاالت  من خالل دراسة استراتيجيات البحث

املؤسسات إلاقليمية املدرجة في أولويات البحث العلمي بالدول العربية، كل على حدة، فقد عملت املنظمات والاتحادات واملجالس العربية املتخصصة وغيرها من 

ت التي ينبغي الاهتمام بها والدولية العاملة في الوطن العربي ومن خالل استراتيجياتها وما يخلص إليه خبراؤها ومؤتمراتها وندواتها، على تحديد جملة من ألاولويا

 جاالت فيما يلي:لتحريك عجلة البحث والتطوير والابتكار بما يكفل الوصول إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملحوظ. وتتمثل أهم هذه امل

البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال  ا91.11

 تنمية وإدارة املوارد املائية.

الدول العربية، 

املنظمة العربية 

 املختصة

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2232 
 تحددها الدول العربية

تضمنت جميع 

املكونات القطاعية 

ليات لالستراتيجية آ

 تنفيذها.

البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال  ا91.11

 الطاقة الذرية. 

الدول العربية، 

املنظمة العربية 

 املختصة

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2232 
 تحددها الدول العربية

البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال  ا92.11

 املتجددة.الطاقات 

الدول العربية، 

املنظمة العربية 

 املختصة

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2232 
 تحددها الدول العربية

البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال  ا93.11

 صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات.

الدول العربية، 

املنظمة العربية 

 املختصة

ة التنسيق العليا، املنظمات لجن

 العربية املتخصصة

2205-

2232 
 تحددها الدول العربية

البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال  ا94.11

 املواد الجديدة.

الدول العربية، 

املنظمة العربية 

 املختصة

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2232 
 يةتحددها الدول العرب

البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال  ا95.11

 إلالكترونيات. 

الدول العربية، 

املنظمة العربية 

 املختصة

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2232 
 تحددها الدول العربية

البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال  ا96.11

 تقانة املعلوماتية.

الدول العربية، 

املنظمة العربية 

 املختصة

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2232 
 تحددها الدول العربية

البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال  ا97.11

 علوم الفضاء.

الدول العربية، 

املنظمة العربية 

 املختصة

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 ة املتخصصةالعربي

2205-

2232 
 تحددها الدول العربية

البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال  ا98.11

 العلوم والتقانات متناهية الصغر.

الدول العربية، 

املنظمة العربية 

 املختصة

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2232 
 تحددها الدول العربية

العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال البحث  ا99.11

 الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

الدول العربية، 

املنظمة العربية 

 املختصة

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2232 
 تحددها الدول العربية

البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال  ا111.11

 اج.الصناعة وإلانت

الدول العربية، 

املنظمة العربية 

 املختصة

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2232 
 تحددها الدول العربية

البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال  ا111.11

 التصحر والتغير املناخي في قطاع الزراعة.

الدول العربية، 

املنظمة العربية 

 املختصة

التنسيق العليا، املنظمات  لجنة

 العربية املتخصصة

2205-

2232 
 تحددها الدول العربية

البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال  ا112.11

 العلوم الصحية والتقانات الحيوية.

الدول العربية، 

املنظمة العربية 

 املختصة

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2232 
 حددها الدول العربيةت

البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال  ا113.11

 التقانات املستقبلية املتالقية.

الدول العربية، 

املنظمة العربية 

 املختصة

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2232 
 تحددها الدول العربية
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االسياسات وآلالياتار.م
االجهة

افذةاملن
االجهة املتابعة

اإلاطار

االزمني

التكلفة املالية 

ااملتوقعة )دوالر(
املحظات

حادي 

اعشر

ا:تنسيق ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيةآليات 

قترح آلاتي:العر  لضمان الوصول إلى ألاهداف املرجوة الستراتيجية البحث والتطوير والابتكار وزيادة مساهمتهما في تعزيز تنمية مستدامة وشاملة في الدول   بية، ي 

ا114.11

  إنشاء لجنة تنسيق عليا من كل من: ألامانة العامة لجامعة الدول

العربية واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد مجالس 

البحث العلمي العربية واتحاد الجامعات العربية، تتولى متابعة 

 تنفيذ ورفع تقارير دورية للجهات املختصة.ال

نة العامة لجامعة الدول العربية واملنظمة ألاما

العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد 

مجالس البحث العلمي العربية واتحاد 

 الجامعات العربية

2205-

2232 
ا1110111

ا

ا115.11

   ي مبادرات وبرامج ومشاريع، مع آليات بشرية وإدارية ومالية، تبن

ات تنفيذ هذه ألاهداف، من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية، وآلي

وإيالء موضوع التمويل اهتماما خاصا، من خالل خطة تنفيذية 

 مانة العامة لجامعة الدول العربية.تشرف على تنفيذها ألا 

ألامانة العامة لجامعة الدول العربية واملنظمة 

العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد 

مجالس البحث العلمي العربية واتحاد 

 ات العربيةالجامع

2205-

2232 
ا5110111

ا

ا116.11

   سات واملراكز الدولية للمشاركة الفعالة تشجيع املنظمات واملؤس

، العلمي والتكنولوجي والابتكارفي تنفيذ الاستراتيجية العربية للبحث 

عن طريق مشروعات مشتركة لنقل التقانة وتبادل الخبرات. ويمثل 

ا وإضافة حيوية للتعاون إلاقليمي التعاون الدولي بعدا استراتيجيا هام

 بين الدول العربية املشاركة في الاستراتيجية.

