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توطئـــــــة :
إميانا من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  برضورة إيالء منظومة   

البحث العلمي يف الوطن العريب مزيــدا من االهتامم، وإيجـــاد أداة فاعلة 

للتنسيق بني راسمي سياسات البحث العلمي ومتّخــــذي القـــرار يف الوطن 

العريب؛ 

ودعام للبحث العلمي عىل املستوى العريب الذي تضطلع به املنظمة العربية 

للرتبية والثقافة والعلوم، جاءت فكرة إطالق اللجنة الدامئة للبحث العلمي 

واالبتكار يف الدول العربية؛ وقد تم اقرتاح إنشائها وإقراره خالل الدورة )107( 

الذي  بتونس،  أبريل 2017  املنعقدة يف شهر  للمنظمة،  التنفيذي  للمجلس 

فّوض املدير العام باعتامد نظامها الداخيل.  وهي تعّد آلية من آليات التنسيق 

التي تعمل تحــت مظلة املنظمة، ومتارس عملها تحت إرشاف املدير العام 

للمنظمة من خالل اإلدارة املختصة )إدارة العلوم والبحث العلمي(، وتلتـزم 

يف عملها بالنظم والقوانني اإلدارية واملالية املعمول بها يف املنظمة. وتهدف 

التنسيق بني راسمي سياسات البحث العلمي يف الوطن العريب،  اللجنة إىل 

وتبادل اآلراء واملعلومات والوثائق، وتعزيز الحوار، وتشجيع التعاون العلمي 

بني الوزارات املعنية يف الوطن العريب. ومن مهامها إصدار تقارير دورية عن 

أوضاع البحث العلمي يف الوطن العريب، وتطوير مصفوفة مؤرّشات االبتكار 

واإلبداع العربية. واملساهمة يف اإلعداد ملؤمتر الوزراء العرب املسؤولني عن 

التوصيات  أعامله، ومتابعة  العلمي، واقرتاح جدول  العايل والبحث  التعليم 

والقرارات املنبثقة عنه. 

املرجعيات:
• القرارات الصادرة عن القمم العربية الثالث )قمة الجزائر 2005/قمة   

الخرطوم 2006/قمة الرياض 2007( التي وضعت موضوع االهتامم بإصالح 
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التعليم والنهوض بالبحث العلمي يف صدارة أعاملها، 

• خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب )2009( : حيث أشارت إىل أن »بعث 

أقطاب امتياز عىل مستوى كل قطر، ووضع هيكل تنسيق بينها عىل مستوى 

العريب« هو من رشوط  العلمي  للبحث  عليا  هيئة  العريب يف شكل  الوطن 

التنمية،  مستوى  عىل  فاعال  تجعله  بصفة  العلمي  البحث  تطوير  تحقيق 

ومشّعا عىل املستوى العاملي.  

• اإلعـــالن الصادر عن القمة العربية يف دورتها )22( املنعقدة يف رست بليبيا 

العربية...نُــعرب  الدول  قادة  "نحن  عىل:  نص  الذي   2010 مارس/آذار  يف 

عن عزمنا زيادة اإلنفاق عىل البحث العلمي والتقني وتوطني التقنية 

الحديثة وتشجيع ورعاية الباحثني والعلامء، وتطوير القدرات 

والنهوض مبؤسسات  والتكنولوجية  العلمية  العربية 

البحث العلمي"؛ 

القمة  عن  الصادر   )537( رقم  القرار   •

يف  املنعقدة   )22( دورتها  يف  العربية 

  2010 مارس/آذار  يف  بليبيا  رست 

بجهود  "الدفع  عىل:  نص  والذي 

يف  والتكنولوجي  العلمي  البحث 

الدول العربية"،   

عن  الصادرتان  التوصيتان 

لوزراء  عرش  الخامس  املؤمتر 

والبحــــــث  العايل  التعليم 

شهــر  املنعقــــد يف  العلمي، 

جمهورية ديسمرب 2015، باإلسكندريــــة، 

مصـــر العربية، واللتان نّصتا عىل : "تغييـــر 
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اسم )مجلس( إىل )لجنة( ودعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

باللجنة  الخاصة  واألهداف  املهام  وفق  املقرتح  الداخيل  النظام  تعديل  إىل 

النظام  مرشوع  باعتامد  للمنظمة  التنفيذي  املجلس  و"تفويض  املقرتحة" 

