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بعمان-المملكة األردنية
يتوجه المشاركون في الدورة السابعة للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة المنعقدة ّ

الهاشم م م مممية خالل الفترة من  17إلى  19ديسم م م مممبر  2019بجزيل الشم م م ممكر والمتنان إلى المملكة األردنية الهاشمم م مممية
الشممقيقة مل ًكا وحكومة وشممعبا على حفاوة السممتقبال وكرا الامميافة ويخصممون بالشممكر والمتنان صمماحبة السمممو الملكي
األميرة سم م م م م مممية بن

الحسم م م م م ممن على رعايتها لهذا الحدث العربي والدولي الهاا واللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة

والعلوا بو ازرة التربية والتعليا األ ردنية التي تحمل

الجزء األكبر من مس م م م ممتويا

التنميا والدعا اللوجيس م م م ممتي والمنممة

العربية للتربية والثقافة والعلوا ولجميع أعا م م م م م مماء اللجان التحا م م م م م مميرية والعلمية المتعاونين في التنميا واإلعداد لهذه
الدورة والذين عملوا بجدية وتفاني إلنجاح فعالياتها  .كما يتقدمون بالش م م م م م ممكر والمتنان للجها
وهي :اتحمماد الجممامعمما

المتعاونة في التنميا

العربيممة والجمعيممة العلميممة الملكيممة األردنيممة واتحمماد مجممالب البحممث العلمي البحممث العلمي

العربية ولجنة األما المتحدة القتصم م م م م م ممادية والجتماعية لدول كربي س م م م م م مميا اإلس م م م م م ممكوا والمجلب األعلى للعلوا
والتكنولوجيا وجامعة األميرة س م م م مممية للتكنولوجيا ومدينة أفريقيا التكنولوجية بالس م م م ممودان والتحاد العربي للص م م م ممناعا
الغذائية والمنممة العربية للتنمية الزراعية ومركز الد ارسم م مما

المسم م ممكونية واتحاد قيادا

المرأة العربية ومجمع اللغة

العربية بالسودان.
ش ممهد

هذه الدورة حا ممور أكثر من  150مش ممارًكا من  15دولة عربية :المملكة األردنية الهاش مممية جمهورية مص ممر

العربية الجمهورية اإلس ممالمية الموريتانية دولة ليبيا جمهورية العراق جمهورية الس ممودان المملكة العربية الس ممعودية
سملطنة عمان الجمهورية اليمنية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشمعبية الجمهورية التونسمية جمهورية لبنان دولة
فلسطين دولة قطر ودولة الكوي

وعدد من المؤسسا

والمنمما

القي مة ش م م م م م مممل
وقد تناول المنتدى عددا من المحاور العلمية ّ

التكنولوجيا والبتكار وريادة األعمال للشم م م ممبا

والمرأة وتحديا

والتحادا

العربية واإلقليمية والدولية.

البحث العلمي وارتباطه باألمن القومي العربي ونقل
المجتمع الرقمي-البحث العلمي والقتصم م م مماد المعرفي

والتعايش مع نممدرة الميمماه في الوطن العربي والبحممث العلمي ودوره في الحفممام على البيئممة وعالج مشم م م م م م مماكممل التلوث
واسم م م ممتقطا

الحد من هجرتها والتصم م م ممنيع الزراعي والغذائي وأثره على األمن الغذائي العربي والبحث
العقول العربية و ّ

والتطوير في الوطن العربي :المااي والحاار والمستقبل.
كما شم م م ممهد

هذه الدورة عقد ثالث وري عمل علمية حول تفعيل اهدا

والتعليا والصناعة واللسانيا
وفي نهاية جلسا

التنمية المسم م م ممتدامة  2030واإلرها

التطبيقية المحوسبة نحو فاق جديدة للغة العربية في الفااء الرقمي.

العمل العلمية أصدر المشاركون عددا من التوصيا

أبرزها:
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البيئي

دعوة الدول العربية إلى:
 .1تطوير سياساتها في مجال دعا البحث العلمي والبتكار وتسخيرها في خدمة تحقيق أهدا
 .2تعتبر ريادة األعمال الجتماعية لسياسة من أجل تحقيق أهدا
من األهمية بمكان تهيئة المرو

التنمية المستدامة في المنطقة العربية وبالتالي

المحيطة والبيئة التمكينية من أجل تحفيز ودعا ريادة األعمال الجتماعية.

 .3تعتبر التكنولوجيا والبتكار أحد األدوا
سياسا

التنمية المستدامة.

أن تلحم

األساسية لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وبالتالي يج

التنمية ارورة تسخير التكنولوجيا لتمكين المرأة ودعمها.

 .4ارورة تغيير أسالي

التعليا في المنمومة التعليمية بالدول العربية سواء على مستوى المدارب أو الجامعا

من أجل تطوير الفكر المبدع والتحليل النقدي لدى الشبا

كما يج

تدري

وذلك

األساتذة على الطرق الجديدة في

التعليا ليكونوا مرشدين وموجهين ومتابعين لعملية التعليا وذلك لستبدال التعليا التلقيني.
 .5الهتماا بالتكنولوجيا الجديدة والبازكة التقانا
التنمية المستدامة.

الحيوية علا البيانا

 .6العمل على مواكبة البحث العلمي للمناهج والمقاربا

والنانو تكنولوجي بحثا وتطبيقا لتحقيق

الحديثة والهتماا بالنشر الرقمي والمفتوح.