ألامانة العامة لجامعة الدول الدول العربية، 

 ات العمل العربي املشترك ومنظم ،العربية

2205-

2232 
ا1110111

 منسجمة مع آلاليات:

 50.5و  25.5و  79.5

ا117.11
   التي يشرف عليها اتحاد ، ةصتعزيز دور الروابط العلمية املتخص

في املجاالت التي حددتها ، مجالس البحث العلمي العربية

 الاستراتيجية، 

اتحاد مجالس 

البحث العلمي 

االعربية

لجنة التنسيق 

العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2232 
ا101110111

 منسجمة مع آلالية:

20.5 

ا118.11
 أولوياتها تحدد التي لعلميةا سياستها بوضع عربية دولة كل قيام 

 الجامعات بين الشراكات تكوين وآليات فيها البحث دعم ووسائل

 .إلانتاج ومؤسسات البحوم ومراكز

االدول العربية

لجنة التنسيق 

العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2232 
 تحددها الدول العربية

 منسجمة مع آلاليات:

 20.9و  30.3

العربية، التي تعمل  والابتكار  والتطوير البحث اتمؤشر  تطوير ا119.11

 عليها منظمة الاسكوا بالتعاون مع بعض املنظمات والهيئات العربية.

الدول العربية، 

املنظمات العربية، 

 الاسكوا

لجنة التنسيق 

العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2232 
ا1110111

 منسجمة مع آلاليات:

 002.00و  22.3

ا111.11

 د، لكسو العربي مرصد ألا تطوير ودعم تحتضنه  الذياملوح 

والتعاون معه وتزويده  ،والعلوم والثقافة للتربية العربية املنظمة

 :املثال سبيل على التالية املكونات يضمل بالبيانات واملعلومات املحدثة

 تمثل والابتكار، والتطوير للبحث بوابة –

 ومشروعاتها العربية حثيةالب والهيئات املراكز جميع على نافذة

 .وأنشطتها

 البحثية والهيئات املراكز عن بيانات قاعدة –

 كافة في العرب واملختصين والعلماء والباحثين العربية والجامعات

 .وامليادين املجاالت

 أنشطة مؤشرات عن معلومات قاعدة –

 .العربية والتطوير البحث

 افتراضية عمل وورش وندوات مؤتمرات –

 فيها املشاركة العرب والعلماء للباحثين تتيح تاملجاال  متعددة

 .اهتماماتهم بحسب

 العربية املنظمة

 والثقافة للتربية

ا،والعلوم

لجنة التنسيق 

العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2232 
ا101110111

 منسجمة مع آلاليات:

  22.5و  22.5و  22.3

ا029.00و 

 ا702510111االر(مجموع التكلفة املالية التقديرية )دوا
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 املتابعة مصفوفة 

 

 

 محاور العمل لتنفيذ آلاليات والسياسات:

ا.والتطوير والابتكار بالتنمية الاقتصادية والاجتماعيةالعلمي ربط التعليم العالي والبحث  .1
امات.إنشاء وتطوير حاضنات التقانة وألاعمال، وحدائق العلوم والتقانة، ومراكز التميز ومراكز تقديم الخد .2

 الاهتمام باملؤشرات وتقارير ألاداء الدورية. .3

ا، والاستفادة من العقود واتفاقيات التعاون.زيادة التمويل املخصص للبحث والتطوير والابتكــار .4

األانظمة والتشريعات.إلادارة وتطوير  .5

اإشراك القطاع الخاص والاستفادة من العقول العربية. .6

اودعم النشر العلمي. نشر الثقافة العلمية، وتعريب العلوم، .7

العاملة في ميدان البحث العربية التعاون بين املؤّسسات وا ،دور الجامعات ومؤسسات التعليم العاليتعزيز  .8

ا.والتطوير والابتكار

ا.مجاالت البحث والتطوير والابتكار .9
 

 تنسيق ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية.آليات  .11
 

 

ا
ا

 

ا

ا
ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



- 34 - 

 

ا

ا

ا

االسياسات وآلالياتار.م
الجهةا

ااملنفذة
االجهة املتابعة

اإلاطار

االزمني
املحظات

اوالتطوير والابتكار بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية:العلمي ربط التعليم العالي والبحث اأوال