الداخيل للجنة بعد استكامل الصياغة"، 

• القرار رقم )م. ت/د107/ق8(، الصادر عن الدورة السابعة بعد املائة )107( 

للمجلس التنفيذي للمنظمة، املنعقدة بتاريخ 10 - 12 أبريل 2017، بتونس، 

والذي نص عىل "إعادة صياغة النظام املقرتح ليستجيب للهدف من إنشاء 

اللجنة املعنية بالبحث العلمي واالبتكار، وإحالة النظام بصيغته املعدلة إىل 

املدير العام لالختصاص يف االعتامد".

الخطـــوات التنفيذية : 

تفعيال لقرار القمة العربية رقم )537( تم إعداد تصّور لــمرشوع املجلس 

املنظمة  وقامت  واالبتكار،  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  للبحث  العريب 

)إدارة العلوم والبحث العلمــي( بتنظيم اجتامعني ملمثيل الهيئات العربية 

للبحث العلمي يف الدول العربية، حيث تّم :

الدول  يف  العلمي  للبحث  العربية  الهيئات  ملمثيل  األول  االجتامع  عقد   • 

العربية خالل شهر سبتمرب 2014 بالرباط/ اململكة املغربية، مبشاركة عرشين 

اإلمارات،  األردن،   : هي  عربية،  دولة   )14( عرشة  أربع  من  خبريا،   )20(

ليبيا،  لبنان،  الكويت،  فلسطني،  السعودية، سلطنة عامن،  تونس،  البحرين، 

مرص، موريتانيا، اليمن واملغرب، 

دولة  الشارقة/  مبدينة   ،2014 ديسمرب  شهر  خالل  الثاين  االجتامع  عقد   •

اثنتي عرشة  اثني عرش )12( خبريا من  املتحدة، مبشاركة  العربية  اإلمارات 

)12( دولة عربية، هي: األردن، اإلمارات، البحرين، السعودية، سلطنة عامن، 

الجزائر، موريتانيا، مرص، املغرب، فلسطني، اليمن، والسودان.
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والتطوير  العلمي  للبحث  العريب  املجلس  لــمرشوع  التصّور  هذا  عرض 

عن  املسؤولني  للوزراء  عرش  الخامس  املؤمتر  عىل  واالبتكار  التكنولوجي 

لغرض  العريب)ديسمرب/2015(،  الوطن  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

اإلقرار واالعتامد.

ويف إطار تفعيل التوصية األوىل الصادرة عن املؤمتر الخــامس عرش للوزراء 

املسؤولني عن التعليم العـــايل والبحث العلمي يف الدول العربية، تّم تغيري 

العلمي(  والبحث  العلوم  )إدارة  املنظمة  وقامت  )لجنة(،  إىل  املجلس  اسم 

بإرسال مرشوع النظام الداخيل للجنةـ  معدل بحسب مالحظات خرباء املؤمتر 

جميع  يف  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارات  إىل   - إليه  املشار  عرش  الخامس 

واملقرتحات  املالحظات  للجنة  الداخيل  النظام  تضمني  وتم  العربية،  الدول 

الواردة من سبع دول عربية، هي: األردن، تونس، العراق، البحرين، الكويت، 

السعودية، وقطر. 

ويف إطار تفعيل التوصية الثانية الصادرة عن املؤمتر الخــامس عرش للوزراء 

أُدرج  العربية،  الدول  يف  العلمي  والبحث  العـــايل  التعليم  عن  املسؤولني 

مرشوع النظام الداخيل للجنة ضمن بنود جدول أعامل الدورة السابعة بعد 

 ،2017 أبريل  شهر  املنعقدة يف  للمنظمة،  التنفيذي  للمجلس   )107( املائة 

لغرض إقراره واعتمــاده.  

وتنفيذا للقرار رقم )م. ت/د107/ق8(،  متّت إعادة صياغة النظام الداخيل 

املقرتح ليستجيب للهدف من إنشاء اللجنة املعنية بالبحث العلمي واالبتكار، 

وإحالته -بصيغته املعدلة- إىل املدير العام لالختصاص يف االعتامد.
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النظام الداخيل للجنة

املادة )1( : تعريفات

يُقصد بالعبارات التالية الواردة يف مجال تطبيق هذا النظام الداخيل، املعاين 

املبيّنة إزاء كل منها :

• املنظمة : املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.  