 .7رفع درج ة الوعي المجتمعي في الدول العربية في مواوع التعايي المستداا في ندرة المياه.
 .8دعا األبحاث الخاصة بحصاد األموال والسيول والستغالل األمثل لتلك المياه في الزراعة والحتياجا
والحيوانية والطبيعية وايجاد الوسائل المناسبة لتخزينها.

 .9واع ليا

البشرية

مناسبة إلعادة استخداا مياه الصر الصحي المعالجة من الصناعة والزراعة وتغذية المياه الجوفية

وكيرها من الستخداما

المناسبة.

 .10ربط اإلدارة المثلى والمستدامة للمياه بقطاعا

عديدة يج

أخذها في العتبار وأهمها الغذاء والطاقة والبيئة

The nexux

.11تتشارك العديد من الدول العربي ة مع دول أخرى في الحواض المائية السطحية والجوفية مما يتطل
المياه كفرص للسالا والتعاون مع تلك الدول بمنمور "مشاركة المنافع" كبديل لتقسيا المياه.

 .12الدعوة إلى الهتماا باألمور البيئية والهتماا بالطبيعة عبر التعاون بين المدارب والجامعا

النمر لتلك

والقطاع الخاص

وعقد دو ار ومحاا ار وندوا في هذا المواوع واشراك األطفال في برامج للمحافمة على البيئة والتوعية البيئية.
.13الستفادة من العقول العربية المهاجرة في مكان عملها وربطها بجسر مع الوطن.
.14ارورة إعطاء أهمية لقاية التغي ار المناخية وندرة الموارد المائية.
 .15ارورة الستثمار في الزراعة الذكية التي تقوا على الستفادة من تقنيا
الميداني.

 .16ارورة إعطاء أهمية لنعكاب التغي ار
سيناريوها

مناسبة.

.17بالنسبة لقطاع الصناعا

الستشعار عن بعد وأجهزة الرصد

المناخية على الخريطة الزراعية في المنطقة العربية وارورة واع

الغذائية هناك ارورة إلعطاء أهمية لتحقيق الهد

المستدامة والذي يقوا على اإلنتاج والستهالك المستداا.
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الثاني عشر من أهدا

التنمية

 .18زيادة دعا الحكوما

العربية للبحث العلمي ألهميته في تطوير كافة مجال

الصناعا  .تخصيص نسبة معينة من دخل الشركا
.19ارورة وجود معايير لمعرفة مدى تحقيق اهدا

الحياة وتقليل التكالي

للعديد من

لدعا البحث العلمي.

التنمية المستدامة وارورة متابعة الخطط اإلقليمية وواعها في

المسار الصحيح.

.20تحقيق تعليا  STEMلالبتكار من أجل التنمية المستدامة امن عدة مشاريع وشراكا

عربية وعالمية.

دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمات واالتحادات الشريكة إلى:
 .1تركيز دو ار المنتدى القادمة على أهدا

التنمية المستدامة وسبل المساهمة في تحقيقها.

 .2يوجد عدد من القصص الناجحة في الجامعا

العربية لدعا وتطوير ريادة األعمال لدى الشبا

التجار الناجحة والستفادة من تجار هذه الجامعا

ونقلها إلى جامعا

أخرى ودول أخرى.

 .3دراسة قاية الاط ار الجتماعي الناتجة عن التكنولوجيا كقاية استراتيجية عربية.
 .4تطوير إطار عربي لبناء المها ار
الناجحة بين الدول والمؤسسا

والخب ار

الرقمية وبناء القد ار

ومن المفيد نشر

لردا الفجوة الرقمية وتبادل الخب ار

والتجار

العربية.

 .5إنشاء مستودع للعقول والمها ار العربية بهد
الخاص.
الراكبة من القطاعين العاا و
ّ

ربط الباحثين عن العمل من البلدان العربية ومن المهجر بالخب ار

ة/معنوية للمبدعين العر من داخل الوطن العربي
مادي
 .6تأسيب جائزة عربية ) (pan-Arabسنوية تَمنح مكافآ
ّ
ّ
النسانيا والفنون .يكون لهذه
الجتماعية واآلدا و
بيعية و
ّ
ّ
وخارجه على إنجازاتها في مختل حقول العلوا الطّ ّ
كل بلد عربي.
الجائزة سمعة
تاا عاواً من ّ
ّ
عالمية مثل جائزة نوبل وتديرها هيئة ّ
 .7إنشاء منتدى عربي لإلنسانيا الرقمية . 2020
 .8ارورة إعداد وثائق عربية توجيهية مختصرة لفائدة األط ار

العاملة في قطاع الزراعة.

 .9تصميا منصة إلكترونية لنشر أبحاث الدول العربية.
.10إصدار مجال

عربية ذا

مستوى عالي من المعايير لتنافب المجال

العالمية إلعطاء فرص أكثر للباحثين

العر باإلاافة إلى إمكانية النشر باللغة العربية.
.11إنشاء مرصد عربي للتنمية المستدامة.
.12العمل على تعزيز األمن البيئي العربي وذلك من خالل إنشاء وتأسيب نواة العمل البيئي وما يتوافق مع أهدا
التنمية المستدامة بحيث تتشكل منمومة من العمل العربي البيئي المشترك.

موحدة.
.13استثمار مشروع رقمنة إصدا ار ومنشو ار اللكسو في إنشاء مدونة عربية ّ
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