مراكز البحوم التعاونية بين الكتل الثالم: الجامعات، ومؤسسات إنشاء  ا1.1

 البحث والتطوير، ومؤسسات إلانتاج والخدمات.
 ول العربيةالد

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2222 
 

إحدام صناديق لدعم البحث والتطوير سواء في القطاع العام أو الخاص  ا11.2

 أو املشترك.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

بهدف القيام بالدراسات والبحوم  صناديق لتقديم القروض امليسرة ا12.2

 بين الكتل الثالم.املشتركة 
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

الخاصـة والحكومية ألغراض  تخصيص نسبة محددة من ميزانية املؤسسات ا14.2

 .البحث والتطوير والتدريب والتأهيل املستمر
 الدول العربية

نة التنسيق العليا، لج

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

استحدام القوانين وتعزيز مؤسسات التمويل الالزمة لتوليد الشركات  ا24.3

 ار؛ـــسات البحث والتطوير والابتكالناشئة انطالقا من الجامعات ومن مؤس  
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

ا45.5

  مشاركة الكتل الثالم في عمليات أساسية في التعليم مثل:و  تفعيل التعاون 

 وضع املناهج، عبر تشكيل فرق عمل مشتركة دائمة لهذه الغاية. –

 تنظيم الدورات التدريبية املشتركة. –

الاهتمام في تكوين الاختصاصات وإعداد الخريجين حسب متطلبات  –

 وحاجات السوق.

 مؤسسات استشارية مشتركة بين الكتل الثالم.تفعيل قيام  –

تفعيل الدراسات العليا وزيادة عدد طالبها وربط أعمالها مع كتلتي البحث  –

 والتطوير وإلانتاج والخدمات. 

 متابعة خريجي الجامعات ومجاالت التحاقهم بسوق العمل وتطورهم فيه. –

 الدول العربية
لجنة التنسيق العليا، 

 تخصصةاملنظمات العربية امل

2205-

2227 
 

 الدول العربية اعتماد مبدأ مشاركة الكتل الثالم في الندوات واملؤتمرات والورش العلمية. ا49.5
لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

إعطاء أو منح تعهدات أو عطاءات للبحث والتطوير، تشترك في تنفيذها  ا55.6

 تل الثالم. جهتان على ألاقل من الك
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

ل  ا69.7 اعتماد آليات ومبادرات لدعم البحوم والتطوير والابتكار التي تفع 

 الشراكات بين الكتل الثالم.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

 الدول العربية زيادة إلانفاق على البحث والتطوير زيادة ملحوظة وسريعة. ا81.9
لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
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االسياسات وآلالياتار.م
االجهة

ااملنفذة
االجهة املتابعة

اإلاطار

االزمني
املحظات

ا:مال، وحدائق العلوم والتقانة، ومراكز التميز ومراكز تقديم الخدماتإنشاء وتطوير حاضنات التقانة وألاعاثانيا

 حاضنات التقانة وحاضنات ألاعمال.إنشاء  ا2.1
الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2222 
 

 .حدائق العلوم والتقانة والبحثإقامة  ا3.1
الدول 

 العربية

املنظمات لجنة التنسيق العليا، 

 العربية املتخصصة

2205-

2222 
ا

مراكز التميز املتخصصة: وهي مراكز للنخبة من ألاساتذة والباحثين من إنشاء  ا4.1

 ذوي الخبرة واملمارسة.

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2222 
ا

نية في مجاالت البحث مراكز التضامن الصناعية: وهي مراكز تعاو إنشاء  ا5.1

 والتطوير ونقل التقانة في ميدان صناعة محددة.

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2222 
ا

مراكز التقانة وتطوير املنتج: تساعد هذه املراكز الصناعة في تطوير إنشاء  ا6.1

 املواد والعمليات والسلع،

الدول 

 العربية

لتنسيق العليا، املنظمات لجنة ا

 العربية املتخصصة

2205-

2222 
ا

 مراكز تقديم الخدمات العلمية والتكنولوجية:إنشاء  ا7.1
الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2222 
ا

 مؤسسات ثنائية أو ثالثية التركيب الكتلي.إقامة  ا8.1
الدول 

 العربية

لعليا، املنظمات لجنة التنسيق ا

 العربية املتخصصة

2205-

2222 
ا

إحدام سلسلة من الحاضنات التكنولوجية تستفيد من الجامعات ومعاهد  ا71.7

 البحوم ضمن احتياجات الاقتصاد الوطني.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

 نات ألاعمال التي تستقطب العقول.الاهتمام بحاضنات التقانة وحاض ا85.9
الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
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االسياسات وآلالياتار.م
االجهة

ااملنفذة
االجهة املتابعة

اإلاطار

االزمني
املحظات

ا:الاهتمام باملؤشرات وتقارير ألاداء الدوريةاثالثا

ا22.3
 تابعة مؤشرات قياس الشراكات والتعاون العلمي والتكنولوجي وطنيا اعتماد وم

تقرير التنافسية العربي، تقرير التنمية البشرية العربي، كنوية، سوعربيا، وإصدار تقارير 

 تقرير البحث العلمي العربي، تقرير التعليم العالي العربي؛

الدول العربية، املنظمة 

العربية للتربية والثقافة 

 والعلوم

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 

سات العربية املعنية بالنشر العلمي،  ا39.4 آلية ملعايرة  وإيجادالتنسيق بين جميع املؤس 

 الدوريات العلمية وحساب معامل التأثير لها.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 

التطورات الجارية في املجاالت العلمية والتكنولوجية عامليـا  التعاون في رصد وتتبع ا62.7

  .املعنية في الدول العربية عبر استحدام آليات مشتركة لذلك وتعميمها على الجهات
 الدول العربية، الالكسو

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 

ا68.7

 قياس مؤشرات منظومة البحث بتقوم و جهة )مثل مرصد( تتابع تنفيذ هذه املبادرات  اعتماد

والتطوير والابتكار العربية، وترفع تقريرا سنويا في قيم هذه املؤشرات، وفي تحليل التقدم السنوي 

 الحاصل وفي تشخيص عقبات التنفيذ. ويمكن لهذا التقدير أن ينقسم إلى:

 العربية الدول  في التنافسية تقرير.  