الدول  يف  العلمي  البحث  عن  املسؤولة  الوزارات   : املعنيّة  الوزارات   •  

العربية.

والبحث  العايل  التعليم  عن  املسؤولني  العرب  الوزراء  مؤمتر   : املؤمتر   •  

العلمي

• اللجنة : »اللجنة الدامئة للبحث العلمي واالبتكار يف الدول العربية«  

• املدير العام : املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  

• اإلدارة املختصة : إدارة العلوم والبحث العلمي  

• املقّرر : املقرر العام للجنة  

املادة )2( : اسم اللجنة 

الدول  يف  واالبتكار  العلمي  للبحث  الدامئة  »اللجنة   : اللجنة  اسم   •  

العربية«
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املادة )3( : التوّجهات العامة

إيالء  برضورة  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  من  إميانا   •  

االهتامم،  من  مزيدا  العريب  الوطن  يف  العلمي  البحث  منظومة 

العلمي،  بالبحث  املعنية  الوزارات  للتنسيق بني  أداة فاعلة  وإيجاد 

وتلبية للقرارات والتوصيات املتكّررة حول أهمية ورضورة التنسيق 

بني األطراف املعنيّة بالبحث العلمي يف الوطن العريب، رأت املنظمة 

الدامئة  »اللجنة  تسّمى  لجنة  تأسيس  املنظمة  مظلة  تحت  يتم  أن 

للبحث العلمي واالبتكــار يف الدول العربية«.

املادة )4( : أهداف اللجنة

املختّصة،  اإلدارة  العام من خالل  املدير  اللجنة عملها تحت إرشاف  مُتارس 

لهدف :

املساهمة يف بلورة ورسم السياسات الكفيلة بالنهوض بالبحث العلمي،   - 1

وتعزيز مساهمته يف القضايا التنموية بالوطن العريب. ونرش ثقافة البحث 

العلمي واالبتكار.

اإلسهام يف التنسيق وتبادل اآلراء وتعزيز الحوار بني الوزارات املعنيّة يف   - 2

الدول العربية وتيسريه، ودعم اإلدارات واملراكز املسؤولة عن منظومة 

البحث العلمي بالخربات العربية املتخصصة.  

تشجيع القطاعات املعنيّة عىل مواصلة الجهود وتكثيفها من أجل إزالة   - 3

العوائق أمام النهوض بالبحث واالبتكار يف الدول العربية، وخاصة عىل 

مستوى تحسني أداء الجامعات ومراكز البحث، وتنويع مصادر التمويل، 
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وتكثيف الرشاكات، وتحويل نتائج البحث إىل منتوجات قابلة للتسويق.

الدول  خصوصيات  مع  تتناسب  ومؤرّشات  معايري  وضع  يف  املساهمة   - 4

العربية، لتمكني قطاع البحث واالبتكار العريب من اغتنام الفرص وإيجاد 

لالقتصادات  عالية  ُمضافة  قيمة  ذات  علمية  ملبتكرات  جديدة  أسواق 

العربية .

وتحديد  العلمي،  البحث  سياسات  وضع  يف  العربية  الدول  مساعدة   - 5

املجاالت البحثية ذات األولوية املشرتكة. 

القيام بتبادل املعلومات والوثائق وتشجيع التعاون العلمي بني الوزارات   - 6

املعنية يف الوطن العريب ونظرياتها يف العامل.

املادة )5( : مهــــام اللجنة ومجـــاالت عملها

• تهتم اللجنة بالعمل يف املجاالت ذات العالقة بالبحث العلمي واالبتكار، 

وتقوم عــىل وجـــــه الخصوص باملهام التالية: 

التنسيق بني الدول العربية يف املجاالت التي تضطلع بها   - 1  

تبادل  لهدف  العلمي،  البحث  عن  املسؤولة  الوزارات 

املعلومات والخربات فيام بينها. 