 العربية. البشرية التنمية تقرير  

 العربي. والتدريب التعليم تقرير 

 الاقتصاد في الرئيسية القطاعات في التكنولوجي املحتوى  في التقدم عن تقرير 

 العربي.

الدول العربية، املنظمة 

العربية للتربية والثقافة 

 والعلوم

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
ا

العربية، التي تعمل عليها منظمة الاسكوا بالتعاون  والابتكار  والتطوير البحث مؤشرات تطوير ا119.11

 مع بعض املنظمات والهيئات العربية.

الدول العربية، 

 املنظمات العربية، 

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2232 
 

ا111.11

 د، لكسو العربي مرصد ألا تطوير ودعم  والثقافة للتربية العربية املنظمةتحتضنه  الذياملوح 

 سبيل على التالية املكونات يضمل والتعاون معه وتزويده بالبيانات واملعلومات املحدثة ،والعلوم

 :املثال

 والهيئات املراكز جميع على نافذة تمثل والابتكار، والتطوير للبحث بوابة –

 .وأنشطتها اتهاومشروع العربية البحثية

 العربية والجامعات البحثية والهيئات املراكز عن بيانات قاعدة –

 .وامليادين املجاالت كافة في العرب واملختصين والعلماء والباحثين

 .العربية والتطوير البحث أنشطة مؤشرات عن معلومات قاعدة –

 للباحثين تتيح املجاالت متعددة افتراضية عمل وورش وندوات مؤتمرات –

 .اهتماماتهم بحسب فيها املشاركة العرب لعلماءوا

 للتربية العربية املنظمة

ا،والعلوم والثقافة

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2232 
ا
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االسياسات وآلالياتار.م
االجهة

ااملنفذة
االجهة املتابعة

اإلاطار

االزمني
املحظات

ا، والاستفادة من العقود واتفاقيات التعاون:لتطوير والابتكــارزيادة التمويل املخصص للبحث واارابعا

ا9.2
  سات الصغيرة واملتوسطة في مجاالت زيادة الاستثمار في إقامة املؤس 

سات التي تقام على نتائج البحث  الابتكار والتجديد، أو املؤس 

 والتطوير. 

 الدول العربية
لجنة التنسيق العليا، 

 ةاملنظمات العربية املتخصص

2205-

2227 
 

برامج حكومية خاصة لتقديم الهبات لدعم البحث والتطوير في  ا13.2

 اختصاص محدد تريد الدولة الدخول فيه وتنمية اقتصادها من خالله.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
ا

الكبرى  شاريع التنمويةالعمل على تحقيق الاستفادة املثلى من عقود امل ا15.2

نات املنظومة املختلفة  .في دعم أنشطة مكو 
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

ا32.3

 أن تشتمل اتفاقيات التعاون الدولية في مجاالت العلم والتقانة  يجب

ل: الهدف، بين الدول العربية والدول ألاخرى على فقرات إجرائية مث

والتمويل، والبرامج التنفيذية الزمنية، والجهات املسؤولة، ألن خلو 

الاتفاقات املعقودة من هذه النقاط الهامة يجعل منها اتفاقيات غير 

افعالة ال تحدم تغييرا في الواقع العلمي والتكنولوجي.

 الدول العربية
لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

منح أو إعطاء العقود الاستشارية التي تحتاج إليها الدولة أو القطاع  ا58.6

 الخاص إلى الكتل الثالم العربية عوضا عن منحها إلى شركات أجنبية.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

ا59.7
  الدول  والجماعية معالاستفادة القصوى من الاتفاقيات الثنائية

 واملؤسسات املتقدمة علميـا وتقنيـا، ورفع كفاءة التعاون مع املنظمات

 .الدولية وإلاقليمية في البحث والتطوير والابتكار

 الدول العربية
لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

 اري على املستوى الفرديتشجيع وحفز التعاون العلمي والتكنولوجي والابتك ا63.7

 بين العلماء والباحثين في الدول العربية ونظرائهم في الخارج.

الدول العربية، 

ألامانة العامة 

لجامعة الدول 

 الالكسو -العربية 

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

ا72.7
  بغية نقل عقد تحالفات دولية مع جهات عاملية في تقانات محددة

هذه التقانات على مستوى التعليم والبحث والتصنيع. ويجري ذلك 

 تقانة واحدة كل سنة يتم التركيز عليها. باعتمادمرحليا، 

 الدول العربية
لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
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االسياسات وآلالياتار.م
االجهة

ااملنفذة
االجهة املتابعة

اطارإلاا

االزمني
املحظات

ا :ألانظمة والتشريعاتإلادارة وتطوير اخامسا

إجراءات ضريبية تحفيزية تشجع القطاع الخاص على الاهتمام بالبحث  تنفيذ ا11.2

 والتطوير وتؤدي إلى توليد الطلب على البحث والتطوير الوطني. 

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

دعوة السلطات التشريعية بكافة مستوياتها إلى تبني ودعم هذه الاستراتيجية وإصدار  ا16.3

 التشريعات املناسبة.

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

ا17.3
 ،وتطويرها بما  املراجعة الدورية لألنظمة والتشريعات ذات العالقة بالعلوم والتقانة

 يوفر البيئة املناسبة لرفع كفاءة أداء املنظومة، ويواكب التطورات واملستجدات

 .العاملية

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

تكوين إطار عمل قانوني وتنظيمي للتعامل مع الجوانب ألاخالقية والتأثيرات  ا18.3

 ت الاجتماعية الناشئة عن املستجدات العلمية وتطبيقاتها.والانعكاسا

الدول 

العربية، 

 الالكسو

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

تطوير ألانظمة التي تحفز وتشجع منتجي التكنولوجيا املتقدمة على الاستثمار في  ا19.3

 .الدول العربية

الدول 

 العربية

العليا،  لجنة التنسيق

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

ا26.3
  ينبغي للدول العربية إصدار وتطوير قوانين تساعد في تنمية التقانة، مثل قوانين

حماية امللكية الفكرية، والحماية ضد الاحتكار التكنولوجي، وقوانين دعم التفاوض 

 لنقل التقانة.

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 ظمات العربية املتخصصةاملن

2205-

2227 
 

طبيعة العمل وألاخطار املحتملة في نشاطات  وضع أنظمة إدارية تراعي خصوصيات ا28.3

 .العلوم والتقانة

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

ا29.3
  م والتقانة والابتكار، ورفعتطوير إلادارة التي تحكم أداء املنظومة الوطنية للعلو 

كفاءة التنظيم وإلادارة في املؤسسات العلمية والتكنولوجية لتتالءم مع املتطلبات 

 واملستقبلية للتنمية الشاملة واملستدامة. الحالية

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
ا

 هاسسـات العلـوم والتقانة، وتقويمها املستمر بهـدف ربطإلادارية ملؤ  تطوير الهياكل ا31.3

 .أدائها وتنسيـق أعمالها وتبني وسائل التقانة املتقدمة في إدارة تلك املؤسـسـات وتحسـين

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
ا

ا31.3
 والتكنولوجية، وإدارة  لسياسات العلميةاستكمال الهياكل املؤسسيـة الالزمة لرسم ا

وغيرها، مع العمل  وتخطيط نشاطات العلوم والتقانة، ودراسات الاستشراف والجدوى 

 .على تنسيق مهامها وجهودها

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

ا65.7
 قتصاد العربي من الاحتكار اعتماد مبادرة عربية إلصدار قوانين حماية الا

التكنولوجي، وقوانين دعم التفاوض مع الشركات ألاجنبية لنقل التقانة، وقوانين حماية 

 امللكية الفكرية والعالمات التجارية.

الدول 

العربية، 

ألامانة العامة 

لجامعة الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

ا75.8

 

  إحدام وحدة ضمن مؤسسات البحث الرئيسية العربية لتشجيع الباحثين على

ختراع ومساعدتهم في ذلك، وملتابعة البراءات في الحقول التي تهم الا تسجيل براءات 

 املؤسسة ووضع برنامج لالستفادة منها. 

ألامانة العامة 

لجامعة الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 املتخصصةالعربية 

2205-

2227 
 

 تأمين حياة كريمة للباحثين والعلماء والتقنيين العرب وإيجاد البيئة الجاذبة لهم. ا76.9
الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

 وجود سياسات رسمية للعلوم والتكنولوجيا بما فيها التمويل وخطط التنفيذ. ا81.9
 الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

 وآليات فيها البحث دعم ووسائل أولوياتها تحدد التي العلمية سياستها بوضع عربية دولة كل قيام ا118.11

 .إلانتاج ومؤسسات البحوم ومراكز الجامعات بين الشراكات تكوين

الدول 

االعربية

، لجنة التنسيق العليا

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2232 
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االسياسات وآلالياتار.م
االجهة

ااملنفذة
االجهة املتابعة

اإلاطار

االزمني
املحظات

ا:إشراك القطاع الخاص والاستفادة من العقول العربيةاسادسا

 والتقانة، وبينها وبين القطاعات وضع ألانظمة التي تشجع التعاون بين مؤسسات العلوم ا21.3

 ألاخرى.