يف  املوحد  العريب  األلكسو  مـــرصـــد  مـــــع  التعاون   - 2  

إصدار تقــــارير دوريـــــة عن أوضاع البحث العلمي 

مؤرّشات  مصفوفة  تطوير  ومواصلة  العريب،  الوطن  يف 

االبتكار واإلبداع العربية.  
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العمل عىل توطيد العالقة بني املنظمة والوزارات املعنيّة   - 3  

البيانات  وتبادل  بينها،  فيام  التواصل  عملية  لتسهيل 

ومتابعة  لتمويلها  دعم  لتوفري  والسعي  واملعلومات، 

تنفيذها.

املسؤولني  العرب  الوزراء  اإلعــــداد ملؤمتر  املساهمة يف   - 4  

مرشوع  واقرتاح  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  عن 

املنبثقة  والقرارات  التوصيات  ومتابعة  أعامله  جدول 

عنه. 

تقديم تقرير دوري للمؤمتر حول حصيلة ما تّم إنجازه   - 5  

واملوّجهة  عنه  الصادرة  والتوصيات  للقرارات  تنفيذا 

للجنة. 

املادة )6( : املقر الرسمي للجنة

املقر الرسمي للجنة: املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  •  

املادة )7( : عضوية اللجنة

تضم اللجنة يف عضويتها جميع من تنطبق عليهم رشوط العضوية،   •  

بحسب الفئات التالية، وبواقع عضو واحد عن كّل بلد عريب :

وكالء الوزارات املعنية.  .1 

املدراء العامون لإلدارات املختصة بالوزارات املعنية أو مـن تكلّفهم   .2 
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الوزارات املعنية بتمثيل دولهم يف هذه اللجنة، رشيطة أن ال تقل 

درجاتهم الوظيفية عن مديــــر عــــام.

تكــون مــــدة العضوية يف اللجنة أربعة )4( أعوام قابلة للتجديد،   •  

املادة )8( : رئيس ومقّرر اللجنـــة

ينتخب أعضاء اللجنة -يف أول اجتامع لهم- رئيسا من بينهم،   •  

    •     يتوّل مـــدير اإلدارة املختصة باملنظمة مهام مقّرر اللجنة. 
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املادة )9(: هيكلية اللجنة

الرسم البياين لهيكلية اللجنة  

املادة )10( : اجتامعات اللجنة 

تجتمع اللجنة بدعوة من املدير العام للمنظمـــة أو من يكلّفــــه،   •  

مالية  األقل- يف كل دورة  رئيسها، مرة واحدة -عىل  بدعوة من  أو 

إىل ذلك  الحاجة  أو كلام دعت  املنظمة )كل سنتني(،   من دورات 

بدعوة من املدير العام. ويكون لكل دولة عربية عضو واحد ميثلها يف 

اجتامعات اللجنة، وله الحّق يف أن يصطحب معه وفدا من الوزارة.  

املنظمة  تتوىّل  متخصصني  بخرباء  تستعني  أن  يف  الحّق  وللجنــة 

دعوتهم للمشاركة يف اجتامعاتها، إذا اقتىض األمر ذلك.

املـــــــــــدير العـــام

اللجنة الدائمة للبحث العلمي 
واالبتكار في الدول العربية املقرر العام

رئيس اللجنة
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املادة )11( : تقارير اللجنة 

تقدم اللجنة تقارير متابعة دورية بأنشطتها ونتائج أعاملها إل املدير   •  

العام للمنظمة، ويتّم تعميمها عىل جميع أعضاء اللجنة الدامئة عن 

طريق اإلدارة املختصة. 

املادة )12( : املوارد املالية للجنة 

ما  أو  ميزانيتهـــا  يف  املنظمة  تخّصصه  ماّم  اللجنة  موارد  تتكون   •  

هذه  وتخصص  اللجنة.  لدعم  العربية  الدول  به  تتربّع  أو  تهبـــه 

املوارد لتغطية تكاليف تنفيذ أنشطة اللجنة، ويتم الرصف منها وفقا 

للوائح املالية املعتمدة يف املنظمة.

املادة )13( : النظم اإلدارية واملالية

تلتزم اللجنة يف عملها بالنظم والقوانني اإلدارية واملالية املعمول بها   •  

يف املنظمة. 

املادة )14( : النظام الداخيل

يكون العمل بهذا النظام الداخيل ساريا بعد اعتامده من قبل املدير   •  

العام للمنظمة.



يعتمد

املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم