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

 .والتقانة أنظمة مالية وإدارية مرنة تتفق مع طبيعة ومتطلبات أنشطة العلوم ا27.3
الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

الوطنية للبحث  الاقتصادي والاجتماعـي على أنشطة املؤسسات تحفيز وتشجيـع الطلـب ا51.5

 .العلمي والتطوير التكنولوجي بكافة الوسائل والسبل

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

ر م القطاع الخاص وتقوية مؤسساته من أجل تمكينها من القيام بالبحث والتطويــدع ا54.6

 ار أو الاستفادة من مخرجاتها.ـــوالابتك

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

السماح لكل كتلة من الكتل استعمال أجهزة البحث والتطوير املتوفرة لدى الكتل  ا56.6

 ألاخرى. 

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 تخصصةاملنظمات العربية امل

2205-

2227 
 

قيام الجامعات ومراكز البحوم بمنح القطاع الخاص استثمار نتائج بحوثهم وابتكاراتهم  ا57.6

 لقاء عائد بسيط فقط. 

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

 تكرة لذلك.التوسع في الاستفادة من العقول املهاجرة واعتماد آليات مب ا77.9
الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

التوجه نحو الاقتصاد القائم على املعرفة وتعزيز املحتوى واملستوى املعرفي في الشركات العربية،  ا78.9

 فرص عمل حقيقية "للعقول".وخلق 

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 عربية املتخصصةال

2205-

2227 
ا

تحسين بيئة منظومة التعليم بحيث تصبح جاذبة للعقول: مختبرات، تجهيزات، شبكات معلوماتية  ا82.9

 علمية، محتوى علمي رقمي عربي، كتب مترجمة، بحث علمي، نشر علمي بمستوى عالمي.

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

تبني نظام أجور مرن يمكن بموجبه تمييز رواتب الكفاءات العلمية املتميزة )ثقافة الامتياز  ا83.9

 والتفوق(.

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

 الاستفادة من تجربة الدول التي نجحت باستعادة جزء هام من عقولها املهاجرة. ا86.9
الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
ا

 إقامة الدول العربية لشبكات ارتباط فعالة ومفيدة مع علمائها وخبرائها املهاجرين. ا87.9
الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
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الياتالسياسات وآلاار.م
االجهة

ااملنفذة
االجهة املتابعة

اإلاطار

االزمني
املحظات

انشر الثقافة العلمية، وتعريب العلوم، ودعم النشر العلمي:اسابعا

ا21.3

  الاستفادة من تقنية املعلومات والاتصاالت للمساعدة في تبادل املعلومات على املستوى الوطني

 وذلك عبر إحدام:

 قواعد معطيات للعلم والتقانة؛ –

 شبكات معلومات على املستوى الوطني وفي كافة نشاطات العلم والتقانة؛ –

شبكات تجمع الجامعات ومؤسسات البحث واملؤسسات الرئيسية إلانتاجية والخدمية. وكل  –

 شبكة في اختصاص واحد محدد وعلى املستوى الوطني؛

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

إطالق مبادرات أو برامج وطنية إعالمية لرفع الوعي الاجتماعي بأهمية ربط التعليم والبحث  ا23.3

 باالقتصاد؛

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

 .الاهتمام بإدارة املعرفة والتقانة ا25.3
الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 ظمات العربية املتخصصةاملن

2205-

2227 
 

تحفيز الباحثين العرب على النشر باملجالت العلمية العربية وألاجنبية باللغتين العربية  ا33.4

 وإلانجليزية.

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

 لرقمي العلمي العربي.تعزيز النشر باللغة العربية لزيادة املحتوى ا ا34.4
الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

ا35.4
  دعم املجالت العلمية العربية ماليا وإداريا، بهدف رفع جودتها ومستواها، وخاصة في

مين للبحوم من و الاختصاصات ذات ألاول
َ
مستويات ية لالقتصاد العربي وإلزام املجالت بوجود محك

 رفيعة ومن جنسيات عربية وأجنبية.

الدول 

العربية، 

 الالكسو

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
ا

تخفيف ألاعباء إلادارية والتعليمية عن أساتذة الجامعات، وإلزامهم بتخصيص الوقت املتبقي  ا36.4

 للبحث والنشر.

الدول 

 العربية

يا، لجنة التنسيق العل

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

زيادة املكافآت املالية للباحثين على نشرهم العلمي، وتكريم الناشرين العلميين ووضع حوافز  ا37.4

 للنشر العلمي املتميز.

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

 دارات املشرفة على النشر العلمي العالمي.إقامة عالقات تعاون مع إلا  ا38.4
الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
ا

تحويل املجالت العلمية العربية للشكل الرقمي وإتاحتها على إلانترنت عبر إنشاء موقع لكل مجلة  ا41.4

 علمية عربية.

الدول 

 العربية

 لجنة التنسيق العليا،

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

 اعتماد مواد تدريس في الجامعات ملهارات الكتابة العلمية وذلك في كل الكليات وألاقسام. ا41.4
الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

 تساهم في عملية التنمية الوطنية.دعم أسعار الكتاب للطالب والباحثين في املجاالت التي  ا42.4
الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
ا

 نشر الثقافة العلمية في املجتمع وثقافة تقدير إلانتاج العلمي. ا43.4
الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

 .ليم العلوم التطبيقية مع الاهتمام الكبير بتعلم اللغات ألاجنبيةتعريب تع ا46.5

الدول 

العربية، 

 الالكسو

لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

 إقامة بوابة على إلانترنت )للجامعات ومؤسسات البحث( تشتمل على قواعد معلومات.  ا64.7
الدول 

 العربية

ليا، املنظمات لجنة التنسيق الع

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

أهمية التعليم العلمي التطبيقي وأهمية البحث والتطوير وأهمية باعتماد برامج توعية إعالمية  ا66.7

 الشراكات مع مؤسسات إلانتاج والخدمات.

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

ادرة عربية هادفة لدعم كل ما يتعلق "بتطوير مناهج وبرامج" جامعات ومعاهد بحوم وضع مب ا73.7

 الدول العربية مما سيسهل العالقة والشراكة مع مؤسسات إلانتاج والخدمات العربية.

الدول 

العربية، 

 الالكسو

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
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والنظر اقتصاديا في ممارسة السياسات اللغوية، وتدريس العلوم باللغة العربية، رسم سياسة لغوية،  ا79.9

 التأكيد على أهمية إتقان اللغات ألاجنبية، وليس التعليم بها. و 

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

 قافة العلمية في املجتمع.تقدير ألاداء العلمي والاحتفاء به وتعزيز الث ا84.9
الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

إدارية. وإلاقالل من تكليف  أعمالبالعلماء والخبراء والفنيون الناجم عن قيام معالجة "هدر العقول"  ا88.9

 تطوير.ألاساتذة الجامعيين بأعمال متفرقة وعديدة تشغلهم عن البحث وال

الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
 

 تغيير املناهج في الجامعات )تحليل، ابتكار، ريادة أعمال، تقنية( وأساليب التعليم. ا89.9
الدول 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2227 
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االسياسات وآلالياتار.م
االجهة

ااملنفذة
االجهة املتابعة

اإلاطار

االزمني

ا 

املحظات

االعاملة في ميدان البحث والتطوير والابتكار:العربية التعاون بين املؤّسسات وا ،دور الجامعات ومؤسسات التعليم العاليتعزيز اثامنا

ا44.5
  ب بأن هدف التعليم العالي هو التنمية التعليم للتنمية: إن قناعة إدارة الجامعة وألاساتذة والطال

ر كثيرا في توزع الاختصاصات، وتوزع الطالب  ، وفي املناهج، وطريقة التدريس، عليهاوالدفاع، يغي 

 وطبيعة املخابر وغير ذلك.

 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 

يتطلب اعتماد مبادرة وطنية إلعادة النظر في عملية "تطوير املنتج" في كل  ذاــتعليم تطوير املنتج. وه ا47.5

 السلع والخدمات واملواد والعمليات. : من الكتل الثالم، ونقصد هنا "باملنتج" املعنى الواسع له
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
ا

 الدول العربية ة والاقتصاد للتقنيين وتعليم التقانة لالقتصاديين وإلاداريين في الجامعات. إجراء تعليم إلادار  ا48.5

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 

الوطنية في مجاالت التصميم والتطوير الهندس ي والهندسة العكسية، ال  إيجاد وتقوية القدرات ا51.5

 .نتاجيةإلا  سيما في القطاعات
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
ا

العمل على إشراك  الاهتمام بتعزيز القـدرات التسويقيـة ملؤسسات البحث والتطوير والابتكار، مع ا52.5

  .برامجها ممثلي الجهات املستفيـدة مـن منتجات تلك املؤسسات في وضع
 الدول العربية

نة التنسيق العليا، لج

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
ا

باالستفادة من العلماء والباحثين املتميزين من الدول العربية وغير  إيجاد آلاليات والوسائل الكفيلة ا53.5

 .الوطنية للبحث والتطوير في مجاالت استراتيجية رائدة العربية في تطوير القدرات
 الدول العربية

سيق العليا، لجنة التن

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 

الكبرى في توفير فرص أفضل للتعاون  استثمار امليزات النسبية للدول العربية، واملشاريع التنموية ا61.7

 العلمي والتكنولوجي.
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
ا

ن العلمي والتكنولوجي بين الدول العربية إلى مستوى التكامل العلمي والتكنولوجي بينها تطوير التعاو  ا61.7

 .املجاالت ذات الاهتمام املشترك في
 الدول العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 

ا67.7
 عات ومراكز البحوم ومن القطاع الخاص استحدام "اللجنة العربية للبحث العلمي والابتكار" من رؤساء الجام

)غرف التجارة والصناعة والزراعة( تجتمع دوريا بهدف تنفيذ سياسة تفعيل الشراكات بين الكتل الثالم وتطبيق 

 آلاليات الواردة في هذه الاستراتيجية.

الدول العربية، اتحاد 

مجالس البحث العلمي 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

ة املنظمات العربي

 املتخصصة

2205-

2227 
 

إقرار إحدام مشاريع على مستوى الدول العربية في بحوم وتقانات مهمة لتوطين بعض التقانات  ا71.7

 الاستراتيجية للمنطقة. 

الدول العربية، اتحاد 

مجالس البحث العلمي 

 العربية

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
 

 .ستراتيجية العربية لتنمية إلابداع والابتكار في التعليم العالياعتماد الا  ا74.7
الدول العربية، 

 الالكسو

لجنة التنسيق العليا، 

املنظمات العربية 

 املتخصصة

2205-

2227 
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االسياسات وآلالياتار.م
االجهة

ااملنفذة
االجهة املتابعة

اإلاطار

االزمني
املحظات

ابتكار: مجاالت البحث والتطوير والاااتاسعا

 البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال تنمية وإدارة املوارد املائية. ا91.11
الدول العربية، املنظمة 

 العربية املختصة
لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2232 
 

 البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال الطاقة الذرية.  ا91.11
ل العربية، املنظمة الدو 

 العربية املختصة
لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2232 
ا

 البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال الطاقات املتجددة. ا92.11
الدول العربية، املنظمة 

 العربية املختصة
لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2232 
ا

البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال صناعة النفط والغاز  ا93.11

 والبتروكيماويات.

الدول العربية، املنظمة 

 العربية املختصة
لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2232 
ا

 البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال املواد الجديدة. ا94.11
العربية، املنظمة  الدول 

 العربية املختصة
لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2232 
ا

 البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال إلالكترونيات.  ا95.11
الدول العربية، املنظمة 

 العربية املختصة
لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2232 
ا

 البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال تقانة املعلوماتية. ا96.11
الدول العربية، املنظمة 

 العربية املختصة
لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2232 
ا

 البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال علوم الفضاء. ا97.11
الدول العربية، املنظمة 

 ة املختصةالعربي
لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2232 
ا

 البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال العلوم والتقانات متناهية الصغر. ا98.11
الدول العربية، املنظمة 

 العربية املختصة
لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2232 
ا

بحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال الزراعة والثروة الحيوانية ال ا99.11

 والسمكية.

الدول العربية، املنظمة 

 العربية املختصة
لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2232 
ا

 البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال الصناعة وإلانتاج. ا111.11
، املنظمة الدول العربية

 العربية املختصة
لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2232 
ا

البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال التصحر والتغير املناخي في قطاع  ا111.11

 الزراعة.

الدول العربية، املنظمة 

 العربية املختصة
لجنة التنسيق العليا، 

 خصصةاملنظمات العربية املت

2205-

2232 
ا

البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال العلوم الصحية والتقانات  ا112.11

 الحيوية.

الدول العربية، املنظمة 

 العربية املختصة
لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2232 
ا

 املستقبلية املتالقية. البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال التقانات ا113.11
الدول العربية، املنظمة 

 العربية املختصة
لجنة التنسيق العليا، 

 املنظمات العربية املتخصصة

2205-

2232 
ا
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االسياسات وآلالياتار.م
االجهة

ااملنفذة
االجهة املتابعة

اإلاطار

االزمني

ا 

املحظات

ا:تنسيق ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيةآليات اعاشرا

ا114.11
 نشاء لجنة تنسيق عليا من كل من: ألامانة العامة لجامعة الدول العربية واملنظمة إ

العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد مجالس البحث العلمي العربية واتحاد 

 تنفيذ ورفع تقارير دورية للجهات املختصة.الالجامعات العربية، تتولى متابعة 

ية واملنظمة ألامانة العامة لجامعة الدول العرب

العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد مجالس 

 البحث العلمي العربية واتحاد الجامعات العربية

2205-

2232 
ا

ا115.11

   ي مبادرات وبرامج ومشاريع، مع آليات بشرية وإدارية ومالية، من أجل تحقيق تبن

لتمويل اهتماما أهداف الاستراتيجية، وآليات تنفيذ هذه ألاهداف، وإيالء موضوع ا

مانة العامة لجامعة الدول خاصا، من خالل خطة تنفيذية تشرف على تنفيذها ألا 

 العربية.

ألامانة العامة لجامعة الدول العربية واملنظمة 

العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد مجالس 

 البحث العلمي العربية واتحاد الجامعات العربية

2205-

2232 
ا

ا116.11

  سات واملراكز الدولية للمشاركة الفعالة في تنفيذ املنظمات واملؤس  تشجيع

، عن طريق مشروعات العلمي والتكنولوجي والابتكارالاستراتيجية العربية للبحث 

مشتركة لنقل التقانة وتبادل الخبرات. ويمثل التعاون الدولي بعدا استراتيجيا هاما 

 عربية املشاركة في الاستراتيجية.وإضافة حيوية للتعاون إلاقليمي بين الدول ال

ألامانة العامة لجامعة الدول الدول العربية، 

 ات العمل العربي املشترك ومنظم ،العربية

2205-

2232 
 

التي يشرف عليها اتحاد مجالس البحث ، صةتعزيز دور الروابط العلمية املتخص   ا117.11

 ، في املجاالت التي حددتها الاستراتيجية، العلمي العربية

اتحاد مجالس البحث 

االعلمي العربية

لجنة التنسيق 

العليا، املنظمات 

 العربية املتخصصة

2205-

2232 
 

ا
 


